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57 Uniwersytet w Kabulu: 22 osoby zabite oraz ranni po ataku
55 Strzelanina w Wiedniu: Austria poszukuje podejrzanych
54 USA formalnie wycofały się z Porozumienia Paryskiego
49 Kryzys w Tigray: Etiopia dokonuje nalotów - Abiy Ahmed
47 Chiny wystrzeliły pierwszego satelitę 6G na orbitę
45 Protesty w Tajlandii: Policja użyła armatki wodnej
40 Armenia, Azerbejdżan i Rosja podpisali porozumienie
pokojowe
36 Wybory prezydenckie w USA: Ostatecznie Joe Biden uzyskał
306 głosów elektorskich podczas gdy D. Trump 232
33 Koronawirus: Austria wprowadza drugi krajowy lockdown
28 Budżet UE blokowany przez Węgry i Polskę
27 Starcia pomiędzy policją i protestującymi w Bangkoku
26 USA: D. Trump „zapytał o istniejące możliwości
dotyczące uderzenia militarnego na irański obiekt
21 Ponad 1900 uchodźców powróciło do Górskiego Krabachu
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20 W Paryżu policja użyła armatek wodnych przeciwko
demonstrantom
18 Najgłębszy basen do nurkowania otwarto w Polsce
11 Umarł argentyński piłkarz Diego Maradona
10 „To jest wojna" - Polska bitwa o legalna aborcję
6

Mohsen Fakhrizadeh: Iran oskarża Izrael o zabicie naukowca

5

BIAŁORUŚ: Podczas protestów zatrzymano ponad 170 osób
29 listopad (niedziela) – 30 listopad (poniedziałek) 2020

30.XI
Mohsen Fakhrizadeh: Irański naukowiec „zabity przez zdalnie kontrolowaną
broń”

Generał Amir Hatami powiedział, że Iran będzie podążał ścieżką „zabitego
męczennika"
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Iran jest przekonany, że Izrael i członkowie wygnanej grupy użyli zdalnie
kontrolowana broń aby zastrzelić w piątek głównego naukowca Mohsen
Fakhrizadeha zajmującego się fizyka jądrową

Szef bezpieczeństwa Ali Shamkhani poinformował, że napastnicy „użyli
urządzeń elektronicznych" kiedy ostrzelano samochód M. Fakhrizadeha na
wschód od Teheranu. Przemawiał on na pogrzebie zabitego naukowca, którego
Izrael oskarżył o pomoc w wyprodukowaniu broni jądrowej. Izrael publicznie
nie skomentował oskarżeń o swój udział w ataku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55128970

J. Biden wybierze Janet Yellen na minister skarbu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55136504

Na całym świecie 62, 7 miliona ludzi zostało zakażonych a 1,46 miliona
zmarło informuje Johns Hopkins University
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/55128511

Po wielkich protestach Francja zmieni brzmienie ustawy o bezpieczeństwie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55135995
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29.XI
Kilkudziesięciu rolników zostało zabitych w wyniku ataku w Nigerii

43 rolników zostało pochowanych w niedzielę

Ponad 43 osoby zostały zabite w wyniku, który prezydent Nigarii okreslił
jako „bestialski" atak w północno-wschodniej Nigerii w niedzielę
Napastnicy związali rolników pracujących na polach ryżowych a następnie
podcięli ich gardła w pobliżu Maiduguri stolicy Borno podają raporty. To
jeden z najokrutniejszych ataków w ostatnich miesiącach w rejonie gdzie
bojownicy z Boko Haram i Państwa Islamskiego w Zachodniej Afryce są
aktywni. Jak dotąd nikt nie przyznał się
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-55120638

BIAŁORUŚ: Podczas protestów zatrzymano ponad 170 osób
źródło: IZ
https://iz.ru/1093629/2020-11-29/pravozashchitniki-zaiavili-o-bolee-170zaderzhannykh-na-protestakh-v-belorussii
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Wybory prezydenckie w USA: Sąd apelacyjny odrzuca oskarżenia sztabu
wyborczego D. Trumpa dotyczącego wyników głosowania w Pensylwanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55109168

AUSTRALIA: W Sydney zarejestrowano najwyższą jak dotąd temperaturę w
historii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-55118406

22 listopad (niedziela) – 28 listopad (sobota) 2020

28.XI
Etiopia: Kryzys w Tigray: Premier obiecuje zajęcie stolicy Mekelle
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Mekelle stolica regionu Tigray

Premier Etiopii Abiy Ahmed informuje, że siły rządowe mają teraz "pełną
kontrolę" nad Mekele - stolicę północnego regionu Tigray

Powiedział, że armia weszła do miasta w „ostatniej fazie" konfliktu z
Tigray People's Liberation Front (Ludowy Front Wyzwolenia Tigray) ale
trudno jest potwierdzić szczegóły na skutek braku komunikacji. Lider TPLF w
oświadczeniu dla agencji Reuters obiecał „walczyć do końca". Setki ludzi
zostały zabitych a tysiące ludzi opuściły swoje domy.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-55111061

Mohsen Fakhrizadeh: Iran oskarża Izrael o zabicie głównego naukowca
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55111064

Francja: Podczas protestów w związku z ustawą o bezpieczeństwie policja
użyła gazu łzawiącego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55115659
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W wyniku intensywnych deszczów Sardynię nawiedziły gwałtowne powodzie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55115241

D. Maradona: Pracownik firmy pogrzebowej przeprasza za swoje zdjęcia na tle
trumny zmarłego piłkarza
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55110700

Operator gazociągu
roku

Nord Stream 2 postanowił wznowić nad nim prace w tym

źródło: IZ
https://iz.ru/1093408/2020-11-28/operator-sp-2-reshil-vozobnovitstroitelstvo-gazoprovoda-v-etom-godu

27.XI
Mohsen Fakhrizadeh: Irański główny naukowiec atomistyki został zamordowany
w pobliżu Teheranu
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Mohsen Fakhrizadeh był szefem organizacji badań i innowacji ministerstwa
obrony
W latach 2010 i 2012 czterech irańskich naukowców atomistyki zostało
zamordowanych i Iran oskarżył Izrael o współudział.
Nazwisko Fakhrizadeha było wymienione przez premiera Izraela Benjamina
Netanyahu podczas prezentacji na temat irańskiego programu jądrowego w
kwietniu 2028 roku. Po zabójstwie nie ma komentarza ze strony Izraela.
Pentagon również nie skomentował wydarzenia jak podaje agencja Reuters.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55105934

Moskwa wyraziła protest w związku naruszeniem granicy FR przez niszczyciel
USA
źródło: IZ
https://iz.ru/1093101/2020-11-27/moskva-vyrazila-protest-v-sviazinarusheniem-esmintcem-ssha-granitcy-rf

Diego Maradona: Argentyna opłakuje piłkarza
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55060614
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FRANCJA - E. Macron: „Wstyd" w związku z pobiciem czarnoskórego mężczyznę
przez policjantów w Paryżu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55100247

Wybory prezydenckie w USA: D. Trump sygnalizuje, że jest przygotowany na
opuszczenie Białego Domu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55096851

26.XI
Chińscy lekarze trafili do więzienia po tym jak nielegalnie pozyskiwali
narządy ludzki do transplantacji

W Chinach kwitnie czarny rynek na którym pozyskuje się narządy

Sześć osób w tym kilku lekarzy zostało uwięzionych po tym jak nielegalnie
pozyskiwali narządy od ofiar wypadków poinformowały media lokalne
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Grupa oszukiwała rodziny ofiar zmarłych, które myślały, że dochodzi do
oficjalnych donacji narządów. W latach 2017-2018 grupa uwięzionych pobrała
wątroby i nerki od 11 osób w szpitalu w prowincji Anhui. Chiny borykają się
z ogromny brakiem narządów i próbuje zaradzić przez publiczne donacje.
Lokalne media podały, że grupa wybierała ofiary wypadków albo pacjentów,
którzy doznali wylewu krwi do mózgu w Huaiyuan County People's Hospital w
Anhui.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55097424

„To jest wojna" - Polska bitwa o legalna aborcję
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-55077166

Diego Maradona: Fani płaczą nad trumna legendarnego piłkarza
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-55092684

Co dalej ze szkocką niepodległością?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55087364

25.XI
Etiopia kryzys w Tiray: Abiy Ahmed „odrzuca możliwość zaangażowania się
innych krajów w konflikt"
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Raporty informują o setkach zabitych i tysiącach, którzy opuścili swoje
domy

Etiopia odrzuca zaangażowanie międzynarodowej społeczności w postaci"
bezprawnych i niepożądanych aktów ingerencji w sprawy wewnętrzne kraju”

Premier Abiy Ahmed nazwał ofensywę wojskową „operacją mającą przywrócić
prawo".
Ultimatum wydane dla Tigray upływa w środę.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-55064746

Umarł argentyński piłkarz Diego Maradona
źródło: IZ
https://iz.ru/1092131/2020-11-25/umer-futbolist-diego-maradona
https://www.bbc.com/sport/football/54810392

Senat Francji zaaprobował uchwałę o przyznaniu

Górskiego Karabachu

źródło: IZ
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https://iz.ru/1092166/2020-11-25/senat-frantcii-odobril-rezoliutciiu-opriznanii-nagornogo-karabakha

The World Wide Fund for Nature (WWF) obiecało zrobić „więcej" po
międzynarodowym śledztwie na skutek raportów informujących o współpracy
organizacji ze strażnikami walczącymi z kłusownikami, którzy torturowali i
zabijali ludzi w parkach narodowych na terenie Azji i Afryki
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-55069926

Koronawirus: Francuski lockdown dotyka mały biznes
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-55062222

Miliony Amerykanów podróżują do domów aby świętować Święto Dziękczynienia
pomimo ostrzeżeń dotyczących wzrostu zachorowań na Covid-19
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/uk-55069308

24.XI
Etiopia - kryzys w Tigray: ONZ przestrzega przed zbrodniami wojennymi
podczas gdy zbliża się termin ultimatum
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ONZ wezwało strony konfliktu aby wydały jasne i jednoznaczne rozkazy swoim
siłom aby chronić ludność cywilną

ONZ wyraziło zaniepokojenie tym, że może dojść do popełniania zbrodni
wojennych po tym jak wojsko Etiopii zagroziło , że rozpocznie atak na
północy rejon stolicy

Ostateczny termin ustanowiony przez rząd dla sił walczących do poddania się
w rejonie ustalono na środę. Wali pomiędzy siłami rządowymi a siłami Tigray
toczą się od prawie trzech tygodni
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-55056577

W. Putin i R. Erdogan przedyskutowali kwestię Górskiego Karabachu w
rozmowie telefonicznej
źródło: IZ
https://iz.ru/1091635/2020-11-24/putin-i-erdogan-obsudili-karabakh-potelefonu
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Morderstwo Jamala Khashoggi: Proces 20 obywateli Arabii Saudyjskiej
prowadzony zaocznie zostanie wznowiony w Turcji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55060088

"Hello Greta": Justin Trudeau padł ofiarą kawalarzy, którzy podczas rozmowy
podali się za szwedzką aktywistkę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55062943

23.XI
Gabinet J. Bidena: John Kerry zajmie się sprawami klimatu podczas gdy
reszta zostanie obsadzona w innych kluczowych stanowiskach przez prezydenta
elekta
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John Kerry wraz z wnuczka w momencie podpisywania paryskiego porozumienia
klimatycznego w 2016 roku

Były amerykański Sekretarz Stanu John Kery został wymieniony jak jedna z
kilku osób, która obejmie kluczowe stanowiska w poniedziałek. Oznacza to
dużą zmianę jeśli chodzi o administrację D. Trumpa gdyż J. Biden obiecuje
zająć się zmianami klimatycznymi. Kolejny kandydat to Antony Blinken
przeznaczony na stanowisko Sekretarza Stanu. Sekretarzem skarbu ma zostać
była prezes Rezerw Federalnych Janet Yellen. Nominacje są ogłaszane podczas
gdy D. Trump wciąż nie chce uznać swojej porażki.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55046714

J. Biden przedstawił kandydatów na kluczowe stanowiska w administracji
amerykańskiej
źródło: IZ
https://iz.ru/1091091/2020-11-23/baiden-predstavil-kandidatov-nakliuchevye-posty-v-svoei-administratcii
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Arabia Saudyjska zaprzecza, że książe odbył „spotkanie w tajemnicy" z
premierem Izraela
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55042055

Covid-19: Szczepionka stworzona na Uniwersytecie Oksford jest wysoce
skuteczna
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-55040635

Proces byłego prezydenta Francji N. Sarkozy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55015479

22.XI
Etiopia: Kryzys w Tigray: Premier daje siłom Tigray 72 godziny na poddanie
się

W wyniku konfliktu zginęło kilkaset ludzi a tysiące opuściło swoje domy
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Premier Etiopii dał siłom w północnym regionie Tigray 72 godzina na
poddanie się, siły rządowe zmierzają w kierunku stolicy Mekelle

Abiy Ahmed poinformował liderów Tigray, że „znaleźli sie w punkcie bez
wyjścia".
The Tigray People's Liberation Front (TPLF - Ludowy Front Wyzwolenia
Tigray), który kontroluje obszary górskie obiecał kontynuować walkę. Siły
zbrojne Etiopii ostrzegły 500 000 mieszkańców Mekele, że armia „otoczy"
miasto i zaatakuje go przy pomocy artylerii. „Nie będzie litości"
powiedział rzecznik.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-55023029

Protestujący na Tajwanie maszerują przeciwko importowi amerykańskiej
wieprzowiny
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-55037852

W wyniku ataku rekina w Zachodniej Australii w Cable Beach zginał człowiek
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-55033872

Covid-19: Święta Bożego Narodzenia spędzone wspólnie mają wsparcie
mieszkańców Wielkiej Brytanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-55036797

Liderzy spotkania G29 obiecali sprawiedliwie rozdzielić szczepionkę na
koronawirusa
źródło: IZ
POLSKI PORTAL 1-30 listopad 2020

17

nr 11 (92)

https://iz.ru/1090651/2020-11-22/lidery-g20-obiazalis-spravedlivoraspredeliat-vaktciny-ot-koronavirusa

Covid: Pierwsi Amerykanie mogą zostać zaszczepieni w grudniu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55036381

Najgłębszy basen do nurkowania otwarto w Polsce
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-55034540

15 listopad (niedziela) – 21 listopad (sobota) 2020

21.XI
USA: W Kalifornii wprowadzono godzinę policyjną, liczba zakażonych na
koronawirusa osiągnął 12 milionów osób w całym kraju
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Od soboty w Kalifornii zacznie obowiązywać zakaz opuszczania domów po
godzinie 22.00

W Kalifornii wprowadzono nocną godzinę policyjna aby zapanować nad
rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Liczba zakażeń w zachodnich stanach jest teraz wyższa niż w poprzednim
szczycie w sierpniu podają raport z Los Angeles
W USA dzienna liczba ofiar przekroczyła 2000 po raz pierwszy od maja
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55030611

Kijów poinformował o zamiarze przedłużenia prawa o specjalnym statusie
Donbasu
źródło: IZ
https://iz.ru/1090424/2020-11-21/kiev-zaiavil-o-namerenii-prodlit-zakon-obosobom-statuse-donbassa

Opcje D. Trumpa kurczą się po tym jak Michigan poparł Joe Bidena
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55025997

W Paryżu policja użyła armatek wodnych przeciwko demonstrantom
źródło: IZ
https://iz.ru/1090418/2020-11-21/v-parizhe-politciia-primenila-vodometyprotiv-demonstrantov

Holenderski dziennikarz pojawił się na wizji europejskiej wideokonferencji
poświęconej obronie UE
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55027641

Minister Arabii Saudyjskiej umniejsza rolę nawoływania do bojkotu szczytu
G20
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-55024977

20.XI
Etiopia: Kryzys w Tigray: Wezwanie do rozejmu przy jednoczesnym postępie
wojsk
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Agencje przygotowują się na przybycie do Sudanu z Etiopii aż 200 000 ludzi
w nadchodzących miesiącach

Agencje niosące pomoc humanitarną wzywają do natychmiastowego tymczasowego
rozejmu w północnej Etiopii aby móc pomóc ludności cywilnej dotkniętej
przez walki

ONZ chce utworzyć korytarze humanitarne po dwóch tygodniach konfliktu
pomiędzy wojskiem etiopskim a siłami wspierającymi przywódców w rejonie
Tigray. Raporty informują, że w wyniku starć setki osób zostały zabitych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-55010678

Ponad 1900 uchodźców powróciło do Górskiego Krabachu w ciągu doby
źródło: IZ
https://iz.ru/1090141/2020-11-20/bolee-1900-bezhentcev-vernulis-v-karabakhza-sutki
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Wybory prezydenckie w USA 2020: J. Biden zwycięzcą po ponownym ręcznym
przeliczeniu głosów w Georgii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55006188

Wybory prezydenckie w USA: Sprawdzenie faktów, wobec których sztab wyborcy
D. Trumpa ma zastrzeżenia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55016029

Szczepionka na Covid: Pfizer aplikuje na pierwszą zgodę na dystrybucję leku
w USA
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-55016023

Policja w Berlinie zatrzymała „kanibala" po tym jak w parku natrafiono na
kości
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55015477

19.XI
Prezydent Francji E. Macron prosi liderów muzułmańskich aby ci wsparli
„kartę wartości republikańskich”
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Protestujący potępili prezydenta E. Macrona w związku z jego komentarzami w
sprawie islamu

Prezydent Francji E. Macron poprosił liderów muzułmańskich aby wyrazili
zgodę na „kartę wartości republikańskich" jak część szerokich ograniczeń,
które mają być nałożone na wyznawców radykalnego islamu

W środę dał on Francuskiej Radzie ds. Religii Muzułmańskiej (French Council
of the Muslim Faith (CFCM)) 15 dni na wypracowanie projektu z ministerstwem
spraw wewnętrznych.
CFCM zgodziła sie na utworzenie Narodowej Rady Imamów (National Council of
Imams), która prawdopodobnie wyposaży imamów w oficjalną akredytację, która
będzie mogła być cofnięta. Działanie jest skutkiem ostatnich ataków, do
których doszło w ciągu ostatniego miesiąca, a które najprawdopodobniej
zostały dokonane przez islamistów.

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-55001167

Szef WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus zaprzeczył, że wspiera liderów
Tigray w Etiopii
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-55001328

USA: M. Pompeo odbył niespodziewaną wizytę na Zachodni Brzeg Jordanu oraz
Wzgórz Golan
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54999008

Adwokat D. Trumpa poinformował o zaplanowaniu sfalsyfikowania wyborów w USA
źródło: IZ
https://iz.ru/1089657/2020-11-19/advokat-trampa-zaiavil-o-splanirovannoifalsifikatcii-vyborov-v-ssha

Brexit: Rozmowy w sprawie porozumienia zostały zawieszone na skutek
pozytywnych wyników na Covid
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55005885

Plastik „odsłania katastrofę" czekającą na morskie organizmy żywe w USA
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55006333

18.XI
POLSKI PORTAL 1-30 listopad 2020

24

nr 11 (92)

Wybory prezydenckie w USA: Sztab wyborczy D. Trumpa domaga się częściowego
ponownego przeliczenia głosów w stanie Wisconsin

Zwolennicy D. Trumpa zebrali się w Madison w stanie Wisconsin podczas
powtórnego liczenia głosów
Prezydent D. Trump domaga się powtórnego przeliczenia głosów w Wisconsin
gdzie jego rywal J. Biden miała wygrać przewagą 20 000 głosów
Kilka godzin przed ostatecznym podaniem wyników sztab wyborczy D. Trumpa
poinformował, że chce aby powtórnie przeliczyć głosy w hrabstwach Milwaukee
i Dane gdyż jego zdaniem doszło tam do nieprawidłowości. D. Trump twierdzi,
że podczas głosowania doszło do oszustwa i nie chce uznać swojej porażki.
J. Biden mówi, że opóźnienie w ogłoszeniu zwycięzcy w wyborach
prezydenckich spowoduje dodatkowe szkody w związku z koronawirusem w USA.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-54981658

S. Ławrow omówił z współprzewodniczącymi Mińskiej grupy OBCE sytuację w
Górskim Karabachu
źródło: IZ
https://iz.ru/1089068/2020-11-18/lavrov-obsudil-s-sopredsedateliamiminskoi-gruppy-obse-situatciiu-v-karabakhe
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Rozmowy w sprawie Brexitu: Niech toczą się z dużą ostrożnością
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54985625

Szczepionka na Covid: Pfizer informuje o skuteczności rzędu 94% u ludzi
powyżej 65 roku życia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-54986208

Amerykański regulator zajmujący się bezpieczeństwem lotów oczyścił model
Boeing 737 Max z oskarżeń, że jego eksploatacja jest niebezpieczna i
zezwolił na wznowienie lotów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54994212

17.XI
USA: D. Trump „zapytał o istniejące możliwości dotyczące uderzenia
militarnego na irański obiekt gdzie dokonuje się wzbogacania uranu”
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W spotkaniu z prezydentem najprawdopodobniej wzięli udział wiceprezydent
Mike Pence oraz sekretarz stanu Mike Pompeo

Prezydent D. Trump zapytał w czwartek starszych rangą doradców o
potencjalne możliwości dokonania ataku na główny irański obiekt jądrowy
donoszą media amerykańskie

Doradcy ostrzegli, że militarna akcja może doprowadzić do poważniejszego
konfliktu - cytują media. Biały Dom nie skomentował wniosków po spotkaniu.
Wydarzenie miało miejsce po tym jak globalna jądrowa agencja stróżująca
poinformowała, że zasoby wzbogaconego uranu w Iranie są 12 razy większe niż
powinny być zgodnie z porozumieniem zawartym w 2015 roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54972269

Etiopia - kryzys w Tigray: Premier ogłosił ultimatum, cywile uciekają aby
uniknąć walk
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-54960150

Starcia pomiędzy policją i protestującymi w Bangkoku
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-54972852

Dyrektorzy naczelni Facebooka i Twittera wezwani do wyjaśnień w związku z
podejściem do kwestii wyborów prezydenckich w USA
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/education-54974819

Huragan Iota: W zasięgu żywiołu znalazła się Nikaragua
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54969400

Braki wody w Zimbabwe: Społeczność, która czerpie wodę w pobliżu cmentarza
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-54937984

Włoski biegacz ukarany w związku z obostrzeniami związanymi z Covid
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54974563

16.XI
Budżet UE blokowany przez Węgry i Polskę w kwestii praworządności

POLSKI PORTAL 1-30 listopad 2020

28

nr 11 (92)

Węgry i Polska zablokowały przyjęcie budżetu UE w związku z klauzulą, która
łączy finanse z przestrzeganiem prawa we wspólnocie
Suma środków finansowych zawiera 750 miliardów euro przeznaczonych na
fundusz pomocy w związku z Covid.
Ambasadorzy 27 krajów podczas spotkania w Brukseli nie byli w stanie
poprzeć budżetu na skutek weta dwóch krajów.
Węgry i Polska są krytykowane za gwałcenie standardów demokratycznych,
które przyświecały paktowi założycielskiemu UE.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54964858

ROSJA: W. Putin polecił podpisać układu o stworzeniu punktu zaopatrzenia w
rosyjskiej marynarki wojennej (Военно-Морского Флота Российской Федерации)
w Sudanie
źródło: IZ
https://iz.ru/1087940/2020-11-16/putin-poruchil-podpisat-soglashenie-osozdanii-punkta-obespecheniia-vmf-v-sudane

Złodzieje dzieci w Kenii
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-africa-54892564

Huragan Iota: Burza, której nadano numer 5 zmierza do Środkowej Ameryki
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54962005

Moderna: Szczepionka zapewnia 95% ochrony
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-54902908

15.XI
RCEP: Kraje z rejonu Azja - Pacyfik tworzą największy blok handlowy

Piętnaście krajów utworzyło największy blok handlowy, który obejmie prawie
jedną trzecią globalnej gospodarki
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The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) został utworzony
przez 10 krajów z Azji Południowo-wschodniej oraz Korei Południowej,
Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Układ jest postrzegany jako odpowiedź
na rosnące wpływy Chin w regionie. Układ wyklucza stany Zjednoczone, które
wycofały się z konkurencyjnego układu handlowego państwa należących do
regiou Asia- Pacific w 2017 roku. Prezydent Donald Trump wycofał USA z
układu Trans - Pacific Partnership (TPP) krótko po objęciu urzędu
prezydenta.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-54949260

Ministerstwo spraw zagranicznych na Białorusi potwierdziło przyjęcie
specjalnych środków przeciwko demonstrantom w Mińsku
źródło: IZ
https://iz.ru/1087432/2020-11-15/mvd-belorussii-podtverdilo-primeneniespetcsredstv-protiv-demonstrantov-v-minske

USA: Tysiące ludzi wzięło udział w protestach wspierających D. Trumpa w
Washington DC
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54945154

M. Zacharowa odpowiedziała na oskarżenia Polski w związku ze zszarganą
reputacją
źródło: IZ
https://iz.ru/1087420/2020-11-15/zakharova-otvetila-na-obvineniia-polshi-visporchennoi-reputatcii

Covid-19: Normalne życie wróci z powrotem następnej zimy informuje twórca
szczepionki
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-54949799
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Egipt: W pobliżu Kairu odkryto pond 100 nietkniętych sarkofagów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-54947258

8 listopad (niedziela) – 14 listopad (sobota) 2020

14.XI
ETIOPIA: Kryzys w Tigray: Rakiety wybuchły na przedmieściach stolicy
Erytrei

Jak wielka jest przemoc ?

Doszło do eskalacji 12-dniowego konfliktu pomiędzy rządem Etiopii a siłami
północnego regionu kraju - Tigray
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Siły Tigray wystrzeliły rakiety przekraczając granicę z sąsiednią Erytreą
po tym jak rzekomo wojska Etiopii wykorzystały lotnisko w Erytrei do ataku
na Tigray. Premier Etiopii zaprzeczył tej informacji na Tweeterze. Ale
zdaniem analityków ostatnie ataki zaostrzają konflikt, który doprowadził,
że tysiące cywilów opuściły swoje domy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-54942546

Prezydent Azerbejdżanu I. Alijew obiecał W. Putinowi obronić
chrześcijańskie świątynie w Górskim Karabachu
źródło: IZ
https://iz.ru/1087272/2020-11-14/putin-i-aliev-otmetili-spokoinuiuobstanovku-v-karabakhe

Koronawirus: Austria wprowadza drugi krajowy lockdown
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54945400

Iran zaprzecza, że przywódca Al-Kaidy został zabity w Teheranie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54942839
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W Waszyngtonie DC zebrały sie tysiące zwolenników D. Trumpa popierając tezę
o sfałszowanych wyborach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54945154

13.XI
ETIOPIA: Kryzys w Tigray - ONZ informuje, że mogło dojść do zbrodni
wojennych

Oddziały lojalne rządowi jadą aby zmierzyć sie z siłami Tigray People's
Liberation Front (Ludowy Front Wyzwolenia Tigray)

Wedle raportów doszło do masowych morderstw osób cywilnych w północnym
rejonie Etiopii Tigray

Michelle Bachelet wezwał do śledztwa w związku z raportami informującymi,
że być może setki osób zostało zabitych w jednym mieście. Premier Abiy
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Ahmed oskarżył siły lojalne przywódcom Tigray o dokonanie masakry. Władze
Tigray zaprzeczają doniesieniom
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-54929100

Prezydent Górskiego Karabachu poinformował o początku wymiany ciał zabitych
żołnierzy
źródło: IZ
https://iz.ru/1086922/2020-11-13/prezident-nagornogo-karabakha-obiavil-onachale-obmena-telami-pogibshikh-voennykh

Górski Karabach: Rodziny palą swoje własne domy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-54935196

Ataki w Paryżu: Francja upamiętnia ofiary terroru z 2015 roku kiedy w
wyniku detonacji ładunków i strzelaniny życie straciło 130 osób a 350
zostało rannych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54924051

Wybory w USA: Chiny pogratulowały zwycięstwa Joe Bidenowi po długim czasie
milczenia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54871890
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USA: Urząd odpowiadający za wybory odrzuca oskarżenia D. Trumpa, że wybory
zostały sfałszowane
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54926084

Wybory prezydenckie w USA: Ostatecznie Joe Biden uzyskał 306 głosów
elektorskich podczas gdy D. Trump 232 - margines zwycięstwa jest dokładnie
taki sam jak w przypadku zwycięstwa D. Trumpa nad Hilary Clinton w 2016
roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54932067

A. Lukaszenko zagroził Ukrainie, że zamknie rynek dla ukraińskich towarów
źródło: IZ
https://iz.ru/1086951/2020-11-13/lukashenko-prigrozil-kievu-zakrytbelorussiiu-dlia-ukrainskikh-tovarov

12.XI
USA: Joe Biden wybrał Rona Klaina na szefa Białego Domu
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Ron Klain (po lewej) wraz z Joe Bidenem podczas spotkania w 2014 roku

R. Klain był jednym z głównych pomocników J. Biedena od lat 80-tych w
Senacie i później kiedy ten został wiceprezydentem
R. Klain należał równiez do personelu Białego Domu wspierając Baracka Obamę
i wiceprezydenta Al Gore'a.
Jego postać zagrał aktor Kevin Spacey w filmie Recount (Decydujący głos w
2008 r.) poświęcony wyborom prezydenckim w USA w 2000 roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54912611

Australia może pociągnąć do odpowiedzialności żołnierzy w związku ze
„zbrodniami wojennymi" popełnionymi w Afganistanie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-54912722

Hong Kong: Chiny potępiają niepokornych prawników opozycyjnych
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-asia-china-54900174

Koreański gigant produkujący olej palmowy wykupuje tereny, które porasta
jeden z największych azjatyckich pozostałych lasów deszczowych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-54798452

11.XI
Górski Karabach: Premier Armenii zignorował ultimatum aby poddać się do
dymisji

Wzrasta presja na ormiańskiego premiera po tym jak wezwano do nadzwyczajnej
sesji parlamentu

Premier Armenii Nikol Pashinyan zignorował ultimatum ze strony
protestujących, którzy wezwali go do ustąpienia ze stanowiska w związku z
zawarciem porozumienia aby zakończyć walki w Górskim Karabachu
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W wyniku presji ze strony partii opozycyjnych w parlamencie Armenii ma się
odbyć nadzwyczajna sesja dotycząca przyszłości premiera.
Zgodnie z porozumieniem zawartym przy współudziale Rosji Azerbejdżan
zatrzymuje zdobyte tereny. Na obszarze spornego terytorium rozmieszczono
setki rosyjskich żołnierzy sił rozjemczych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54903868

Kryzys w Tigray: Premier Etiopii Abiy Ahmed odrzuca rozmowy pokojowe
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-54900769

UE potwierdziła, że kupi 300 milionów szczepionek od Pfizer/BioNTech jeśli
zostanie potwierdzone, że jest bezpieczna i skuteczna
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/uk-54899679

Wybory prezydenckie w USA: W Georgii zostaną ponownie ręcznie policzone
oddane głosy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54901367

Po decyzji usunięcia czterech prawników przez Chiny, prodemokratyczni
prawnicy w Hong Kongu rezygnują ze swoich stanowisk
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-54899171
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Książę Bahrainu
wieku 84 lat

Khalifa najdłużej urzędujący na świecie premier umarł w

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54889544

10.XI
Armenia, Azerbejdżan i Rosja podpisali porozumienie pokojowe

Ormiańskie siły separatystyczne stopniowo traciły tereny na rzecz
Azerbejdżanu odkąd wybuchły walki

Armenia, Azerbejdżan i Rosja podpisały układ aby zakończyć konflikt
militarny w związku z kwestionowana przynależnością terenów Górskiego
Krabachu

Ormiański premier Nikol Pashinyan nazwał porozumienie "niesamowicie
bolesnym zarówno dla mnie jak i dla moich rodaków".
Do podpisania układu doszło po sześciu tygodniach walk pomiędzy
Azerbejdżanem a etnicznymi Ormianami. Zgodnie z układem zawartym pomiędzy
trzema państwami Azerbejdżan zatrzyma terytorium Górskiego Karabachu,
które zajął w trakcie toczących się walk . Armenia zgodziła się na
wycofanie swoich wojsk z kilku zajętych uprzednio terenów w ciągu kilku
następnych tygodni
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54882564

ROSJA: W. Putin uznał za męstwo działanie premiera Armeni N. Pashinyana i
prezydenta Azerbejdżanu I. Alijewa przy rozwiązaniu sprawy Górskiego
Karabachu
źródło: BBC
https://iz.ru/1085145/2020-11-10/putin-otmetil-muzhestvo-pashiniana-ialieva-pri-reshenii-voprosa-karabakha

USA: Joe Biden obiecał bronić Obamacare (Affordable Care Act) - projekt
państwowego ubezpieczenia zdrowotnego, który został przegłosowany kiedy był
wiceprezydentem podczas gdy Sąd Najwyższy USA chce uchylić prawo.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54896663

USA: Prezydent Donald Trump odmawia przyznania się, że przegrał wybory,
informując, że doszło do ich sfałszowania
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54886025

USA: Prokurator Generalny William Barr pozwolił federalnym prokuratorom
zbadać domniemane nieścisłości w wyborach prezydenckich doprowadzając do
rezygnacji jednego z głównych prawników z departamentu sprawiedliwości
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54882647
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ROSJA: W związku z koronawirusem w Moskwie wprowadzono nowe ograniczenia
źródło: IZ
https://iz.ru/1085112/2020-11-10/v-moskve-vveli-novye-ogranicheniia-iz-zakoronavirusa

Covid: Kto pierwszy dostanie szczepionkę firmy Pfizer i kiedy będzie
gotowa?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/explainers-54880084

9.XI
Obrotowe drzwi w Białym Domu

W programie typu Reality show TV, w którym mówiono o administracji D.
Trumpa głównym zdaniem było: „Jesteś zwolniony"

Podczas kadencji D. Trumpa w jego administracji była duża rotacja osób
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Mark Esper objął stanowisko w 2019 roku kiedy zamienił sekretarza obrony w
związku z jego odmienną opinią na temat Syrii z czym nie zgadzał się D.
Trump. Jednak relacje M. Espera z prezydentem na końcu też staly się
trudne.
Został zwolniony przez D. Trumpa, który dokonał tego wysyłając tweeta
informując, że dyrektorem Counterterrorism Center, (Centrum
antyterrorystycznego) będzie teraz Christopher Miller, który zastąpi M.
Espera
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-39826934

Wybory prezydenckie w USA: Kim jest prezydent elekt Joe Biden?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-48041524

Wybory prezydenckie w USA: Jak J. Biden potraktuje gospodarkę?
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3csz7k7

8.XI
Wybory prezydenckie w USA: Joe Biden obiecuje „zjednoczyć" kraj" w swojej
mowie inauguracyjnej
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Zwolennicy zebrali się w Wilmington w oczekiwaniu na przemówienie

Joe Biden powiedział, że nadszedł „czas na uzdrowienie" USA w swoim
pierwszym przemówieniu jako prezydent elekt, obiecując „nie dzielić a
zjednoczyć" kraj

„Dajmy sobie szanse" powiedział w Deleware przemawiając do tych, którzy nie
głosowali na niego.
J. Biden pokonał obecnego prezydenta Donalad Trumpa w czasie wtorkowych
wyborów. D. Trump musi uznać swoja porażkę, jak do teje pory jeszcze nie
wystąpił publicznie - dowiedział się o porażce kiedy grał w golfa.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54859636

Górski Karabach: Azerbejdżan „zajął kluczowe miasto" w konflikcie z Armenią
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54862180

Obrońcy praw człowieka poinformowali o zatrzymaniu ponad 390 osób podczas
protestów na Białorusi
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źródło: IZ
https://iz.ru/1084340/2020-11-08/pravozashchitniki-zaiavili-o-bolee-390zaderzhannykh-na-protestakh-v-belorussii

Protesty w Tajlandii: Policja użyła armatki wodnej w Bangkoku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-54865586

Szef armii w Etiopii został zwolniony ze stanowiska, walki w rejonie Tigray
trwają
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-54864868
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7.XI
Wyniki wyborów prezydenckich w USA: Joe Biden przepowiada zwycięstwo nad D.
Trumpem; liczenie głosów trawa
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Joe Biden: Wygramy te wybory

Joe Biden ponownie stwierdził, że ufa, że jest zwycięzcą zwiększając
przewagę nad D. Trumpem

Przedstawiciel Demokratów ma obecnie 253 z 270 głosów elektorskich. J.
Biden prowadzi w Georgii, Nevadzie, Pennsylvanii i Arizonie.
Zwycięstwo J. Bidena spowoduje, że w styczniu D. Trump opuści urząd
prezydenta po czterech latach. Liczenie głosów trawa piąty dzień i wciąż
nie wiadomo jaki będzie ostateczny wynik
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54851242

D. Trump poinformował o nieprawidłowościach podczas liczenia głosów w
Pensylwanii
źródło: IZ
https://iz.ru/1084056/2020-11-07/tramp-zaiavil-o-narusheniiakh-pripodschete-golosov-v-pensilvanii
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Parlament w Etiopii zagłosował aby rozwiązać rząd w północnym regionie
Tigray
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-54853362

Covid-19: W stanach Zjednoczonych zanotowano 127 000 nowych infekcji w
ciągu 24 godzin
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54851759

Chiny wystrzeliły pierwszego satelitę 6G na orbitę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-54852131

Johny Depp wycofuje się z umowy dotyczącej filmu Fantastic Beasts
(Fantastyczne zwierzęta)
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54846285

6.XI
Wybory prezydenckie w USA 2020: J. Biden ma przewagę nad D. Trumpem w
Pennsylavani, Georgia przeliczy ponowni głosy
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Nie ma ciągle rozstrzygnięcia z wtorkowych wyborów

Kandydat Demokratów Joe Biden wysunął się na prowadzenie w Pensylwanii,
kluczowym stanie w wyścigu o miejsce w Białym Domu

J. Biden ma przewagę 14 000 głosów przy obliczonych 98% oddanych głosów.
Jeśli zdobędzie przewagę w stanie wygra wybory
Wcześniej w Georgii J. Biden nieznacznie wyprzedził kandydata Republikanów,
kolejnym kluczowym stanie gdzie dojdzie do ponownego przeliczenia głosów.
Tymczasem komitet wyborczy D. Trumpa ogłosił, że: „wybory jeszcze się nie
zakończyły"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54834584

Joe Biden zmniejszył dystans do D. Trumpa w Pensylwanii i Georgii
źródło: IZ
https://iz.ru/1083424/2020-11-06/baiden-sokratil-otstavanie-ot-trampa-vpensilvanii-i-dzhordzhii

Wybory prezydenckie w USA 2020: Joe Biden coraz bliższy do uzyskania 270
głosów elektorskich
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54786937

Kryzys w Tigray: Etiopia dokonuje nalotów - Abiy Ahmed
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-54838282

Koronawirus: Dania wprowadza w niektórych rejonach lockdown w związku z
mutacją wirusa, którego szczep znaleziony wśród norek, który może następnie
przenieść się na ludzi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54833459

Sztorm Eta: W wyniku obsunięć ziemi w Gwatemali zginęło co najmniej 50 osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54836196

W. Putin podpisał prawo o nowym sposobie kształtowania rządu
źródło: IZ
https://iz.ru/1083574/2020-11-06/putin-podpisal-zakon-o-novom-poriadkeformirovaniia-pravitelstva

Sztorm Eta: W wyniku obsunięć ziemi w Gwatemali zginęło co najmniej 50 osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54836196
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Anne Hathaway przeprasza, za sportretowanie zniekształconych kończyn w
filmie "The Witches"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54838201

5.XI
Wyniki wyborów prezydenckich w USA: D. Trump grozi pozwem kiedy margines
przewagi na rywalem J. Bidenem zmniejsza się
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Droga do zwycięstwa: Gdzie każdy z kandydatów musi mieć większość aby
pokonać przeciwnika
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Donald Trump i Joe Biden przekonują, że są na prowadzeniu w wyścigu o fotel
prezydenta nawet kiedy wyniki nieznacznie się różnią jednocześnie
zapowiadają podjęcie działań prawnych

Sztab wyborczy D. Trumpa kwestionuje liczbę oddanych głosów w kluczowych
stanach Nevada, Wisconsin, Georgia, Pennsylvania i Michigan. Według BBC Joe
Biden wygrał w Michigan i Wisconsin. Brak jeszcze rezultatów z
Pennsylvanii. Zwycięstwo w tych trzech stanach dałoby prowadzenie dla J.
Bidena. Kandydat Demokratów prowadzi także w Navadzie i Arizonie ale
różnica pomiędzy Republikaninem i Demokratą się zmniejsza wraz z
napływającymi wynikami z Georgi,
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54818992

Korespondent Izvestii poinformował o ostrzelaniu miasta Stepanakert w
Górskim Karabchu
źródło: IZ
https://iz.ru/1083086/2020-11-05/korrespondent-izvestii-soobshchil-obobstrele-okrain-stepanakerta

Kryzys w Tigray: Premier Etiopii Abiy Ahmed obiecuje kontynuację ofensywy
militarnej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-54823005

D. Pieskow skomentował sytuację związaną z koronawirusen w Rosji
źródło: IZ
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https://iz.ru/1083049/2020-11-05/peskov-prokommentiroval-situatciiu-skoronavirusom-v-rossii

Covid-19 w Wielkiej Brytanii - ostrzeżenie w związku z wysokimi karami wraz
z rozpoczęciem nowego lockdownu w kraju
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-54815307

Koronawirus USA: Zanotowano rekordową liczbę nowych zakażeń 100 000
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54820353

AUSTRALIA: Rekordowa liczba podpisów pod petycją w sprawie wszczęcia
śledztwa przeciwko Rupertowi Murdochowi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-54819803

4.XI
Wybory prezydenckie w USA 2020: Wyniki w postaci wykresów
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Wyniki głosowania napływają z kraju a decydujące będą rezultatu z
kluczowych stanów, które zadecydują o zwycięstwie jednego z kandydatów

Wszystko wskazuje na to, że D. Trump zwyciężył w stanie Florida, Ohio,
Texas i Iowa, nie wiadomo jak ostatecznie wyborcy zadecydowali w stanach
Arizona, Pennsylvania, Karolina Północna i Georgia. Jak dotąd J. Biden
uzyskał 227 głosów elektorskich a D. Trump 213. Aby wygrać trzeba uzyskać
co najmniej 270 głosów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54783016

Zmiany klimatyczne: Stany Zjednoczone formalnie wycofały się z Porozumienia
Paryskiego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-54797743

USA: Czworo ludzi ucierpiało na skutek napadu koło Białego Domu
źródło: IZ
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https://iz.ru/1082719/2020-11-04/chetyre-cheloveka-postradali-prinapadenii-okolo-belogo-doma-v-ssha

Atak w Wiedniu: Austria przyznała, że nie uznała słowackiego ostrzeżenia
przed napastnikiem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54810906

Na wybrzeżu Sri Lanki ocalono podczas 100 wielorybów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-54805138

3.XI
Strzelanina w Wiedniu: Austria poszukuje podejrzanych po ataku „islamskiego
terroru"
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Polityczni przywódcy Austria uczcili pamięć ofiar

Policja austriacka przekonuje mieszkańców aby pozostać w domach podczas gdy
trwa poszukiwanie osób podejrzanych o ataki w Wiedniu gdzie zginęły cztery
osoby

20-letni napastnik, który został zastrzelony przez policję został
zidentyfikowany jako „terrorysta islamski", który został zwolniony z
więzienia w grudniu. Dwóch mężczyzn i jedna kobieta umarli na skutek
zadanych ran w centrum miasta w poniedziałkowy wieczór. W dwadzieścia dwie
osoby zostały ranne
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54788613

Wybory prezydenckie w USA 2020: Wyniki pokazują minimalne różnice w ilości
głosów oddanych na kandydatów z lepszym wynikiem D. Trumpa niż się
początkowo spodziewano
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54791113
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ROSJA: Szacuje się, że szczyt zachorowań na Covid-19 przypadnie na środek
listopada
źródło: IZ
https://iz.ru/1082226/2020-11-03/pik-zabolevaemosti-covid-19-v-rossiisprognozirovali-na-seredinu-noiabria

Koronawirus: Dzieci w Singapurze muszą korzystać z aplikacji monitorującej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/technology-54792187

Sean Connery: Harrison Ford składa hołd „drogiemu przyjacielowi"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54792462

Sri Lanka: Ratownicy śpieszą się aby uratować wieloryby, które znalazły się
na plaży
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-54790569

2.XI
Uniwersytet w Kabulu: 22 osoby zabite oraz ranni po ataku na kampus
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Trzech napastników zostało zabitych przez siły bezpieczeństwa

Co najmniej 22 osoby zostały zabite przez napastników, którzy wtargnęli na
Uniwersytet w Kabulu zanim siły bezpieczeństwa rozpoczęły kilkugodzinną
walkę z nimi w poniedziałek

Rzecznik ministra spraw wewnętrznych powiedział, że atak został odparty
kiedy trzej napastnicy zostali zabici. W oświadczeniu do ataku przyznał się
lokalny odłam Państwa Islamskiego. Kolejne 22 osoby zostały ranne
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-54750839

Śledczy komitet Republiki Białorusi wszczął śledztwo w związku z protestami
1 listopada
źródło: IZ
https://iz.ru/1081796/2020-11-02/sk-belorussii-vozbudil-ugolovnoe-delo-obesporiadkakh-1-noiabria

Lockdown w Wielkiej Brytanii: Premier ostrzega, że liczba ofiar
śmiertelnych na Covid-19, może być „dwukrotnie większa" niż na wiosnę
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/uk-54773196

Koronawirus: Niemcy ograniczają życie społeczne wprowadzając „łagodny
lockdown"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54778345

Rzeźba z wielorybem uwieczniła kraksę holenderskiego pociągu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54780430

1.XI
Wybory prezydenckie w USA: Ostatni weekend przed D. Trumpem i J. Bidenem
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B. Obama mówi, że J. Biden zadaba o Amerykanów

Kandydat Demokratów J. Biden i prezydent D. Trump są w Pensylwanii stanie, który może być kluczowy w zwycięstwie do Białego Domu.

Były prezydent B. Obama powiedział, że poprzez administrację D. Trumpa w
Stanach Zjednoczonych zapanował chaos.
D. Trump powiedział, że nastanie „wielka czerwona fala" zwycięstw
Republikanów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54765586

BIAŁORUŚ: Mińska milicja potwierdziła strzały oddane w powietrze podczas
akcji protestacyjnej
źródło: IZ
https://iz.ru/1081397/2020-11-01/minskaia-militciia-podtverdila-dannye-opredupreditelnykh-vystrelakh
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KANADA: Atak przy pomocy miecza - dwie osoby zostały zabite przez mężczyznę
ubranego w średniowieczny strój
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54766208

Tajfun Goni: Filipiny dotknięte przez najsilniejszy żywioł w tym roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-54759868

Covid-19: Lockdown w Wielkiej Brytanii może potrwać dłużej niż do 2 grudnia
- mówi M. Gove
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-54767118
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