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31.XII
Xi'an: Błagania o pomoc oraz żywność w chińskim mieście gdzie wprowadzono
kwarantannę

W prowincji Shaanxi gdzie znajduje się Xi'an przeprowadzono miliony testów
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Niektórzy mieszkańcy znajdujący się pod lockdownem w chińskim mieście Xi'an
informują, że nie mają wystarczającej ilości jedzenia nawet po tym jak
władze informuję, że dostawy są wystarczające

Władze nakazały zostać 13 milionom ludzi w domach tłumacząc decyzje walkę z
epidemią Covida
Ale w porównaniu do innych lockdownów na świecie mieszkańcy nie mogą nawet
wyjść aby kupić żywność
Rząd informuje dostarcza żywność ale wiele osób w mediach społecznościowych
informuję, że ich nie dostały
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59824916

Napięcia związane z Ukrainą: Prezydent Rosji W. Putin ostrzegł
amerykańskiego prezydent J. Bidena, że nałożenie nowych sankcji na Rosję w
związku z Ukrainą może doprowadzić do kompletnego załamania relacji
pomiędzy oba krajami
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-59832722

USA: Pożary w Colorado - ewakuowano tysiące osób po tym jak zapaliły się
budynki
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-59837697

Covid : Kobieta zamknęła się w toalecie przez pięć godzin po zrobieniu
testu w czasie lotu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59833262
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30.XII
Australia: protestujący podpalili budynek Starego Parlamentu w stolicy
kraju

Ogień wybuchł kiedy doszło do zwiększonych protestów dla praw ludności
rdzennych w mieście Canberra
Dawny budynek parlamentu w stolicy kraju został podpalony w czwartek przez
protestujących podczas demonstracji gdzie domagano się suwerenności dla
rdzennych Aborygenów poinformowała policja.
Nikt nie został ranny podczas rozpylenia ognia, który objął swoim zasięgiem
drzwi do dawnego budynku parlamentu (Old Parliament House) zanim został
ugaszony
Protesty trwają już dwa tygodnie poinformowała policja
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-59824914
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Napięcie na Ukrainie: W. Putin i J. Biden poprzez rozmowy telefoniczne
szukają dyplomatycznego rozwiązania
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59818978

USA: Zastrzelono tygrysa w Naples Zoo po tym jak ten odgryzł ramie jednego
z członków personelu sprzątającego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59826100

29.XII
Stand News: Niezależny punkt zamknięty po aresztowaniu personelu

Obecny szef Stand News Patrick Lam
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Jedna z ostatnich prodemokratycznych organizacji w Hong Kongu została
zamknięta - Stand News po tym jak na miejsce weszła policja oraz
aresztowano starszy personel

Siedem osób zarówno obecni jak i byli pracownicy zostali zatrzymani przez
policję w Hong Kongu za „publikowanie w konspiracji wywrotowych pism". Na
miejsce wysłano pond 200 policjantów

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59807734

Valentina Orellana-Peralta: amerykańska nastolatka została zastrzelona
przez policję „zmarła w ramionach matki"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59816567

Policja w południowych Chinach została zarejestrowana jak prowadzi cztery
osoby podejrzane o przemyt ludzi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59818971

28.XII
ROSJA: Sąd nakazał zamknięcie najstarszej organizacji Memoriał zajmującej
się prawami człowieka
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Zwolennicy trzymali transparenty z hasłami „będziemy żyć wiecznie" z
symbolem płomienia ponad rosyjskim słowem „my"

Sąd Najwyższy w Rosji nakazał zamknięcie najstarszej organizacji
International Memorial zajmującej się prawami człowieka

Memorial zajmował się przywracanie pamięci milionom niewinnych osób
zabitych, uwięzionych oraz prześladowanych w epoce sowieckiej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59808624

We Francji zamknięto meczet w Beauvais związku z kazaniami popierającymi
dżihad
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59791765

Organizacja „Save the children” (Ratujmy dzieci) informuje, że wojsko
zamordowało personel
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-asia-59810706

Sąd RPA blokuje eksploracja ropy przez firmę Shell
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-59809821

22 grudzień (środa) – 27 grudzień (wtorek) 2021

27.XII
Andrzej Duda: Polski prezydent zawetował kontrowersyjną ustawę medialną

Na początku miesiąca na ulicach protestowano przeciwko proponowanej ustawie
medialnej
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Prezydent Polski zawetował kontrowersyjną ustawę wedle której zdaniem
krytyków chciano uciszyć stację telewizyjną krytyczną wobec rządu

Wedle prawa spółki poza europejskiej strefy ekonomicznej nie mogłyby być
właścicielami polski stacji nadawczych
Gdyby ustawa przeszła grupa Discovery, która należy do Amerykanów musiałaby
sprzedać swoje udziały - TVN24
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59800040

Premier Somali Mohamed Hussein Roble nie zgadza się z decyzją po tym jak
został zawieszony przez prezydenta Abdullahi Farmajo
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-59800515

Powodzie w Brazylii po tym jak zniszczeniu uległy dwie zapory w miastach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-59801025

AFGANISTAN: Talibowie zakazują długich podróży dla samotnych kobiet
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59800113

Burze śnieżne w USA - tysiące ludzi bez prądu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59800032

Covid-19: Dodatkowe obowiązkowe szczepienia zaczęły obowiązywać w Nowym
Jorku
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59800114

26.XII
Covid: Rozpacz dla dziesiątków tysięcy podróżnych z powodu odwołanych lotów

Pasażerowie linii lotniczych Delta należą do najbardziej dotkniętych przez
odwołane loty

Dziesiątki tysięcy pasażerów linii lotniczych zostało dotkniętych z powodu
odwołanych lotów z wzrastającą liczbą zakażeń na Covid
Od piątku odwołano ponad 7500 lotów oraz w czasie weekendu Świąt Bożego
Narodzenia zgodnie z danymi przekazanymi przez portal FlightAware, który
śledzi te dane.
Najbardziej dotknięte są linii chińskie i amerykańskie z kolejnymi
odwołanymi lotami zapowiedzianymi na poniedziałek. Zdaniem spółek
lotniczych odwołane loty są spowodowane faktem, że załogi samolotów mają
dodatni wynik spowodowany zakażeniem koronawirusem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-59793040
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Przewrót wojskowy w Sudanie: Siły bezpieczeństwa oskarżone o akty przemocy
wobec protestujących
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-59795213

Desmond Tutu: Obama przyłącza się do hołdu zmarłemu bohaterowi, który
sprzeciwiał się apartheidowi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-59796159

25.XII
Zamach stanu w Sudanie: Wobec protestujących

użyto gazu łzawiącego

Protesty przeciwko przemocy seksualnej pojawiły się po doniesieniach, że
podczas marszów zgwałcono 13 kobiet i dziewcząt
Siły specjalne w Sudanie użyły gazu łzawiącego w czasie protestów w stolicy
kraju

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-59789491
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O wybuchu wulkanu La Palma podano informację dopiero po trzech miesiącach
wyrzucania popiołów oraz gorących roztopionych skał
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59791541

Covid: plany świąteczne pozmieniane w Europie na skutek wzrastającej liczby
zakażeń wariantem omicron
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59788231

24.XII
Rosja nakłada karę na Google w związku z odmową usunięcia zawartości

Wyrok jest pierwszym, w którym Rosja pozwała technologicznego giganta
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Moskiewski trybunał ukarał firmę Google karą 7,2 miliardów za odmowę
zawartości, która jest uznana za nielegalną w Rosji
Szczegóły zawartości nie zostały ujawnione.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59784118

BANGLADESZ: Pożar na promie - kilkadziesiąt osób zginęło Jhalakathi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59777784

Hardiwar: Sprawa kryminalna po oburzeniu w Indiach w związku z
antymuzułmańską mową nienawiści
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-59778426

23.XII
W Hong Kongu z Placu Tiananmen usunięto pomnik
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Kolumna wstydu ("The pillar of Shame) przed uniwersytetem w Honkongu
widziana w październiku
Słynny pomnik w znajdujący się przy uniwersytecie na Placu Tiananmen został
usunięty w środę.
Pomnik pokazywał skupisko ciał ludzkich co miało upamiętniać setki jeśli
nie tysiące protestantów zabitych przez chińskie władze w 1990 roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59764029

Chiński regulator wstrzymuje partnerstwo z firmą Alibaba
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/technology-59760486

Rząd Australii wypłaci 2 miliony dolarów australijskich jako rekompensata
dla setek Aborygenów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-59765371
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Zarażeni wariantem Omicron prawdopodobnie 70% mniej będą wymagali
hospitalizacji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-59769969

22.XII
GRENOBLE: Francja oburzona w związku ze sporem dotyczącym islamofobii

Studenci rozwieszają plakaty i protestują przeciwko prof. Kinzlerowi oraz
władzom uczelni w Marcu
Kilkudziesięciu pracowników uczelni ostrzegł, że wolność wyrażania poglądów
jest zagrożona po tym kiedy niemiecki profesor został zawieszony na skutek
dyskusji na tematy polityczne że studentami
Klaus Kinzler ma zakaz prowadzenia dyskusji na kilka miesięcy w związku z
oskarżeniem i o szerzenie islamofobii w Grenoble
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59753043

Właściciel klubu Chelsea FC Roman Abramovich wygrał proces, w którym
oskarżono go, że kupił to na polecenie prezydenta Rosji W. Putina
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59756344

W Stanach Zjednoczonych więźniowie przetransportowani do aresztu domowego w
związku z koronawirusem nie wrócili do więzień
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/22/v-ssha-ne-stali-vozvrashchat-vtiurmy-zakliuchennykh-perevedennykh-pod-domashnii-arest-v-sviazi-skoronavirusom-news

Ocena filmy: The Matrix Ressurections
źródło: BBC
https://www.bbc.com/culture/article/20211215-film-review-the-matrixresurrections

15 grudzień (środa) – 21 grudzień (wtorek) 2021

21.XII
Porawni haitańscy misjonarze opisują ucieczkę
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Piętnaścioro z 17 misjonarzy którzy byli przetrzymywani jako zakładnicy na
Haiti

Dwanaścioro misjonarzy zostało porwanych na Haiti zostali zostawieni samy
sobie poinformował organizator
Grupa uciekła porywaczom w nocy i posługiwała się gwiazdami aby nie
stracić orientacji oraz przemierzała busz przez wiele godzin.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59736726

Kosowo zgodziło się na wynajęcie cel więziennych Danii z powodu
przepełnienia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59740324

Malezja: Rośnie liczba ofiar po powodzi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59723341
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20.XII
Torturowani na śmierć: ujawniono masowe morderstwa w Mjanmie

Wojsko w Mjanmie dokonało kilka masowych mordów na cywilach w lipcu

Świadkowie oraz ocaleni powiedzieli, że żołnierze niektórzy w wieku 17 lat
zebrali mieszkańców wioski przed oddzieleniem mężczyzn i zabiciem ich
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59699556#product-navigation-menu
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FILIPINY: Liczba ofiar tajfunu Rai rośnie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59714658

Egzekucja w Iranie doprowadziła do protestów w kraju
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59721962

19.XII
Wybory w Hong Kongu: tylko kandydaci uznani za „patriotów" przez Pekin mogą
wziąć udział w głosowaniu do rad
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59717343

Covid: Niemcy zaostrzają restrykcje dla podróżujących z Wielkiej Brytanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-59715820

Covid: Holandia wprowadza lockdown w związku z wariantem Omicron
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59715940
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18.XII
Wojsko brytyjskie nie będzie bronić Ukrainy przeciwko Rosji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59712020

W wyniku wybuchu w pakistańskim banku zginęło co najmniej 14 osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59712276

Silny tajfun Rai na Filipinach: Istnieje obawa, że kilkadziesiąt osób
zginęło
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59709452

17.XII
North Shropshire w wyborach: Czy Boris Johnson utracił swój bastion?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-59696672

Rosja Ukraina: Moskwa wysuwa listę żądań w związku z łagodzeniem napięcia z
Ukrainą
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59696450
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16.XII
Premier Holandii rozkazał aby usunąć posty związane z covidowym holocaustem
z mediów społecznościowych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59677593

AUSTRALIA: Pięcioro dzieci zginęło a kilkoro zostało rannych na skutek
wypadku w dmuchanych zamku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-59677855

Teoria perswazji: Dlaczego „omicron" nie został stworzony celowo?
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/16/teoriia-nagovorov

15.XII
Policja w Niemczech zorganizowała szereg przeszukań po tym jak premier
Saksonii Michael Kretschmer otrzymał groźby śmierci za wspieranie
wprowadzania obostrzeń w związku z Covidem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59664076

Hong Kong: Wybuchł pożar w budynku World Trade Center 100 osób uwięzionych
na dachu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59663826
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Sonda weszła w atmosferę słoneczną
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-59661827

Jezuita w Adidasach. Papież Franciszek ukończył 85 lat. Jakich stereotypów
on jeszcze nie złamał i dlaczego jedzie do Moskwy z „tajną wizyta"
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/15/iezuit-v-krossovkakh

8 grudzień (środa) – 14 grudzień (wtorek) 2021

14.XII
Lider opozycji na Białorusi Sergei Tikhanovsky uwięziony
źródło: BBC, NG
https://www.bbc.com/news/world-europe-59650238
https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/14/sud-v-belarusi-prigovorilsergeia-tikhanovskogo-k-18-godam-kolonii-usilennogo-rezhima-news

Żaden z żołnierzy amerykańskich nie zostanie ukarany za atak przy użyciu
dronów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59647065

Kanada wypłaci 40 miliardów dolarów rekompensaty dzieciom rdzennych
mieszkańców, które były dyskryminowane
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59602955

Thwaites: Antarktyczny lodowiec zmierza ku dramatycznej przemianie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-59644494

Rekordowo wysokie temperatury w Arktyce są jak M. Śródziemne mówi ONZ
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-59649066

13.XII
Morze Bałtyckie: Po zderzeniu statków transportowych u wybrzeży Szwecji 2
osoby uważa się za zaginione
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59633882

USA: Tornado w Kentucky: Odbudowa po tym jak „piekło stąpiło na Ziemię"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-59632356

Hong Kong: Magnat prasowy Jimmy Lai skazany na 13 miesięcy więzienia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59632728
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Eksplozja w Rosji: Nastolatek zdetonował bombę w szkole przy cerkwi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59636123

W Wielkiej Brytanii zmarł pierwszy pacjent narażony wariantem Omicron
źródło: NG, BBC
https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/13/v-velikobritanii-skonchalsiapatsient-s-shtammom-koronavirusa-omikron-eto-pervyi-izvestnyi-sluchai-vmire-news
https://www.bbc.com/news/uk-59631570

12.XII
USA: Tornada w Kentucky: Poszukiwania ocalałych kiedy rośnie liczba ofiar
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59623970

Alibaba zwalnia pracownika, który oskarżył szefa o dokonanie gwałtu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59627131

Wojna w Etiopii: Światowe dziedzictwo ludzkości Libela z powrotem w rękach
rebeliantów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-59628178
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Covid: Brazylia będzie wymagać dowodu szczepień od zagranicznych gości
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59625304

11.XII
Pożar w brazylijskim klubie nocnym w wyniku zginęły 242 osoby: Uznano
winnymi cztery osoby
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59617508

Jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę poniesie tego konsekwencje- mówi Lis Truss
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-59616743

USA: W stanie Kentucku zginęło ponad 70 osób w jednym z największych tornad
w historii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59620091

10.XII
Wypadek ciężarówki w Meksyku, zginęły co najmniej 54 osoby
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59603801
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Wobec J.Assange'a może być zastosowana ekstradycji - uznał sąd Wielkiej
Brytanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-59608641
https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/10/londonskii-sud-razreshilekstraditsiiu-osnovatelia-wikileaks-dzhuliana-assanzha-v-ssha-news

W. Putin porównuje trwające walki w Donbasie do ludobójstwa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59599066

D. Trump informuje, że jego sprzymierzeniec B. Netanjahu był wobec niego
nielojalny
źródło : BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59571713

9.XII
Ustawa agrarna: Indyjscy rolnicy kończą protest po tym jak rząd
zaakceptował ich żądania
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-59566157

Wojna w Etiopii: ONZ wstrzymuje pomoc po splądrowaniu magazynów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-59588956

WIELKA BRYTANIA: Śledztwo w sprawie spotkań do których doszło podczas Świąt
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-59591610

Nowa Zelandia wprowadza zakaz sprzedaży papierosów dla nowego pokolenia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59589775

8.XII
NIEMCY: Olaf Scholtz został kanclerzem Niemiec
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59575773

Mjanma: Żołnierze oskarżeni o oddanie strzałów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59574528

Chiny największym operatorem dla dziennikarzy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59544226

1 grudzień (środa) – 7 grudzień (wtorek) 2021

7.XII
2022 zimowe Igrzyska w Pekinie: Chiny krytykują dyplomatyczny bojkot że
strony USA
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59559703

Rohingya pozywają FB domagając się 150 miliardów dolarów związku z mową
nienawiści dotyczącą Mjanmy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59558090

AFGANISTAN: ministerstwo spraw zagranicznych działało chaotycznie podczas
ewakuacji Kabulu informuje sygnalista
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-59549868

6.XII
Kandydat skrajnej prawicy na urząd prezydenta Eric Zemmour został
zaatakowany podczas swojego pierwszego wiecu wyborczego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59545455

Aung San Suu Kyi: Sąd w Mjanmie skazał obaloną premier na cztery lata
więzienia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59544484

Farc: Kolumbijsko przywódca rebeliantów „El Paisa” został zabity w
Wenezueli
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59543742

SarahGilbert: Następna pandemia może być bardziej śmiertelna niż Covid
źródło:BBB
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https://www.bbc.com/news/health-59542211

Covid: Cud z Japonii
źródło: NF
https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/06/iaponskoe-kovidnoe-chudo

5.XII
INDIE: Siły bezpieczeństwa zabiły 13 cywili
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-59531445

Wojskowa ciężarówka wjechała w grupę protestujących w Mjanmie w Yangon
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59540695

Papież potępił traktowanie migrantów w Europie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59538413

Covid: Zmiany w podróżowaniu wprowadzono zbyt późno, aby powstrzymać nową
falę - uważa naukowiec
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-59536795

Obowiązkowe szczepienia: trzy powody za i przeciw
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-59506339

Francuski wspinacz zwrócił klejnoty, które znalazł na Mont Blanc w 2013
roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59538540

4.XII
Wybuch wulkanu w Indonezji: Kilkadziesiąt osób zostało rannych podczas
ucieczki przed ogromną chmura popiołu z MT Semru
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59532251

J. Bolsonaro: Sąd Najwyższy Brazylii rozpoczyna śledztwo w sprawie
komentowania szczepionek
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59528857

Lot MH370: Czy zaginiony samolot Malaysian Airlines zostanie ostatecznie
odnaleziony?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-59517821

Koronawirus: Wilka Brytania wprowadza nowe ograniczenia dotyczące
rozprzestrzeniania się wariantu Omicron
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-59534685

3.XII
AUSTRIA: Rządząca partia wybiera K. Nehammera na kanclerza
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59516158

Susza ogarnęła Afrykę wschodnią
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-59513118

TAJLANDIA: Gazeta skarcona za użycie nagłówka „Polowanie na Afrykańczyków"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59501055

Covid: Pierwsze dane wskazują na ryzyko zakażenia wariantem Omicron
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-59520945

2.XII
USA: Strzelanina w szkole w Michigan - podejrzany, l.15 oskarżony jak osoba
dorosła
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59498167

Alex Baldwin informuje, że nie wystrzelił z pistoletu na planie filmu pt.
Rust
źródło: BBC, El Pais
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-59499237
https://elpais.com/cultura/2021-12-02/alec-baldwin-sobre-la-tragedia-derust-yo-no-aprete-el-gatillo.html

Rosję ostrzegają: nie ruszaj Ukrainy
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/02/rossiiu-predupredili-ne-trogaiukrainu

Covid: Naukowcy stwierdzili, że znaleźli „przyczynę" w szczepionce
AstraZeneca, która odpowiada za rzadkie zakrzepy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-59418123

Szef firmy Pfizer: ludzie będą wymagali szczepień co roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-59488848
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NIEMCY: W Monachium doszło do eksplozji bomby z II wojny światowej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-59487910

Setki Tajwańczyków wysłanych do Chin na mocy ekstradycji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-59486286

Stan powietrza: W Delhi zarejestrowano najbardziej zanieczyszczone
powietrze od lat
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-59486806

Covid w Europie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/uk-59487399

Howard Springs: Policja w Australii aresztowała osoby, które uciekły z
kwarantanny
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-59486285
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