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28 USA: Departament energii zaatakowany przez hackerów
24 Porwanie uczniów w Nigerii : Uczniowie z Mahuta uwolnieni
22 Nowy wariant koronawirusa: Co wiadomo?
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13 W Wigilię Boka Haram zabiło kilkoro mieszkańców wioski
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29 grudzień (wtorek) – 31 grudzień (czwartek) 2020

31.XII
Obsunięcie ziemi w Norwegii: Domy przysypane ziemią w wiosce Gjerdrum w
pobliżu Oslo

Teren wokół krateru pozostawionego przez osuwisko ziemi jest niebezpieczne
do poruszania się
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Obsunięcie się ziemi w norweskiej wiosce doprowadziło do pogrzebania domów
pod czarnym błotem w wyniku czego rany odniosło 10 ludzi , jedna osoba
poważnie a kolejnych 10 jest uważanych za zaginione

Służby ratownicze poszukują zaginionych w tym dzieci w wiosce Gjerdrum
znajdującej się 25 km od stolicy - Oslo. Około 1000 osób zostało
ewakuowanych. Policja obawia się, że ludzie mogli zostać uwięzieni przez
błoto i gruz
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55484627

BOŚNIA: Setki migrantów utknęły w obozie zniszczonym przez pożar
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55497080

Zhang Zhan: „Zbuntowana dusza" uwięziona za filmowanie pandemii w Wuhan
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-55473501

Umarł francuski aktor i reżyser Robert Hossein
źródło: IZ
https://iz.ru/1107055/2020-12-31/umer-frantcuzskii-akter-i-rezhisser-roberossein

Wang Xiangjun: Chiński „Glacier Bro” popularny influencer i aktywista
ekologiczny prawdopodobnie zginął na skutek upadku do lodowej rzeki w
Tybecie
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55484544

30. XII
Wojna w Jemenie: Podczas przybycia przedstawicieli rządu na lotnisku Aden
doszło do krwawego ataku

Ponad terminalem wznosi sie dym i pył, blisko samolotu na pokładzie którego
znajdowali się członkowie rządu

Co najmniej 22 osoby zostały zabite i ponad 50 rannych w czasie ataku na
lotnisko w mieście Aden w południowym Jemenie, informują władze

Kiedy na lotnisku wylądował samolot z przedstawicielami nowo powstałego
rządu doszło do co najmniej jednej eksplozji. Wśród ofiar znaleźli się
urzędnicy oraz członkowie służb medycznych. Ale premier poinformował, że
rząd jest „bezpieczny". Minister informacji oskarżył bojowników Houthi o
„tchórzliwy akt terroru".
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55484436
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Trzęsienie ziemi w Chorwacji: Doszło do wstrząsów wtórnych po tym kiedy w
pierwotnym trzęsieniu zginęło 7 osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55485106

Protesty na Białorusi: Demonstranci przemawiają w nowy i kreatywny sposób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-55475917

ROSJA: Pierwsza partia szczepionki Sputnik V został dostarczona do Serbii
źródło: IZ
https://iz.ru/1106432/2020-12-30/pervaia-partiia-vaktciny-sputnik-vdostavlena-v-serbiiu

Covid-19: Szczepionka Oxford-AstraZeneca została zatwierdzona do użytku w
Wielkiej Brytanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-55280671

29.XII
J. Biden oskarża amerykański departament obrony o utrudnianie podczas
przekazywania władzy
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Christopher Miller został mianowany sekretarzem obrony
D. Trumpa po tym jak ten zwolnił M. Espera

przez prezydenta

Amerykański prezydent - elekt Joe Biden oskarżył amerykański departament
obrony o „nieodpowiedzialność" kiedy jego nowa administracja nie uzyskała
potrzebnych informacji potrzebnych w momencie przekazywania władzy

Poinformował, że jego zespół spotkał sie z „blokadą ze strony przywódców
politycznych". J. Biden uważa również, że amerykańskie agencje, których
działalność jest kluczowa dla bezpieczeństwa USA "doświadczyły wielu
szkód" za kadencji D. Trumpa. Rzecznik Pentagonu powiedział, że wszystko
było "całkowicie jawne"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55470625

Moskwa poszerzyła listę obywateli Niemiec, którzy mają zakaz wjazdu do
kraju
źródło: IZ
https://iz.ru/1105878/2020-12-29/rossiia-rasshirila-sanktcionnyi-spisok-pogermanii
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Koronawirus: Rosja poinformowała, że liczba zgonów jest trzy razy wyższa
niż podawano
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55474028

Koronawirus: W Hiszpanii będą rejestrowane osoby, który nie zgodziły się na
szczepienie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55471282

Indie, Pakistan i Szwajcaria są ostatnimi krajami, w których pojawiała się
odmiana „brytyjska" koronaworusa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-55473196

22 grudzień (wtorek) – 28 grudzień (poniedziałek) 2020

28.XII
Zhang Zhan: Chiny uwięziły lokalną dziennikarkę za publikację tekstów o
Wuhan
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Poprzednio Zhang Zhan została zatrzymana w maju

Dziennikarka, która opisywał wybuch epidemii koronawirusa została skazana
na cztery lata więzienia

Zhang Zhan została uznana za „powodowanie sporów i prowokowanie problemów"
to częste uzasadnienie stosowane wobec aktywistów

37-letnia, była prawniczka została zatrzymana w Maju i rozpoczęła strajk
głodowy trwający kilka miesięcy. Zdaniem jej prawników stan jej zdrowia
jest bardzo zły. Zhang Zhan jest jednym z lokalnych dziennikarz, którzy
zostali ukarani za reportaże o Wuhan
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55463241

Covid - 19: D. Trump podpisał ustawę o pomocy dla Amerykanów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55463276
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Covid: Finlandia jest ostatnim krajem, w którym wykryto brytyjski szczep
koronawirusa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-55464932

Covid: Kilkuset angielskich narciarzy uciekło z ośrodka Verbier po tym jak
Szwajcaria wprowadziła kwarantannę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55465079

Brexit: Wielka Brytania dostosowuje się do nowych reguł UE
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-55463506

Uzbrojeni ludzie zaatakowali funkcjonariuszy DPS w Groznym
źródło: IZ
https://iz.ru/1105467/2020-12-28/vooruzhennye-liudi-napali-na-sotrudnikovdps-v-groznom

Eksplozja w Nashville: Kamera CCTV zarejestrowała moment wybuchu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-55464743
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27.XII
Brexit: Jakie są kluczowe punkty porozumienia ?

Porozumienie UE - Wielka Brytania, które zawiera nowe zasady dla życia,
pracy i wymiany handlowej wchodzi w życie o 23:00 (GMT) 31 grudnia

Handel: m.in. nie będzie nowych podatków na towary, w niektórych wypadkach
na granicach zostanie przeprowadzona kontrola graniczna, zostaną
wprowadzone pewne ograniczenia na niektóre produkty żywnościowe pochodzenia
zwierzęcego z Wielkiej Brytanii;
Usługi i kwalifikacje: m.in. firmy oferujące swoje usługi takie jak
bankowość, architektura i księgowość stracą automatycznie dostęp do rynku
UE; nie będzie automatycznego uznawania zawodowych kwalifikacji dla takich
zawodów jak: lekarze, kucharze i architekci
Podróże: m.in. obywatele Wielkiej Brytanii będą potrzebowali wizy aby
pozostać dłużej niż 90 dni w UE; paszporty UE dla zwierząt stracą ważność;
karty European Health Insurance, (EHIC) będą ważne dopóki nie stracą
ważności; W Wielkiej Brytanii będzie można podnieśc opłaty roamingowe
Rybołówstwo, Europejski Trybunał sprawiedliwości: m.in. w ciągu kolejnych
5,5 roku Wilka Brytania będzie mogła zwiększać limity sowich połowów na
swoich wodach terytorialnych, Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie
będzie pełnił roli w Wielkiej Brytanii, który jest teraz najwyższym
trybunałem w UE
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/explainers-55180293

Na Białorusi podczas protestów zatrzymano 12 ludzi
źródło: IZ
https://iz.ru/1105195/2020-12-27/v-belorussii-na-aktciiakh-protestazaderzhali-12-chelovek

Covid USA: D. Trump nie podpisał jeszcze ustawy o pomocy dla milionów
Amerykanów, którzy stracili pracę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55454720

ROSJA: Ekspert ocenił potencjalne skutki zarażania nowym szczepem
koronawirusa
źródło: IZ
https://iz.ru/1105192/2020-12-27/ekspert-otcenil-sereznost-techeniiazabolevaniia-novym-shtammom-koronavirusa

Covid: UE rozpoczyna masowe szczepienia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55456795
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Koronawirus: Jaki sa skutki Covid dla kryzysu klimatycznego?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-55412079

26.XII
Niemcy: Strzelanina w Berlinie - kilka osób rannych w Kreuzbergu

Wejście do budynku w Kreuzbergu zostało ostrzelane

Czwórka ludzi została poważnie ranna po porannej strzelaninie w Berlinie poinformowała policja. Cztery osoby zostały ranne w wieku od 30 do 42 lat.
Prokurator generalny miasta poinformował, że za incydent odpowiadają
prawdopodobnie członkowie rywalizujących ze sobą gangów przestępczych.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55453060
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ROSJA: Duma Państwowa FR skrytykowała słowa W. Zielienskiego o gotowości do
mobilizacji żołnierzy
źródło: IZ
https://iz.ru/1104936/2020-12-26/v-gosdume-otcenili-ideiu-zelenskogomobilizovat-ukraintcev-v-sluchae-voiny-v-rf

Covid-19: Większe ograniczenia dla milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii
weszły w życie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-55449596

Porozumienie w sprawie Brexitu: Na czym polega?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/55252388

Samolot kanadyjskich linii lotniczych Boeing 737 Max został zmuszony do
nieplanowanego lądowania na skutek problemów w silniku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55451945

Australijski członek ekspedycji został ewakuowany z Antarktydy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-55446454
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25.XII
W Wigilię Bożego Narodzenia Boka Haram zabiła kilku mieszkańców wioski

Kilkoro ludzi zginęło po tym jak w pn-wsch części Nigerii milicjanci z Boko
Haram zaatakowali chrześcijańską wioskę i spalili kościół w Wigilię Bożego
Narodzenia

Lokalne źródła informują o co najmniej 11 osobach zabitych według AFP.
Bojownicy wjechali do Pemi w prowincji Borno na ciężarówka i motorach
strzelając na oślep powiedział lokalny przywódca agencji prasowej. Pemi
jest blisko Chibok skąd porwano 200 uczennic w 2014 roku. Boko Haram
przeprowadziło wiele ataków w północnej Nigerii gdzie walczą aby obalić
rząd i utworzyć państwo islamskie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-55448105

Sojusznik Alexeia Nalanego - Lyubov Sobol został zatrzymany w Moskwie po
wejściu policji do jego mieszkania wczesnym rankiem - informują zwolenicy
A. Navalnego
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55445780

WHO poinformowała o nowym szczepie wirusa w ośmiu krajach Europy
źródło: IZ
https://iz.ru/1104721/2020-12-25/v-voz-zaiavili-ob-obnaruzhenii-novogoshtamma-covid-19-v-vosmi-stranakh-evropy

Covid: Miliony Amerykanów bez pomocy finansowej z powodu politycznego
klinczu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55447731

Rosyjski historyk został uwięziony za zabójstwo i poćwiartowanie partnerki
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55447557

24.XII
Wybory prezydenckie w USA w 2020 roku: FBI łączy Iran z działalnością na
stronach internetowych związaną z wysokimi urzędnikami

POLSKI PORTAL 1-31 grudzień 2020

15

nr 12 (93)

Dyrektor FBI Christopher Wray znalazł się pośród innych urzędników których
dane zostały ujawnione na stronach internetowych

Irańscy cyber sprawcy „prawie na pewno" ukrywali się za wieloma stronami i
profilami w mediach społecznościowych , które zawierały groźby śmierci
wymierzone przeciwko wysokim urzędnikom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w
wyborach w 2020 roku, poinformowały dwie amerykańskie agencje ds.
bezpieczeństwa

We wspólnym oświadczeniu opublikowanym 23 grudnia FBI i Cybersecurity and
Infrastructure Security Agency (Cisa) czytamy, że są w posiadaniu "wysoce
wiarygodnych informacji" wskazujących, że Iran jest odpowiedzialny za
operację. Ta operacja "wskazuje na zamiar Iranu, który polega na tworzeniu
podziałów i obniża zaufanie do USA oraz podważa zaufanie społeczne do
amerykańskiego systemu wyborczego, dodają.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55432233

Brexit: Boris Johnson przyjmuje z zadowoleniem porozumienie z Unią
Europejską
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55435930
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Daniel Pearl: Sąd w Pakistanie nakazał zwolnienie mężczyzny oskarżonego o
zamordowanie dziennikarza
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-55439754

Odkryty w Wielkiej Brytanii nowy szczep koronawirusa pojawił się w
Niemczech
źródło: IZ
https://iz.ru/1104230/2020-12-24/obnaruzhennyi-v-britanii-shtammkoronavirusa-vyiavili-v-germanii

Covid: Meksyk, Chile i Kostaryka zaczynają masowe szczepienia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55440940

Pacjent z Kalifornii zabił maską tlenową pacjenta zarażonego koronawirusem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55408492

Oburzenie w Portugalii po tym jak myśliwi z Hiszpanii zastrzelili 500
dzikich zwierząt
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55435940
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23.XII
Strzelanina we Francji: Napastnik zastrzelił trzech policjantów po czym
został znaleziony martwy

Prezydent E. Macron powiedział, że kraj dzieli żal z rodzinami policjantów
Napastnik zastrzelił trzech policjantów kiedy ci przybyli na interwencją w
związku z przemocą domową
Podejrzany l.48 był znany policji, później odnaleziono go martwego. W
środę we wczesnych godzinach odległej wiosce w pobliżu Saint-Just kobieta
uciekła na dach domu. Napastnik zastrzelił policjanta i ranił kolejnego.
Następnie zaczął ostrzeliwać dom i zastrzelił dwóch policjantów którzy
przybyli z interwencją. Kobieta została uratowana.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55421761

Covid-19: Kierowcy ciężarówek, którzy mili ujemne wyniki na obecność
koronawirusa mogli wjechać na promy w porcie Dover po tym jak Francja
otworzyła swoje granice z Wielką Brytanią
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-55420193
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USA: D. Trump przekonuje Kongres aby ten naprawił „szkodliwą" ustawę
dotyczącą pomocy finansowej w związku z pandemią
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55420366

Określono czas odporności po zachorowaniu na Covid - 19
źródło: IZ
https://iz.ru/1103513/2020-12-23/nazvan-srok-dlitelnosti-immuniteta-poslecovid-19

USA: D. Trump wystosował przeprosiny w stosunku do 15 osób w tym dwóch,
które oskarżono o kłamstwo przed FBI w czasie śledztwa związanego z
kampanią prezydencką
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55420365

22.XII
Covid: Kongres USA przyjął długo oczekiwany projekt związany z pomocą dla
osób dotkniętych skutkami pandemii
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Gospodarcza zapaść spowodowana pandemią spowodowała, że wielu Amerykanów
wymaga pomocy

Amerykański Kongres przyjął długo oczekiwany pakiet pomocowy w wysokości
900 miliardów dolarów po kilku miesiącach debat i dyskusji

Senatorowie przyjęli ustawę w poniedziałek kilka godzin po tym jak została
ona przegłosowana w Izbie Reprezentantów.
W pakiecie zawiera się pomoc finansowa dla Amerykanów oraz wsparcie dla
firm oraz programy do walki z bezrobociem.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-55324489

Karima Baloch: Pakistańska aktywistka zajmująca się prawami człowieka
została znaleziona martwa w Toronto
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-55368524

POLSKI PORTAL 1-31 grudzień 2020

20

nr 12 (93)

ROSJA: Na Kremlu zareagowano na nowe sankcje USA wymierzone przeciwko
rosyjskim przedsiębiorstwom
źródło: IZ
https://iz.ru/1103058/2020-12-22/v-kremle-otreagirovali-na-novye-sanktciissha-protiv-rossiiskikh-predpriiatii

Koronawirus: UE przekonuje kraje aby zniosły zakaz podróży do Wielkiej
Brytanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55404087

Covid: Naukowiec z Wuhan z chęcią „przyjmie wizytę" tych którzy są
zwolennikami teorii, że wirus wydostał się z laboratorium
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55364445

Zarażenie się koronawirusem jest łatwiejsze podczas posiłków
źródło: IZ
https://iz.ru/1103095/2020-12-22/podkhvatit-covid-19-okazalos-legche-vovremia-priema-pishchi

15 grudzień (wtorek) – 21 grudzień (poniedziałek) 2020
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21.XII
Nowy wariant koronawirusa: Co wiadomo?

Szybkie rozprzestrzenianie się nowej odmiany koronawirusa uznano za
przyczynę wprowadzenia ścisłych wielopoziomowych ograniczeń dla milionów
ludzi, surowszych restrykcji w Boże Narodzenie w Anglii, Szkocji i Walii
oraz wprowadzenie zakazu podróży do Wielkiej Brytanii

Doradcy rządowi uważają, że nowy wariant przenosi się szybciej niż znane
dotąd wersje wirusa. Wszystkie badania są jednak w fazie początkowej i
istnieje ogromna niepewność wraz z całą listą pytań. Wirusy mutują cały
czas i kluczowym jest stwierdzenie czy zachowanie wirusa uległo zmianie.
Dotyczy to trzech rzeczy, na które należy zwrócić uwagę:
- Szybkie zamienianie starego wariantu przez nową werjsę wirusa
- Mutacje, które są związane z poszczególnymi fragmentami wirusa
- Część z mutacji pojawiło się w laboratorium i jest to związane z wzrostem
możliwości infekcji komórek
Wszystko to wskazuje, że rozprzestrzenianie się wirusa jest przez to
łatwiejsze

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-55388846
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Wielka Brytania pracuje nad tym aby odblokować granice tak szybko jak to
możliwe
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-55392619

Rosja zawiesi połączenia lotnicze z Wielką Brytanią od 22 grudnia
źródło: IZ
https://iz.ru/1102594/2020-12-21/rossiia-ostanovit-aviasoobshchenie-svelikobritaniei-s-22-dekabria-na-nedeliu

Wielka Brytania: B. Johnson wykluczył możliwość wydłużenie osiągnięcia
porozumienia w sprawie Brexitu na rok 2021
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55390304

Captagon (tabletki z amfetaminą): Niszczenie zapasów narkotyków
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-55378461

Offa's Dyke Path - Długodystansowy szlak na granicy Anglii z Walią po raz
pierwszy od wieków został zamknięty
źródło: BBC
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http://www.bbc.com/travel/story/20201215-offas-dyke-britains-unmarked-nomans-land?referer=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F

20.XII

Porwanie uczniów w Nigerii : Uczniowie z Mahuta zostali uwolnieni po walce

Uzbrojeni napastnicy porwali kilkudziesięciu uczniów (zdjęcie archiwalne)
Policja w Nigerii poinformowała, że uwolniła co najmniej 84 uczniów, którzy
zostali porwani w niedzielę
Ich zdaniem dzieci zostały porwane przez napastników kiedy wracały do
rodzinnej wioski Mahuta po wzięciu udziału w uroczystości religijnej.
Uczniowie zostali uwolnieni po walce do której doszło pomiędzy porywaczami,
siłami bezpieczeństwa i lokalnymi strażnikami
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-55366468

Poinformowano o ponad 20 osobach zatrzymanych podczas protestów w Białorusi
źródło: IZ
POLSKI PORTAL 1-31 grudzień 2020

24

nr 12 (93)

https://iz.ru/1102293/2020-12-20/pravozashchitniki-zaiavili-o-bolee-20zaderzhannykh-na-protestakh-v-belorussii

Brexit: Nie będzie porozumienie o ile „nie dojdzie do istotnych uzgodnień
pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem - informuje Wielka Brytania
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55381322

Koronawirus: Generał armii odpowiedzialny za dystrybucję szczepionki
przeciwko Covid w USA przyznał, że nie udało się dostarczyć tylko
szczepionek ile obiecano
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55380288

Koronawirus: W Wielkiej Brytanii wprowadzono zakaz podróży po tym jak
rozpoczął się lockdown
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-55384404

ROSJA: Poinformowano o możliwości produkcji rosyjskiej szczepionki w Serbii
źródło: IZ
https://iz.ru/1102266/2020-12-20/vuchich-zaiavil-o-vozmozhnom-proizvodstverossiiskoi-vaktciny-v-serbii

USA: Joe Biden powiedzieł, że „nie ma czasu do zmarnowania" kiedy
przedstawił swój zespół ds. klimatu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55382209
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19.XII
Cyberatak w Stanach Zjednoczonych: Rosja „stoi niewątpliwie" za operacją
wymierzoną przeciwko SolraWinds, informuje M. Pompeo

Mike Pompeo powiedział, że śledczy wciąż „pracują nad tym aby stwierdzić
czym był cyberatak"

Amerykański sekretarz Stanu Mike Pompeo oskarżył Rosję o to co jest
określane jako najgorszy atak szpiegowski wymierzony przeciwko rządowi
amerykańskiemu

„Możemy jasno stwierdzić, że byli w niego zaangażowani Rosjanie" powiedział M. Pompeo w piątek.
Prezydent D. Trump zbagatelizował znaczenia cyberataku mówiąc, że wszystko
"jest pod kontrola" oraz wyraził wątpliwość udziału w nim Rosji wskazując
zaangażowanie Chin. w minionym tygodniu celem ataku stało się
oprogramowanie opracowane przez firmę SolarWinds. Rosja zaprzeczyła, że
odpowiada za cyberatak.
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55374945

Covid-19: W wyniku eksplozji zginęło dziewięcioro pacjentów zarażonych
koronawirusem w Turcji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55376008

Covid: W Wielkiej Brytanii wprowadza się większe ograniczenia w okresie
Bożego Narodzenia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-55376873

Covid: stany Zjednoczone aprobuję szczepionkę firmy Moderna jak drugą do
użycia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55370999

W Wielkiej Brytanii wezwano do pokonania Federacji Rosyjskiej i Chin „w
grze, którą one prowadzą"
źródło: IZ
https://iz.ru/1102109/2020-12-19/v-velikobritanii-prizvali-pobedit-rf-ikitai-v-ikh-zhe-igre

François Bozizé: Republika Środkowoafrykańska oskarża byłego prezydenta o
próbę zamachu stanu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-55376322
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18.XII
USA - Cyberatak: Departament energii został zaatakowany przez hackerów

FBI jest jednym z organów, które prowadzi śledztwo

Departament energii należący do administracji amerykańskiej stał się
obiektem najgorszego jak dotąd ataku w dziejach kraju

Departament odpowiada za broń nuklearną, ale jak poinformowano
bezpieczeństwo arsenału nie zostało zagrożone. Firma Microsoft
poinformowała, że znalazła u siebie w systemie niebezpieczne
oprogramowanie. Wielu podejrzewa, że za atakiem stoi rząd rosyjski czemu
ten zaprzecza.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55358332

Atak na szkołę w Nigerii: Setki uczniów powróciły do domów po porwaniu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-55364394
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ROSJA: D. Pieskow powiedział, że Rosja nie może pozostać obojętna wobec
Donbasu
źródło: IZ
https://iz.ru/1101638/2020-12-18/peskov-zaiavil-o-nevozmozhnosti-dlia-rfostavatsia-bezuchastnoi-k-donbassu

JAPONIA: Opady śniegu spowodowały uwięzienie na drogach 1000 kierowców
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-55359771

Cyberpunk 2077: Sony wycofuje grę z PlayStation a Xbox oferuje zwrot
środków
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-55359568

Najlepsze filmy z 2020 roku jak dotąd
źródło: BBC
https://www.bbc.com/culture/article/20200702-the-best-films-of-2020-so-far

17.XII
Chiński plastik biodegradowalny „nie rozwiązuje problemu zanieczyszczenia
plastikiem"
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Kobieta zbiera i sortuje plastik w Chinach. Miliony ton plastiku trafiają
na wysypisko na całym świecie co roku

Znaczny wzrost w produkcji biodegradowalnego plastiku w Chinach jest
większy niż możliwości kraju w jego utylizacji czytamy w nowym raporcie
opublikowanym przez Greenpeace

Chiny - największy na świecie producent odpadów plastikowych - wprowadził
na początku tego roku zakaz produkcji określonych jego typów zmuszając
producentów do produkcji jego biodegradowalnych odpowiedników. Według
Greenpeace36 firm w Chinach zaplanowały budowę nowych fabryk gdzie będzie
powstawał biodegradowalny plastik zwiększając roczną produkcję o więcej niż
4,4 miliony ton - to siedem razy więcej w okresie krótszym niż 12 miesięcy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-55301203

Koronawirus: Król Szwecji Karol XVI Gustaw powiedział, że sposób podejścia
jego kraju do pandemii nie sprawdził się
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55347021
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Emmanuel Macron: Na skutek pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa w
organizmie prezydent Francji poddał się samoizolacji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55347406

ROSJA: W. Putin poinformował o szybkim zakończeniu budowy gazociągu: „Nord
Stream 2"
źródło: IZ
https://iz.ru/1101164/2020-12-17/putin-zaiavil-o-skorom-zaversheniistroitelstva-severnogo-potoka-2

Burza śnieżna w USA: Zamieć śnieżna na Wschodnim Wybrzeżu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55343207

16.XII
Covid-19: Niemcy wprowadzają dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem
przypadków zachorowań
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Wyjazdy nie związane z życiem zawodowym, a które nie są konieczne zostały
obwarowane nowymi obostrzeniami

Niemcy wprowadziły twardy lockdown polegający na zamknięciu szkół, firm,
które nie są konieczne dla zapewnienia podstawowych potrzeb w związku ze
wzrostem zakażeń na koronawirusa

Obostrzenia potrwają do 10 stycznia. W okresie Świat Bożego Narodzenia
obostrzenia zostaną nieznacznie poluzowane gdzie w jednym domu będzie mogło
przebywać do 4 członków rodziny

W kraju w czwartek zanotowano 952 przypadki śmiertelne i 27 728 nowych
infekcji. Szefowa UE Ursula von der Leyen powiedziała, że pierwsza
szczepiona przeciwko Covid zostanie zaaprobowana w ciągu tygodnia
Źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55330599

Szczepionka przeciwko Covid - Amerykanie opublikowali listę wystąpienia
możliwych powikłań
źródło: WP
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https://wiadomosci.wp.pl/szczepionka-na-covid-amerykanie-opublikowaliliste-mozliwych-powiklan-6586209033611968a

Brexit: „Niewielka różnica zdań do uzgodnienia w kwestii handlu" poinformowała szefowa UE
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55324422

Air India uzyska pomoc finansową ze strony je pracowników
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-55299333

R. T. Erdogan określił sankcje ze strony USA w związku z zakupem systemu
rakietowego S-100 atakiem na suwerenność Turcji
źródło: IZ
https://iz.ru/1100676/2020-12-16/erdogan-nazval-sanktcii-ssha-iz-za-s-400atakoi-na-suverenitet-turtcii

Badania pokazują, że kangury mogą się komunikować z ludźmi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-australia-55312356

15.XII
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Napad na szkołę w prowincji Katsina w Nigerii: Boko Haram przyznało się do
porwania uczniów

Boko Haram poinformowało, że je celem była szkoła ponieważ są oni przeciwni
edukacji w stylu zachodnim

Islamska grupa Boko Haram działająca w Nigerii poinformowała, że stoi za
ostatnim porwaniem kilku setek uczniów w prowincji Katsina w pn. wsch.
Nigerii
Porwano ponad 300 uczniów ale reszta zdołała uciec. Poprzednio władza
oskarżyły „bandytów".

Boho Haram stale stoi za porwaniami w ciągu ostatniej dekady w tym w Chibok
ale tym razem do ataku doszło w pn-wch części kraju
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-55295701

Joe Biden mówi, że czas aby „odwrócić stronę" po tym jak potwierdzono jego
zwycięstwo
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55312272

Sztorm w Australii - władze zarządziły ewakuację dla nisko położonych
terenów w północnej New South Wales
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-55312180

Covid Wielka Brytania: Szybkie decyzje w czasie Świąt Bożego Narodzenia
będą kosztować życie wielu ludzi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-55311717

Szczepienia na koronawirusa rozpoczęły się we wszystkich rejonach Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/1100221/2020-12-15/vaktcinatciia-ot-koronavirusa-nachalas-vovsekh-regionakh-rossii

Koronawirus USA: Dzień, w którym rozpoczęły się szczepienia na COVID-19
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-55311980
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8 grudzień (wtorek) – 14 grudzień (poniedziałek) 2020

14.XII
Tankowiec zaatakowany przy użyciu łodzi wypełnionej ładunkiem wybuchowy
informuje Arabia Saudyjska

Właściciel BW Rhine poinformował, że nikt z 22 osobowej załogi nie został
ranny (zdjęcie archiwalne)

Arabia Saudyjska poinformowała, że tankowiec został zaatakowany przez łódź
wypełnioną ładunkami wybuchowymi kiedy stał w porcie Jeddah

Nocny atak na terminal paliwowy doprowadził do małego pożaru na pokładzie,
który został ugaszony poinformował minister energetyki. Właściciel
tankowca, który płynął pod flaga Singapuru BW Rhine poinformował, że
został „uderzony przez zewnętrzny obiekt" który spowodował wybuch w wyniku
którego zniszczony został kadłub. Minister energetyki nie powiedział kto
jest podejrzany o przeprowadzenie ataku.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-55298807

Covid-19: D. Trump odrzuca plan dla wczesnych szczepień w Białym Domu
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55298015

ROSJA: Wszystkie regiony Federacji Rosyjskiej otrzymały szczepionkę
przeciwko COVID-19
źródło: IZ
https://iz.ru/1099683/2020-12-14/vse-regiony-rf-poluchili-vaktcinu-otcovid-19-dlia-masshtabnogo-primeneniia

Rosyjscy parlamentarzyści chcą aby Greenpeace został uznany za
„zagranicznego agenta”
źródło: PAP
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C775428%2Crosyjscy-parlamentarzyscichca-aby-greenpeace-zostal-uznany-za

ROSJA: D. Pieskow poinformował o braku konieczności wprowadzenia
kwarantanny w święta
źródło: IZ
https://iz.ru/1099721/2020-12-14/peskov-soobshchil-ob-otsutstviineobkhodimosti-vvedeniia-karantina-v-prazdniki

Wybory prezydenckie w USA 2020: Czym jest kolegium elektorów?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/election-us-2020-54026017
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Czy jedzenie ryb jest zdrowe?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/future/article/20201211-is-eating-fish-healthy

13.XII
W Górskim Karabachu doszło do naruszenia zawieszenia ognia

Czterech żołnierzy z Azerbejdżanu zostało zabitych podczas starcia w
rejonie Górskiego Karabachu poinformował minister obrony Azerbejdżanu

Widomość została umieszczona w raporcie po tym jak Azerbejdżan i Armenia po
sześciu tygodnia walk zawarły rozejm. Armenia poinformowała, że tymczasem
sześciu żołnierzy zostało rannych podczas działań, które określono jako
ofensywę Azerbejdżanu. Zdaniem obu stron rozejm zawarty przy współudziale
Rosji nie jest przestrzegany
źródło:
https://www.bbc.com/news/world-europe-55292613

Rosyjskie siły pokojowe poinformowały o ustabilizowaniu się sytuacji w
Górskim Karabachu
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źródło: IZ
https://iz.ru/1099462/2020-12-13/rossiiskie-mirotvortcy-preseklinarushenie-rezhima-prekrashcheniia-ognia-v-nkr

Brexit: Rozmowy w sprawie układów handlowych - Wielka Brytania i UE ciągle
przed zawarciem porozumienia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55292890

Koronawirus: USA rozpoczynają operację polegającą na dostarczeniu
szczepionek
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-55293445

Koronawirus: Lockdown w Niemczech w Okresie Świąt Bożego Narodzenia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55292614

12.XII
NIGERIA: Atak na szkołę w prowincji Katsina - kilkuset zaginionych po ataku
napastników
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Kilkuset uczniów uważanych za zaginionych po ataku na szkołę średnią w pnzach Nigerii
Napastnicy przybyli na motorach i zaczęli strzelać w powietrze, wywołując
panikę i ucieczkę u ludzi mówią świadkowie
Celem była Government Science Secondary School w prowincji Katsina gdzie w
piątek wieczorem przebywało ponad 800 uczniów. w niedzielę wojsko
poinformowało, ze znalazło w lesie kryjówkę porywaczy i doszło pomiędzy
nimi do wymiany ognia. Wynik walki jest nieznany ale nie ma informacji o
rannych uczniach.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-55288114

„Nie ma wystarczającej ambicji" do walki ze zmianami klimatycznymi u
światowych liderów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-55276769
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Brexit: Rozmieszczenie okrętów wojskowych w celu ochrony brytyjskich
akwenów połowowych byłyby „poniżej godności" uważa jeden z byłych
brytyjskich ministrów partii konserwatywnej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55286439

Ruhollah Zam: Iran wykonał karę śmierci na dziennikarzu oskarżonym o
wywołanie zamieszek
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55285301

ROSJA: Szef Centrum Gamalei podał termin ważności Rosyjskiej szczepionki
„Sputnik V"
źródło: IZ
https://iz.ru/1099233/2020-12-12/glava-tcentra-gamalei-nazval-srokideistviia-rossiiskoi-vaktciny-sputnik-v

Na czym polegają zmiany klimatyczne?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-51129250

11.XII
Covid: Australia porzuca prace nad szczepionką w związku z fałszywymi
dodatnimi wynikami na obecność wirusa HIV
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Australia nie wycofa się z zamówień dotyczących szczepionek z
Oxford/AstraZeneca

Jeden z obiecujących australijskich preparatów na szczepionkę przeciwko
Covid - 19 został wykluczony po tym jak u uczestników zaobserwowano
fałszywe wyniki wskazujące na obecnośc wirusa HIV w organizmie

Australia poprzednio zgodziła się kupić 51 milionów jednostek szczepionki
nad którą pracuje australijska firma CSL oraz University of Queensland
(UQ). CSL i UQ podkreśliłli, że pozytywne wyniki na obecność HIV były
fałszywe co oznacza, że zdrowie testowanych pacjentów nie jest zagrożone.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-55269381

Koronawirus: Rosja i Oksford połączą testowanie swoich szczepionek
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-55270942

Zmiany klimatyczne: Przywódcy UE ustawili cel na zredukowanie emisji
dwutlenku węgla o 55 %
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55273004

USA: Na Brandonie Bernard wykonano karę śmierci w ostatnich dniach
urzędowania D. Trumpa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55261224

Brexit: Nie należy się spodziewać zawarcia porozumienia w sprawie handlu
przed niedzielą
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55271914

ROSJA: Wielka Brytania w odpowiedzi na prośbę rządu Japonii o potwierdzenie
udziału Rosji w cyberatakach na infrastrukturę nadchodzących Letnich
Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 r. e była w stanie dostarczyć żadnych
dowodów
źródło: IZ
https://iz.ru/1098676/2020-12-11/britaniia-privela-v-kachestvedokazatelstv-kiberatak-rf-vyderzhki-iz-smi

Setki wolontariuszy pomogą w zmapowaniu Wielkiej Rafy Koralowej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-australia-55246547
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10.XII
Podczas ostatnich dni urzędowania D. Trumpa w USA odbywają się egzekucje

Prokurator Generalny W. Barr wydał polecenie przeprowadzenia pięciu
egzekucji w okresie zanim władzę przejmie J. Biden

Podczas gdy kończy się czas pobytu D. Trumpa w Białym Domu jego
administracja proceduje wykonywanie kar śmierci

Przed objęciem władzy przez J. Bidena 20 stycznia zaplanowano wykonaie
pięciu kar śmierci - łamiąc tym samym 130-letni okres kiedy wstrzymywano
się przed wykonywaniem egzekucji w okresie przejściowy do przejęcia urzędu
przez nowego prezydenta.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55236260

Brexit: UE przygotowuje się na wypadek gdyby rozmowy z Wilka Brytanią
zakończyły się niepowodzeniem
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55259144

Chiny wprowadziły sankcje wobec USA
źródło: IZ
https://iz.ru/1098115/2020-12-10/kitai-vvel-otvetnye-sanktcii-v-otnosheniissha

Koronawirus: Kanada przyłączyła się do Wielkiej Brytanii aprobując
szczepionkę firmy Pfizer-BioNTech
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-55256237

Amerykański przedsiębiorca Elon Musk wystrzelił z Teksasu w przestrzeń
kosmiczną ostatni prototyp swojego pojazdu gwiezdnego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-55239628

9.XII
Bogate kraje gromadzą szczepionki przeciwko Covid informuje People's
Vaccine Alliance
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Bogate kraje gromadzą szczepionki przeciwko Covid a ludzie żyjący w
biednych krajach są pozostawieni samym sobie, ostrzega koalicja

Zdaniem People's Vaccine Alliance prawie 70 krajów o niższych dochodach
będzie w stanie zaszczepić 1 na 10 osób. Tak się dzieje pomimo tego, że
Oxford-AstraZeneca obiecał dostarczyć 64% szczepionek dla ludzi w krajach
rozwijających się. Są podejmowane kroki w cale uczciwej dystrybucji
szczepionki na całym świecie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-55229894

ROSJA: Immunolog o skutkach spożywania alkoholu podczas szczepień
źródło: IZ
https://iz.ru/1097695/2020-12-09/immunolog-predupredila-o-posledstviiakhpriema-alkogolia-pri-vaktcinatcii

Mohsen Fakhrizadeh: Iran rozpoczął aresztowania w związku z zabiciem
naukowca
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55244547

USA: Sąd najwyższy odrzuca starania podejmowane na celu unieważnienie
wyników wyborów w Pensylwanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55243008

ROSJA: Duma Państwowa FR przyjęła ustawę o immunitecie dla prezydenta
(ograniczeniu odpowiedzialności prawnej dla byłego prezydenta z tytułu
pełnienia przez niego funkcji)
źródło: IZ
https://iz.ru/1097672/2020-12-09/gosduma-priniala-zakon-o-garantiiakhneprikosnovennosti-eks-prezidentu-rf

Protesty rolników w Indiach: „Drogi w Delhi są teraz naszym domem"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-55242708

8.XII
Liczba ludności cywilnej zabitej podczas nalotów w Afganistanie wzrosła o
ponad 300%
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Liczba afgańskich cywilów zabitych podczas ataków lotniczych
przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników wzrosła o 330%
od 2017 roku
W 2019 roku zostało zabitych około 700 cywilów podaje: "The Costs of War
Project" przy Brown University
[https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2020/Rising%20Ci
vilian%20Death%20Toll%20in%20Afghanistan_Costs%20of%20War_Dec%207%202020.pd
f]. To najwyższy wynik odkąd USA rozpoczęły ofensywę po atakach 9/11 2001
roku. Zdaniem autorów projektu rosnąca liczba ofiar wynika z z poluzowania
reguł stosowanych w 2017 roku. Zdaniem badaczy rosnaca liczba nalotów
wynika częściowo z faktu, że m niej oddziałów stacjonuje w bazach
naziemnych ale również celem jest wywarcie większej presji na Talibów aby
wynegocjować pokój.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-55225827

BREXIT: Premier Wielkiej Brytanii spotka się z szefem UE aby uratować umowę
handlową
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55224096
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Szczepionka na Covid-19: Zaszczepiono pierwszą osobę w Wielkiej Brytanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-55227325

ROSJA: W. Putin podpisał ustawę o pracy zdalnej
źródło: IZ
https://iz.ru/1097227/2020-12-08/putin-podpisal-zakon-ob-udalennoi-rabote

Mont Everest jest wyższy o niemal jeden metr
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-55218443

1 grudzień (wtorek) – 7 grudzień (poniedziałek) 2020

7.XII
WENEZUELA: N. Maduro i sprzymierzeńcy zdobyli najwięcej miejsc w
Zgromadzeniu Narodowym - na co wskazują częściowe dane dotyczące wyborów
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Frekwencja była niska i było tylko kilka kolejek do urn wyborczych

Partia prezydenta Nicolas Maduro i jego sprzymierzeńcy wygrali wybory do
parlamentu, które zbojkotowała większa część partii

Po przeliczeniu ponad 80% głosów jago koalicja zdobyła 67,6% oddanych
głosów poinformowała Narodowa Rada Wyborcza (National Electoral Council).
Zwycięstwo oznacza, że N. Maduro uzyskał teraz kontrolę nad wszystkimi
politycznymi instytucjami. Na czele bojkotu stoi przywódca opozycji J.
Guaido, który przez dwa lata walczy o władzę z obecnym prezydentem.
Zgromadzenie Narodowe jedyna instytucja kontrolowana przez opozycję będzie
teraz zdominowane przez partię N. Maduro i jego partie sojusznicze
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55211149

Brexit: Rozmowy dotyczące handlu „osiągnęły fazę krytyczną"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55208218

ROSJA: D. Pieskow wyraził nadzieję na szybkie uwolnienie zatrzymanych w
Turcji dziennikarzy
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źródło: IZ
https://iz.ru/1096791/2020-12-07/peskov-vyrazil-nadezhdu-na-skoroeosvobozhdenie-zaderzhannykh-v-turtcii-zhurnalistov

Covid: Większość Kalifornii pod ścisłymi obostrzeniami w związku ze
wzrostem liczby zakażonych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55198173

Czy siedemnastolatki w stanie Georgia mogą zmienić prezydenturę J. Bidena ?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-55205931

INDIE - Andhra Pradesh: Setki osób hospitalizowanych z powodu tajemniczej
choroby
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55209763

6. XII
FRANCJA: Ustawa o bezpieczeństwie policji - protesty ponownie stały się
gwałtowne
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W sobotę w Paryżu podpalono samochody

Protestujących starli się z Policją w stolicy Francji podczas nowych
wystąpień przeciwko kontrowersyjnej ustawie dotyczącej bezpieczeństwa
policji

Policja użyła gazu łzawiącego po tym jak ubrani w kaptury protestujący
zaczęli rozbijać szyby sklepowe oraz kiedy podpalili kilka samochodów. Na
niedzielę zaplanowano prawie 100 protestów w kraju w związku z projektem
ustawy, która uznaje za nielegalne robienie zdjęć policji.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55201993

BIAŁORUŚ: W Mińsku podczas akcji protestu zatrzymano 300 ludzi
źródło: IZ
https://iz.ru/1096575/2020-12-06/v-minske-na-aktcii-protesta-zaderzhalibolee-300-chelovek

BREXIT: : Rozmowy UE - Wielka Brytania trwają, pozostają jednak kwestie do
uzgodnienia
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/<br>news/uk-politics-55204371

USA - Prezydent D. Trump odbył swoje pierwsze spotkanie po przegranych
wyborach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55203838

W Dumie Państwowej FR ocenili słowa L. Krawczuka o wykluczeniu Federacji
rosyjskiej z systemu SWIFT
źródło: IZ
https://iz.ru/1096574/2020-12-06/v-gosdume-otcenili-slova-kravchuka-obiskliuchenii-rf-iz-sistemy-swift

The Crown: Netflix nie planuję ostrzegać przed momentami fikcyjnymi, które
miały miejsce w filmie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/<br>news/entertainment-arts-55207871

5.XII
USA: D. Trump wydał rozkaz wycofania sił amerykańskich z Somalii
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W krajach sąsiadujących ponownie zostaną rozmieszczone oddziały żołnierzy
amerykańskich uczestniczących w misjach przygranicznych

Prezydent USA D. Trump nakazał wycofanie prawie wszystkich żołnierzy z
Somali do 15 stycznia poinformował Pentagon

USA ma rozmieszczonych około 700 żołnierzy amerykańskich, którzy pomagają
lokalnym siłom w walce z ugrupowaniami al-Shabab i Państwem Islamskim. W
minionych miesiącach prezydent D. Trump wydał podobne rozkazy aby
zmniejszyć siały amerykańskie stacjonujące w Iraku i Afganistanie. Od dawna
wzywał żołnierzy amerykańskich do powrotu i krytykował interwencje
amerykańskie jako kosztowne i nieskuteczne
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55196130

Brexit: B. Johnson i U. Von der Leyen próbują przełamać impas w sprawie
porozumienia handlowego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55191436
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W Armenii opozycja przedstawiła ultimatum premierowi
źródło: IZ
https://iz.ru/1096369/2020-12-05/v-armenii-oppozitciia-prediavilaultimatum-pashinianu

Protestujący w Paryżu użyli ognia i kierowali w stronę policji wskaźniki
laserowe
źródło: IZ
https://iz.ru/1096378/2020-12-05/protestuiushchie-v-parizhe-zazhgli-faieryi-svetiat-v-politciiu-lazernymi-ukazkami

Chińscy górnicy zabici przez zatrucie tlenkiem węgla
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55196132

Covid: Rosja rozpoczyna szczepienia w Moskwie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55198166

Covid: Argentyna wprowadza podatek od bogactwa aby sfinansować wydatki
związane z walką z pandemią
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55199058
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Największa góra lodowa uchwycona przez kamery RAF
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-55196220

4.XII
BREXIT: Czas kończy się kiedy zostały wznowione rozmowy dotyczące
porozumień handlowych

Negocjator ze strony UE Michel Barnier zostaje w Londynie w celu
kontynuacji rozmów zamiast wracać do Brukseli jak to było w planach

Wielka Brytania i UE wznowiły rozmowy w sprawie porozumienia handlowego

Jedna z osób ze strony rzędu Wielkiej Brytanii poinformowała, że
perspektywy przełomu w toczących się rozmowach są mało obiecujące i
oskarżyła UE o to, że wprowadza dodatkowe żądania. Ale osobo reprezentująca
Brukselę zaprzeczyła temu, natomiast jej negocjator Michel Barnier nazwał
piątek „ważnym dniem".
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Obie strony muszą porozumieć się i ratyfikować każdy układ do 31 grudnia,
kiedy wygasają obecne porozumienia handlowe na linii Wielka Brytania - Unia
Europejska.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55182450

ROSJA: D. Pieskow ocenił plany USA wprowadzenia nowych sankcji w związku z
gazociągiem Nord Stream 2
źródło: IZ
https://iz.ru/1095874/2020-12-04/peskov-otcenil-plany-ssha-o-novykhsanktciiakh-po-severnomu-potoku-2

Bunt młodych w Tajlandii: Ruch protestujących żąda reform monarchii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-55180986

Covid USA: J. Biden prosi Amerykanów aby nosili maski przez 100 dni
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55182309

Dania zakończy eksplorację ropy naftowej i gazu na terenie Morza Północnego
- jest to część planu polegającego na zakończeniu wydobywania paliw
kopalnych do 2050 roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-55184580

3.XII
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Koronawirus: Hakerzy namierzyli „kanały dostawy" szczepionki

Firma IBM poinformowała, że droga dostawy szczepionki została namierzona
przez cyberprzestępców

Firma informuje, że poznali oni tzw. „zimny łańcuch" dostaw ze względu na
konieczność utrzymania szczepionki w odpowiedniej temperaturze w trakcie
transportu.
Nie jest możliwa identyfikacja przestępców, ale zdaniem IBM metody, którymi
sie posługują wskazuje na jedno z państw a nie grupę czy pojedyncze osoby.
Zdaniem IBM działania zmierzające do namierzenia kanału dostaw zaczęły się
we wrześniu 2020 roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/technology-55165552

Koronawirus: W USA jest rekordowa liczba zakażonych i hospitalizowanych
osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55170329
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ROSJA: Od 4 grudnia dla mieszkańców Moskwy zaczną się zapisy na szczepionkę
przeciwko Covid - 19
źródło: IZ
https://iz.ru/1095375/2020-12-03/s-4-dekabria-dlia-moskvichei-nachnetsiazapis-na-vaktcinatciiu-ot-covid-19

Brexit: „Istnieje perspektywa przełomu w rozmowach pomiędzy UE a Wielką
Brytanią"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55171563

Giscard d'Estaing: Francja opłakuje prezydenta, który zmarł w wieku 94 lat
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-13062449

2.XII
Etiopia
cywilna

i ONZ porozumiały się
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ONZ i Etiopia uzgodniły zasady udzielenia pomocy dla ludności w rozdartym
konfliktem rejonie Tigray

Rzecznik ONZ Saviano Abreu powiedział, że pomoc rozpocznie się w środę. Jak
dotąd na ten temat nie wypowiedział sie rząd Etiopii. Poinformowano miliony
osób potrzebują żywności i leków. Według raportów w ciągu miesięcznego
konfliktu pomiędzy armią a Tigray People's Liberation Front (TPLF - Ludowy
Front Wyzwolenia Tigray) śmierć poniosły setki osób. Rząd Etiopii
poinformował, że w ciągu weekendu zajęto stolicę Mekelle ale żołnierze TPLF
podali do wiadomości, że wciąż walczą w pobliżu miasta
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-55158182

ROSJA: W. Putin poinformował o konsekwentnej realizacji porozumienia w
sprawie Górskiego Karabachu
źródło: IZ
https://iz.ru/1094847/2020-12-02/putin-zaiavil-o-posledovatelnoirealizatcii-dogovorennostei-po-nagornomu-karabakhu
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Wielka Brytania zaaprobowała szczepionkę wyprodukowaną przez firmy
Pfizer/BioNTech do szerokiego użytku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/uk-55155953

D. Trump zachęca do przemocy ostrzega jeden z przedstawicieli komisji
wyborczej w Georgii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55153918

Ludzie są odpowiedzialni za wywołanie wojny samobójczej w stosunku do
przyrody mówi szef ONZ Antonio Guterres
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-55147647

1.XII
Zmiany klimatyczne: Analizy uwzględniające wzrost temperatury na Ziemi
wskazują, że cel wyznaczony przez ONZ jest „możliwy do osiągnięcia"
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Szacunkowa globalna emisja dwutlenku węgla [wykres opracowano przy
uwzględnieniu obietnic w ograniczeniu emisji przez Chiny, USA, UE oraz inne
kraje]

Nowe analizy do których uzyskało dostęp BBC sugerują, że cele ustalone
podczas Porozumienia Paryskiego pod auspicjami ONZ mogą "zostać osiągnięte.
Grupa Climate Action Tracker[https://climateactiontracker.org/] zwróciła
uwagę na nowe obietnice w związku z klimatem dane przez Chiny oraz inne
kraje wraz z kwestiami dotyczącymi gospodarki węglowej ze strony
amerykańskiego prezydenta elekta Joe Bidena. Zgodnie z nimi wzrost
temperatury na świecie zostałby utrzymany na poziomie 2,1 stopni Celsjusz w
obecnym stuleciu. Poprzednie prognozy wskazywały na 3 stopnie Celsjusza
przy katastroficznych konsekwencjach. Ale eksperci obawiają się, że
długoterminowy optymizm nie koreluje z krótkotrwałymi planami polegającymi
na ograniczeniu emisji CO2.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-55073169

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o przekazywaniu rejonu Lachin
(przełęcz łącząca Armenię z enklawą Górskiego Karabachu) dla Azerbejdżanu
źródło: IZ
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https://iz.ru/1094469/2020-12-01/minoborony-rossii-soobshchilo-o-peredachelachinskogo-raiona-azerbaidzhanu

Chiny nie przeproszą Australii za fałszywe zdjęcia żołnierzy na którym
przedstawiono jak australijski żołnierz zabija afgańskie dziecko
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55140848

Giulio Regeni: Egipt wstrzymuje śledztwo dotyczące zamordowania studenta
uniwersytetu Cambridge
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55145113

Koronawirus: Holandia wprowadza obowiązek noszenie masek na terenach
zamkniętych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55143938
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