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RPA: Protesty przeciwko rasizmowi

3

Francuska Marianna wywołała kłótnię

3

Europejski "nieuczciwy" podatek nałożony na Apple

3

PI: Abu Muhammad al-Adnani „został zabity w Aleppo"

3

Wybory w Gabonie

2

Badania nad lekiem przeciwko chorobie Alzheimera

2

Senat usunął prezydent Brazylii Dilma Rousseff ze stanowiska
1 sierpień (poniedziałek) – 31 sierpień (środa) 2016

31.VIII
Wybory w Stanach Zjednoczonych: D. Trump podczas wizyty w Meksyku tłumaczy
się z pomysłu wybudowania muru
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37227545

Senat usunął prezydent Brazylii Dilma Rousseff ze stanowiska
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37237513

Badania nad lekiem przeciwko chorobie Alzheimera dają pewne nadzieje
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-37222863
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Wybory w Gabonie: po starciach ulicznych podpalono parlament
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-37236253

30.VIII
Państwo Islamskie: Abu Muhammad al-Adnani „został zabity w Aleppo"
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-37224570

Europejski "nieuczciwy" podatek nałożony na Apple wywołał gniew w USA
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-37226101

Protest Colin Kaepernick: D. Trump informuje, że zawodnik NFL powinien
opuścić Stany Zjednoczone
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37223377

Francuska Marianna wywołała kłótnię
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37219723

29.VIII
Wojna w Syrii: W wyniku ostatnich ataków tureckich zginęło 25 osób
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37208941

Wojna w Syrii: Stany Zjednoczone ostrzegają przed przemocą tureckokurdyjską
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37212256

RPA: Protesty przeciwko rasizmowi
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-37212573

BRAZYLIA: zawieszona Pani prezydent Dilma Rousseff broni się przeciwko
ipeachmentowi
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37212391

Wioska, która przetrwała wojnę
(ź)
http://www.bbc.com/travel/story/20160825-the-village-that-survived-a-war

28.VIII
Niemiecki mi minister gospodarki tłumaczy się ze swojego gestu wyciągniętego palce środkowego w kierunku prawicowych protestujących
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37209582

Paryska restauracja nie obsługuje muzułmanek
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37209605

Kryzys związany z emigrantami: Niemcy spodziewają się przybycia do 300 000
emigrantów w tym roku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37207800

27.VIII
Gigant mediów internetowych Facebook przebudował moduł odpowiadający za
wybór trendów automatyzując wysyłanie postów
(ź)
http://www.bbc.com/news/technology-37205029

Wojna w Syrii: siły rządowe przejęły miasto Darayya po opuszczeniu go przez
rebeliantów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37205028

Trzęsienie ziemi we Włoszech: Masowy pogrzeb 35-ofiar
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-37198040

W jaki sposób twoje prywatne postu umieszczone w mediach społecznych mogą
spowodować, że stracisz pracę
(ź)
http://www.bbc.com/capital/story/20160826-think-before-you-overshare-yesit-can-get-you-fired

26.VIII
Burkini we Francji: Sąd Najwyższy zawiesza zakaz, który obowiązywał
miastach nad M. Śródziemnym

w

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37198479

Czechy i Węgry proszą o utworzenie armii europejskiej
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37196802

Syria: Rozpoczęła się ewakuacja z oblężonego miasta Darayya
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37197933

Czeska podróżniczka opisuje 30 - dniowy pobyt w schronie po tym jak zginął
jej partner
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-australia-37182167
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25.VIII
Trzęsienie ziemi we Włoszech: Wstrząsy wtórne utrudniają misję ratunkową
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37188301

Wybory prezydenckie w USA: D. Trump nazywa H. Clinton „świętoszkiem"
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37187531

Najwyższy sąd administracyjny we Francji został poproszony aby znieść zakaz
dotyczący noszenia przez kobiety w 26 miastach strojów zwanych jako
"burkinis"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37183083

Apple bada lukę w systemie operacyjnym iOS, która polega na tym, że po
kliknięciu na odnośnik dochodzi do instalacji spyware
(ź)
http://www.bbc.com/news/technology-37185544

24.VIII
Trzęsienie ziemi we Włoszech: Liczba zabitych wzrosła do 120
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-37171953

Konflikt w związku z Państwem Islamskim: Turcja wraz z bojownikami
syryjskimi zajęła Jarablus
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37171995

Północnokoreańska łódź podwodna wystrzeliła pocisk balistyczny
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-37171608

Podróżniczka Mia Ayliffe-Chung została zabita w australijskim hotelu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-australia-37171751

23.VIII
Niemcy mogą wprowadzić formę służby cywilnej aby pomóc wojsku w razie
przyszłego zagrożenia
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37164960

Turcja ewakuuje przygraniczne miasto w związku z kampanią wymierzoną w
Państwo Islamskie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37169947
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Rosja zareagowała ze złością kiedy sąd podtrzymał zakaz startu dla jej
lekkoatletów w mającej się niedługo rozpocząć paraolimpiadzie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37169588

Na Filipinach znaleziono największą 34-kg perłę
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-37167179

22.VIII
Turecki zamachowiec samobójca nie był dzieckiem
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37158615

Rosja przestała korzystać z lotnisk w Iranie w celu przeprowadzania nalotów
w Syrii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37154043

Ryan Lochte: Speedo i Ralph Lauren kończą sponsoring zawodnika
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-37159288
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Wybory w USA: Pytania w związku z planem deportacji zaproponowanym przez D.
Trumpa
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37157469

15.VIII
Lotnisko JFK ewakuowane po ogłoszeniu fałszywego alarmu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37081801

Wybory w USA: Zespół D. Trumpa musi ujawnić prorosyjskie związki
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37080909

Pielęgniarka uwięziona w RPA
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-37082263

13.VIII
Atak w Szwajcarii: nożownik podłożył ogień w pociągu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37072847

Konflikt w związku z PI: Mieszkańcy Manbij świętują wyzwolenie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37066304
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10.VIII
Rosja oskarża Ukrainę o zbroja próbę wtargnięcia na Krym
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37037401

Niemcy: Propozycja wprowadzenia zakazu na noszenie stroju typu: burka
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37033286

Wybory w USA: D. Trump oskarża media
(ź)
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37036624

7.VIII
Setki tysiące ludzi zebrało się w Stambule w proteście przeciwko ubiegło
miesięcznej próbie zamachu stanu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37003819

Co najmniej 20 osób zginęło na skutek powodzi w stolicy Macedonii Skopje po
gwałtownej ulewie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-37002364

Paraolimpiada w Rio 2016: Rosyjscy lekkoatleci zostali wykluczeni z udziału
na skutek afery dopingowej
(ź)
http://www.bbc.com/sport/disability-sport/37002582
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Kobiety, które żyją razem z lwami
(ź)
http://www.bbc.com/earth/story/20160802-these-brave-women-have-found-a-wayto-live-alongside-lions

3.VIII
Atak chemiczny w Turcji: Rosja oskarża bojowników w Aleppo
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36970220

Samolot linii Emiratów Arabskich miał awaryjne lądowanie z powodu wybuch
pożaru na pokładzie na lotnisku w Dubaju
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36963112

Wybory prezydenckie w USA: Donald Trump informuje, że kampania toczy się
zgodnie z planem pomimo kilku pomyłek
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36968053

1.VIII
Stany Zjednoczony zbombardowały pozycje Państwa Islamskiego w Libii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-36941934
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Kanadyjskie miasto dotknięte przez pożary i powodzie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36946515

Wirus Zika: Kobiety w ciąży zagrożone w Miami
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36946131
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