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32 Turcja wyśle do Libii wojsko aby pomóc Fayez Mustafa al-Sarraj
31 Wzrost gospodarczy w Chinach był najniższy w ubiegłym roku
29 Pożary w Australii: Opady deszczu przyniosły ulgę
24 Impeachment D. Trumpa: Co Ukraina ma z tym wspólnego?
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29 styczeń (środa) – 31 styczeń (piatek) 2020

31.I
Koronawirus: Liczba przypadków zarażenia na świecie jest większa niż
epidemia SARS w 2003 roku
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Liczba przypadków koronawirusa jak dotąd jest większa niż w przypadku SARS

Liczba przypadków zarażenia koronawirusem jest większa niż epidemia SARS
oraz ogarnęła więcej krajów niż w 2003 roku

Było około 8100 przypadków SARS - severe acute respiratory syndrome (zespół
ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej) w czasie epidemii trwającej osiem
miesięcy. Natomiast od momentu pojawienia się koronowirusa w Chinach w
grudniu potwierdzono już prawie 10 000 przypadków. Ponad 100 przypadków
wystapiło poza Chinami w 22 krajach.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-51322733

Koronawirus: Są dwa potwierdzone przypadki zarażenia się w Wielkiej
Brytanii
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-51325192

Amerykański prezydent D. Trump wydaje się być bezpieczny i może liczyć na
uniewinnienie w procesie impeachmentu po tym jak dwóch Republikanów
sprzeciwiło się wezwaniu kolejnych świadków
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51320848

W. Zelenski nazwał USA kluczowym sojusznikiem w obronie suwerenności
Ukrainy
źródło: IZ
https://iz.ru/970722/2020-01-31/zelenskii-nazval-ssha-kliuchevymsoiuznikom-v-zashchite-suvereniteta-ukrainy

Dziesięć filmów, które należy obejrzeć w lutym
źródło: BBC
http://www.bbc.com/culture/story/20200130-ten-films-to-watch-this-february

30.I
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Koronawirus: Liczba ofiar rośnie podczas gdy wirus rozprzestrzenia się na
cały obszar państwa chińskiego

Jak wirus rozprzestrzeniał się na terenie Chin

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii wirusa wzrosła do 170 i jest
potwierdzony przypadek zarażenia w Tybecie
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Chińskie władze potwierdziły, że na dzień 29 stycznia jest 7711 znanych
przypadków zarażenia w kraju. Wirus pojawił się także w co najmniej 15
innych krajach.

Przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia spotykają się w Genewie aby
rozważyć czy nie należy ogłosić ogólnoświatowego stanu podwyższonej
gotowości. Różne kraje wprowadziły plany ewakuacji oraz kwarantanny dla
obywateli, którzy chcą przyjechać z Chin skąd w mieście Wuhan rozpoczęła
się epidemia.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51305526

Koronawirus: Naukowcy spieszą się, żeby stworzyć szczepionkę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-51299735

Rosja zamyka 16 punktów na granicy z Chinami, aby powstrzymać
rozprzestrzenianie się wirusa
źródło: IZ
https://iz.ru/970349/2020-01-30/rossiia-zakroet-16-punktov-propuska-cherezgranitcu-s-kitaem

Pożary w Australii: Film pokazuje jako szybko ogień może się
rozprzestrzenić
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-australia-51304687/australia-firesfootage-shows-speed-fires-can-spread
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Greta Thunberg zarejestruje swoje nazwisko wraz z hasłem „Piątki dla
przyszłości" [#FridaysForFuture] aby powstrzymać innych od podszywania się
pod nią
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-51308536

29.I
Bliskowschodni plan D. Trumpa - Palestyńczycy odrzucili "spisek"

Protestujący w Palestynie przez ulice Ramallah nieśli we wtorek ze sobą
zdjęcia Mahmouda Abbasa

Palestyńczycy odrzucili plan pokojowy prezydenta USA D. Trumpa dla
Bliskiego Wschodu uznając go za „spisek"

Plan przewiduje utworzenia państwa palestyńskiego oraz uznaje zwierzchność
Izraela na osadnictwem na Zachodnim Brzegu Jordanu. d. Trump powiedział, że
Jerozolima pozostanie „niepodzielną" stolicą Izraela, ale w skład stolicy
palestyńskiej „wejdzie terytorium Wschodniej Jerozolimy". Reagując na
wtorkową zapowiedź prezydent Palestyny Mahmoud Abbas powiedział, że
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Jerozolima nie „jest na sprzedaż". „Wszystkie nasze prawa nie są na
sprzedaż ani na wymianę" dodał.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51292865

Bliskowschodni plan pokojowy D. Trumpa: „Porozumienia stulecia" jest wielką
grą
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51263815

Koronawirus: Obywatele Wielkiej Brytanii przybywający z Wuhan zostaną
poddani kwarantannie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-51292590

BREXIT: Parlament Europejski większością głosów przyjął termin wystąpienia
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-51287430

ROSJA: MSW planuje zobligować wszystkich obywateli przybywających do Rosji
do pozostawianiu swoich odcisków palców oraz informacji na temat ich
zdrowia
źródło: IZ
https://iz.ru/969839/2020-01-29/v-mvd-predlozhili-obiazat-inostrantcevpredostavliat-medspravki-pri-vezde-v-rf
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22 styczeń (środa) – 28 styczeń (wtorek) 2020

28.I
Koronawirus: Hong Kong zamyka granicę przed podróżami wraz z
rozprzestrzenianiem się wirusa

Przywódca Hong Kongu Carrie Lam rozmawiała z mediami w masce
Hong Kong poinformował o planach zamknięcia granicy dla podróżnych pomiędzy
HK a Chinami

Obecnie w Chinach zmarło ponad 100 osób, natomiast jest potwierdzonych pond
4500 przypadków zarażonych osób. Pociągi oraz promy, które przekraczają
granicę zostaną zawieszone od czwartku poinformowała lider HK - Carrie Lam.
wirus rozprzestrzenił się z China do ponad 16 krajów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51279726
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Koronawirus: Historie ludzkiej solidarności z dotkniętego przez wirusa
chińskiego miasta Wuhan
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51276496

ROSJA: Na Kremlu odpowiedziano na słowa prezydenta Ukrainy W. Zelskiego o
obarczaniu ZSSR winą za drugą wojnę światową
źródło: IZ
https://iz.ru/969351/2020-01-28/v-kremle-otvetili-na-slova-zelenskogo-orazviazyvanii-sssr-vtoroi-mirovoi-voiny

Wielka Brytania zdecydowała się pozwolić firmie Huawei na korzystanie z
sieci 5G ale w ograniczonym zakresie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/technology-51283059

27.I
Koranwirus: Liczba

śmiertelnych ofiar wzrosła do 81
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Przypadki zachorowań poza Chinami

Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Chinach wzrosła do 81 osób przy
potwierdzonych przypadkach zarażonych prawie 3000

Narodowe obchody nowego roku potrwają do niedzieli aby ograniczyć
rozprzestrzenianie się wirusa. Liczba ofiar w Hubei wzrosła z 56 do 76,
oraz potwierdzono jeszcze pięć śmiertelnych ofiar w innych miejscach. Wuhan
zostało zamknięte a na kilka innych miast nałożono zakaz podróży. Co
najmniej 44 przypadki zachorowań potwierdzono za granicą w tym w Tajlandii,
USA i Australii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51259649

„Byłem w 90% martwy" - Opowieść Henri Kichka o tym jak przetrwał w
Oświęcimiu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-51204090
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Kobe Bryant: Stany Zjednoczone opłakują legendę koszykówki, który zginął w
katastrofie śmigłowca
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51263718

ROSJA: M. Miszustin polecił sprawdzenie stanu zaawansowania realizacji
projektów krajowych
źródło: IZ
https://iz.ru/968997/2020-01-27/mishustin-poruchil-proverit-stepenvypolneniia-natcproektov

26.I
Chiński koronawirus „rozprzestrzenia się przed pojawianiem się objawów"
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Potwierdzone przypadki koronawirusa w Chinach

Nowy koronawirus, którym zaraziło się prawie 2000 ludzi jest zaraźliwy już
w okresie inkubacji - zanim pojawią się objawy - informują władze chińskie

Około 56 osób zmarło. Minister zdrowia Ma Xiaowei powiedział reporterom, że
możliwości wirusa w rozprzestrzenianiu się zwiększyły się. Część chińskich
miast nałozyła ograniczenia w odbywaniu podróży. Wuhan w Hubei - źródło
epidemii jest praktycznie zamknięte
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51254523

Koronawirus w Chinach: Zamknięte drogi i miasta
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-51255918/china-coronavirusroad-blocks-and-ghost-towns

Prezydent Donald Trump nakazał usunięcie w 2018 roku amerykańskiej
ambasador na Ukrainie Marie Yovanovitch jak widać na filmie ujawnionym w
niedzielę
źróło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51254653

Boeing 777X: Największy dwusilnikowy odrzutowiec odbył swój pierwszy lot
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51253066

25.I
Trzęsienie ziemi w Turcji: Co najmniej 31 osób zginęło po zawaleniu się
budynku

Trzęsienie spowodowało zawalenie się wielu budynków
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Co najmniej 31 osób zostało zabitych a ponad 1600 rannych podczas silnego
trzęsienia ziemi w Turcji

Centrum o sile 6,8 stopni w skali Richtera znajdowało się w mieście Sivrice
w prowincji Elazig doprowadziło do zawalenia się budynków i ucieczkę
mieszkańców na zewnątrz

Jak dotąd uratowano 45 osób, istniej obawa, że ponad 20 osób wciąż jest
uwięzionych. Trzęsienia ziemi są częstym zjawiskiem w Turcji - w wyniku
trzęsienia w mieście Izmit w 1999 roku zginęło około 17 000 ludzi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-51245088

USA: Impeachment D. Trumpa -Jak prawnicy D. Trumpa przedstawiają sprawę z
ich strony
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-51243762

Siły bezpieczeństwa Iraku przybyły na miejsce protestów w Bagdadzie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51247833
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24.I
Koronawirus w Chinach: Liczba przypadków śmiertelnych rośnie wraz z
powiększającą się liczbą miast, które wprowadziły ograniczenia na odbywanie
podróży

Powyższe zdjęcie zostało zrobione na placu budowy w piątek

Chiny rozszerzyły ograniczenia związane z podróżowaniem w prowincji Hubei centrum wybuchu epidemii - liczba ofiar wzrosła do 26

Ograniczenia dotknął co najmniej 20 milionów ludzi z 10 miast w tym Wuhan
gdzie pojawił się wirus. W czwartek pacjent zarażony wirusem zmarł w
prowincji Hebei - to już piąty śmiertelny przypadek poza prowincją Hubei

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51230011
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Koronawirus - jaki to typ wirusa i w jaki sposób się rozprzestrzenia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/health-51224894/coronavirus-what-are-virusesand-how-do-they-spread

USA - Impeachment D. Trumpa: Podczas procesu senatorowie bawią się grami
oraz drzemią
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51231047

ROSJA: D. Pieskow poinformował o głosowaniu w sprawie poprawek w
konstytucji
źródło: BBC
https://iz.ru/968061/2020-01-24/peskov-rasskazal-o-golosovanii-popopravkam-v-konstitutciiu

STAR TREK: Dlaczego trekkies są największymi fanami
źródło: BBC
http://www.bbc.com/culture/story/20200123-star-trek-picard-why-trekkiesare-the-greatest-fans-of-all
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23.I
W związku z epidemią koronowirusa nie można opuszczać chińskich miast

Na zatłoczonej stacji w Pekinie pasażerowie oraz policja nosi maski

Kilka chińskich miast zostało zamkniętych dla ruchu wraz z wprowadzeniem
różnych restrykcji na środki transportu oraz organizowanie zgromadzeń,w tym
Wuhan jako potencjalne źródło epidemii ale także Huanggang, Ezhou i
Xiantao.
Zbliża się także okres księżycowego Nowego Roku, kiedy wiele ludzi planuje
podróż - ale władze ograniczyły uroczystości wraz w Pekinem, w którym
odwołano wszystkie ważniejsze wydarzenia. Jest tez pierwsza informacja o
przypadku śmiertelnym poza prowincją Hubei gdzie znajduje się miasto Wuhan

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-asia-51222034
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Pożary w Australii: W katastrofie samolotu, który walczył z ogniem zginął
jeden z członków załogi narodowości amerykańskiej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-51217076

ROSJA: Ukraiński marynarz opowiedział o zabranych muszlach klozetowych z
okrętów
źródło: IZ
https://iz.ru/967644/2020-01-23/ukrainskii-moriak-rasskazal-opokhishchennykh-s-korablei-unitazakh

Wybuch Wezuwiusza w 79 roku: Ekstremalne temperatury doprowadziły do tego,
„że ludzki mózg zamienił się w szkło"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-51221334

22.I
Koronawirus: Chiny przestrzegają przed odbywaniem podróży w związku ze
zwiększeniem przypadków śmiertelnych
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Rozprzestrzenianie się wirusa
Władze Chin nalegają na zaprzestanie podróży do i z Wuhan, miasta, które
stało się centrum epidemii wirusa, który zabił 17 osób
Osoby mieszkające w mieści o populacji 8,9 milionów również przestrzega
się, aby unikać tłumów oraz publicznych spotkań. Nowy wirus rozprzestrzenił
się z Wuhan do kilku chińskich prowincji oraz również do Stanów
Zjednoczonych, Tajlandii i Korei Południowej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51202000
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USA - Impeachment D. Trumpa: Senat po długiej debacie przyjął zasady
postępowania
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51194446

W. Putin ocenił możliwość zmiany formy rządzenia w Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/967199/2020-01-22/putin-otcenil-vozmozhnost-smeny-formypravleniia-v-rossii

KOREA POŁUDNIOWA: Żołnierz, który poddał się zmianie płci zapowiada pozew w
związku z dymisją
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-51204323

15 styczeń (środa) – 21 styczeń (wtorek) 2020

21.I
Nowy wirus w Chinach: Ostrzeżenie przeciwko ukrywaniu informacji o
zarażonych osobach
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Obszar rozprzestrzeniania się nowego wirusa

Główni przywódcy w Chinach ostrzegli władze na niższych szczeblach, aby te
nie ukrywały przypadków osób zakażonych przez coronavirus, których liczba
sięgnęła obecnie 300 osób
Ktokolwiek zatai nowe przypadki infekcji stanie „się pośmiewiskiem na
wieczność" poinformowała rada odpowiedzialna za prawo i porządek.
Ostrzeżenie zostało opublikowane po tym jak media kraju podały informację o
śmierci sześciu osób, które zmarły na pewną formę zapalania płuc wywołane
przez wirus.
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51185836

USA - Impeachment D. Trumpa: Co należy wiedzieć o procesie w senacie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50813696

ROSJA: M. Zacharowa oceniła oświadczenie M. Pompeo o projekcie zmiany
władzy w Wenezueli
źródło: IZ
https://iz.ru/966706/2020-01-21/zakharova-otcenila-zaiavlenie-pompeo-oproekte-smeny-vlasti-v-venesuele

Niszczycielski sztorm Gloria nawiedził Hiszpanię a teraz zmierza ku Francji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-51189589

20.I
Nowy wirus w Chinach: Liczba zachorowań potroiła się kiedy infekcja
przeniosła się do Szanghaju i Pekinu
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Lotniska w tym Narita w Japonii monitorują pasażerów

W ciągu weekendu liczba osób zarażonych nowym wirusem w Chinach potroiła
się kiedy doszło do wybuchu epidemii w Wuhan i innych głównych miastach

Obecnie jest 200 przypadków głownie w Wuhan, choć choroba z podobnymi
objawami pojawiła się w Pekinie, Sznghaju i Shenzen.
Trzy osoby zmarły. Japonia, Tajlandia i Południowa Korea poinformowały o
kolejnych przypadkach zachorowań
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51171035

Impeachment D. Trumpa: Co Ukraina ma z tym wspólnego?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-51152351/trump-impeachment-what-sukraine-got-to-do-with-it
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Meng Wanzhou dyrektor Huawei zostanie przesłuchana w sprawie potencjalnej
ekstradycji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51126901

ROSJA: W. Zielenskij podał potencjalny warunek swojej dymisji
źródło: IZ
https://iz.ru/966287/2020-01-20/zelenskii-nazval-uslovie-svoei-otstavki

19.I
Impeachment D. Trumpa: Zespół prawników uznał oskarżenia za „cyniczne i
bezprawne"
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Pierwsza mowa związana z impeachmentem przeciwko D. Trumpowi zostanie
wygłoszona w następnym tygodniu

Zespół prawników prezydenta D. Trumpa w formalnej odpowiedzi na oskarżenia
związane z impeachmentem przeciwko niemu określił jako "niebezpieczny atak"
na demokrację

W dokumencie znalazło się sformułowanie, że nie ma mowy o jakimkolwiek
przestępstwie i oskarżenie jest „bezczelną" próbą wpłynięcia na wybory
prezydenckie w 2020 roku.

Odpowiedź nastąpiła kiedy Demokraci przygotowywali procedurę impeachmentu.

Formalnie proces rozpocznie się we wtorek
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51165024

LIBAN: Protestujący przeciwko rządowi starli się z policją
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-51162899/lebanon-protestsanti-government-protesters-clash-with-police

Pożary w Australii: Synoptycy ostrzegli przed burzami w rejonie dotkniętymi
przez pożary w stanie Wiktoria, co może prowadzić do powodzi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-51165032

ROSJA: Sekretarz Generalny wezwał aby pilnie zapobiec wojnie domowej w
Libii
źródło: IZ
https://iz.ru/966015/2020-01-19/gensek-oon-prizval-k-srochnomupredotvrashcheniiu-grazhdanskoi-voiny-v-livii

SpaceX przeprowadził test manewru, które zostanie wykonany jeśli jedna z
rakiet załogowych napotka problem podczas lotu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-51169705

WIELKA BRYTANIA: Harry i Meghan rezygnują z obowiązków wynikających z
przynależności do rodziny królewskiej oraz z tytułów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-51163865
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18.I
Wojna domowa w Libii: Zdaniem wysłannika ONZ G. Salamé należy zaprzestać
zagranicznej interwencji

G. Salame powiedział, że interwencja obcych krajów stworzyła „brutalny
krąg" przemocy w Libii

Wysłannik ONZ Ghassan Salamé wezwał kraje aby zaprzestać mieszania się w
wojnę domową w Libii
Na dzień przed rozmowami pokojowymi w Berlinie G. Salamé powiedział, że
kraje obce wspierają ugrupowania w konflikcie co stworzyło „brutalny krąg"
przemocy. Ale dodał jednocześnie w rozmowie z BBC, że podchodzi z
optymizmem do negocjacji. Mają one się rozpocząć po dziewięciu miesiącach
trwającego konfliktu pomiędzy silnym generałem Khalifa Haftar a rządem w
Trypolisie wspieranym przez ONZ
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-51161758

Bojownicy kontynuowali ataki Filmy akcji kontynuowały atak na syryjskie
wojsko w Idlibie
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źródło: IZ
https://iz.ru/965819/2020-01-18/boeviki-prodolzhili-ataku-na-siriiskuiuarmiiu-v-idlibe

Pożary w Australii: Opady deszczu przyniosły ulgę dla części kontynentu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-australia-51161978/rain-brings-bushfirerelief-to-parts-of-australia

Nowy chiński wirus „zarazi setki osób"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-51148303

17.I
Katastrofa samolotu w Iranie: Ali Chamenei broni sił zbrojnych w wyjątkowym
przemówieniu
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Tysiące Irańczyków wznosiło okrzyki pod portretami Qasem Soleimaniego
Najwyższy Przywódca Ali Chamenei bronił sił zbrojnych kraju po tym jak te
przyznały się do zestrzelenia samolotu pasażerskiego przez pomyłkę
Powiedział, że Armia Strażników Rewolucji Islamskiej - elitarna jednostka
odpowiedzialna za katastrofę "czuwała nad bezpieczeństwem kraju.
Iran znalazł się pod presją ze strony innych państwa w związku ze sprawą
katastrofy samolotu. Ale ajatollah poparł armię podczas piątkowych modlitw,
którym przewodniczył po raz pierwszy od 20120 roku. Ukraiński samolot
pasażerski Boeing 737 - 800 leciał do Kijowa z Teheranu 8 stycznie kiedy
tuż po starcie doszło do katastrofy. Samolot rozbił się ze 176 osobami na
pokładzie pośród których były osoby narodowości irańskiej, kanadyjskiej,
szwedzkiej, angielskiej i ukraińskiej.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51140806

ROSJA: Na Kremlu przedyskutowano kwestię listu wysłanego przez do W. Putina
przez Khalifa Belqasim Haftara (Narodowa Armia Wyzwoleńcza Libii)
źródło: BBC
https://iz.ru/965513/2020-01-17/v-kremle-rasskazali-o-postupivshem-otkhaftara-pisme-putinu
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Co kryje się za walkami o Libię?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-51137009/what-s-behind-the-fightfor-libya

Wzrost gospodarczy w Chinach był najniższy w ubiegłym roku od niemalże
trzech dekad
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-51144892

16.I
Zestrzelenie samolotu w Iranie: Rządy reprezentujące ofiary naciskają na
Iran w kwestii uzyskania odpowiedzi
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Ministrowie z pięciu krajów uczcili ofiary katastrofy przed rozpoczęcie
rozmów w Canada House
Iran jest pod presją aby wyjaśnić w jaki sposób doszło do zestrzelania
ukraińskiego samolotu ze 176 osobami na pokładzie w Teheranie w ubiegłym
tygodniu

W Londynie ministrowie z pięciu krajów, do których należały ofiary domagały
się „pełnej współpracy" z Iranem w kwestii przeprowadzenie otwartego
międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy. Ministrowie spraw
zagranicznych Afganistanu, Wielkiej Brytanii, Kanady, Szwecji i Ukrainy
domagają się także rekompensaty finansowej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51133865

Turcja wyśle do Libii wojsko aby pomóc Fayez Mustafa al-Sarraj

(PNS)

źródło: IZ
https://iz.ru/964970/2020-01-16/turtciia-podderzhit-pravitelstvonatcionalnogo-soglasiia-v-livii

Pożary w Australii: Ostatecznie w niektórych miejscach zaczął padać deszcz
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-australia-51135384/australia-fires-rainfinally-falls-on-some-bushfires

ROSJA: Duma Państwowa zaaprobowała M. Miszustina na stanowisku premiera
źródło: IZ
https://iz.ru/964983/2020-01-16/gosduma-odobrila-mishustina-na-post-premera

POLSKI PORTAL 1-31 styczeń 2020

32

nr 1 (82)

Sir David Attenborough ostrzega przed kryzysem klimatycznym
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-51123638

15.I
Zestrzelenie samolotu w Iranie: Prezydent H. Rouhani wyzwał wojsko do
wyjaśnień

Studenci uniwersytetu w Teheranie trzymają zdjęcia ofiar w czasie
uroczystości upamiętnienia po tym jak doszło do katastrofy

Prezydent Iranu Hassan Rouhani powiedział, że armia powinna wyjaśnić w jaki
sposób pomyłkowo zestrzeliła samolot w ubiegłym tygodniu
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Niezależnie minister spraw zagranicznych Mohammad Javad Zarif przyznał się,
że Irańczycy „byli okłamywani" przez kilka dni po wydarzeniu. Przekonywał,
ze ani on ani prezydent kraju nie znali prawdy.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51119415

Mieszkańcy Iranu: co mówią o obecnej sytuacji
źródło: BBBC
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-51111195/iran-s-crowds-whatdo-they-tell-us-in-two-minutes

ROSJA: W. Putin przedstawił do zatwierdzenia Dumie Państwowej kandydaturę
premiera i ministrów
źródło: IZ
https://iz.ru/964468/2020-01-15/putin-predlozhil-gosdume-utverzhdatkandidaturu-premera-i-ministrov

USA: Samolot zrzucił paliwo nad szkołami niedaleko lotniska w Los Angeles
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51112630

8 styczeń (środa) – 14 styczeń (wtorek) 2020
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14.I
CHINY: Epidemia zapalenia płuc w mieście Wuhan - zarejestrowano pierwszy
przypadek poza krajem

Epidemia choroby rozpoczęła się w Wuhan we wschodnich Chinach

Turystka w Tajlandii została pierwszą osobą poza Chinami u której
zdiagnozowano wirus podobny do zapalenia płuc, którym zaraziło się już
kilkadziesiąt osób

Kobieta została poddana kwarantannie po locie z Wuhan do Bangkoku. W Wuhan
epidemia rozpoczęła się w grudniu. Jedna osoba zmarła i jak dotąd
zarejestrowano 41 przypadków. Wirus określa się jako coronavirus, który
wywołuje chorobę w postaci zwykłego przeziębienia a może wywołać śmiertelny
Sars (zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej)
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51108726

Zestrzelenie samolotu w Iranie: Zatrzymano kilka osób jak poinformował
wymiar sprawiedliwości kraju
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51104687

B. Johnson zgodził się na zamianę porozumienia nuklearnego z Iranem
warunkach proponowanych przez D. Trumpa

na

źródło: IZ
https://iz.ru/963990/2020-01-14/dzhonson-dopustil-zamenu-iranskoi-iadernoisdelki-na-usloviiakh-trampa

Porozumienie nuklearne z Iranem: Kraje Europy zachodniej uruchomiły
kontrowersyjną procedurę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51104579

Rząd brytyjski formalnie odrzucił szkocki apel o przeprowadzenie drugiego
referendum w sprawie niepodległości
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-51106796

13.I
Zestrzelenie samolotu w Iranie: Policja zaprzecza, że strzelała do
protestujących
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Banner przy ulicy w Teheranie a nim napis: „Wszyscy łączymy się w bólu z
ofiarami"

Policja w Teheranie zaprzeczyła, że użyto ostrzej amunicji przeciwko
protestującym
Oficerowie otrzymali rozkazy, aby „zachować powściągliwość" poinformował
szef policji
Na wideo opublikowanym w sieci w niedzielę słuchać odgłosy przypominajace
strzły z broni oraz widać ranną kobietę. Protestujący pojawili się na
ulicach w niedzielę po tym jak Iran przyznał się do pomyłkowego
zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51090637

Hevrin Khalaf: Śmierć aktywistki z rąk wspieranej prze Turcję Syrian
National Army
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-51068522/hevrin-khalaf-deathof-a-peacemaker
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Siemens informuje, że pomimo protestów klimatycznych aktywistów zrealizuje
projekt aby pomóc w budowie wielkiej kopalni w Australii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-51089468

P. Musharraf: Kara śmierci dla byłego prezydenta Pakistanu została
anulowana
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-51093842

Emerytowany papież Benedykt ostrzega papieża Franciszka przed złagodzeniem
zasad celibatu dla księży
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-51086626

12.I
Zestrzelenie samolotu w Iranie: Drugi dzień protestu przeciwko władzom
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Protestujący palą flagi Wielkiej Brytanii i Izraela
Władze Iranu stały się adresatem protestów trwających drugi dzień po tym
jak przyznały się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego, w
wyniku czego zginęło 176 osób z czego wielu stanowili obywatele Iranu

Protestujący w Teheranie i kilku innych miastach wznosili okrzyki przeciwko
przywódcom. Są informacje o starciach z siłami bezpieczeństwa oraz użyciu
gazu łzawiącego. Iran przyznał "nie intencjonalne" zestrzelenie samolotu po
tym jak początkowo zaprzeczał, co ma miejsce pośród wzrastającego napięcia
ze stanami Zjednoczonymi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51081833

Katastrofa samolotu w Iranie: Co wiadomo o locie nr PS752
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51047006
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Pożary w Australii: Wyścig aby uratować ocalałe zwierzęta
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-australia-51082887/australia-bushfiresthe-race-to-save-animal-casualties

R. Federer odpowiada krytykom związanym ze zmianami klimatycznymi w związku
z powiązaniami z Credit Suisse
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-51082875

11.I
Katastrofa samolotu w Iranie: Ludzie domagają się sprawiedliwości po tym
jak władze przyznały się do zestrzelenia samolotu

Portrety członków załogi, które ustawiono na lotnisku Boryspil w pobliżu
Kijowa
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Przyznanie się przez Iran, że „nie intencjonalnie" zestrzelono pasażerski
samolot ukraiński doprowadziło do żądań, aby winni zostali pociągnięci do
odpowiedzialności w związku ze śmiercią 176 osób, które były na pokładzie

Inicjatorami byli prezydent Ukrainy i premier Kanady, reprezentujący 57
ofiar. Filmy opublikowane w mediach społecznościowych pokazywały protesty w
Iranie podczas, których domagano się ustąpienia Najwyższego Przywódcy Ali
Khamenei. Samolot został zestrzelony w środę, kilka godzin po tym jak Iran
wystrzelił rakiety na dwie bazy sił amerykańskich w Iraku.

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51077788

Protesty we Francji: Premier zaproponował kompromis w kwestii systemu
emerytalnego w celu zakończenia strajku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-51078405

Słonie na Sri Lance: „Rekordowa liczba" śmierci tych zwierząt w 2019 roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-51076898

Indie burzą wieżowce w stanie Kerala w związku z pogwałceniem norm ochrony
środowiska, które nie zostały spełnione a pomimo tego zbudowano je
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-51076897
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10.I
Qasem Soleimani: Dlaczego jego śmierć jest dobrą wiadomością dla
dżihadżystów z Państwa Islamskiego

Szef irackiej milicji Abu Mahdi-al-Muhandis zginął w tym samym ataku co
Qasem Soleimani

Ugrupowanie Państwa Islamskiego z zadowoleniem przyjęło śmierć Qasem
Soleimaniego szefa elitarnej jednostki Al Kuds

Decyzja Donalda Trumpa w sprawie zabójstwa generała Soleimaniego
doprowadziła do wielu konsekwencji - jedną z nich jest nieskończona wojna z
dżihadżistami. Prawie natychmiast kierowana przez USA koalicja zawiesiła
oprecje w Iraku. Stany Zjednoczone oraz ich sprzymierzeńcy oświadczyli, że
ich glównym celem jest ich pokonanie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51021861

Katastrofa samolotu w Iranie: Państwa zachodnie sugerują zestrzelenie
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51055219

Katastrofa samolotu w Iranie: Teheran odpiera zarzuty związane z
zestrzeleniem ukraińskiego odrzutowca
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51062369

ROSJA: MSZ Rosji zwrócił Kijowowi notę protestu bez rozpatrzenia w związku
z podróżą W. Putina na Krym
źródło: IZ
https://iz.ru/962869/2020-01-10/mid-vernul-kievu-notu-protesta-po-poezdkeputina-v-krym-bez-rassmotreniia

Australijskie zespoły ratunkowe walczą z pożarami w pobliżu Snowy Mountains
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-51052042

ROSJA: W. Putin określił datę rozpoczęcia przewozu towarów po krymskim
moście
źródło: IZ
https://iz.ru/962851/2020-01-10/putin-oboznachil-sroki-nachala-gruzovogosoobshcheniia-cherez-krymskii-most
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9.I
Katastrofa samolotu w Iranie: Liniowiec „próbował zawrócić na lotnisko"
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Planowana trasa lotu

Samolot, który rozbił się w Iranie z 176 osobami na pokładzie próbował
zawrócić na lotnisko, poinformowali śledczy z Iranu

Ukraiński Boeing 737-800 spadł kilka minut po wystartowaniu z lotniska w
Teheranie w środę, nikt nie uratował się. Według pierwotnej wersji samolot
miał mieć problemy kiedy opuszczał strefę lotniska oraz „zapalił się".
Ukraina poinformowała, że są brane pod uwagę różne przyczyny w tym
trafienie przez pocisk przeciwlotniczy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51044996

Rosyjski ekspert ocenił wersje SNBO Ukrainy w sprawie
Teheranie

katastrofy Boeinga w

źródło: BBC
https://iz.ru/962428/2020-01-09/aviaekspert-otcenil-versii-snbo-ukrainy-okrushenii-boeing-v-tegerane

Kryzys w Iranie: Jak będą wyglądały relacje USA - Iran w 2020
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-51045806/iran-crisis-how-will-us-iranrelations-play-out-in-2020

Nowy dowódca irańskiego „Al-Kuds" oświadczył, że będzie kontynuował
politykę Q. Sulejmaniego
źródło: IZ
https://iz.ru/962426/2020-01-09/novyi-komanduiushchii-iranskimi-kudszaiavil-o-prodolzhenii-kursa-suleimani
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Dlaczego Brexit Etap Drugi może zmienić się w jazdę po wyboistej drodze
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-51039175

Zdrowe nawyki „dodają jedną dekadę bez chorób"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-51036468

8.I
W wyniku katastrofy samolotu w Iranie - zginęło 176 osób

Zespół irańskiego Czerwonego Półksiężyca przeszukał szczątki w celu
znalezienia ofiar
Ukraiński Boeing 737-800 ze 176 osobami na pokładzie rozbił się w Iranie.
Władze poinformowały, ze nie ma szans na znalezienie ocalałych
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Samolot linii Ukraine International Airlines lot - PS752 do Kijowa spadł na
ziemię kilka minut po starcie z lotniska w Teheranie 0 06:12 czasu
lokalnego (02:42 GMT). Większość pasażerów było narodowości irańskiej i
kanadyjskiej. Na początku ambasada Ukrainy w Teheranie za przyczynę uznała
awarię silnika ale potem wycofała się z oświadczenia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51029994

Ukraina opublikowała dokładne dane o obywatelstwie ofiar katastrofy
liniowca w Iranie
źródło: IZ
https://iz.ru/962048/2020-01-08/ukraina-opublikovala-tochnye-dannye-ograzhdanstve-zhertv-krusheniia-lainera-v-irane

Irański atak: Celem pocisków balistycznych były bazy amerykańskie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51028954

ROSJA: Irak uprzedził USA o atakach Iranu
źródło: IZ
https://iz.ru/962080/2020-01-08/irak-predupredil-ssha-o-tceliakh-atak-irana

Masowe zabójstwa w Japonii: Oskarżony przyznał się do popełnienia
morderstwa ale nie przyznał się do winy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-50682236
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1 styczeń (środa) – 7 styczeń (wtorek) 2020

7.I
Qasem Soleimani: W wyniku paniki podczas pogrzebu zginęło 50 osób

Na ulice rodzinnego miasta

Soleimaniego wyszły wielkie tłumy ludzi

Pięćdziesiąt ludzi zostało zabitych a ponad 200 rannych w wyniku wybuchu
paniki kiedy Irańczycy zebrali się aby wziąć udział w pogrzebie generała,
który został zabity w wyniku ataku przeprowadzonego przez USA

Ofiary w rodzinnym mieście generała Qasem Soleimani- Kerman spowodowały, że
ceremonia odbyła się z opóźnieniem. Pogrzeb był ostatnim z wydarzeń w
wyniku którego na ulicach Iranu pojawiły sie miliony ludzi. Zabicie
Soleimaniego niesie obawy o konflikt pomiędzy USA a Iranem

źródło: BBC, IZ
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51015795
https://iz.ru/961887/2020-01-07/v-khode-proshchaniia-s-suleimani-v-irane-vdavke-pogibli-35-chelovek
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D. Trump w ogniu krytyki za grożenie Iranowi, że zniszczy miejsca związane
z kulturą
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51014237

Czy zabicie generała irańskiego może pomóc D. Trumpowi w reelekcji?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51010441

Naukowcy wyjaśnili tajemnicę związaną z obrazem "Zbawiciel świata" Leonarda
da Vinci
źródło: IZ
https://iz.ru/961888/2020-01-07/uchenye-raskryli-tainu-spasitelia-miraleonardo-da-vinchi

ROSJA: Julija Snigir opowiedziała o swoich wrażeniach po obejrzeniu filmu
pt. „Inwazja"
źródło: IZ
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https://iz.ru/961863/2020-01-07/iuliia-snigir-rasskazala-o-svoikhvpechatleniiakh-ot-prosmotra-filma-vtorzhenie

6.I
IRAN - Q. Soleimani: W Teheranie zabrały się wielkie tłumy na pogrzebie
generała

Dla wielu osób w Iranie Q. Soleimani był uznawany za bohatera

Podczas pogrzebu irańskiego dowódcy Qasema Soleimaniego na ulicach stolicy
Iranu - Teheranie zgromadziły się wielkie tłumy
Qasem Soleiman został zabity w wyniku amerykańskiego ataku przy pomocy
drona w piątek w Iraku na polecenie prezydenta D. Trumpa

Najwyższy przywódca Iranu Ayatollah Khamenei poprowadził modlitwy. Iran
obiecał „krwawą zemstę" za śmierć Q. Soleimaniego a w niedzielę wycofał się
z zawartego w 2015 roku porozumienia nuklearnego.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51004688
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Pożary w Australii: Opady deszczu przyniosły ulgę ale należy spodziewać
kolejnych wysokich temperatur na kontynencie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-51003504

Stany Zjednoczone oświadczyły, że są gotowe podjąć negocjacje w sprawie
porozumienia jądrowego z Iranem
źródło: IZ
https://iz.ru/961745/2020-01-06/v-ssha-zaiavili-o-gotovnosti-vestiperegovory-po-iadernoi-sdelke-s-iranom

Reynhard Sinaga: „Drapieżnik seksualny" skazany na dożywocie za dokonanie
136 gwałtów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-50987823

USA: Harvey Weinstein pojawił się w sądzie w Nowym Jorku aby zeznawać w
procesie gdzie jest oskarżony o gwałt i molestowanie seksualne
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51011028

5.I
Qasem Soleimani: Iraccy posłowie poparli wezwanie do wypędzenia
amerykańskich oddziałów z kraju
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Trumna Q. Soleimaniego została przewieziona do kilku miast w Iraku
Iraccy posłowie przegłosowali rezolucja na mocy której zagraniczne wojska
maja opuścić kraj po tym kiedy Stany Zjednoczone w biegłym tygodniu
przeprowadziły atak przy pomocy drona zabijając irańskiego generała Qasema
Soleimaniego

Parlament w Bagdadzie wezwał do zakazania korzystania przez siły obce z
irackiego terytorium na lądzie w powietrzu i na wodzie.

Obecnie w Iraku przebywa około 5000 Amerykanów należących do personelu
wojskowego pełniąc funkcje doradcze. Tysiące Irakijczyków uczestniczyły w
procesji pogrzebowej zanim ciało Q. Soleiman zostało przetransportowane do
Iranu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50998065

Śmierć Qasema Soleimaniego: W Iranie rozpoczęła się żałoba
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-50998196/qasem-soleimanimourning-begins-in-iran
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Pożary w Australii: Obraz jakby miejsca jakby nawiedzonego przez duchy w
Kangaroo Valley
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-australia-50998326/australia-firesghostly-feel-in-kangaroo-valley

Tajemnicze wirusowe zapalenie płuc, na które zapadło kilkadziesiąt ludzi w
środkowych Chinach nie jest tym samym co SARS (Severe Acute Respiratory
Syndrome), poinformowały władze medyczne
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51000910

4.I
Qasem Soleimani: Tysiące ludzi opłakuje zabitego irańskiego generała
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Jedna z córek generała zapytała kiedy jej ojciec zostanie poszczony

Tysiące Irakijczyków przeszło za trumną dowódcy irańskiego zabitego w
wyniku ataku amerykańskiego na lotnisko w Bagdadzie w piątek

Soleimani uważany za terrorystę prze Biały Dom był twórcą irańskich
operacji na Bliskim Wschodzie i Iran przysiągł "okrutna zemste". Procesje
pogrzebowe, które rozpoczęły się w Bagdadzie w niedzielę rozpoczynają dni
żałoby. Jego ciało ma powrócić następnie do Iranu gdzie zostanie pochowany
w swoim rodzinnym mieście
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50991810

Qasem Soleimani: Kim był generał Iranu?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-50987073/qasem-soleimani-whowas-iran-s-rock-star-general
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ROSJA: S. Lavrow złożył Iranowi kondolencje w związku z zabójstwem
Soleimaniego
źródło: IZ
https://iz.ru/961319/2020-01-04/lavrov-vyrazil-iranu-soboleznovaniia-vsviazi-s-ubiistvom-suleimani

Pożary w Australii: Silne Wiatry utrudniają wysiłki zmierzające do
ugaszenia pożarów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-50992323

3.I
Qasem Soleimani: USA poinformowały o zabiciu głównego generała irańskiego w
Bagdadzie
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Pentagon potwierdził, że siły amerykańskie zabiły gen. Soleimani
W Iraku w wyniku amerykańskiego ataku powietrznego został zabity dowódca
wojskowy Gen. Qasem Soleimani
62-letni szef armii irańskiej dowodził operacjami na Bliskim Wschodzie jako
szef irańskich elitarnych Quds Force. Został zabity na lotnisku w Bagdadzie
wraz z innymi osobami stojącymi na czele wspieranej przez Iran milicji w
piątek w wyniku ataku przeprowadzonego na polecenie prezydenta D. Trumpa.
Zdaniem, którego generał był „bezpośrednio i pośrednio odpowiedzialny za
śmierć milionów osób"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50979463

Zabicie generała Sulejmana w Iraku - o czy wiadomo
źródło: IZ
https://iz.ru/961061/2020-01-03/ubiistvo-generala-suleimani-v-irake-chtoizvestno
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Pożary w Australii: Marynarka wojenna bierze udział w ratowaniu ogarniętej
prze ogień Malacooty
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-50975266

INDONEZJA - Powodzie w Dżakarcie - użyto chlorku sodu aby rozproszyć chmury
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-50981453

Stany Zjednoczone nakładają zakaz sprzedaży e-papierosów smakowych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-50978321

Koncern Amazon zagroził zwolnieniem pracownikom, którzy jako aktywiści
domagają się podjęcia działań przez firmę w związku ze zmianami klimatu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-50953719

Oczekiwane filmy w 2020 roku
źródło: BBC
http://www.bbc.com/culture/story/20191219-films-to-look-forward-to-in-2020

2.I
Powodzie w Dżakarcie: „To nie jest zwykły deszcz" informują władze
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Ewakuacja dziecka przez ratowników w mieście Tangerang w pobliżu Dżakarty 1
stycznia
Co najmniej 21 osób zginęło w powodziach w stolicy Indonezji Dżakarcie po
tym jak miasto nawiedził najbardziej intensywny od 24 lat opad deszczu

Agencja Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG) podała, że na
lotnisku we wschodniej Dżakarcie spadło 377 milimetrów deszczu. To więcej w
ciągu jednego dnia od co najmniej 1996 roku, kiedy zarejestrowano
największy opad. „Opady w Sylwestra...to nie jest zwykły deszcz"
poinformowała agencja
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-50969418

Pożary w Australii: Nowa Południowa Walia wprowadziła stan klęski
żywiołowej, który potrwa przez tydzień
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-50969088

Pożary w Australii: Dym dotarł do Nowej Zelandii
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-50969488

Mukesh Ambani - konkurencja dla Amazona w Indiach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-50953715

Zdaniem lekarza w zimie konieczne jest przyjmowanie witamin
źródło: IZ
https://iz.ru/960815/2020-01-02/vrach-nazval-neobkhodimye-zimoi-vitaminy

1.I
Pożary w Australii: Liczba ofiar wzrosła po tym jak ogień zniszczył 200
domów
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Zdjęcie 11-letniego Finna sterującego motorówką, w której ratował swoją
rodzinę trafiło do sieci

W wyniku pożarów od poniedziałku w pd - wsch Australii zginęło co najmniej
8 ludzi, natomiast dwie są uznawane za zaginione

W wyniku ostatnich pożarów, które dotarły do wybrzeża zniszczeniu uległo
również ponad 200 domów. Potwierdzono śmierć siedmiorga ludzi w Nowej
Południowej Walii w stanie Wiktoria. Warunki nieco się poprawiły i główna
droga którą zamknięto w Wiktorii została otwarta na dwie godziny, aby
ludzie mogli wyjechać. Jednak wciąż wiele ludzi pozostaje na terenach gdzie
trwają pożary . W jednym z miast dostarczono 1,6 tony wody pitnej.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-50962728

Atak na amerykańską ambasadę: D. Trump grozi Iranowi w związku z
gwałtownymi protestami w Iraku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50959574
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Korea Północna grozi wznowieniem testów
dalekiego zasięgu

nuklearnych oraz prób z pociskami

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-50962768

Papież Franciszek

przeprosił za grubiaństwo w stosunku do parafianki

źródło: IZ
https://iz.ru/960705/2020-01-01/papa-rimskii-izvinilsia-za-grubost-votnoshenii-prikhozhanki
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