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7. IX
AFGANISTAN: Talibowie oddali salwę w powietrze podczas trwających protestów
w Kabulu

Członków sił Talibanu widziano jak oddają salwę w powietrze aby rozproszyć
protestujących

Talibowie wystrzelili salwę ostrzegawczą aby rozpędzić tłum podczas
wielkiego protestu w stolicy kraju Kabulu

Na wideo widać biegnących ludzi i słychać odgłosy wystrzałów w tle. We
wtorek na ulice wyszły tysiące protestujących aby zaprotestować przeciwko
prawom Talibów ora żądać praw dla kobiet
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-58472978

Ideologia Talibanu: mieszanka islamskiego fundamentalizmu i zwyczajów
Pasztunów
źródło: El Pais
https://elpais.com/internacional/2021-09-07/los-talibanes-una-mezcla-defundamentalismo-islamico-y-costumbres-pastunes.html

Rosja jak dotąd nie ogłosiła uznania państwa Talibów
źródło: BBC
https://iz.ru/1218314/2021-09-07/rossiia-poka-ne-prinimala-resheniikasatelno-priznaniia-talibov

J. Bolsonaro: Nowe prawo ograniczy giganty technologiczne co do usuwania
przez nich kont ora treści z portali mediów społecznościowych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-58470093

WIETNAM: Mężczyzna został skazany na pięć lat pozbawienia wolności za
rozsiewania Covida
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-58405216
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Zmiany klimatyczne: Ważki zwiększają swój zasięg występowania w północnej
części globu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-58462181

6. IX
Białoruś uwięziła przedstawicieli opozycji: Maxima Znaka i
Kolesnikovą

Maria

Maxim Znak i Maria Kolesnikova pojawili się w sądzie gdzie zostali skazani
w poniedziałek
Dwójka wiodących opozycjonistów, którzy zakwestionowali wyniki wyborów na
prezydenta w Białorusi zostali uwięzieni za próbę zagrożenia bezpieczeństwa
narodowego oraz przejęcia władzy
Organizator protestów Maria Kolesnikova została skazana na 11 lat
pozbawienia wolności a prawnik Maxim Znak otrzymał wyrok 10 lat pozbawienia
wolności. Oboje przyłączyli się do rady opozycji po tym jak Alexander
Lukashenko ogłosił zwycięstwo w kwestionowanych wyborach w 2020 roku.
Prokuratura oskarżyła opozycjonistów o planowanie przewrotu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-58395120
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Taliban ogłosił ostateczne zwycięstwo w dolinie Panshir ostatnim punkcie
oporu
źródło: El Pais
https://elpais.com/internacional/2021-09-06/los-talibanes-proclaman-lavictoria-en-el-panshir-el-ultimo-reducto-de-resistencia.html

Przemoc ze strony Talibanu przeciwko protestującym jest coraz większa
informują organizacje walczące o prawa człowieka przy ONZ
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-58279900

Tajwan informuje, że 19 chińskich samolotów naruszyło przestrzeń powietrzną
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-58459128

Sześciu więźniów palestyńskich uciekło z izraelskiego więzienia przez tunel
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-58460702

Liderzy przewrotu w Gwinei utworzą nowy rząd w ciągu kilku tygodni
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-58461436

W Mexico City pomnik Kolumba zostanie zastąpiony postacią rdzennej kobiety
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-58462071
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ROSJA: W Armenii dopuszczono do użytku stosowanie rosyjskiej szczepionki
Sputnik Light
źródło: IZ
https://iz.ru/1217796/2021-09-06/v-armenii-odobrili-primenenie-rossiiskoivaktciny-sputnik-lait

5. IX
AFGANISTAN: Taliban oskarżony o zabicie ciężarnej policjantki

Rodzina Banu Negar poinformowała, że policjantka była w ósmym miesiącu
ciąży kiedy została zabita

Milicjanci Talibanu w Afganistanie zastrzelili policjantkę powiedział
świadek BBC

Kobieta znana jako Banu Negar została zabita w domu rodzinnym na oczach
sowich bliskich w mieście Firozkoh - stolicy centralnej prowincji Ghor. Do
zabójstwa doszło podczas raportów mówiących o eskalacji represji w stosunku
do kobiet w Afganistanie
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-58455826

Amerykański prawnik oskarżył Taliban o powstrzymywanie Afgańczyków i
Amerykanów przed opuszczeniem Afganistanu przez międzynarodowe lotnisko
Mazar-i-Sharif
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-58455959

Próba przewrotu w Gwinei: Wojsko chce przejąć władzę od prezydenta Alpha
Condé
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-58453778

Po wyborze lidera serbskiego Kościoła Prawosławnego doszło do starć w
Czarnogórze
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-58451372

Zespół amerykańskiej straży przybrzeżnej oraz ratownicy próbują
zlokalizować źródło wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej po huraganie Ida
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58446271
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AFGANISTAN: Nowe walki w ostatnim antytalibańskiem bastionie

Jak podają media w dolinie Panjshir trwają wali z udziałem tysięcy ludzi

Podano, że doszło do nowych walk w Dolinie Panjshir ostatnim regionie,
który nie dostał się w ręce Talibów
Jeden z ostatnich przywódców oporu w dolinie Amrullah Saleh określił jako
raporty według, których Taliban zajął teren jako bezpodstawne. Ale
przyznał, że warunki są ciężkie podczas gdy siły Talibanu odcięły telefony,
internet oraz zasilanie.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-58443679

NOWA ZELANDIA: Atak nożownika w supermarkecie: Rząd zaostrzy prawo
przeciwko terrorystom
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-58446260

Konflikt w Tigray w Etiopii: Według raportów tysiące ludzi zginęły w czasie
walk
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-africa-58450223

Populacja tuńczyka odnawia się ale rekiny zagrożone
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-58441142

3. IX
KOREA PÓŁNOCNA: Kim Jong-un wzywa do pilnego działania w związku ze
zmianami klimatycznymi

Kim Jong-un prosi urzędników aby zająć się szeregiem spraw w tym dostawą
żywności

Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un wezwał swoich urzędników aby zajęli
się dostawami żywności i podkreślił niebezpieczeństwo zmian klimatycznych
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Tajfuny w ubiegłym roku poważnie uszkodziły zbiory podobnie jak tygodnie
suszy, które poprzedziły obfite monsunowe deszcze również wpływając na
plony.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-58431010

Premier Nowej Zelandii J. Ardern nazywa atak przy pomocy noża w
supermarkecie (w wyniku którego rannych zostało co najmniej sześć osób)
„atakiem terrorystycznym"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-58405213

JAPONIA: Yoshihide Suga ustępuje ze stanowiska premiera
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-58405212

Zmiany klimatu: Ocieplanie Arktyki związane z chłodniejszymi zimami
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-58425526

W wyniku toksycznego wycieku z kopalni diamentów w Angoli zginęło 12 osób w
DRK
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-58432578

UE i AstraZeneca zawarły porozumienie w kwestii spornej dotyczącej
szczepionek
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-58426880
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2.IX
USA - Huragan Ida: W wyniku powodzi i podtopień w Nowym Jorku i New Jersey
zginęło 9 osób

W niektórych częściach Nowego Jorku spadło ponad 8 cm deszczu

Część osób została uwięziona w zalanych piwnicach swoich domów, w jednym z
pojazdów znaleziono ciało. Gubernatorzy Nowego Jorku i New Jersey ogłosili
stan wyjątkowy a burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio określił sytuację
jako „historyczna anomalia pogodowa"

Co najmniej dziewięć osób zginęło po tym pn-wsch część kraju nawiedziły
powodzie i tornada czytam w raporcie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58417442

Hiszpanię nawiedziły poważne powodzie po huraganie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-58417789
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Druga ewakuacja dla osób opuszczających Afganistan
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-58279900

ROSJA: Na Kremlu skomentowano stosunek Rosji do Afganistanu
źródło: IZ
https://iz.ru/1216105/2021-09-02/v-kremle-rasskazali-ob-otnosheniiakhrossii-i-afganistana

Prawo do aborcji w Teksasie: Sąd Najwyższy USA odmówił zablokowania nowego
prawa, które zakazuje aborcji dla większości kobiet
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58416805

ROSJA: D. Pieskow nazwał niebezpiecznym dla Rosji dążenie Ukrainy do NATO
źródło: IZ
https://iz.ru/1216113/2021-09-02/peskov-nazval-opasnym-dlia-rossiistremlenie-ukrainy-v-nato

Tokio 2020: Gniew po tym jak paraolimpijczyk został pozbawiony złotego
medalu za spóźnienie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-58405211

1.IX
Japonia znalazła czarne cząstki w szczepionce Moderny
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Kilka czarnych cząstek znaleziono w szczepionce firmy Moderna przez
farmaceutę
Farmaceuta znalazł kilka czarnych cząstek w jednej z fiolek zawierającej
szczepionkę w prefekturze Kanagawa informują władze. Około 3790 osób
otrzymało szczepionki z tej serii. Reszta szczepień została wstrzymana. Do
tego zdarzenia doszło po tym jak mniej niż tydzień temu Japonia zawiesiła
szczepienia 1, 63 miliona dawek Moderny z powodu skażenia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-58405210

AFGANISTAN: Dziennikarka, która przeprowadzała wywiady z Talibami ucieka z
kraju
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-58401364

STANY ZJEDNOCZONE: Texas wprowadza prawo zakazujące aborcji po upływie
sześciu tygodni
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58406496
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Huragan Ida: W Nowym Orleanie ogłoszono godzinę policyjna w związku z
brakiem zasilania
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58405169

Jamie Spears „ociaga się" z rezygnacją w sprawie odwołania swojej kurateli
nad Britney Spears
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-58406346

Cypr w stanie alertu w związku z wyciekiem ropy ze strony Syrii na M.
Śródziemnym
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-58394430

Policja we Włoszech rozpoczęła kontrolę włoskich stacji w związku z obawą
ze strony protestujących odnośnie zaburzenia kursowania szybkich pociągów w
pierwszy dzień obowiązywania paszportu Covidovego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-58408470
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