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W numerze:
59 Turcja zatrzymała głównego dowódcę Państwa Islamskiego
58 Recesja w Australii po raz pierwszy od prawie 30 lat
56 Na Kremlu skomentowano sytuację związana z A. Navalnym
53 USA - W Portland zastrzelono podejrzanego
50 Hong Kong: Starcia z policją w wyniku przełożonych wyborów
49 Białoruś: Podczas protestów w Mińsku aresztowano setki osób
43 Wybuch Bejrucie: Miesiąc po eksplozji w porcie
doszło do ogromnego pożaru
39 Nowa wyspa wyłania się z Oceanu Indyjskiego
38 USA: Liczba ofiar pożarów w stanach zachodnich rośnie
37 W zasadzce w Los Angeles zostali zastrzeleni policjanci
35 Rosyjska opozycja zyskuje w lokalnych wyborach
34 Protesty na Białorusie: W. Putin obiecał 1,5 miliarda dolarów
pożyczki
33 Niedaleko Hong Kongu pojawiły się delfiny
29 WHO ostrzega przed „bardzo poważną sytuacją" w Europie
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28 Covid zepchnął Nową Zelandię w najgorszą recesję od lat
26 Policja wszczęła dochodzenie w sprawie morderstwa
po tym jak zhakowano niemiecki szpital
22 HISZAPANIA - Covid-19: Setki protestujących przeciwko
wybranym miejscom do których wprowadza się lockdown
22 Wewnątrz polskich stref wolnych od LGBT
14 Koronawirus: Izrael zaostrza działania podczas drugiego
5

Armenia i Azerbejdżan walczą o Nagorny Karabach
29 wrzesień (wtorek) – 30 wrzesień (poniedziałek) 2020

30.IX
Pacjent z Berlina: Pierwsza osoba wyleczona z wirusa HIV Timothy Ray Brown,
umarł

Timothy Ray Brown znany jako berliński pacjent na zdjęciu 2012
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Pierwsza osoba wyleczona z HIV - Timothy Ray Brown zmarł na raka

T. Brown znany również jako „berliński pacjent" przeszedł transplantację
szpiku kostnego od dawcy, który był naturalnie odporny na HIV w 2007 roku.
To oznaczało, że nie potrzebował przyjmować leków antywirusowych i nie
miał wirusa w organizmie, który prowadzi do AIDS.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-54355673

D.Pieskow skomentował wiadomości o udziale Turcji w konflikcie w Nagornym
Karabachu
źródło: IZ
https://iz.ru/1067434/2020-09-30/peskov-prokommentiroval-soobshcheniia-obuchastii-turtcii-v-konflikte-v-karabakhe

USA: Prezydent D. Trump i jego konkurent w najbliższych wyborach J. Biden
starli się w jednej z najbardziej chaotycznej i zaciętej dbacie od lat
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54350538

Koronawirus: Premier Wielkiej Brytanii powiedział, że Wilka Brytania
znalazła się w krytycznym momencie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-54352135

Francja zapowiada „stopniowe" wprowadzanie zakazu na wykorzystywanie
dzikich zwierząt w cyrkach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54353907
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29.IX
Armenia poinformowała o tym, ze jeden z jej myśliwców „został zestrzelony
przez Turcję"

Turcja, która jest w posiadaniu samolotów F-16 otwarcie wspiera Azerbejdżan
w konflikcie o Nagorny Karabach

Armenia mówi, że jeden z jej myśliwców został zestrzelony przez myśliwiec
turecki podczas konfliktu o Nagorny Karabach

Minister spraw zagranicznych Armenii poinformował, że pilot samolotu SU-25
zgiął po trafieniu przez turecki F-16 w armeńskiej strefie powietrznej.
Turcja, która wspiera Azerbejdżan w konflikcie zaprzecza doniesieniom.
Prawie 100 osób w tym cywili zginęło w ciągu trzech dni walk o
kwestionowana przynależność górskiego rejonu.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54345622
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N. Paszynian powiedział o groźbie dla istnienia narodu ormiańskiego
źródło: IZ
https://iz.ru/1067133/2020-09-29/pashinian-zaiavil-ob-ugrozesushchestvovaniia-armianskogo-naroda

Koronawirus: Wielka Brytania zanotował największy dzienny przyrost zakażeń
od 1 lipca
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-54336494

Chiński nauczyciel skazany na śmierć za otrucie dzieci
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-54335841

Katastrofa estońskiego promu: zespół telewizji znalazł nowy dowód w sprawie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54338170

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

28.IX
Armenia i Azerbejdżan walczą o Nagorny Karabach
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Terytorium Nagornago Krabachu jest otoczony zza zachodu przez terytorium
kontrolowane przez Armenię a ze wschodu przez Azerbejdżan

Drugi dzień trwają zaciekłe walki w konflikcie ciągnącym się od dekad w
regionie Kaukazu w południowo - wschodniej Europie

Poinformowano o kilkudziesięciu ofiarach, które zginęły w walkach pomiędzy
Armenia a Azerbejdżanem w poniedziałek. Centrum konfliktu jest
kwestionowana kontrola nad górskim rejonem Nagornego Krabachu. Jest on
uznawany za część Azerbejdżanu ale kontrolowany przez etnicznych
Ormiańczyków od końca wojny w 1994
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54323553
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Wojsko ormiańskie poinformowało o zniszczeniu dziesięciu czołgów
Azerbejdżanu
źródło: IZ
https://iz.ru/1066624/2020-09-28/voennye-karabakha-soobshchili-obunichtozhenii-desiati-tankov-azerbaidzhana

Sir David Attenborough ostrzega światowych liderów przed kryzysem związanym
z wymieraniem gatunków
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-54329813

USA: D. Trump „zapłacił 750 dolarów podatku w 2016 i 2017 roku" - informuje
NY Times
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/technology-54319948

Covid - 19: W Wielkiej Brytanii wprowadzono karę do 10 000 funtów za odmowę
pójścia na kwarantannę i izolacji dla każdego kto jest zarażony
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-54320482

27.IX
Armenia i Azerbejdżan walczą o kwestionowana przynależność regionu
Nagornego -Karabakh
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Armenia ogłosiła pełną mobilizację

Doszło do walk o kwestionowaną przynależność terytorium pomiędzy Armenią i
Azerbejdżanem

Podaje się, że w niedzielę zginęły co najmniej 23 osoby podczas walk
pomiędzy dwiema postsowieckimi republikami o rejon Nagornego Karabakhu.
Region jest uznawany za część Azerbejdżanu ale jest jednocześnie
kontrolowany przez etnicznych Ormian. Kiedy doszło do konfliktu na początku
lat 90-tych zginęły dziesiątki tysięcy ludzi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54314341

Armenia zapowiedziała gotowość użycia samolotów Su- 30 cm przeciwko
Azerbejdżanowi
źródło: IZ
https://iz.ru/1066028/2020-09-27/armeniia-zaiavila-o-gotovnosti-primenitsu-30sm-protiv-azerbaidzhana
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Amy Coney Barrett: D. Trump nominował zwolenniczkę konserwatystów na
stanowisku Sędziego Najwyższego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54312699

Breonna Taylor: Podejrzany o postrzelenie dwóch policjantów w Louisville, w
stanie Kentucky podczas antyrasistowskich protestów pozostanie w areszcie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54303410

Śmiały plan jak ocalić topniejący lód w Arktyce
źródło: BBC
https://www.bbc.com/future/article/20200923-could-geoengineering-save-thearctic-sea-ice

26.IX
COVID WIELKA BRYTANIA - Doszło do starć pomiędzy protestującymi a policją
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Policja starła się z demonstrującymi w czasie protestów w centralnym
Londynie przeciwko restrykcjom wobec koronawirusa
Policja użyła pałek po tym jak protestujący zaczęli rzucać butelkami i wodą
podczas masowych demonstracji na Trafalgar Square. Co najmniej trzy osoby
protestujące i dziewięciu policjantów zostało rannych, aresztowano 16 osób.
Policja poinformowała, że protest został zamknięty ponieważ ludzie nie
stosowali się do zasady zachowania dystansu społecznego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-54309603

Koronawirus: Madryt zagrożony jeśli nie zostaną wprowadzone ostrzejsze
zasady - ostrzega minister zdrowia Hiszpanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54309649

Na Ukrainie rozbił się wojskowy samolot
znajdowali się kadeci

zginęło 26 osób a wśród nich

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54306090
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Szwajcaria zagłosuje w niedzielę czy zrezygnować ze swobodnego przepływu
osób pomiędzy UE
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54269138

ROSJA: W. Potanin poinformował o przyczynach awarii w elektrociepłowni w
Norylsku
źródło: IZ
https://iz.ru/1065858/2020-09-26/potanin-zaiavil-o-neobkhodimostiperesmotra-pravil-bezopasnosti-v-vechnoi-merzlote

LIBAN: Desygnowany na premiera Mustapha Adib zrezygnował z misji tworzenia
rządu i poddał się do dymisji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54307896

FRANCJA: Charlie Hebdo - Napastnik, który zranił w Paryżu tasakiem do mięsa
dwoje ludzi przyznał się, że jego celem były dawne biura magazynu
satyrycznego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54307820
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Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego (MINEK) prognozuje wzrost opłat na
energię elektryczną dla ludności Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/1065881/2020-09-26/minek-sprognoziroval-rost-tarifov-naelektroenergiiu-dlia-naseleniia-rossii

25.IX
Atak w Paryżu: Dwie osoby zostały ugodzone nożem w pobliżu dawnego biura
Charlie Hebdo

Jeden ze sklepikarzy, który zrobił zdjęcie ofierze, której jest udzielana
pomoc powiedział, że w jego sklepie wybuchał panika

Dwoje ludzi zostało ugodzonych nożem i poważnie rannych w pobliżu jednego z
byłych biur magazynu satyrycznego Charlie Ebdo
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Dwie podejrzane osoby zostały aresztowane. Jedna z nich została schwytana w
pobliżu rejonu Bastyli gdyż na jego odzieży znajdowała się krew policja
poinformowała BBC. Policja antyterrorystyczna wszczęła dochodzenie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54296638

WIELKA BRYTANIA: Policjant zastrzelony w pobliżu Croydon Custody Centre
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-54293111

Kardynał Giovanni Angelo Becciu: Jeden z urzędników Watykanu został
zmuszony do ustąpienia ze stanowiska
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54289839

Kim Jong-un przeprasza za zabicie urzędnika z Korei Południowej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-54291550

ROSJA: Rospotriebnadzor (Federal Service for Surveillance on Consumer
Rights Protection and Human Well-being) wskazał na pięć zasad ochrony przed
koronawirusem
źródło: IZ
https://iz.ru/1065358/2020-09-25/rospotrebnadzor-perechislil-piat-pravilzashchity-ot-covid-19-i-orvi
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24.IX
Koronawirus: Izrael zaostrza działania podczas drugiego lockdownu aby
uniknąć „chaosu"

W Izraelu doszło do jednego z większych na świecie odsetka zakażeń
proporcjonalnie do wielkości populacji

Nowe ograniczenia, które musi zatwierdzić parlament dotyczą zamknięcia
większej ilości zakładów pracy oraz wprowadzenia dalszych restrykcji przy
poruszaniu się. Synagogi będą otwarte tylko dla małych grup w nastym
tygodniu od Yom Kippur największym święcie Izraela. Kroki podjęto po tym
jak dzienna liczba infekcji koronawirusem przekroczyła 8000.

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54278293

Ruth Bader Ginsburg został pierwszą kobieta które zwłoki wystawiona na
amerykańskim Kapitolu
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54289609

A. Lukaszanko ocenił prawomocność swojej inauguracji
źródło: IZ
https://iz.ru/1064801/2020-09-24/lukashenko-otcenil-legitimnost-svoeiinauguratcii

Białoruś: Na filmie wideo widać jak jeden z protestujących ucieka taksówką
przed policją
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-54281304

Korea Północna „zabiła i spaliła urzędnika z Korei Południowej"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-54275649

W. Zielenskij zapowiedział spotkanie szefów doradców
czwórki"

„normandzkiej

źródło: IZ
https://iz.ru/1064851/2020-09-24/zelenskii-anonsiroval-vstrechu-sovetnikovglav-normandskoi-chetverki

Breonna Taylor: Podczas protestów w Louisville dwóch policjantów zostało
postrzelonych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54275346
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23.IX
BIAŁORUŚ: Po zaprzysiężeniu A. Lukaszenki na prezydenta doszło do masowych
protestów

Aktywiści praw człowieka poinformowali o aresztowaniu kilkudziesięciu osób
w Mińsku

Trwają masowe protesty na ulicach stolicy kraju Mińsku, po inauguracji
zaprzysiężenia prezydenta A. Lukaszenki

Według raportów policja pobiła i zatrzymała ludzi podczas protestów, użyto
armatki wodnej. Wcześniej kilkuset ludzi uczestniczyło w ceremonii
zaprzysiężenia A. Lukaszenki na szóstą kadencję. Jeden z członków opozycji
określił wydarzenie jako "spotkanie złodziei. Zdaniem opozycji wybory
zostały sfałszowane.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54262953
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W Mińsku przeprowadzona w tajemnicy inaugurację zaprzysiężenia A.
Lukaszenko na prezydenta
źródło: IZ
https://iz.ru/1064328/2020-09-23/v-minske-oprovergli-sekretnostinauguratcii-lukashenko

Alexei Navalny: Rosyjski aktywista wypisany z berlińskiego szpitala
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54262279

D. Pieskow określił warianty powrotu Nawalnego do Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/1064314/2020-09-23/peskov-otcenil-varianty-vozvrashcheniianavalnogo-v-rossiiu

Koronawirus: Nowe zasady wprowadzone w Wielkiej Brytanii będą niszczące dla
branży turystycznej ostrzegają meanadżerowie Itsu i Pret
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-54261779

Ischgl: Pozwano Austrię w związku z zakażeniami Covid-19 w tyrolskim
ośrodku narciarskim
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54256463
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USA - Breonna Taylor: Miasto Kentucky na krawędzi zamieszek
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54258526

Prawie 400 waleni zginęło na skutek wypłynięcia na płytkie wody i plaże
niedaleko Tasmani
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-54260278

22.IX
Akta FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network): Angielski bank mógł
przekazać pieniądze „powiązane z działalnością terrorystyczną"

Standard Chartered opublikował Suspicious Activity Report w 2016 roku

POLSKI PORTAL 1-30 wrzesień 2020

18

nr 9 (90)

Bank brytyjski przekazał pieniądze, które mogły pochodzić z finansowania
dzaiałalnosci terrorystycznej, ujawniły dokumenty, które wyciekły na
zewnątrz
Standard Chartered Bank przekazał prawie 12 milionów dolarów dokonując
przelewy dla Jordan's Arab Bank w latach 2014 do 2016

W 2016 Standard Chartered wydał raport ostrzegając władze, że ponad 900
transakcji jest podejrzanych i mogły być „nielegalną działalnością pod
pozorem akcji dobroczynnej". Raport spowodował obawy, że w grę może
wchodzić kwestia finansowania terroryzmu"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54235202

Ruth Bader Ginsburg: D. Trump ogłosi nominację na następcę zmarłej w piątek
Sędzi Najwyższej do końca tygodnia
źródło: BB
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54238936

Koronawirus: Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson poinformowała, że mogą
zostać wprowadzone ostrzejsze środki dotyczące walki z koronawirusem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-54245931

ROSJA: Samolot Su- 30 rozbił się pod Twerem
źródło: IZ
https://iz.ru/1063892/2020-09-22/istrebitel-su-30-poterpel-krushenie-podtveriu

NASA ujawnia plan lotu pierwszej kobiety na Księżyc do 2024 roku
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-54246485

Australijskie walenie: 90 zwierząt zginęło na płytkich wodach nieopodal
Tasmanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-54244499

Mozambik: Dlaczego ci mężczyźni zastrzelili nagą kobietę?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-54237969

15 wrzesień (wtorek) – 21 wrzesień (poniedziałek) 2020

21.IX
Covid-19: W Wielkiej Brytanii może być tak, ze liczba infekcji wrośnie do
50 000 dziennie do października jeśli nie zostaną podjęte działania - mówi
Sir P. Valance
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Liczba dziennych infekcji drastycznie wzrosła

Rządowy doradca ostrzegł, że w Wielkiej Brytanii może być 50 000 nowych
przypadków infekcji dziennie jeśli nie podejmie się działań

Sir Patrick Vallance powiedział, że „to może prowadzić do około 200
przypadków śmiertelnych dziennie. Premier Boris Johnson rozważa czy
wprowadzić kolejne obostrzenia w Wielkiej Brytanii. W niedzielę
zarejestrowano kolejnych 3899 nowe przypadki i zmarło 18 osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-54234084

Część hiszpańskiej stolicy Madrytu zostanie objęta nowym lockdownem, ponad
800 000 mieszkańców ma pozostać w domu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-54231625
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ROSJA: Anna Popowa poinformowała o braku potrzeby wprowadzenia nowych
ograniczeń w związku z COVID-19
źródło: IZ
https://iz.ru/1063391/2020-09-21/popova-zaiavila-ob-otsutstviineobkhodimosti-v-novykh-ogranicheniiakh-po-covid-19

Wewnątrz polskich stref wolnych od LGBT
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/stories-54191344

Setki wielorybów znalazły się na płytkich wodach w pobliży Tasmanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-australia-54236126

Archiwmum FinCEN: Wszystko co musisz wiedzieć a dokumentach, których treść
wyciekła na zewnątrz
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-54226107

20.IX
HISZAPANIA - Covid-19: Setki protestujących przeciwko wybranym miejscom do
których wprowadza się lockdown
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Duży protest miał miejsce w południowej dzielnicy Vallecas w Madrycie

Setki mieszkańców w niektórych biednych rejonach hiszpańskiej stolicy
Madrycie protestowały przeciwko temu co nazwano dyskryminacją przed
wprowadzeniem nowych obostrzeń aby powstrzymać rozprzestrzenianie się
Covid-19

Ograniczenia dotyczące poruszania się oraz zgromadzeń zaczęto wprowadzać w
poniedziałek i dotknęły one 850 000 ludzi w wielu rejonach z niższym
dochodem i dużymi populacjami migrantów. Protestujący poinformowali, że
zostali porzuceni i wezwali do polepszenia warunków sanitarnych. Hiszpania
ma największy odsetek przyrostu infekcji w Europie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54227057

WeChat: Sędzia zablokował próby USA aby zakazać pobierania chińskiej
aplikacji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54223980
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FinCEN: Bank HSBC pozwolił oszustom operować na kwotach rzędu milionów
dolarów pomimo tego, że wiedział o oszustwach, informują tajne dokumenty,
który wyciekły z banku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-54225572

FinCEN: Jeden ze współpracowników W. Putina wobec, którego zastosowano
sankcje „wyprał miliony" przez bank Barclays
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-54225577

Stany Zjednoczone dały ultimatum na przedłużeniu układu DSNW (o redukcji
zbrojeń strategicznych)
źródło: IZ
https://iz.ru/1063105/2020-09-20/ssha-vydvinuli-ultimatum-dlia-prodleniiadsnv

Śmierć Ruth Bader Ginsburg: D. Trump nominował kobietę na stanowisko
Najwyższego Sędziego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54216710

19.IX
Protesty w Tajlandii: tysiące ludzi przyłączyły się do marszów których
uczestnicy żądają reform
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Sobotnie protesty w Bangkoku były największe od zamachu stanu w 2014 roku

Tysiące ludzi protestowały w stolicy Bangkoku wzywając do wprowadzenia
reform politycznego systemu w tym roli monarchy

Policja poinformowała, że to był jeden z największych protestów od lat, w
który wzięło udział co najmniej 15 000 ludzi. Nie ma informacji o przemocy.
Od lipca na protestach wzywa się do rezygnacji premiera Prayuth Chan-ocha,
który zdobył władzę w zamachu stanu w 2014 roku i wygrał w kwestionowanych
wyborach w ubiegłym roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-54217284

W Rosji zanotowano 6065 nowych przypadków koronawirusa w ciągu doby
źródło: IZ
https://iz.ru/1062689/2020-09-19/v-rossii-zafiksirovali-6-065-sluchaevkoronavirusa-za-sutki

Covid-19: Lockdown w częściach Madrytu w związku ze wzrostem infekcji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54211361
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Covid: W Wielkiej Brytanii premier rozważą wprowadzenie nowych restrykcji w
związku z drugą falą korona wirusa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-54214752

Wojna w Syrii: USA sprowadzą posiłki do kraju
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54215915

Pożary na brazylijskiej równinie Pantanal: Zwierzęta umierają z powodu
głodu i pragnienia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-54212192

18.IX
Policja wszczęła dochodzenie w sprawie morderstwa po tym jak zhakowano
niemiecki szpital
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Podczas cyberataku kobieta została przetransportowana do innego szpitala

Niemiecka policja wszczęła dochodzenie w sprawie morderstwa po tym jak po
cyberataku na szpital umarła kobieta

Hakerzy wyłączyli systemy komputerowe w szpitalu w Düsseldorf University
Hospital i pacjentka zmarła kiedy lekarze próbowali przewieźć ją do innego
szpitala. Prokoratura z Kolonii oficjalnie wszczęła śledztwo, w którym
oskarżonymi są hakerzy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/technology-54204356

S.Tichanowskaja uznała, że obca ingerencja w wydarzenia w Białorusi jest
niezbędna
źródło: IZ
https://iz.ru/1062288/2020-09-18/tikhanovskaia-sochla-neobkhodimyminostrannoe-vmeshatelstvo-v-sobytiia-v-belorussii

Koronawirus: Premier brytyjski ostrzega przed drugą falą
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-54201656

Koronawirus: Izrael świętuje Żydowski Nowy Rok przy wprowadzeniu drugiego
lockdownu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54201834

Chiny przeprowadzają manewry wojskowe kiedy amerykański wysłannik odwiedza
Tajwan
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-54200913

Harvey Weinstein: Uwięziony producent filmowy pozbawiony honorowego CBE
(Commander of the Order of the British Empire)
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54181269

17.IX
Covid zepchnął Nową Zelandię w najgorszą recesję od lat
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Nowa Zelandia znalazła się w największej recesji od dekad na skutek
nałożenia ścisłych ograniczeń w odpowiedzi na Covid-19, które spotkały się
z uznaniem innych państw

PKB kraju skurczyło się o 12,2 % pomiędzy kwietniem a czerwcem. To
największa recesja w Nowej Zelandii od 1987 roku kiedy wprowadzono
ograniczenia. Ale rząd ma nadzieję, że odpowiedź na pandemię doprowadzi do
szybkiego odrodzenia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-54186359

Współpracownicy Alexeia Navalnego poinformowali, że trucizna którą
zastosowano wobec niego znaleziono na butelce w pokoju hotelowym
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54189573

WHO ostrzega przed „bardzo poważną sytuacją" w Europie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-54187391
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ROSJA: Na Kremlu oceniono plan Polski polegający na aresztowaniu
dyspozytorów w sprawie katastrofy w której zginął Lech Kaczyński
źródło: IZ
https://iz.ru/1061804/2020-09-17/v-kremle-otcenili-plan-polshi-arestovatdispetcherov-po-delu-kachinskogo

16.IX
W Strefie Gazy doszło do przemocy po tym jak Izrael podpisał porozumienie z
krajami nad Zatoką Perską

Jedna z rakiet trafiła witrynę sklepową w mieście Ashdood raniąc dwóch
mężczyzn
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Pomiędzy bojownikami palestyńskimi doszło do przemocy w Gazie i Izraelu po
uroczystości w Waszyngtonie w której Izrael i dwa kraje rabski
znormalizowały swoje relacje

We wtorek w nocy bojownicy wystrzelili dwie rakiety w stronę Izraela. Jedna
z nich trafiła miasto na wybrzeżu Ashdod i zraniła dwóch mężczyzn. Kolejna
seria 13 rakiet została wystrzelona przed świtem w środę. W odwecie wojsko
Izraela zbombardowało miejsca w Gazie, które jak poinformowano należały do
palestyńskiego ugrupowania Hamas
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54164914

Wybory prezydenckie w USA 2020: Jakie jest zdanie D. Trumpa na temat
ochrony środowiska?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54103861

Koronawirus: D. Trump zaprzecza, ze negował znaczenie wirusa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54172311

Barbados usunie królową Elżbietę jako zwierzchnika ich kraju
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54174794

Rosja zmieni zasady wjazdy do swojego kraju
źródło: IZ
https://iz.ru/1061432/2020-09-16/rossiia-izmenit-pravila-vezda-v-stranu
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15.IX
Alexei Navalny: Otruty krytk W. Putina „wróci do Rosji"

Alexei Navalny umieścił na Instagramie zdjęcie ze szpitalnego łóżka w
Niemczech

Otruty opozycjonista Alexei Navaly wróci do Rosji powiedział jego rzecznik

„Dziwi mnie dlaczego ktokolwiek mógł myśleć inaczej" napisała na Twitterze
Kira Yarmysh.
A. Navalny poinformował na Instagramie, że oddycha samodzielnie.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54163389

UE nie zgodziła się uznać A. Lukaszenko za prawowitego prezydenta
Źródło: IZ
https://iz.ru/1060889/2020-09-15/es-otkazalsia-priznavat-lukashenkolegitimnym-prezidentom-belorussii
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Koronawirus: Rząd Wielkiej Brytanii pod presją w związku z brakiem testów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-54157983

Pożary na zachodnim wybrzeżu USA: Czy D. Trump ma rację jeśli za przyczynę
należy uznać złe zarządzanie lasami
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46183690

Josep Borrell poinformował, że wybudowanie gazociągu Nord Stream 2 jest
niemożliwe
źródło: IZ
https://iz.ru/1060901/2020-09-15/borrel-zaiavil-o-nevozmozhnosti-ostanovitsevernyi-potok-2

LIBIA: Współistniejący rząd we wschodniej części kraju poddał się dod
dymisji po wielu protestach w wyniku których pogarszają się warunki życia i
zwiększa się korupcja
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-54145499

Niedaleko Hong Kongu pojawiły się delfiny
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-54157254
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8 wrzesień (wtorek) – 14 wrzesień (poniedziałek) 2020

14.IX
Protesty na Białorusie: W. Putin obiecał 1,5 miliarda dolarów pożyczki
podczas spotkania z A. Lukasznko

A. Lukaszenko (l) spotkał sie z W. Putinem (p) w Soczi

Prezydent Rosji W. Putin przyznał 1,5 miliarda dolarów pożyczki dla
Białorusi podczas rozmowy w cztery oczy

Spotkanie w Soczi było pierwszy spotkaniem od kiedy doszło do eskalacji
protestów na Białorusi w ubiegłym miesiącu. Wybór A. Lukasznko z 9.
sierpnia jako prezydenta jest kwestionowany. W. Putin powiedział: „chcemy
aby Białorusini sami... rozwiązali tę sytuację spokojnie i poprzez dialog".
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54144644
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W Soczi rozpoczęły się rozmowy W. Putina i A. Lukasznko
źródło: IZ
https://iz.ru/1060456/2020-09-14/v-sochi-nachalis-peregovory-putina-ilukashenko

Pożary na zachodnim wybrzeżu USA: Nie sądzę, że nauka na pojęcie o sprawach
klimatu, mówi D. Trump
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54144651

WIELKA BRYTANIA: Były premier wypowiada się przeciwko porozumieniu postBrexit
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-54145202

Zmiany klimatyczne: Wilki kawałek lodu oderwał się od największego
pozostałego szelfu - 79N (Nioghalvfjerdsfjorden) w pn - wsch części
Grenlandii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-54127279

13.IX
Rosyjska opozycja zyskuje w lokalnych wyborach
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Opozycja zyskuje w Novosibirsku i Tomsku

Kandydaci opozycji wygrali w dwóch syberyjskich miastach gdzie prowadził
kampanię Alexei Navalny

Prokremlowska partia United Russia straciła większość w radach miastach w
Nowosibirsku - trzecim pod względem wielkości mieście oraz w Tomsku. Ale
poinformowała o zwycięstwie generalnie w wyborach w innych miastach co
było testem jej popularności
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54135141

RAF przechwytuje rosyjski samolot nad wybrzeżem Szkocji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-54137712
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Koronawirus: Liczba infekcji we Francji osiągnęła wartość ponad 10 000
przypadków dziennie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54137319

Koronawirus: Detektywi z Południowej Korei
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-54034810

Brexit: T. Blair i J. Major przekonuje posłów aby odrzucić Internal Market
Bill
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-54135231

W zasadzce w Los Angeles zostali zastrzeleni policjanci
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54137838

ROSJA: S. Lavrov poinformował

o tym, że UE pragnie „ukarania Rosji"

źródło: IZ
https://iz.ru/1060084/2020-09-13/lavrov-zaiavil-o-zhelanii-es-nakazatrossiiu
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12.IX
USA: Liczba ofiar pożarów w stanach zachodnich rośnie

Spłonęło miasto Berry Creek w Kalifornii

Ponad 30 osób zostało zabitych przez pożary, które ogarnęły stany położone
na Zachodnim Wybrzeżu informują władze

Tylko w stanie Oregon Kilkadziesiąt ludzi uważa się za zaginione. Pożary
przez trzy tygodnie rozprzestrzeniały się w Oregonie, Kalifornii i
Waszyngtonie ogarniając miliony akrów ziemi oraz niszcząc tysiące domów.
Dziesiątki tysięcy ludzi zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54130785
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Białoruś zarejestrowała przemieszczenie się amerykańskiej techniki wojennej
niedaleko swoich granic
źródło: IZ
https://iz.ru/1059971/2020-09-12/belorussiia-zafiksirovala-peremeshchenieamerikanskoi-tekhniki-u-svoikh-granitc

Navid Afkari: Iran dokonał egzekucji młodego zapaśnika pomimo protestów na
świecie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54129949

Koronawirus: Oxford University wznowi prace nad szczepionką
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-54132066

Rozmowy pomiędzy rządem Afganistanu a Talibami są „szansą na pokój"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-53976968

Nowa wyspa wyłania się z Oceanu Indyjskiego
źródło: BBC
http://www.bbc.com/travel/story/20200909-a-new-island-of-hope-rising-fromthe-indian-ocean?referer=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F
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11.IX
Hakerzy z Rosji, Chin i Iranu wzięli na cel D. Trumpa i J. Bidena
poinformował Microsoft

Obie kampanie zarówno D. Trump jak Demokraty Joe Bidena stały się celem
informuje Microsoft

Hakerzy pochodzący z Rosji, Chin i Iranu próbują szpiegować ludzi oraz
grupy, które są związane z wyborami prezydenckimi w USA w 2020 roku
informuje Microsoft

Rosyjscy hakerzy, którzy wmieszali się w kampanie prezydencką Demokratów są
ponownie zaangażowani informuje amerykańska firma technologiczna. Microsoft
poinformował, że „jasnym jest iż zagraniczne grupy wzmogły swoje wysiłki",
których celem jest uzyskanie wpływu na wybory
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54110457

Do spotkania A. Lukaszenki i W. Putina dojdzie w Soczi
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źródło: IZ
https://iz.ru/1059600/2020-09-11/vstrecha-putina-i-lukashenko-proidet-vsochi

Grecki obóz migrantów: Kraje europejskie zgodziły się pomóc po tym jak
wybuchł pożar
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54116971

Koronawirus: W Indiach zanotowano największy do tej pory dzienny przyrost
zakażeń
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-54114292

Amazonia: Brazylijski urzędnik zajmujący się kwestią rdzennych plemion
został śmiertelnie raniony strzałą
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54109584

Populacja dziko żyjących zwierząt „katastrofalnie kurczy się" z powodu
działania człowieka ostrzegają naukowcy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-54091048

10.IX
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Białoruska polityk opozycji powiedziała, że ma być deportowana „żywa albo w
kawałkach"

M. Kolesnikova jest obecnie więziona w Mińsku

Zatrzymana przywódczyni opozycji powiedział, że bała się o swoje życie
kiedy funkcjonariusze służby bezpieczeństwa założyli jej worek na głowę
podczas próby deportacji

Przez swojego prawnika M. Kolesnikova powiedział, że została zmuszona aby
wsiąść do samochodu i poinformowano ją, że jeśli dobrowolnie nie opuści
Białorusi może zostać wywieziona „żywa albo w kawałkach". Jej prawnik
powiedział, że chce złożyć pozew przeciwko białoruskim służbom
bezpieczeństwa w tym KGB.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54101357

ROSJA: Kreml jeszcze nie kontaktował się z Organizacją ds. Zakazu Broni
Chemicznej w związku z A. Navalnym
źródło: IZ
https://iz.ru/1059084/2020-09-10/kreml-eshche-ne-kontaktiroval-s-ozkho-posituatcii-s-navalnym
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Obozowisko migrantów: Greckie statki chcą dać schronienie dla 13 000 ludzi
po pożarze
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54094683

Wybuch Bejrucie: Miesiąc po eksplozji w porcie doszło do ogromnego pożaru
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54100251

Pożary na zachodnim wybrzeżu USA: Prawie 100 pożarów szerzy się
niepowstrzymanie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54097598

9.IX
Protesty na Białorusi: Przywódczyni opozycji „podarła paszport" aby uniknąć
wydalenia z kraju
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Maria Kolesnikova powiedziała BBC w ubiegłym miesiącu, że „aby dokładnie
zrozumieć co tutaj się dzieje trzeba naprawdę tutaj być"

Zatrzymana przywódczyni opozycji zapobiegła swojemu wydaleniu na Ukrainę
przez podarcie paszportu i wyrzuceniu go przez okno samochodu na granicy
powiedzieli koledzy, którzy z nią podróżowali

W poniedziałek Maria Kolesnikova została na siłę zabrana przez
zamaskowanych mężczyzn do Mińska/ "Została wepchnięta na tylne siedzenia
(samochodu) krzycząc, że nigdzie nie jedzie - powiedział we wtorek kolega
M. Kolesnikovej Anton Rodnenkov na konferencji prasowej w Kijowie stolicy
Ukrainy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54068451

ROSJA: W Kremlu nie będzie komentarza działania władz Białorusi wobec
opozycji
źródło: IZ
https://iz.ru/1058654/2020-09-09/v-kremle-ne-stali-kommentirovatvzaimodeistvie-vlastei-belorussii-s-oppozitciei
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Wybory w USA 2020: Czy Donald Trump dotrzymał obietnic dotyczących armii?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54060026

Pożar zniszczył grecki obóz migrantów pozostawiając 13 000 ludzi bez
schronienia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54082201

Stany Zjednoczone wycofają 2200 żołnierzy z Iraku przed końcem września
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54085129

Koronawirus: Prace nad szczepionką prowadzone przez Oxford University
wstrzymane po tym jak jeden z uczestników testów zachorował
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-54082192

8.IX
Chiny informują, że żołnierze Indii oddali „prowokacyjną" salwę podczas
sporu dotyczącego granicy
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Archiwalne zdjęcie żołnierza Indian Border Security Force w pobliżu granicy
chińsko-indyjskiej

Chiny oskarżyły żołnierzy Indii o nielegalne przekroczenie kwestionowanej
granicy w Himalajach i wystrzeleniu "prowokacyjnych" strzałów jako
ostrzeżenia wobec patrolujących żołnierzy

Armia chińska poinformowała, że jej żołnierze zostali „zmuszeni do podjęcia
środków zaradczych" chociaż nie wiadomo czym one były. Indie odrzucają
oskarżenia i obwiniają Chiny o oddanie strzałów w powietrze w regionie
Ladakh
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-54067400

Cheng Lei: Chiny mówią, że dziennikarka doprowadziła do „zagrożenia
bezpieczeństwa narodowego"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-54070709
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USA: Pożary rozprzestrzeniają się na coraz większy obszar w Kalifornii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54066455

Do ministerstwa spraw zagranicznych Rosji wyzwano ambasadora Niemiec w
związku z sytuacją dotyczącą A. Navalnego
źródło: IZ
https://iz.ru/1058205/2020-09-08/posla-germanii-vyzvali-v-mid-rossii-iz-zasituatcii-s-navalnym

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

7.IX
Protesty na Białorusi Maria Kolesnikova „zatrzymana przez zamaskowanych
mężczyzn

POLSKI PORTAL 1-30 wrzesień 2020

47

nr 9 (90)

Miejsce pobytu Marii Kolesnikovej jest nieznane

Liderka opozycji w Białorusi zniknęła, chwilę po tym jak świadkowi
poinformowali, że została zabrana przez zamaskowanych mężczyzn w minibusie
w Mińsku
Nie jest znane miejsce jej pobyty. Policja zaprzecza, że miała udział w jej
zatrzymaniu podaje agencja Interfax. M. Kolesnikova była jedną z trzech
kobiet, które zaprotestowały przeciwko wynikom wyborów prezydenckich, w
których największą ilość głosów miał zdobyć A. Lukaszenko. Po oskarżeniu o
sfałszowaniu wyborów doszło do masowych protestów. W niedzielę aresztowano
ponad 600 osób, po trwających nieprzerwanie czwarty tydzień protestów
antyrządowych w stolicy Mińsku i innych miastach.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54056634

Protesty w Hong Kongu: Policja schwytała 12-letnią dziewczynkę, którą
przytrzymano na ziemi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-54056356

W Berlinie oceniono jako fikcyjny zapis rozmowy pomiędzy Polską a RFN o A.
Navalnym
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źródło: IZ
https://iz.ru/1057790/2020-09-07/v-berline-nazvali-fiktivnoi-zapisperegovorov-mezhdu-frg-i-polshei-o-navalnom

BREXIT: Ministrowie planują wprowadzenie nowego zapisu legislacyjnego,
który ma zmienić kluczową część porozumienia UE - Wielka Brytania z
ubiegłego roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-54051933

Koronawirus: Liczba infekcji w Indiach jest większa niż w Brazylii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-54053588

WIELKA BRYTANIA: Ataki nożownika w Birmingham: Mężczyzna aresztowany pod
zarzutem popełnienia morderstwa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-54053892

6.IX
Białoruś: Podczas masowych protestów w Mińsku aresztowano setki osób
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Protestujących w Mińsku ścigano z pałkami

Setki protestujących osób zostało aresztowanych podczas trwania
nieprzerwanie protestów już czwarty kolejny weekend przeciwko A. Lakuszance

Zatrzymano co najmniej 633 osoby podczas protestów poinformował minister
spraw wewnętrznych. Tysiące innych udało się do stolicy - Mińska gdzie
użyto wobec nich sił policji oraz armatek wodnych. Demonstranci domagają
się aby A. Lukaszanko ustąpił ze stanowiska.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54044750

Hong Kong: Starcia z policją w wyniku przełożonych wyborów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-54048907

Tunezja: W wyniku ataku „terrorystycznego" zginął policjant i trzech
napastników
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-africa-54041569

Atak nożownika w Birmingham: Trwa pościg po tym jak jedna osoba została
zabita i siedem rannych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-54045143

Tajemnicze ziarna: Amazon wprowadza zakaz sprzedaży obcych roślin w USA
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54046154

5.IX
Alexei Navalny: D. Trump odmówił potępienia Rosji w związku z otruciem
opozycjonisty

Zdaniam NATO istniej dowód „ponad wszelką wątpliwość", że A. Navalny został
otruty środkiem paralityczno-drgawkowym

Prezydent D. Trumo odmówił potępienia Rosji w związku z otruciem A.
Navalnego wyjaśniając, że nie widzi na to dowodu
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Powiedział, że to był „tragiczny" przypadek ale przekonywał reporterów aby
zamiast tego skupili się na Chinach, które są większym zagrożeniem dla
świata niż Rosja. Zadania NATO i Niemiec „nie ma wątpliwości", że A.
Navalny została otruty na poleceni Kremla. Rosja zaprzecza temu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54039710

Prezydent USA Donald Trump nazwał dziennikarza „gnidą" który go zacytował
podając, że żołnierze amerykańscy, którzy zginęli w wojnie byli
"nieudacznikami" i "frajerami"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54042237

Jacob Blake pojawił się na procesie zeznając ze szpitalnego łóżka
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54036131

Koronawirus: Aresztowania w Australii protestujących przeciwko lockdown-owi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-54040278

„Utracone gatunki" na Ziemi są tylko czubkiem góry lodowej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-54034134

Protestujący z ruchu Extinction Rebellion blokują drukarnie gazet, których
właścicielem jest Rupert Murdoch
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-england-54038591

4.IX
USA - W Portland podczas aresztowania zastrzelono podejrzanego

Raport informuje, że policja zastrzeliła Michaela Reinoeha w mieście Lacey
na południe od Seattle w stanie Wisconsin

Policja w USA zastrzeliła mężczyznę podejrzanego o postrzelenie prawicowego
aktywisty podczas protestów w Portlanad w stanie Oregon - poinformowały
władze

Michael Reinoeh l. 48 jak sam się określał zwolennik antyfaszyzmu został
sfilmowany jak strzela do mężczyzny. M. Reinoehl powiedział, że działał w
samoobronie kiedy strzelił do Aarona Danielsona zwolennika ugrupowania
Patriot Prayer. Policja poinformował, że był uzbrojony i strzelał podczas
konfrontacji z policjantami.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54023227
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Daniel Prude: Burmistrz zawiesił policjantów związanych ze śmiercią
Afroamarykanina
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54021798

Alexei Navalny: Dwie godziny, które ocaliły życie rosyjskiego opozycjonisty
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54012278

D. Trump zaprzecza, że wyśmiewał się z amerykańskich żołnierzy schwytanych
bądź zabitych w walce
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53979819

ROSJA: Kreml uznał wydarzenia rozgrywające sie na Białorusi za wewnętrzną
sprawę kraju
źródło: IZ
https://iz.ru/1056794/2020-09-04/kreml-nazval-vnutrennim-delom-belorussiideistviia-silovikov-na-mitingakh

Covid Australia: Aresztowanie podejrzanej występującej przeciwko lockdownowi wywołało kontrowersje
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-54007824
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Dwayne 'The Rock' Johnson: Aktor i jego rodzina przeszli Covid-19
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54008181

3.IX
Słowacki potentat finansowy M. Kocner oczyszczony z zarzutu zamordowania
dziennikarza i jego narzeczonej

Morderstwo Jana Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kusnirovej wywołało
protesty na Słowacji
Sąd uznał, że biznesmen Marian Kocner nie jest winny wydania polecenia aby
zabić dziennikarza śledczego Jana Kuciaka oraz jego narzeczoną w 2018 roku

Morderstwo wywołało masowe protesty doprowadzając do upadku rządu premiera
Roberta Fico. Za udział w morderstwie skazano i uwięziono innego mężczyznę
wymierzając mu karę 25 lat pozbawienia wolności
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54010733
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Louise Michel: Imigranci uratowani przez łódź ufundowana przez brytyjskiego
artystę Banksy przetransportowani na Sycylie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-54008493

Na Kremlu skomentowano sytuację związana z

A. Navalnym

źródło: IZ
https://iz.ru/1056360/2020-09-03/v-kremle-prokommentirovali-situatciiu-sotravleniem-navalnogo

Daniel Prude: Policja z Nowego Jorku użyła specjalnego kaptura (tzw. spit
hood) na mężczyźnie, który się udusił
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54007884

2.IX
Jacob Blake: D. Trump przybywa do Kenosha aby wesprzeć policję
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Donald Trump w środku przed spalonym sklepem z mężczyzną, który mylnie
poinformował, że jest jego właścicielem
Donald Trump odwiedził miasto Kenosha w stanie Wisconsin aby wesprzeć
stosowanie prawa po tym jak w wyniku postrzelanie czarnoskórego mężczyzny
doszło do niepokojów
Prezydent potępił „miejski horror" za spowodowanie zniszczeń w mieście. W
Kenosha doszło do niepokojów po tym jak policjant postrzelił 23 sierpnia
Jacoba Blake'a co wywołało u niego paraliż ciała
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53989076

Koronawirus: Stany Zjednoczone nie przyłączą się do globalnych badań nad
wynalezieniem szczepionki
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-53995140

S. Lavrov poinformował o 200 ukraińskich ekstremistach na terytorium
Białorusi
źródło: IZ
https://iz.ru/1055839/2020-09-02/lavrov-zaiavil-o-200-ukrainskikhekstremistakh-na-territorii-belorussii
POLSKI PORTAL 1-30 wrzesień 2020

57

nr 9 (90)

Charlie Hebdo: 14 podejrzanych na procesie w związku z masakrą w Paryżu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-53975350

Recesja w Australii po raz pierwszy od prawie 30 lat
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-53994318

1.IX
Jacob Blake: Ojciec nie zgadza się na rozgrywanie polityki kiedy D. Trump
odwiedza miasto Kenosha

Ojciec Jacoba Blake'a powiedział, że jego „miał dobre życie" kiedy został
postrzelony przez policjanta
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Ojciec Afroamerykanina, który został postrzelony przez policjanta odmówił
„rozgrywania polityki" związanej z życiem swojego syna podczas gdy D. Trump
przybywa do Kenosha we wtorek
Postrzelenie Jacoba Blake'a wywołało nową falę antyrasistowskich protestów
w USA oraz wezwanie do reakcji ze strony D. Trumpa. Prezydent spotka się z
policją ale nie z rodziną Blake
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53982099

Koronawirus: W Hong Kongu rozpoczęło się masowe poddawanie ludzi testom istnieje obawa w związku z gromadzeniem danych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-53981717

Turcja zatrzymała głównego dowódcę Państwa Islamskiego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-53984232

ROSJA: Mig-31 wystartował aby przechwycić norweski samolot nad Morzem
Barentsa
źródło: IZ
https://iz.ru/1055342/2020-09-01/mig-31-podniali-na-perekhvat-norvezhskogosamoleta-nad-barentcevym-morem

Charlie Hebdo: Magazyn ponownie publikuje rysunki z Mahomatem
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-53985407
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