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15 lipiec (czwartek) – 21 lipiec (środa) 2021

21.VII
Powodzie w Chinach: 12 osób zginęło w pociągu w Zhengzhou a tysiące jest
ewakuowanych w Henan

Dwadzieścia osób zginęło po rekordowych opadach deszczu, które spowodowały
zatopienie tuneli metra w Chinach zostawiając pasażerów uwięzionych w
wagonach

W mediach społecznościowych opublikowano wideo w którym pasażerom woda
sięga do szyi. Widać zatopione perony. Ostatecznie ponad 500 osób uratowano
z tunelów w prowincji Henan informują władze
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57861067
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Władze w pn-wch Nigerii informują, że uwolniły 100 kobiet i dzieci, które
zostały porwane przez bandytów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-57910833

Nowy paszport covidowy we Francji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-57907678

Wielka Brytania i Francja podejmą wspólne działania aby powstrzymać
migrantów przekraczających Kanał La Manche
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-57909188

Mucormycosis: W Indiach zanotowano ponad 4300 zgonów wywołanych „czarnym
grzybem"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57897682

Covid: Złość po tym kiedy połowa Australijczyków została objęta lockdownem
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-australia-57911032

ROSJA: D. Pieskow zapowiedział otwartość władz na pandemię COVID-19
źródło: IZ
https://iz.ru/1196130/2021-07-21/peskov-zaiavil-ob-otkrytosti-vlastei-votnoshenii-pandemii-covid-19

20. VII
USA: Pożary w stanie Oregon - Zniszczeniu uległo 364 000 akrów

W amerykańskim stanie Oregon spłonęło ponad 364 000 akrów zmuszając tysiące
ludzi do ewakuacji

Dom Sayyid Beya w pobliżu miasta Bly w Oregonie spłonął doszczętnie

Ponad 2000 strażaków próbuje opanować tzw. Bootleg Fire - jeden z
największych pozarów w historii stanu. Od momentu rozpoczęcia 6 lipca
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żywioł objął obszar większy niż zajmuje miasto Los Angeles. To jeden z
ponad 80 większych pożarów które pojawiły się na 13 stanach powodowane
przez ostatnie wysokie temperatury oraz silne wiatry
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57890935

Pedro Castillo ogłosił się prezydentem elektem w Peru
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57897402

Chiny zaprzeczyły oskarżeniom, że są winne przeprowadzenia cyber ataków na
firmę Microsoft
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57898147

Twitter zawiesza Marjorie Taylor Greene w związku z „wprowadzającymi w
błąd" postami na temat Covid
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57897401

ROSJA: Ministerstwo rolnictwa zdementowało dane o ryzyku niedoboru towarów
w sklepach
źródło: IZ
https://iz.ru/1195537/2021-07-20/minprirody-oproverglo-soobshcheniiariteilerov-o-defitcite-tovarov-v-magazinakh
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Miliarder Jeff Bezos odbył krótką podróż w kosmos w swoim pierwszy locie
załogowym w swojej rakiecie, New Shepard
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-57849364

19. VII
Pegasus: Oprogramowanie szpiegowskie sprzedane rządom „aby śledzić
aktywistów"

Aktywiści zajmujący się prawami człowieka, dziennikarze oraz prawnicy na
świecie byli inwigilowani przez oprogramowanie zainstalowane na telefonach
sprzedane autorytarnym rządom przez izraelską firmę donosi raport mediów

Na liście znalazło się około 50 000 numerów telefonów ludzi, którzy byli w
kręgu zainteresowania firmy - NSO Group, które wyciekły na zewnątrz. Nie
jest jasne skąd pochodzi lista - oraz ile telefonów zostało faktycznie
zhakowanych
NSO zaprzecza, że działo na szkodę. Tłumaczy, że oprogramowania było
wykorzystywane przeciwko przestępcom i terrorystom i jest ono dostępne
tylko dla wojska, firm prawniczych oraz agencji wywiadowczych z krajów gdzi
przestrzega się praw człowieka.
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/technology-57881364
We Francji zdemolowano centra szczepień
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-57883397

Ulewy w Mumbaju: zginęło co najmniej 30 osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-57884699

Wyścigi konne: Tysiące koni wyścigowych zabito w rzeźni w Wielkiej Brytanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-57881979

Olimpiada w Tokio: „Plaga ostryg"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57883922

ROSJA: Wirusolog wyjaśnił, że wirus rozprzestrzenia się dzięki mutacjom
źródło: IZ
https://iz.ru/1195038/2021-07-19/virusolog-obiasnil-mutatciiami-uskorenierasprostraneniia-koronavirusa

18.VII
Powodzie w Europie: Osoby dotknięte nimi przystępują do sprzątania zalanych
miejsc po tym jak wody ustępują
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Angela Merkel (w środku) rozmawia z mieszkańcami dotkniętymi przez powodzie

Mieszkańcy w regionach Niemiec i Belgii najbardziej dotkniętych przez
ostatnie powodzie rozpoczęli wielkie sprzątanie po tym jak opadły wody
Skala zniszczenia jest widoczna kiedy zespoły ratunkowe kontynuują
poszukiwania ofiar. Co najmniej 180 osób zginęło i wiele jest zaginionych
dlatego liczba zmarłych może być wyższa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-57876982

HAITI: Żona zmarłego prezydenta Jovenel Moïse powróciła po ataku do kraju
po leczeniu na Florydzie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57877241

Były szef Rady Europejskiej zapowiedział rozpad UE
źródło: IZ
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https://iz.ru/1194706/2021-07-18/eks-glava-evrosoveta-predrek-raspad-es

Kraje OPEC zgodziły
więcej końca roku

się na zwiększenie produkcji ropy o 400 tys. baryłek

źródło: BBC
https://iz.ru/1194713/2021-07-18/strany-opek-uslovilis-uvelichit-dobychuna-400-tys-bs-do-kontca-goda

Covid-19: Premier Wielkiej Brytanii oraz kanclerz udali się na kwarantannę
po kontakcie z ministrem zdrowia, który miał wynik pozytywny
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-57879730

17.VII
Powodzie w Europie: Ratownicy walczą o odnalezienie zaginionych ciagle
setki ludzi są uważane za zaginione
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Grupy ratowników przygotowują się do uprzątnięcia zatopionych samochodów z
drogi nr B265

Grupy ratowników spieszą się aby odnaleźć ocalałych z powodzi, które
ogarnęły zachodnią Europę zabijając co najmniej 170 osób

Wciąż wiele osób uważa się za zaginione po tym jak rekordowe opady deszczu
wywołały masowe powodzie w Niemczech i Belgii, uważa się, że liczba ofiar
może wzrosnąć. Zatopione samochody są przeszukiwane pod kątem ciał po tym
jak wody opadają
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-57871308

Danish Siddiqui: Indyjski fotoreporter zabity w Afganistanie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57859652

„Syndrom hawański" - jak tajemnicza choroba dotyka amerykańskich dyplomatów
w Wiedniu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-57875322

Strajk głodowy migrantów dla zmiany statusu prawnego w Belgii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-57867823

Najcieplejszy dzień w Irlandii Północnej temperatura przekroczyła 30 stopni
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-57875732
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16.VII
Powodzie w Europie: Co najmniej 120 osób zginęło a setki osób jest
zaginionych

Około 1300 osób uważa się za zaginione na zachodniej prowincji Niemiec
Ahrweiler

Co najmniej 120 osób zginęło oraz setki uważa się za zaginione w zachodniej
Europie po najgorszej powodzi od dekad

Rokordowa ilość opadów spowodowała wylanie rzek z koryt oraz zniszczenia w
regionie.
W Niemczech gdzie liczba ofiar wynosi ponad 100 kanclerz Angele Merkel
wezwała do walki ze zmianami klimatycznymi. Co najmniej 20 osób zmarło w
Belgii. Dotknięte są również Niderlandy, Luksemburg oraz Szwajcaria
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-57858829
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Liczba ofiar powodzi w Niemczech przerosła 100 osób
źródło: IZ
https://iz.ru/1193997/2021-07-16/chislo-zhertv-navodneniia-v-germaniiprevysilo-100-chelovek

Kanada: Rdzenni mieszkańcy wezwali rząd Kanady aby ujawnił dane dotyczące
dzieci uczęszczających do szkół, aby pomóc zidentyfikować nieoznaczone
groby
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57855952

ROSJA: D. Pieskow ocenił decyzję o zniesieniu kodów QR w placówkach
gastronomicznych w Moskwie
źródło: IZ
https://iz.ru/1194015/2021-07-16/peskov-otcenil-reshenie-ob-otmene-qrkodov-v-zavedeniiakh-obshchepita-moskvy

Władze w Chinach informują, że niezaszczepieni rodzice nie mogą posyłać
dzieci do szkół
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57859356

Covid w Australii: Lockdown w Melbourne wywołał protesty
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-australia-57859526

15.VII
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Powodzie w Niemczech: Zginęło kilkadziesiąt osób po rekordowo wysokich
opadach w Niemczech i Belgii

Do pomocy ludziom w dotkniętych terenach użyto wojska

Co najmniej 70 osób zginęło w Niemczech i Belgii po tym jak rekordowo
wysokie opady doprowadziły do wylania rzek

Większość ofiar pochodzi z Niemiec ale co najmniej 11 zginęło w Belgii, a
część uważa się za zaginione. Najbardziej dotknięte zostały prowincje:
Rhineland-Palatinate oraz North Rhine-Westphalia ale również Holandia
ucierpiała. Lokalne władze obwiniają zmiany klimatyczne jako przyczynę
opadów.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-57846200

ROSJA: Na Kremlu wyrazili nadzieję o wzajemnym uznaniu szczepionek z UE
źródło: IZ
https://iz.ru/1193432/2021-07-15/v-kremle-zaiavili-o-nadezhde-na-reshenievoprosa-o-vzaimnom-priznanii-vaktcin-s-es
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ROSJA: D. Peskov poinformował o podjęciu konkretnych kroków w celu
przeprowadzenia normandzkiego szczytu
źródło: IZ
https://iz.ru/1193433/2021-07-15/peskov-zaiavil-ob-otsutstvii-konkretnykhsrokov-provedeniia-normandskogo-sammita

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro l. 66 trafił do szpitala w związku z
występowaniem permanentnej czkawki
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57839717

Plądrowanie sklepów w Republice Południowej Afryki: użyto 25 000 żołnierzy
aby uspokoić sytuację
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-57848357

Australia skrytykowała propozycję UE w kwestii nałożenia podatku węglowego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-57845171

AFGANISTAN: Relacja z prowincji Kunduz gdzie nie ma Talibów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57841719
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Koreański gigant produkujący olej palmowy - Korido został pozbawiony
certyfikatu świadczącym o zrównoważonym rozwoju
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57845156

8 lipiec (czwartek) – 14 lipiec (środa) 2021

14.VII
Zamieszki w RPA w związku z prezydentem J. Zumą: w Durbanie utworzyły się
kolejki w związku z brakami towarów

Lokalni mieszkańcy w Soweto zgodzili sie pomóc w uprzątnięciu splądrowanych
sklepów

Przed sklepami i stacjami benzynowymi w południowoafrykańskim porcie Durban
utworzyły sie kolejki po kilku dniach niepokojów spowodowanych uwięzieniem
byłego prezydenta Jacoba Zumy
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Strażacy sprzątają bałagan , którym pomagają lokalni mieszkańcy.
Demonstranci splądrowali i zniszczyli sklepy doprowadzając do braków w
zaopatrzeniu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-57834840

CHINY: W wyniku zawalenia się hotelu w mieście Suzhou zginęło 17 osób a
rannych zostało pięć
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57830767

AFGANISTAN: Taliban powiesił swoja flagę nad przejściem granicznym z
Pakistanem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57818221

USA: Demokraci z Teksasu nie zważają na groźby aresztu po tym jak opuścili
stan aby uniemożliwić Republikanom przegłosowanie nowej ustawy wyborczej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57831860

Strony rosyjskiej grupy REvil związanej z oskarżeniami o ataki na setki
firm znikały z internetu
POLSKI PORTAL 1-31 lipiec 2021

15

nr 7 (100)

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/technology-57826851

13.VII
Protesty na Kubie: Areszty po tysięcznych protestach przeciwko rządowi

Ramón Espinosa fotograf z agencji AP został ranny podczas robienia zdjęć w
czasie protestów

Kilkadziesiąt osób zostało aresztowanych na Kubie po tym jak tysiące ludzi
przyłączyły się do największych protestów od dekad przeciwko
komunistycznemu rządowi na wyspie informują media oraz źródła opozycji

Nieautoryzowane zebrania publiczne są nielegalne na Kubie a protesty
odbywają sie rzadko. Zdjęcia udostępnione w mediach społecznościowych
pokazują zatrzymania jak się wydaje dokonywane przez służby bezpieczeństwa,
bicie oraz używanie gazu pieprzowego. Zdaniem prezydenta Kuby protestujący
byli „najemnikami"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57813704
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Co najmniej 92 osoby zmarły w mieście Nasiriya po tym kiedy na oddziale
zakaźnym (Covid) doszło do wybuchu pożaru
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57814954

ROSJA: W hotelu w mieście Gelendzhik wszczęto śledztwo w związku z wybuchem
gazu
źródło: IZ
https://iz.ru/1192357/2021-07-13/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktuvzryva-v-gostinitce-v-gelendzhike

USA: Politycy należący do partii demokratycznej w Teksasie masowo opuścili
swój stan aby uniemożliwić republikanom przegłosowania ustawy zaostrzającej
reguły ordynacji wyborczej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57814213

Złowienie gigantycznej złotej rybki w amerykańskim jeziorze sprowokowało
wydanie oświadczenia dla właścicieli zwierząt
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57816922

Kraj w liczbach: Życie w Afganistanie po opuszczeniu przez Amerykanów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57767067

12.VII
Protesty na Kubie: Tysiące osób wzięły udział w protestach przeciwko
rządowi w związku z problemami gospodarczymi
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Miejsca protestów na Kubie

Tysiące Kubańczyków podjęły ryzyko osadzenia w więzieniu przyłączając się
do największych od kilku dekad protestów przeciwko komunistycznemu rządowi

„Nie mamy żywności, lekarstw, nie ma wolności. Oni nie pozwalają nam żyć
powiedział w niedzielę BBC jeden z protestujących, który nazywa sie
Alejandro. Prezydent kraju wezwał swoich zwolenników, a by ci „walczyli" z
protestującymi. Kuba znajduje sie w kryzysie gospodarczym i została
dotknięta przez sankcje amerykańskie oraz Covid
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57799852

Niemcy wydały Wszystkie pozwolenia na budowę gazociągu „Nord Stream 2"
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źródło: IZ
https://iz.ru/1191869/2021-07-12/germaniia-vydala-vse-razresheniia-nastroitelstvo-severnogo-potoka-2

Jordania skazała dwie osoby oskarżone o planowanie przewrotu w kraju
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57802869

Fale gorąca w Stanach Zjednoczonych: W Zachodnich stanach płoną lasy na
skutek wzrostu temperatur
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57794263

Szef firmy Google Sundar Pichai ostrzega przed zagrożeniem wolności w
internecie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/technology-57763382

USA: Na Florydzie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy umarło rekordowo dużo
manatów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57802165

Reakcja po tym kiedy Anglia przegrała z Włochami podczas finałowego meczu
Euro 2020
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/sport/live/football/57800991

ROSJA: Naukowcy podali przeciwskazania do szczepienia przeciwko COVID-19
źródło: IZ
https://iz.ru/1191908/2021-07-12/uchenye-nazvali-prichiny-dlia-medotvodaot-vaktcinatcii-ot-covid-19

Szczepionka Covid: Tajlandia decyduje się na łączenie różnych szczepionek w
miarę jak rośnie liczba zakażeń
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57801251

11.VII
Zawalenie sie budynku w Miami: Co wiadomo na temat ofiar
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Tam gdzie mieszkały ofiary

Zespoły ratowników dotarły do kolejnych ofiar budynku który zawaliła sie na
Florydzie 24 czerwca. Potwierdzono śmierć 95 osób 14 uważa się za zaginione

Poszukiwania ofiar było prowadzone powoli kiedy ratownicy przekopywali się
przez rumowisko. Prawie trzy tygodnie po zawaleniu się poszukiwania trwają
ale już nie ma nadziej na znalezienie żywych osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57609104

Olimpiada w Tokio: Widzowie w większości nie będą uczestniczyć w igrzyskach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57760883

Brytyjski biznesman Sir Richard Branson spełnia swą życiową ambicję lecąc
na granicy kosmosu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-57790040

M. Zacharowa potępiła MSZ Francji za słowa o rosyjskich i chińskich
szczepionkach
źródło: IZ
https://iz.ru/1191590/2021-07-11/zakharova-osudila-mid-frantcii-za-slova-orossiiskikh-i-kitaiskikh-vaktcinakh
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Pochodzenie Covid: Naukowcy podnoszą kwestię dotyczącą dowodów pochodzenia
wirusa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-57782955

10.VII
Haiti prosi o wsparcie zagranicznych wojsk po zamordowaniu prezydenta

Po zatrzymaniu napastników znaleziono siekiery, przecinaki do drutu,
rachunki w dolarach amerykańskich oraz kolumbijskie paszporty

Haiti poprosiło o wysłanie do kraju zagranicznych żołnierzy, aby chronić
infrastrukturę kraju po zamordowaniu prezydenta Jovenel Moïse

Prośbę wysłał rząd do USA oraz ONZ ale Stany Zjednoczone poinformowały, że
nie mają w planach udzielenia pomocy wojskowej „w obecnym czasie".
Rada Bezpieczeństwa ONZ może zgodzić się na każdą prośbę i wysłać
międzynarodowe siły na Haiti pod auspicjami ONZ.
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57786862

Wenezuela: w wyniku bitwy pomiędzy policją a gangami w Caraca zginęło 26
osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57788117

Fala gorąca w USA: W Kalifornii i Newadzie panują rekordowo wysokie
temperatury
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57788118

J. Biden obiecał, że stany Zjednoczone podejmą działania w związku z
rosyjskimi cyberatakami
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57786302

USA - Charlottesville w stanie Wirginia: Zabrano pomnik Roberta E Lee generała amerykańskich konfederatów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57788220

9.VII
Jovenel Moïse: Zagraniczny oddział najemników zabił prezydenta Haiti uważa policja
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Wielkie tłumy otoczyły miejsce
sprawców

Pétion-Ville w mieście

gdzie zatrzymano

Grupa 28 zagranicznych najemników składających sie m.in. z emerytowanych
kolumbijskich żołnierzy zamordowała prezydenta Haiti Jovenel Moïse
poinformowała policja.

Po walce w stolicy Port-au-Prince zatrzymano 17 mężczyzn, część w domu, w
którym się zatrzymali a innych po tym jak weszli do obiektu należącego do
ambasady Tajwanu. Trzej podejrzani zostali zastrzeleni przez policję a
ośmiu jest poszukiwanych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57766749

Taliban zajął kluczowe przejścia graniczne w Afganistanie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57773120

Pożar fabryki w Bangladeszu: Co najmniej 52 osoby zginęły
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-asia-57763446

SZWECJA: W wyniku rozbicia się samolotu zginęło ośmiu spadochroniarzy oraz
pilot
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-57774490

Zdaniem Architektów z RIBA (Royal Institute of British Architect)
wyburzanie budynków przyczynia się do emisji dwutlenku węgla
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/uk-57756991

Film Vala Kilmera jest poruszający uważają krytycy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-57775495

8.VII
Jovenel Moïse: Policja zastrzeliła cztery osoby po zamordowaniu prezydenta
Haiti
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Jovenel Moïse został zabity po tym kiedy atakujący wtargnęli do jego domu
w Port-au-Prince

Szef policji Léon Charles powiedział, że czterech podejrzanych zostało
zabitych a dwóch zatrzymanych ale na resztę trwa obława. „Zostną zabici
albo złapani" - powiedział szef policji. Jovenel Moïse l. 53 został
kilkakrotnie postrzelony a jego zona ranna kiedy napastnicy wtargnęli do
ich domu w środę.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57758864

Olimpiada w Tokio: Widzowie w znacznej części będą mieli zakaz oglądania
zawodów w związku z ogłoszeniem stanu wyjątkowego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57760883

Jacob Zuma: Były prezydent RPA oddał się w ręce policji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-57758540
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Wielka Brytania: Boris Johnson skrytykowany w związku z podróżą na wyspę
Mustique
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-57761943

AUSTRALIA: W Sydeny wzrost zakażeń pomimo wprowadzenia lockdownu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-57758801

1 lipiec (czwartek) – 7 lipiec (środa) 2021

7.VII
Siły afgańskie informują, że wyprały Talibów z zachodniej części miasta

Jak podają raporty w mieście Qala-e-Naw przez cały dzień trwały walki
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Siły afgański odbiły budynki rządowe w zachodniej części miasta, które
zostało zaatakowane przez Taliban informują władze

W środę siły talibskie weszły do miasta Qala-e-Naw - był to pierwszy
bezpośredni atak na stolice prowincji od kiedy USA wycofały swoich
ostatnich żołnierzy. agencja Reuters podaje, że aby odeprzeć atakujących
wykorzystano lotnictwo oraz siły specjalne
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57748695

Prezydent Haiti Jovenel Moïse został zastrzelony w swoim domu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57750358

Peter R de Vries: Holenderski dziennikarz śledczy został ranny w wyniku
postrzelenia w Amsterdamie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-57743233

Peter R de Vries: Postrzelenie dziennikarza śledczego wstrząsnęło
Holendrami
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-57749095
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Kraje europejskie ostrzegają Iran w związku z dalszym wzbogacaniem uranu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57744952

Po wprowadzeniu nowego prawa w Myanmar policja odchodzi i przyłącza się do
protestujących ludzi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57739572

Wyznaczony przez sędziego prawnik do reprezentacji Britney Spears poprosił
o dymisję
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-57747185

6.VII
Stany Zjednoczone opuściły bazę powietrzną Bagram w nocy bez żadnej
informacji, mówi afgański dowódca
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Afgański żołnierz zbiera rzeczy pozostawione przez żołnierzy amerykańskich
po tym jak opuścili bazę powietrzną Bagram

Wojsko amerykańskie opuściło bazę Bagram - kluczową bazę z lotniskiem w
Afganistanie - w nocy bez informowania Afgańczyków, powiedział nowy dowódca
bazy
Generał Asadullah Kohistani powiedział BBC, że USA opuściły Bagram o 3.00 w
nocy czasu lokalnego w piątek. W Bagram znajduje się również więzienie i
pozostało tam aż do 5000 więźniów talibskich. Wojska Talibanu po wycofaniu
się amerykanów zajmują nowe tereny w Afganistanie.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57682290

Sprawa Viktora Babaryko: Białoruś uwięziła głównego krytyka A. Łukaszenki
na 14 lat
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-57733592
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Szczątki z zaginionego samolotu znaleziono na dalekim wschodzie na
półwyspie Kamczatka
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-57732364

Nowemu izraelskiemu rządowi nie udało się wprowadzić w życie
kontrowersyjnego prawa według którego Palestyńczycy z okupowanego terenów
Zachodniego Brzegu Jordanu albo Gazy którzy poślubili Izraelitów nie
mogliby uzyskać praw obywatelskich Izraela
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57732026

Covid: Izrael oraz Korea Południowa zerwały porozumienie z firmą Pfizer
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57732033

Covid-19: Niemcy znoszą zakazy dotyczące turystów z Wielkiej Brytanii i
Portugalii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-57730092

Influencerka reaguje na wprowadzenie nowego prawa w Norwegii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/newsbeat-57721080
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5. VII
Porwanie w Nigerii: Napastnicy uprowadzili 140 dzieci w prowincji Kaduna

Uczniowie zostali porwani w środku nocy, ich rzeczy osobiste zostały
Napastnicy w Nigerii porwali co najmniej 140 dzieci w pn-zach części kraju
informuje policja
W niedzielę rano co najmniej ośmioro ludzi również zostało uprowadzonych z
National Tuberculosis and Leprosy Centre (Krajowego Ośrodka Leczenia
Gruźlicy i Trądu) w mieście Zaria.
Dwie pielęgniarki oraz 12 miesięczne dziecko znajduje się pośród
uprowadzonych osób informuje pracownik szpitala
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-57636851

Zawalenie się budynku w Miami: W związku z obawą o bezpieczeństwo wyburzono
pozostałą część
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57716934
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Obsunięcia ziemi w Japonii: Para starszych ludzi pośród ocalonych, których
udało się wyciągnąć ze zniszczonych domów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57712884

AFGANISTAN: Wszystkie siły zagraniczne muszą opuścić kraj do czasu
upływającego terminu – Taliban
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57714808

Ever Given: Egipt zgodziła się na porozumienie, aby uwolnić statek, który
zablokował Kanał Sueski
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57719551

UFO: Niezidentyfikowane Obiekty Latające wykorzystują fizykę, której nie
rozumiemy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-57698819

4.VII
FILIPINY: Kilkadziesiąt osób zginęło po katastrofie samolotu wojskowego
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Samolot po katastrofie zapalił się

Pięćdziesiąt osób zginęło oraz kilkadziesiąt osób zostało rannych po tym
jak samolot wojskowy rozbił się w Filipinach

Samolot transportowy Lockheed C-130 miał na pokładzie 96 osób, głównie
żołnierzy kiedy rozbił się na lotnisku Jolo w prowincji Sulu. Żołnierze
mieli być wysłani do walki z bojownikami islamskimi takimi jak ugrupowanie
Abu Sayyaf. Ofiary należą głównie do personelu wojskowego, ale na ziemi
zginęły trzy osoby cywilne powiedział minister obrony
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57711597

Zawalenie się budynku w Miami: Zespół przygotowuje się do wyburzenia
budynku gdy zbliża się sztorm
źródła: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57710766
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Obsunięcia ziemi w Japonii: Para starszych ludzi wśród ocalałych osób,
które zostały wyciągnięte ze zniszczonych osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57712884

Papież Franciszek przeszedł pozytywnie operację okrężnicy w szpitalu w
Rzymie - informuje Watykan
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-57714250

WIELKA BRYTANIA: Covid-19 maski będą osobistym wyborem mówi Robert Jenrick
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-57710527

Populacja krytycznie zagrożonej antylopy saiga podwoiła się od 2019 roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-57688320

3.VII
ETIOPIA: - kryzys w Tigray: Głodem jest zagrożonych 400 000 osób ostrzega
ONZ
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Walki pomiędzy rządem w Etiopii a siłami w północnym Tigray doprowadziły do
chaosu w kraju

Ostatnie walki w Tigray doprowadziły do zagrożenia głodem, który dotyka
teraz ponad 400 000 ludzi - informuje ONZ

W pierwszym publicznym spotkaniu dotyczącym kryzysu członkowie Rady
Bezpieczeństwa ONZ ostrzegli, że az 33 000 dzieci jest niedożywionych.
Urzędnicy powiedzieli, że kolejne 1,8 miliona osób jest na krawędzi
zagrożenia głodem jako skutek 8-miesięcznego konfliktu. Ostrzegli również
przed kolejnymi starciami pomimo zapowiedzianego rozejmu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-57703538

Kryzys migrantów w Europie: U wybrzeży Tunezji zatonęła łódź z 43 osobami
na pokładzie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-57708064
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Obsunięcia ziemi w Japonii: @0 osób uważa się za zaginione w mieście Atmi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57704967

USA - Zawalenie się budynku w Miami: Wyburzenie pozostałej części budynku
zostało odłożone ze względu na zbliżający się sztorm
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57707533

Wysokie temperatury w Kanadzie: Po uderzeniu pioruna w Kolumbii Brytyjskiej
rozprzestrzeniają się pożary
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57703853

Proces o defraudacje pieniędzy w Watykanie - kardynał Angelo Becciu pośród
oskarżonych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-57706618

Plany Ukrainy aby kobiety służące w wojsku maszerowały w butach na wysikim
obcasie wywołał powszechne oburzenie
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-europe-57706617

2.VII
BAGRAM: Ostatnie siły USA i NATO opuszczają kluczową bazę w Bagram

Afgańscy żołnierze pilnowali Bagram w piątek

Ostani żołnierze amerykańscy i NATO opuścili powietrzna bazę Bagram,
centrum z którego prowadzono wojnę przeciwko bojownikom przez około 20 lat
informują władze

Wycofanie sił z bazy może być sygnałem, ze całkowite wycofanie sił
zachodnich z Afganistanu jest nieuniknione. Prezydent USA J. Biden
powiedział, że siły zostaną wycofane do 11 września
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-57692303

IRAK: Awarie linii energetycznych przy wzroście temperatur
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57693688

KANADA: Przewrócono pomniki królowej Wiktorii oraz Elżbiety II
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57693683

HAWAJE: Samolot Boeing 737 lądował przymusowo w morzu nieopodal Honolulu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57697835

Ciemna strona randek online
źródło: BBC
https://www.bbc.com/worklife/article/20210623-the-darkest-side-of-onlinedating

1.VII
Dzień Kanady: Odkryto więcej nieoznakowanych grobów czego skutkiem odwołano
święto
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Tysiące ludzi zebrały się w byłym
Saskatchewan

Marieval Indian Residential School w

Odkrycie nieoznaczonych grobów rdzennych mieszkańców w przeddzień 1 lipca
na który przypada Dzień Kanady poskutkowało wezwaniami do odwołania
uroczystości

Szczątki 182 osób w pobliżu szkoły w Kolumbii Brytyjskiej zostało odkryte w
środę. Odkrycie jest kolejnym po wcześniejszych znaleziskach. Liderzy
ludności rdzennej poinformowali, że spodziewają się znalezienia większej
ilości grobów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57674682

Kanada Lytton: Rekord wysokich temperatur w wyniku pożarów spłonęło 90 %
wioski
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57678054
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Zawalenie się budynku w Miami: „Ludzie poszli spać a potem zginęli"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-57674422

Europejski „paszport" szczepionkowy i co to oznacza dla podróży
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/explainers-57665765

Britney Spears: Sędzia nie zgadza się na usunięcie kurateli sprawowanej
przez ojca
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-57676545
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