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61 Hong Kong: Jimmy Lai pośród siedmiu aktywistów uznanych
za winnych udziału w protestach
60 Rosyjskie „oddziały gromadzą się” w pobliżu granicy z Ukrainą
59 Tajwan: Kilkadziesiąt osób zginęło po zderzeniu pociagu
54 MOZAMBIK: Miasto Palma odbite z rąk bojowników islamskich
53 Sri Lanka zakazuje importu i uprawy oleju palmowego
53 IZRAEL: B. Netanyahu podejmie się misji utworzenia rządu
52 Wybory w Grenlandii: Zwycięstwo opozycji
50 Przewrót w Turcji: W masowym procesie główni oficerowie
zostali skazani na dożywotnie kary więzienia
48 Belfast: Najgorsze zamieszki w Irlandii Północnej od lat
47 Wielka Brytania: Książę Filip zmarł w wieku 99 lat
45 Erupcja wulkanu na wyspie Saint Vincent
44 Giorgos Karaivaz: Dziennikarz śledczy zastrzelony w Grecji
41 Iran: Zakład nuklearny w Natanz obiektem sabotażu
39 Najlepsze książki z 2021 roku jak dotąd
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37 Japonia wypuści skażaną wodę do oceanu
33 Chińska gospodarka rośnie o 18,3% po powrocie po Covid-19
29 Annalena Baerbock czy Robert Habeck zastąpią Angelę Merkel?
26 ROSJA: A. Nawalny zostanie przeniesiony z kolonii do szpitala
23 UE zamierza ograniczyć emisję CO2 o 55% do roku 2030
16 Indonezyjski okręt podwodny zatonął u wybrzeży Bali
4

Chiny wystrzeliły w kosmos pierwszy moduł stacji kosmicznej
29 kwiecień (czwartek) - 30 kwiecień (środa) 2021

30. IV
Królowa Mantfombi Dlamini-Zulu zmarła miesiąc po tym jak została regentką

Królowa Mantfombi Dlamini-Zulu miała być regentką aż do wyboru stałego
następcy
POLSKI PORTAL 1-30 kwiecień 2021

2

nr 4 (97)

Królewska rodzina Zulu w RPA ogłosiła śmierć monarchini
Zulu

Mantfombi Dlamini-

Królowa Mantfombi Dlamini-Zulu l. 65 został tymczasową przywódczynią
największej grupy etnicznej w kraju po śmierci swojego męża króla Goodwill
Zwelithini

Premier królowej poinformował, że jej nagła śmierć wstrząsnęła rodziną.
Odrzucił pogłoski, że królowa został otruta. Następca 11 - milionowego
kraju nie został jeszcze wymieniony
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-56934753

Atak paniki na masowym święcie religijnym pochłonął życie 45 osób - w
najgorszej katastrofie cywilnej w Izraelu
źródło El Pais
https://elpais.com/internacional/2021-04-30/al-menos-38-muertos-y-decenasde-heridos-en-israel-en-una-avalancha-durante-una-celebracion-religiosamasiva.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56938657

Kirgizja poinformowała o ostrzelaniu granicy ze strony Tadżykistanu
źródło: IZ
https://iz.ru/1159025/2021-04-30/kirgiziia-zaiavila-o-novom-obstrele-sostorony-tadzhikistana
https://www.bbc.com/news/world-asia-56940011

Brexit wpływa negatywnie na firmy tak jak koronawirus
źródło: Der Spiegel
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https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/brexit-sorgt-firmen-mehr-alscorona-a-0873aa12-5598-41fb-b798-5714fd2b623c

USA: Dlaczego przełożony zakaz na stosowanie mentholu w papierosach
wywołuje kontrowersje?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56934957

10 filmów do oglądnięcia w maju
źródło: BBC
https://www.bbc.com/culture/article/20210429-ten-films-to-watch-this-may

29. IV
Chiny wystrzeliły w kosmos pierwszy moduł nowej stacji kosmicznej

Moduł Tianhe został wyniesiony z Ośrodka startów kosmicznych w Wenchang
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Chiny wystrzeliły kluczowy moduł stałej stacji kosmicznej, która należy do
ambitnego programu kosmicznego Pekinu

Moduł Tianhe, który zawiera kwatery mieszkalne dla członków załogi - został
wystrzelony z Wenchang Space Launch Centre na pokładzie rakiety Long March5B. Chiny maja nadzieję, że nowa stacja będzie gotowa do roku 2022
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56924370

Covid: Turcja wprowadza pierwszy pełny lockdown
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56912668

Zachodni Bengal: W Indiach trwają wybory przy jednoczesnej zwiększonej
ilości zakażeń
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56924549

WHO ostrzega, że prawie 100 000 osób umiera co tydzień z powodu
koronawirusa na świecie
źródło: El Pais
https://elpais.com/sociedad/2021-04-29/ultimas-noticias-del-coronavirus-ylas-vacunas-en-directo-casos-y-restricciones-de-la-covid-en-espana-y-en-elmundo.html

Rudy Giuliani: Amerykańscy śledczy przeszukują dom byłego prawnika D.
Trumpa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56921179
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ROSJA: Kreml nazwał wypowiedzi J. Bidena atawizmem świata jednobiegunowego
źródło: IZ
https://iz.ru/1158621/2021-04-29/v-kremle-nazvali-zaiavleniia-baidenaatavizmom-odnopoliarnogo-mira

NIEMCY - Poczdam - Mówi się, że pielęgniarka zabiła cztery osoby-mąż
zadzwonił na policję
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/potsdam-vier-tote-in-einrichtungpflegehelferin-unter-tatverdacht-a-6de2bba1-c772-4b14-8009-5e602ee96cd3

22 kwiecień (czwartek) - 28 kwiecień (środa) 2021

28. IV
Covid: Hiszpania ma nadzieję na przyjazd turystów podczas gdy UE głosuje
nad cyfrowymi paszportami
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Hiszpania należy do krajów, które mają nadzieję na uratowanie letniego
sezonu turystycznego

Hiszpania poinformowała, że ma nadzieję na otwarcie się turystów od czerwca
jak w planach pojawił sie plan przyjęcia cyfrowych certyfikatów przed
Parlamentem Europejskim

Minister turystyki Fernando Valdés powiedział, że test pilotażowy będzie
miał miejsce w maju tak więc Hiszpania byłaby gotowa na przyjęcie turystów
w następnym miesiącu. UE pracuje nad przyjęciem cyfrowych paszportów w
następnym miesiącu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56912667

Rosja wydaliła kilkoro pracowników ambasad w krajach nadbałtyckich
źródło: IZ
https://iz.ru/1157997/2021-04-28/rossiia-vyslala-neskolkikh-sotrudnikovposolstv-stran-pribaltiki
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Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania wzywają pozostałe kraje UE do jak
najszybszego przedstawienia swoich planów odbudowy
źródło: El Pais
https://elpais.com/economia/2021-04-28/los-cuatro-grandes-de-la-ueapremian-al-resto-de-paises-a-que-presenten-cuanto-antes-sus-planes-derecuperacion.html

Turcja zamówiła 50 milionów dawek szczepionki Sputnik V
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-news-am-mittwoch-diewichtigsten-entwicklungen-zu-sars-cov-2-und-covid-19-a-67de1049-b8d0-47f9b7e1-7801f24d57a6

Przemawiając w przeddzień swojego 100 dnia urzędowania, Joe Biden będzie
wzywać do największych zmian w programie wydatków społecznych w USA od lat
60-tych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56910884

27.IV
Izrael jest odpowiedzialny za prześladowania oraz apartheid

POLSKI PORTAL 1-30 kwiecień 2021

8

nr 4 (97)

Zdaniem Izraela podejmowane działania jak wprowadzenie restrykcji
dotyczących Palestyńczyków służy bezpieczeństwu

Izrael popełnia zbrodnie związane z apartheidem oraz prześladowaniem
ludności arabskiej na terenach przez siebie okupowanych informuje
organizacja Human Rights Watch

W nowym raporcie informuje ona, że Izrael prowadzi politykę polegająca na
utrzymaniu "dominacji żydowskich Izraelczyków nad Palestyńczykami" w tym
nad tymi, którzy są jego obywatelami. Przypadki apartheid w postaci
sankcjonowanej przez państwo dyskryminacji rasowej jest traktowany jaki
zbrodnia przeciwko ludzkości. Minister spraw zagranicznych Izraela odzuciał
raport jako „niedorzeczny i fałszywy"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56898864

Ambasador Federacji Rosyjskiej określił stosunki z Polską jako najgorsze od
czasu drugiej wojny światowej
źródło: IZ
https://iz.ru/1157410/2021-04-27/posol-rf-nazval-otnosheniia-s-polsheisamymi-plokhimi-so-vremen-vtoroi-mirovoi
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Brexit: Parlament europejski popiera porozumienie handlowe z Wielką
Brytanią
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56899831

„W demokracji nie ma nic tak poważnego jak opuszczenie debaty"
źródło: El Pais
https://elpais.com/espana/elecciones-madrid/2021-04-27/en-democracia-nohay-nada-tan-grave-como-para-irse-de-un-debate.html

NIEMCY: Burmistrz Monachium nie widzi żadnych szans na Oktoberfest
źródło: der Spiegel
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/oktoberfest-in-muenchenoberbuergermeister-dieter-reiter-sieht-kaum-noch-chancen-fuer-2021-aa20520cd-17d0-4280-b164-59afe2d7fd1a

Lockdowny wpływają krzywdząco na funkcje mowy i umiejętności językowe u
dzieci - podaje raport
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/education-56889035

26.IV
Kryzys w Czadzie: Armia odmawia negocjacji z rebelianckimi „buntownikami"
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Armia Czadu jest kluczowa w walce przeciwko islamskim bojownikom w
Zachodniej Afryce

Rządząca rada wojskowa w Czadzie odrzuciła ofertę zawieszenia broni i
rozmowy z rebeliantami, którzy walczą od momentu niespodziewanej śmierci
prezydenta Idrissa Déby
Rada wojskowa przejęła władzę na początku tygodnia po tym jak prezydent I .
Deby został zabity podczas starć z rebeliantami. Kierowana przez syna I.
Deby rada poinformowała, że będzie nadzorować okres przejściowy trwający 18
miesięcy do czasu wyborów. Politycy opozycji potępili działania rady
uznając je za dokonanie zamachu stanu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-56882555

Organizacje związane z A. Navalnym już nie będą mogły działać w Rosji
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-organisationen-von-alexejnawalny-duerfen-vorerst-nicht-mehr-arbeiten-a-98f14593-3c3f-4fb4-a48f565039b3dcdb
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Polska zorganizowała spotkanie Grupy Wyszehradzkiej z powodu sytuacji w
Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/1156887/2021-04-26/polsha-sozvala-soveshchanie-vishegradskoigruppy-iz-za-situatcii-s-rossiei

Covid w Indiach: Oburzenie kiedy rząd kraju nakazał platformie Twitter
usunięcie krytycznych informacji związanych ze sposobem jego walki z
wirusem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56883483

Oscary 2021: Nomadland, Anthony Hopkins oraz Daniel Kaluuya znaleźli się
wśród zwycięzców
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-56882958

Film „Nomadland" tworzy historię podczas uroczystości przyznania Oscarów w
czasie pandemii
źródło: El Pais
https://elpais.com/cultura/premios-oscar/2021-04-26/nomadland-hacehistoria-en-los-premios-oscar-de-la-pandemia.html?autoplay=1

Angielska wyspa czekająca na odkrycie
źródło: BBC
http://www.bbc.com/travel/story/20210425-ulva-the-uk-island-waiting-to-bediscovered?referer=https%3A%2F%2Fwww.bbc.xcom%2F
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25.IV
Joe Biden uznał masowe mordy na Ormianach za ludobójstwo

Armenia uczciła w niedzielę 106 rocznice masowych mordów podczas ceremonii
w stolicy Erywaniu
Joe Biden został pierwszym prezydentem amerykańskim, który wydał
oświadczenie formalnie opisując masakrę na Ormianach w 1915 roku jako
ludobójstwo
Masakra miała miejsce w ostatnich dniach Imperium Osmańskiego, którego
nastepcą stała się państwo tureckie. Temat jest bardzo wrażliwy gdyz Turcja
uznaje je za okrucieństwo odrzucając termin „ludobójstwo". W 1915 roku
Turkowie Otomańscy oskarżyli chrześcijańskich Ormian o zdradę podczas
klęski zadanej im przez Rosję i rozpoczęli masowe deportacje ich na
Syryjską pustynię oraz w inne części. Setki tysięcy Ormian zostało zabitych
ale zmarło z powodu głodu lub chorób.
Minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu powiedział w
niedziele, ze jego kraj całkowicie odrzuca decyzję amerykańskiego
prezydenta
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56874811

IRAK: Pożar w szpitalu gdzie przebywali pacjenci chorzy na Covid: w wyniku
eksplozji zbiornika z tlenem zginęło 82 osoby
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56875804

Indonezyjski okręt podwodny został znaleziony rozerwany na dnie morza
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56879933

Covid w Indiach: Pacjenci umierają z powodu braku tlenu podczas gdy liczba
zakażeń rośnie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/56876695

Skuteczny w 97,6%?
Według nowych danych Rosyjska szczepionka przeciwko Covid-19 jest nawet
lepsza niż się spodziewano, ale w statystykach są luki.
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-impfstoff-sputnik-vlaut-neuen-daten-zu-97-6-prozent-wirksam-doch-die-statistik-hat-luecken-ab498b1d8-00b0-4902-9273-bb42ff2d059d

Określono możliwy termin spotkania W. Putina i J. Bidena
źródło: IZ
https://iz.ru/1156575/2021-04-25/nazvany-vozmozhnye-sroki-vstrechi-putinai-baidena

Brazylia: Policja środowiskowa walczy o amazoński las deszczowy
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/av/science-environment-56847298

24.IV
Brazylia tnie budżet na ochronę środowiska pomimo obietnicy

Deforestacja w brazylijskiej części Amazonii przekroczyła 12-letni wysoki
poziom z 2020 roku

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro przyjął projekt cieć budżetowych
środowisko dzień po tym jak obiecał zająć sie problemem wylesiania

na

Na szczecie klimatycznym zorganizowanym pod przewodnictwem USA obiecał
dwukrotnie zwiększyć liczbę środków przeznaczonych na ochronę środowiska i
zakończenie nielegalnej deforestacji do 2030 roku. Ale w podpisanym
budżecie w piątek nie zakłada się spełnienia obietnicy lud dodatkowych
propozycji uczynionych przez Kongres. Jego rząd osłabił ochronę i chce
zezwolić na wylesianie terenów ochronnych. Zdaniem krytyków obietnice z
czwartku są powiązane z kontrowersyjnym układem, który Brazylia negocjuje z
USA, aby dostać pomoc finansową w zamian za ochronę lasów Amazonii,
największego lasu deszczowego na ziemi.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56847958
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Indonezyjski okręt podwodny zatonął u wybrzeży Bali, informuje marynarka
wojenna
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56871694

Mjanma: Szef armii pod presją aby zakończyć przemoc w kraju, podczas
pierwszej zagranicznej wizyty
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56855166

Chad po Idriss Déby: Unia Afrykańska nalega, aby zakończyć rządy wojska
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-56870996

Covid w Indiach: Szpitale wysyłają sygnał SOS podczas gdy rośnie liczba
ofiar śmiertelnych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56870410

23.IV
IZRAEL: W wyniku strać we wschodniej Jerozolimie ponad 100 osób zostało
rannych
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Policja próbowała odseparować rywalizujące grupy zatrzymując wielu
protestujących
Wielu ludzi zostało rannych w wyniku starć we Wschodniej Jerozolimie
pomiędzy skrajnie prawicowymi żydowskimi aktywistami, Palestyńczykami i
policją izraelską
Do przemocy doszło kiedy policja próbowała rozdzielić Palestyńczyków i
ultra nacjonalistycznych protestantów żydowskich. Doszło do niej po nocy
konfrontacji na terenach okupowanych pośród wzrostu nacjonalizmu i
religijnych napięć. Wschodnia Jerozolima jest od długiego czasu punktem
zapalnym przy niełatwej koegzystencji pomiędzy Żydami i Arabami tam
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56854275

Wydaje się, że poszukiwania indonezyjskiej łodzi podwodnej nie powiodły
się, gdyż skończył się zapas tlenu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56851487

Sudan prowadzi rozmowy z Etiopią w kwestii zapory na Nilu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-56799672
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Łotwa i Litwa poinformowały o decyzji usunięcia rosyjskich dyplomatów z
ambasad
źródło: IZ
https://iz.ru/1155910/2021-04-23/latviia-i-litva-obiavili-o-vysylkerossiiskikh-diplomatov

Covid w Indiach: Szpitale mierzą się ze znacznym wzrostem zakażeń
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56858403

Pierwsze szczepienie zmniejsza ryzyko zachorowania na Covid o dwie trzecie.
Do tej pory 33 miliony ludzi w Wielkiej Brytanii zostało zaszczepionych
pierwszą dawką przeciwko Covid
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/daten-aus-grossbritannienerstimpfung-reduziert-corona-risiko-um-zwei-drittel-a-1b4456d8-ee29-471db429-ca030e60fe57

HISZPANIA: Nauczyciel języka angielskiego oskarżony o znęcanie się nad 36
nieletnimi w dwóch stołecznych szkołach
źródło: El Pais
https://elpais.com/espana/madrid/2021-04-23/detenido-un-profesor-por-elsupuesto-abuso-de-36-menores-en-madrid.html
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22.IV
Syryjski pocisk wylądował niedaleko izraelskiej tajnej elektrowni jądrowej
https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/B0B3/production/_118153254_gett
yimages-1232454065.jpg
Izraelscy żołnierze zebrali w rejonie Negev szczątki tego co wydaje się być
fragmentami pocisku

Syryjski pocisk przeciwlotniczy eksplodował w południowym Izraelu, tylko 30
km od ukrytej elektrowni jądrowej
Syreny zawyły przed eksplozją, którą usłyszano w rejonie Dimona. Nie
poinformowano o żadnych ofiarach. Armia Izraela poinformowała, że pocisk
był jednym z wystrzelonych przeciwko ich samolotowi. W odpowiedzi Izrael
zaatakował kilka przeciwlotniczych baterii w Syrii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56842502

Na Krymie rozpoczęły się duże ćwiczenia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej
źródło: IZ
https://iz.ru/1155247/2021-04-22/v-krymu-startovali-krupnye-mezhvidovyeucheniia-vooruzhennykh-sil-rf

Komisja Europejska zakończyła proces przeciwko AstraZeneca z powodu
opóźnień w dostawach szczepionek
źródło: El Pais
https://elpais.com/sociedad/2021-04-22/la-comision-europea-ultima-unadenuncia-contra-astrazeneca-por-el-retraso-en-el-suministro-de-vacunas.html

NIEMCY: Bundesrat zatwierdza wstrzymanie ustawy. Wyższa izba parlamentu
Niemiec popiera wstrzymywanie debaty w Bundesracie, premierzy i prezydenci
częściowo wyrazili ostrą krytykę nowej federalnej ustawy o ochronie przed
infekcjami. Teraz Izba Rolnicza zatwierdziła jednak kontrowersyjny Plan.
źródło: Der Spiegel
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https://www.spiegel.de/politik/deutschland/laenderchefs-kritisieren-coronanotbremse-scharf-a-6a47fee6-dab0-4223-82a7-51d92b9d83b0

Covid: W Indiach jest największy dzienny przyrost zakażeń przy
jednoczesnych brakach zaopatrzenia w tlen
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56826645

STANY ZJEDNOCZONE: W stanie Ohio policjant zastrzelił czarnoskórą
nastolatkę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56825871

Sztuczna inteligencja wyjaśniła tajemnicę Zwojów znad Morza Martwego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56842712

Stany Zjednoczone ujawniły swój zamiar obniżenia o połowę emisji dwutlenku
węgla o połowę do 2030 roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/science-environment-56842632

15 kwiecień (czwartek) - 21 kwiecień (środa) 2021

21.IV
George Floyd: Skazanie D. Chauvina jest gigantycznym krokiem naprzód, mówi
J. Biden
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Ludzie zebrali się w Minneapolis aby świętować ogłoszenie wyroku i złozyć
hołd dla George Floyda

Amerykański prezydent Joe Biden powiedział, ze skazanie byłego policjanta
za zabicie George Floyda „może być gigantycznym krokiem naprzód w marszu w
kierunku przywrócenia sprawiedliwości w Ameryce".

Ale ostrzegł: „Nie możemy się teraz zatrzymać".
Białoskóry policjant Derek Chauvin został sfilmowany jak klęczy na szyi
Afroamerykanina Georga Floyda ponad dziewięć minut co doprowadziło do
masowych protestów przeciwko rasizmowi.
Został uznany we wtorek za winnego morderstwa drugiego stopnia, trzeciego
stopnia i nieumyślnego spowodowania śmierci
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56827436

Na zaginionej indonezyjskiej łodzi podwodnej zostało tlenu na 72 godziny
informuje marynarka wojenna
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56829278
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Konstytucja Niemiec toruje drogę do zatwierdzenia pomocy europejskiej wobec
pandemii
źródło: El Paias
https://elpais.com/economia/2021-04-21/el-constitucional-aleman-despeja-elcamino-para-aprobar-las-ayudas-europeas.html

W. Putin ostrzega przed twardą reakcją Rosji jeśli Zachód przekroczy
„czerwoną linię"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56828813

ROSJA: W. Putin
Kiplinga

porównał wrogów Rosji do Shere Khana z „Księgi Dżungli” R.

źródło: IZ
https://iz.ru/1154668/2021-04-21/putin-sravnil-rossiiu-s-sherkhanom-vokrugkotorogo-krutiatsia-tabaki

Nowy Jork inwestuje 30 milionów dolarów w kampanię reklamową
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-news-am-mittwoch-diewichtigsten-entwicklungen-zu-sars-cov-2-und-covid-19-a-7b7bfed4-764b-4eaf9ea6-1b0ebdcf0e1d

Prezes Juventusu Andrea Agnelli mówi, że projekt European Super League
(ESL) nie może być dalej procedowany
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/sport/football/56830308

Zmiany klimatyczne: UE zamierza ograniczyć emisję CO2 o 55% do roku 2030
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56828383

20.IV
George Floyd: Amerykańskie miasto na krawędzi podczas gdy sąd zastanawia
się nad wyrokiem w stosunku do D. Chauvina

Minneapolis może stać się miejscem gdzie dojdzie do przemocy tak jak
ubiegłej wiosny po śmierci George Floyda
Ława przysięgłych w procesie Dereka Chauvina, byłego policjanta z
Minneapolis oskarżonego o zabicie George ' a Floyda w zeszłym roku, udała
się na naradę, aby rozważyć werdykt.
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Prokuratura powiedziała ławnikom, że Chauvin zamordował Pana Floyda, ale
obrona powiedziała, że ich klient prawidłowo przeszedł szkolenie policyjne.
Budynek sądu jest chroniony drutem kolczastym, wysokimi barierkami i
uzbrojonymi żołnierzami Gwardii Narodowej.

Miasta w całym kraju szykują się na protesty bez względu na werdykt.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56806961

Kapsztad nadal walczy z płomieniami
Biblioteka historyczna i budynek Uniwersytetu już się spłonęły-a szalejące
pożary w Kapsztadzie wciąż nie są pod kontrolą. Domniemany podpalacz mógł
nie być sam.
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/suedafrika-kapstadt-kaempftweiter-gegen-die-verheerenden-buschbraende-a-c50f76bf-af0b-4344-aa36d2e4f87d21b3

ROSJA: Na Kremlu oceniono działania Czech w odniesieniu do Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/1154018/2021-04-20/v-kremle-otcenili-deistviia-chekhii-votnoshenii-rossii

Covid-19: USA odradzają podróż do 80% krajów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56813852
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Unijny regulator Leków twierdzi, że zakrzepy krwi powinny być wymienione
jako „bardzo rzadkie" działanie niepożądane szczepionki Johnson & Johnson
przeciwko Covid
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/uk-56812118

Covid w Uttar Pradesh: Koronawirus ogarnia najbardziej zaludniony stan w
Indiach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56799303

Zmiany klimatyczne: Wzrost emisji dwutlenku węgla jest spodziewany w po
zakończeniu pandemii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-56805255

19.IV
Annalena Baerbock: Kobieta, która może być następnym kanclerzem w Niemczech
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Po raz pierwszy w historii trwającej cztery dekady Niemiecka partia
Zielonych przedstawiła kandydata na kanclerza

Zieloni odegrają główną rolę we wrześniowych wyborach powszechnych. W
poniedziałek partii Zielonych zapowiedziała, że 40-letnia Annalena Baerbock
będzie ich kandydatem, na kanclerz Niemiec po Angeli Merkel. A. Baerbock
będzie jedyną kobietą w wyścigu na ten urząd
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56798783

„Stan ostry zagrażający życiu". Zatrzymany krytyk Kremla Aleksiej Nawalny
jest prowadzi głodówkę. Teraz prezes Niemieckiego Towarzystwa
Kardiologicznego zażądał przeniesienia go na oddział intensywnej terapii.
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/politik/ausland/alexej-nawalny-deutscher-kardiologefordert-verlegung-auf-intensivstation-a-e5249bbe-b210-4399-9f05979cf4264899

ROSJA: A. Nawalny zostanie przeniesiony z kolonii karnej do szpitala dla
skazanych we Włodzimierzu
źródło: IZ
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https://iz.ru/1153439/2021-04-19/navalnogo-perevedut-iz-kolonii-v-bolnitcudlia-osuzhdennykh-vo-vladimire

Rosja wydali czeskich dyplomatów w związku z kwestią szpiegostwa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56796324

Indie znalazły się na czerwonej liście w związku z obawą wystąpienia nowych
wariantów koronawirusa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/uk-56797829

NASA wykonała udany lot małym helikopterem nad powierzchnią Marsa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-56799755

18.IV
Odpowiedzialni podejrzani za otrucie w Salisbury „powiązani z wybuchem w
Czechach"
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“Alexander Petrov" (po lewej) i “Ruslan Boshirov"

Dwóch Rosjan podejrzanych o przeprowadzenie ataku przy użyciu trucizny w
Salisbury są podejrzani o związek z eksplozją w składzie amunicji w
Czechach

Związki dowodowe łączą wybuch z 2014 roku oraz próbę otrucia w Bułgarii z
rosyjską komórką wywiadu wojskowego - dowiedziało się BBC. Europejskie
agencje wywiadowcze uważają, że jednostka GRU o numerze 29155 ma za zadanie
prowadzić sabotaż, działalność wywrotowa oraz dokonywać zabójstw
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-56790053

Rosja uznała 20 czeskich dyplomatów osobami non grata
źródło: IZ
https://iz.ru/1153267/2021-04-18/rossiia-obiavila-20-cheshskikh-diplomatovpersonami-non-grata

KENIA: Obostrzenia związane z Covid doprowadziły do zatorów
głównych miastach kraju
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-56773009

Krytyk W. Putina - A. Navalny „nie umrze w więzieniu"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-56792529

On czy ona - Annalena Baerbock czy Robert Habeck zastąpią Angelę Merkel ?
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruene-annalena-baerbock-oderrobert-habeck-was-fuer-sie-und-was-fuer-ihn-spricht-a-71b7ecd2-ea59-40cfaa69-fec6ba665ee7

RPA: Ogień w Table Mountin - historyczny budynek zniszczony w Cape Town
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-56793317

Amerykańscy regulatorzy ostrzegają przeciwko używaniu ruchomej bieżni w
pobliżu dzieci
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56790070
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17.IV
Iran: Telewizja krajowa wymienia podejrzanego w ataku na ośrodek jądrowy w
Nantanz

Irańsk telewizja państwowa opublikował wizerunek tego mężczyzny, który ma
mieć związek z atakiem

Irańska telewizja pokazała wizerunek mężczyzny, który zdaniem wywiadu był
odpowiedzialny za atak na ośrodek jądrowy w Nattanz w ubiegłym tygodniu

Reza Karimi uciekł z Iranu krótko przed wybuchem, informuje Network One,
pokazując zdjęcie mężczyzny, które jest listem gończym wystawionym prze
Interpol. Interpol poinformował, że nie może potwierdzić czy R. Karimi był
na je czerwonej liście osób poszukiwanych. Do ataku na ośrodek jądrowy
doszło na krótko przed tym kiedy Iran miał wziąć udział w rozmowach na
temat ożywienia porozumienia jądrowego ze Stanami Zjednoczonymi, Wilka
Brytanią, Francją, Chinami, Rosja i Niemcami.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56786263
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Rosja buduje nowy obóz wojskowy na Krymie
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-und-der-truppenaufmarschmoskau-baut-ein-neues-militaerlager-auf-der-krim-a-9a5d63c1-d392-4683-b55d0c64d34b068f

Die Zeit znalazł w zachowaniu Bidena oznaki „Trzeciej Drogi" w relacjach z
Rosja
źródło: IZ
https://iz.ru/1153048/2021-04-17/die-zeit-nashla-v-povedenii-baidenapriznaki-tretego-puti-v-otnosheniiakh-s-rf

Na linii frontu we wschodniej Ukrainie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-56776463

Krytyk W. Putina - A. Navalny mógł „umrzeć w ciagu kilku dni" informują
lekarze
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56786266

Książę Filip: Rodzina królewska składa hołd za jego „humor i
człowieczeństwo"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-56779068
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16.IV
Hong Kong: Jimmy Lai został skazany na 14 miesięcy więzienia za udział w
protestach prodemokratycznych

Były prawnik Lee Cheuk-yan przemawia do prodemokratycznych aktywistów przed
budynkiem sądu przed ogłoszeniem wyroku

Właściciel mediów Jimmy Lai został skazany na 14 miesięcy więzienia za
organizowanie nielegalnych protestów

Jimmy Lai l. 73 jest jednym z kilku aktywistów oskarżonych, których uznano
wcześniej za winnych prodemokratycznych protestów w 2019 roku. Założyciel
tabloidu Apple Daily jest zagorzałym krytykiem Pekinu.
źródło: BBC, Der Spiegel
https://www.bbc.com/news/world-asia-56770567
https://www.spiegel.de/politik/ausland/jimmy-lai-hongkonger-pekingkritiker-muss-fuer-ein-jahr-ins-gefaengnis-a-23878286-08e6-4aa0-bc3cbff81a26d12d
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Chińska gospodarka rośnie o 18,3% po powrocie po Covid-19
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-56768663

ROSJA: Na Kremlu poinformowano o odpowiedzi na nowe antyrosyjskie sankcje
źródło: IZ
https://iz.ru/1152425/2021-04-16/v-kremle-rasskazali-ob-otvete-na-novyeantirossiiskie-sanktcii-ssha

Liczba zakażeń Covid w Chile rośnie pomimo szczepień
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56731801

Napastnik Indianapolis był byłym pracownikiem firmy FedEx
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56770200

Adam Toledo: Policja w Chicago udostępniła video na którym widać jak
policjant strzela do chłopca
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56768217

Przewoźnik lotniczy TUI uważa, że sezon wakacyjny można uratować
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-56768270
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15.IV
Stany Zjednoczone nakładają sankcje na Rosje w związku z Cyberatakami

Joe Biden obiecał twardsze stanowisko wobec Rosji

stany Zjednoczone zapowiedziały wprowadzenie sankcji wobec Rosji w
odpowiedzi na to co okresla się jako cyber-ataki oraz inne wrogie działania

Działanie, które zostaną wymierzone w kilkudziesięciu rosyjskich polityków
i urzędników mają "zniechęcić Rosję do podejmowania szkodliwych działań"
wobec innych państw poinformował Biały Dom. W oświadczeniu podano, że
rosyjski wywiad stał za zhakowaniem „SolarWinds" oraz oskarża się Rosje o
ingerencję w wybory prezydenckie w USA w 2020 roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/technology-56755484

Stany Zjednoczone nałożyły nowe sankcje przeciwko Rosji
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źródło: IZ
https://iz.ru/1151927/2021-04-15/ssha-vveli-novye-sanktcii-protiv-rossii

„Talibowie powinni być traktowani jak partnerzy“
źródło: Die Welt
https://www.welt.de/politik/ausland/plus230335985/Pakistans-AussenministerQureshi-Taliban-muessen-als-Partner-behandelt-werden.html

Afganistan: „Wygraliśmy wojnę, a Ameryka ją przegrała" - mówią Talibowie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56747158

Francja zachęca obywateli aby opuścili Pakistan w związku z antyfrancuskimi
protestami
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56760224

Mieszkańcy wysp niedaleko Australii rozpoczynają walkę o ochronę swoich
domów w związku ze zmianami klimatycznymi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-australia-56741961

Sir David Attenborough w nowym dokumencie filmowym: „Ludzie są intruzami"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-56752541
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8 kwiecień (czwartek) - 14 kwiecień (środa) 2021

14.IV
Przewrócił się statek w Luizjanie: trwają poszukiwania ocalałych

Operatorem jednostki był Seacor Power

Zespół ratowników poszukuje zaginionych członków załogi wielkiego statku,
który przewrócił się do góry dnem na oceanie niedaleko stanu Luizjana

Amerykańska straż przybrzeżna potwierdził, że jedna osoba nie żyje a sześć
pozostałych uratowano. Dwanaście osób uważa się za zaginione. statek
przewrócił się 12 km od Port Fourchon we wtorek po południu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56742996

Chiny i Rosja są teraz ważniejsze dla J. Bidena
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źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/politik/ausland/us-abzug-aus-afghanistan-china-undrussland-sind-fuer-joe-biden-jetzt-wichtiger-a-f1697498-7422-40f3-aef4f0785e57419c

Rosja rozważy plan J. Bidena w sprawie spotkania z W. Putinem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56746138

ROSJA: Podano miejsce, w którym prezydent wygłosi przemówienie
źródło: IZ
https://iz.ru/1151287/2021-04-14/nazvano-mesto-oglasheniia-poslaniiaprezidenta-federalnomu-sobraniiu

Wulkan na St. Vincet: Wyspa pokryta szarą warstwą po erupcji La Soufriere
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56740199

13.IV
Fukushima: Japonia zgadza się na wpuszczenie skażonej wody do oceanu
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Robotnicy w czasie oczyszczania terenu po wystąpieniu tsunami
Japonia przyjęła plan aby wylać pond jeden milion ton skażonej wody ze
zniszczonej elektrowni w Fukushimie do morza

Woda będzie oczyszczana i rozrzedzana tak aby poziom promieniowania był
niższy niż w wodzie do picia. Ale lokalne branż rybołówstwa jest silnie
przeciwna temu zamierzeniu podobnie jak Chiny i Korea Południowa. Toki
informuje, że wlewanie wody wykorzystywanej do chłodzenia paliwa jądrowego
rozpocznie się za dwa lata. Reaktor elektrownia w Fukushimie został
zniszczony na skutek eksplozji wodoru spowodowanej trzęsieniem ziemi i
tsunami w 2011 roku. Tsunami zniszczyły system chłodzenia reaktorów, z
których trzy uległy stopieniu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56728068

Wojna z cieniami, którą prowadzą Iran i Izrael przyjmuje niebezpieczny
obrót
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56724039

KONGO: Co najmniej dziesięciu zabitych w protestach przeciwko misji ONZ
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źródło: BBC
https://www.spiegel.de/politik/ausland/demokratische-republik-kongomindestens-zehn-tote-bei-protesten-gegen-tatenlose-uno-mission-a-8895232a8040-4331-827f-3f946ae149b0

ROSJA: Poinformowano o ograniczeniu lotów do Turcji
źródło: IZ
https://iz.ru/1150763/2021-04-13/rosaviatciia-uvedomila-aviakompanii-obogranichenii-poletov-v-turtciiu

Szczepienia preparatem Johnson & Johnson wstrzymane z powodu rzadkich
zakrzepów krwi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56733715

Czy Rosja wybiera się na wojnę z Ukrainą oraz inne kwestie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56720589

Jak ocalić las wodorostów, który poznaliśmy w filmie pt: „Mój nauczyciel
ośmiornica"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-56723440

Najlepsze książki z 2021 roku jak dotąd
źródło: BBC
https://www.bbc.com/culture/article/20210409-the-best-books-of-2021-so-far
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12.IV
Iran obiecuje zemstę za „izraelski" atak na obiekt jądrowy w Nantanz

Minister spraw zagranicznych Iranu poinformował, że w wyniku incydentu
wiele wirówek wykorzystywanych do wzbogacania Iranu zostało zniszczonych
Minister spraw zagranicznych Iranu powiedział, że jego kraj „weźmie odwet"
za atak na podziemny ośrodek jądrowy, za który obwinił Izrael
Irańscy urzędnicy powiedzieli, że ośrodek w Nantaz służący do wzbogacania
uranu stał się w niedzielę celem „nuklearnego terroryzmu" po tym jak
poinformowano w niej o awarii zasilania. Uruchomiono tam właśnie nowe
zaawansowane wirówki do wzbogacania uranu.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56715520

Minister Spraw Zagranicznych Iranu oficjalnie oskarża Izrael o atak na
ośrodek jądrowy
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/politik/ausland/iran-aussenminister-mohammeddschawad-sarif-wirft-israel-offiziell-angriff-auf-atomanlage-vor-a1910a348-bc38-48e6-8593-78bd35202124
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USA - Minneapolis: Zastrzelenie Daunte Wrighta było „przypadkowe" informuje
policja
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56714346

ROSJA: W FSBTS (Federalnej służby wojskowej i technicznej współpracy)
poinformowano o nowych ofertach z innych krajów na sprzedaż systemu
rakietowego S-400
źródło: IZ
https://iz.ru/1150141/2021-04-12/v-fsvts-rasskazali-o-novykh-zaiavkakh-otstran-na-prodazhu-s-400

Książę Filip: Plemiona Vanuatu opłakują śmierć ich „boga"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56713953

Cyklon Seroja: Żywioł zostawił ślad zniszczenia w zachodniej Australii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-56707977

11.IV
Iran informuje, że jego kluczowy zakład nuklearny w Natanz stał się
obiektem sabotażu
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Natanz jest zakładem, w którym dokonuje się wzbogacania uranu znajdującym
się około 250 km od stolicy Teheranu

Zakałd nuklearny w Iranie stał się celem „sabotażu" dzień po tym kiedy
wyprodukowano wzbogacony uran informuje główny przedstawiciel energii
nuklearnej w kraju

Ali Akbar Salehi nie powiedział, kto odpowiada za „akt terroru", który
spowodował przerwę w zasilaniu w kompleksie Natanz na południe od Teheranu
w niedzielę. Izraelskie media, które cytując źródła wywiadowcze
poinformowały, że to skutek izraelskiego cyber ataku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56708778

Wulkan na wyspie St Vincent: Braki w zasilaniu po kolejnej erupcji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56707956
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CHINY - Akcja ratunkowa w kopalni: Zespół ratowników pracuje nad
uwolnieniem górników w Xinjiang
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56706520

Wybory prezydenckie w Czadzie: Idriss Déby ma szansę na szósta kadencją
pośród osób bojkotujących kandydata
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-56708261

ROSJA: Na Krymie oceniono słowa byłego przedstawiciela NATO o „powrocie"
Półwyspu
źródło: IZ
https://iz.ru/1149920/2021-04-11/v-krymu-otcenili-slova-eks-predstavitelianato-o-vozvrashchenii-poluostrova

„Nomadland" uznany za najlepszy film podczas nagród Bafta
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/kultur/kino/britischer-filmpreis-bafta-nomadlandvon-chloe-zhao-als-bester-film-ausgezeichnet-a-17ceced2-0b0e-40b5-a3b54312702fe613

10.IV
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Giorgos Karaivaz: Doświadczony dziennikarz śledczy zastrzelony w Grecji

Giorgos Karaivaz był znanym dziennikarzem
Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis zalecił przeprowadzenie szybkiego
śledztwa po tym jak w piątek zastrzelono dziennikarza
Giorgos Karaivaz został trafiony co najmniej sześć razy bronią z użyciem
tłumika przez dwóch mężczyzn przed swoim domem. Jego śmierć „zaszokowała
nas wszystkich" powiedział rzecznik rządu. Organizacje zajmujące się
wolnością mediów poinformowały, że trzeba ustalić czy G. Karaivaz został
zabity na skutek swojej pracy, która polegała na opisywaniu przestępczości
zorganizowanej oraz korupcji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56705631

Przewrót na oczach Pekinu
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/politik/ausland/china-myanmarische-diaspora-nachputsch-unter-druck-a-910b87f6-21f8-439e-8973-522647e58dd8

Czternastu policjantów zostało rannych podczas kolejnej nocy protestów w
Belfaście
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-56699716
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W NASA ponownie przeniesiono pierwszy lot helikoptera na Marsie
źródło: IZ
https://iz.ru/1149686/2021-04-10/v-nasa-vnov-perenesli-pervyi-poletvertoleta-na-marse

Koronawirus: Szef WHO krytykuje „szokujący" podział w globalnym szczepieniu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-56698854

Alibaba: Chińska instytucja regulacyjna nakłada ogromną karę finansową na
firmę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-56701765

9.IV
Wulkan na wyspie Saint Vincent - erupcja spowodowała masową ewakuację
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Druga eksplozja była rekordowa, jej skutkiem była wielka pionowa kolumna
popiołu

Erupcja wulkanu doprowadziła do pokrycia tej karaibskiej wyspy - St.
Vincent popoiłem i dymem zmuszając jednocześnie tysiące ludzi do
opuszczenia swoich domów.
Wulkan La Soufrière nie był aktywny od dekad, ale w grudniu rozpoczął swoją
aktywnośc. W czwartek premier Ralph Gonsalves przekonał ponad 16 000
mieszkańców z "czerwonych stref" do ewakuacji. Wulkan zaczął wyrzucać
popiół na wysokość 6 km
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56693406

Kim Jong-un ostrzega Koreę Północną przed kryzysem podobnym do głodu za lat
90-tych
źródło: BB
https://www.bbc.com/news/world-asia-56685356

Iran domaga się zniesienia wszystkich sankcji wprowadzonych przez D. Trumpa
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/politik/ausland/iran-mohammed-dschawad-sarifverlangt-aufhebung-aller-trump-sanktionen-a-a84b6c01-3837-47e6-b52657db22ce5fb5

ROSJA: W Wielkiej Brytanii natrafiono na nowy szczep koronawirusa
źródło: IZ
https://iz.ru/1149360/2021-04-09/v-velikobritanii-obnaruzhili-novyi-vidpotentcialno-opasnogo-koronavirusa

Wielka Brytania: Książę Filip zmarł w wieku 99 lat, poinformował Pałac
Buckingham
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-11437314

Greta Thunberg nie planuje wziąć udziału w szczycie klimatycznym COP26 w
Glasgow
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-56678977
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„Zaginione złote miasto" odnalezione w Egipcie odsłania sposób w jaki żyli
faraonowie"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56686448

8.IV
Belfast: Najgorsze zamieszki w Irlandii Północnej od lat

Jeden z tzw. murów pokoju w Belfaście został podpalony

Zamieszki w Belfaście w środę w nocy byał na taką skalę , która nie
zdarzyła się od lat poinformował policja

W czasie kilku godzin niepokojów zaatakowano policjantów, użyto koktajli
Mołotowa oraz podpalono autobus. Ośmiu policjantów zostało rannych podczas
starć pomiędzy lojalistami a nacjonalistami
POLSKI PORTAL 1-30 kwiecień 2021

48

nr 4 (97)

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-56664868

Dawny wysłannik brytyjski do Mjanmy poinformował, że wojskowy attache
„zajął ambasadę"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56670524

ROSJA: „W populacji zawsze jest 10% ludzi, którzy nie reagują na żadne
szczepionki"
źródło: IZ
https://iz.ru/1147370/mariia-nediuk/v-populiatcii-vsegda-est-10-kotorye-nereagiruiut-na-liubye-vaktciny

Niemcy - Coronavirus: Żadnego luzowania, żadnego nieodpowiedzialnego
gadania
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-soeder-will-keinelockerungen-kein-unverantwortliches-gequatsche-a-8ee3fa05-f805-4ca4-b19b80aea2c026a4

Włochy zakopały cenzurę w kinie
Źródło: El Pais
https://elpais.com/cultura/2021-04-08/italia-entierra-la-censura-en-elcine.html

1 kwiecień (czwartek) - 7 kwiecień (środa) 2021
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Przewrót w Turcji: W masowym procesie główni oficerowie zostali skazani na
dożywotnie kary więzienia

Proces skoncentrował się głównie na wojskowych, którzy próbowali
telewizję państwową TRT

przejąć

Byli dowódcy w tureckiej armii zostali skazani na karę dożywotniego
więzienia w związku z nieudanym zamachu stanu przeprowadzonym w lipcu
20216 roku

Pośród skazanych znaleźli się dwaj mężczyźni, którzy szturmowali telewizję
turecką aby ogłosić przewrót w mediach

Dziesiątki tysięcy ludzi zatrzymano po nieudanym zamachu, w którym zginęło
251 cywilów. Prezydent Recep Tayyip Erdogan oskarżył o spisek ruch
kierowany przez amerykańskich muzułmanów powiązanych z duchownym Fethullah
Gulen. On sam był kiedyś sprzymierzeńcem prezydenta zaprzeczył oskarżeniom
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56663221

Urzędnicy z Arabii Saudyjskiej kategorycznie zaprzeczyli jakimkolwiek
sugestiom, że ich kraj odegrała jakąkolwiek rolę w rzekomej próbie dokonani
przewrotu w Jordanii
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56654108

NIEMCY: Kierownictwo Partii Zielonych chce 19 kwietnia zaproponować
kandydaturę na kanclerza
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestagswahl-gruenen-vorstandwill-am-19-april-vorschlag-fuer-kanzlerkandidatur-machen-a-624964fd-e1eb451b-a29e-a98ed914f8e6

USA: Stan Arkansas został pierwszym stanem, który zakazał leczenia oraz
operacji chirurgicznych dla ludzi transpłciowych poniżej 18 roku życia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56657625

ROSJA: W ciągu doby zarejestrowano 8294 przypadki zakażeń na koronawirusa
źródło: IZ
https://iz.ru/1147711/2021-04-07/v-rossii-za-sutki-vyiavili-8-294-sluchaiazabolevaniia-covid-19

Covid: W Brazylii umarło po raz pierwszy ponad 4000 ludzi w ciągu 24 godzin
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56657818

Europejski regulator leków: Nietypowe zakrzepy krwi „są bardzo rzadkim
efektem ubocznym szczepionki AstraZeneca"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56665150
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WIELKA BRYTANIA: Zmienia się zalecenie odnośnie szczepienia preparatem
AstraZeneca młodszych ludzi w związku występowaniem zakrzepów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/uk-56659036

Dubaj deportuje osoby w związku z nagą sesją zdjęciową na balkonie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56659761

6. IV
Wybory w Grenlandii: Zwycięstwo opozycji co stawia pod znakiem zapytania
rozwój kopalni

Główna partia opozycyjna w Grenlandii odniosła zwycięstwo w wyborach co
może mieć duże konsekwencje dla między narodowych interesów Arktyce

Lewicowa Partia Inuitów Ataqatigiit, która jest przeciwna projektowi
górniczemu na południu kraju zdobyła 37 % głosów. Jej przywódca powiedział
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w środę, że kopalnia Kvanefjeld, gdzie znajdują sie złoża rzadkich
minerałów nie będzie ich wydobywać
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56643429

IZRAEL: B. Netanyahu podejmie sie misji utworzenia nowego rządu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56648110

Sri Lanka zakazuje importu i uprawy oleju palmowego
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/wirtschaft/palmoel-sri-lanka-verbietet-import-undanbau-a-3007b1b7-8aa4-430e-8fe0-8ea1021511be

Paryż odpowiada na kampanię związaną z brudnymi ulicami
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56650305

AUSTRIA: S. Kurtz uznała za niedopuszczalne decydowanie geopolityki
kwestii rejestracji preparatu „Sputnik V"

w

źródło: IZ
https://iz.ru/1147521/2021-04-06/kurtc-zaiavil-o-nedopustimostigeopolitiki-v-voprose-registratcii-sputnik-v
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Przypadek F.J. Hubera: Szefa nazistowskiej policji w Wiedniu, który
szpiegował dla Zachodnich Niemiec
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56649935

5.IV
MOZAMBIK: Miasto Palma „zostało odbite" z rąk bojowników islamskich

Tysiące ludzi uciekło z nadmorskiego miasta po tym kiedy doszło do
konfliktu

Zdaniem armii w Mozambiku przejęto z powrotem pełna kontrolę nad miastem
Palma po tym jak ponad tydzień temu zostało ono zajęte przez bojowników
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„Znaczna" liczba bojowników została zabita podczas kontrofensywy,
poinformował rzecznik armii. Radio państwowe poinformowało, że mieszkańcy,
którzy uciekli zaczęli powracać - część do domów, które zostały
splądrowane. Kilkudziesięciu cywilów zostało zabitych a co najmniej 11 000
ludzi opuściło domy po tym jak bojownicy zajęli Palmę 24 marca
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-56637573

Katastrofa pociągu na Tajwanie: Media w kraju zostały zdominowane przez
chwytające za serce opowieści tych, którzy ocaleli
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56636595

Stany Zjednoczone poprosiły Rosje o wyjaśnienie sytuacji na granicy z
Ukrainą
źródło: IZ
https://iz.ru/1147050/2021-04-05/v-ssha-poprosili-obiasnenii-ot-rossii-posituatcii-na-granitce-s-ukrainoi

A. Navalny skarży się na gorączkę i silny kaszel
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/politik/ausland/alexej-nawalny-klagt-ueber-fieberund-starken-husten-a-c691d366-f75b-4302-8567-3c5d2f6455d9

Harvey Weinstein składa apelację wobec wyroku gdzie został oskarżony o
przestępstwa na tle seksualnym
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56642644

Zniesienie lockdowanu w Wielkiej Brytanii jak planowano 12 kwietnia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-56641596
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4.IV
Jordania oskarża księcia Hamzaha o spisek w celu destabilizacji królestwa

Król Abdullah i jego żona królowa Rania (po prawej) na uroczystości ślubnej
księcia Hamzah i jego pierwszej żony (po lewej) wraz z matką Hamzaha
królową Noor (w środku) w 2004 roku

Były książę Jordanii został oskarżony o próbę zmobilizowania przywódców
plemion przeciwko rządowi, poinformował zastępca premiera

Książę Hamzah bin Hussein współpracował z „obcymi siłami" aby
zdestabilizować państwo powiedział Ayman Safadi.
Książę wcześniej opublikował wideo w którym informuje, że został na niego
nałożony areszt domowy. Zaprzeczył, że brał udział w konspiracji , ale
oskarżył liderów Jordanii o korupcję i niekompetencję.
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56633266

FRANCJA: Aresztowano pięć kobiet podejrzanych o terroryzm
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/politik/ausland/fuenf-frauen-wegen-terrorverdachtsfestgenommen-a-f6846a0c-aea0-46bc-94f1-7013091444c1

Katastrofa pociągu w Tajwanie: Menedżer, którego ciężarówka znalazła się na
torach i doprowadziła do najgorszej katastrofy kolejowej w Tajwanie wyraził
„wielki żal"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56632955

Marwa Elselehdar: „Oskarżono mnie o blokowanie Kanału Sueskiego"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56615521

Epidemiolog mówi o początku czwartej fali koronawirusa w USA
źródło: IZ
https://iz.ru/1146589/2021-04-04/epidemiolog-zaiavil-o-nachale-chetvertoivolny-koronavirusa-v-ssha

Szczyt zachorowań na koronawirusa we wschodniej i środkowej Europie w
Wielkanoc
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56588509
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Covid w Indiach: W prowincji Maharashtra wprowadzono godzinę policyjną oraz
lockdown w weekend
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56632949

3.IV
Covid-19: Siedem zgonów spowodowanych zakrzepicą w Wielkiej Brytanii po
szczepieniu preparatem AstraZeneca

Siedmioro ludzi zmarło w wyniku wystąpienia zakrzepów krwi po sczepieniu
preparatem AstraZeneca w Wielkiej Brytanii, poinformowano BBC
Zakrzepy pojawiły się u 30 osób spośród 18 milionów zaszczepionych do 24
marca. Nie wiadomo czy to jest zbieg okoliczności czy wynika to z efektów
ubocznych szczepienia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-56620646

Covid-19: Włochy wracają do silnego lockdownu w czasie Wielkanocy
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-europe-56621342

We Włoszech oceniono prawdopodobieństwo wojny z Ukrainą
źródło: IZ
https://iz.ru/1146336/2021-04-03/v-italii-otcenili-veroiatnost-voiny-iz-zaukrainy

Ukraina zapowiada wspólne ćwiczenia wojskowe z NATO
źródło: Der Spiegel
https://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-kuendigt-gemeinsamemilitaeruebung-mit-nato-an-a-a8091c37-5310-4972-adf1-10f2e1edf3d3

Zator w Kanale Sueskim spowodowany przez statek Ever Given został usunięty
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56625680

2.IV
Tajwan: Kilkadziesiąt osób zginęło po tym kiedy doszło do zderzenia i
wykolejenia sie pociągu w tunelu
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Część pasażerów wyszła na dach aby uratować się

Co najmniej 50 osób zginęło i kilkadziesiąt innych zostało rannych po tym
jak pociąg z 500 pasażerami zderzył sie i wykoleił w tunelu w Tajwanie

Pociag składający sie z ośmiu wagonów najprawdopodobniej uderzył w pojazd
budowlany, który przewrócił się na tory u wejścia do tunelu. Ratownicy
przeszukali poważnie zniszczone wagony we wnętrzu tunelu, aby odnaleźć
ocalałych, spośród nich niektórzy rozbili szyby aby wydostać się na
zewnątrz. Pociąg relacji Taipei - Taitung wiózł ludzi, którzy chcieli
spędzić urlop podczas długiego weekendu. Wielu pasażerów w środku nie miało
miejsc siedzących bo pociąg był pełen.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-56612248

Rosyjskie „oddziały gromadzą się” w pobliżu granicy z Ukrainą co
zaalarmowało NATO
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56616778

J. Biden zapewnia Ukrainę

o „niezachwianym wsparciu"

źródło: Der Spiegel
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https://www.spiegel.de/politik/ausland/joe-biden-sichert-ukraineunerschuetterliche-unterstuetzung-gegen-russland-zu-a-29d2bbd3-0fd7-44bbb412-daf80b9b2df9

Joe Biden poparł kroki Ukrainy zmierzające do członkowstwa w NATO
źródło: IZ
https://iz.ru/1146064/2021-04-02/baiden-podderzhal-shagi-ukrainy-kchlenstvu-v-nato

Kapitol w USA: Zginął policjant po tym jak samochód uderzył w barierę
ochronną
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56620113

Asteroida, której uderzenie doprowadziło do wyginięcia dinozaurów, dała
początek amazońskim lasom deszczowym
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-56617409

1.IV
Hong Kong: Jimmy Lai pośród siedmiu aktywistów uznanych za winnych udziału
w protestach
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Jimmy Lai jest założycielem Apple Daily i często jest krytyczny w stosunku
do władz Hong Kongu i Chin
Siedmiu najbardziej znanych aktywistów prodemokratycznych zostało uznanych
za udział w nielegalnych zebraniach związanych z wielkimi demonstracjami
dwa lata temu

Właściciel mediów Jimmy Lai oraz polityk z dużym stażem Martin Lee znaleźli
pośród uznanych za winnych organizowania nielegalnych marszów. Wszystkie
siedem osób nie przyznało się do winy ale zostali aresztowani
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56598942

Wśród azjatyckich pracowników klubów masażu: „Jak możemy się nie bać"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-56581399

ROSJA: W strefie budowy gazociągu „Nordstream 2" pojawiły
statki marynarki wojennej
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źródło: IZ
https://iz.ru/1145295/2021-04-01/v-zone-stroitelstva-sp-2-aktivizirovalisinostrannye-voennye-suda

Francja zamyka wszystkie szkoły na trzy tygodnie
źródło: AZ
https://www.allgemeine-zeitung.de/politik/thema-des-tages/frankreichschliesst-alle-schulen-fur-drei-wochen_23436837

Covid: Dystrybucja europejskiej szczepionki przebiega „niezmiernie wolno" WHO
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56600660
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