EDYCJA POLSKA

www.polskiportal.pl

POLSKI PORTAL
(nr 3-4) 11.XI-7.I.2010

POLSKA - EUROPA - ŚWIAT - >

KRONIKA WYDARZEŃ

W NUMERZE
2| ROSJA , Moskwa - Zamieszki o podłożu etnicznym
3| UKRAINA, Kijów - Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko stała się przedmiotem śledztwa
3| USA, Waszyngton - W grudniu spadł poziom bezrobocia w USA
3| WIELKA BRYTANIA , Londyn - Julian Asssagne znowu na wolności
4| PAKISTAN, Khyber - Ofiary amerykańskich samolotów bezzałogowych w rejonie Khyber w Pakistanie

AKTUALNOŚCI
Korea Północna i Południowa
Ogłoszono czerwony alarm na wodach Morza Żółtego
Ze względu na napiętą sytuację na Półwyspie Koreańskim Stany Zjednoczone starają się wywrzec naciski na Chiny, aby te jako największy sojusznik Korei Północnej wpłynęły na jej prowokacyjne działania.
Chiny z kolei skłonne są do rozpoczęcia rozmowy z udziałem 6 największych krajów azjatyckich.
I grudnia Stany Zjednoczone i Korea Południowa rozpoczęły 4 dniowe manewry na wodach morza chińskiego, które Pyongjang określił jako wstęp do inwazji. Wywiad Korei Południowej ostrzegł, przed wystąpieniem prawdopodobieństwa kolejnej prowokacji ze strony Północy - podobnej do tej kiedy 23 listopada
Korea Północna rozpoczęła ostrzał artyleryjski Korei Południowej w którym zginęło 4 osoby.
Iran - program nuklearny pod atakiem
Kiedy amerykańskie tajne depesze dyplomacyjne, ujrzały światło dzienne dzięki WikiLeaks okazało się,
że arabscy sąsiedzi Iranu byli wysoce zainteresowani ambitnym programem Teheranu w tym śmiercią
dwóch na ukowców atomistyki podczas eksplozji ładunku w samochodzie, w którym się znajdowali i za
co był odpowiedzialny, jak uważają niektórzy izraelski Mosad.
Irański prezydent M. Ahmadineżad, który oskarżył Stany Zjednoczone i Izrael o ataki, przyznał, że komputerowy wirus, który jak uważają niektórzy stworzony przez Izrael, skutecznie zniszczył wirówki służące do wzbogacania uranu. Pomimo tego, jak twierdzi prezydent, program będzie kontynuowany a sam
Iran jest skłonny powrócić do przerwanych rozmów dotyczących wzbogacania uranu przez Iran.
Kazchstan - kolejny sukces w dziedzinie rozbrojenia
Białoruś podczas spotkania w stolicy Kazachstanu zapowiedziała, że
jest skłonna pozbyć się swoich zbiorów wzbogaconego uranu, który mógłby być wykorzystany do produkcji bronii jądrowej. Zbiory mają zostać zniszczone do 2010 roku.
Była republika radziecka bardzo mocno uzależniona od Rosji głównie ze względu na dostawy energii
planuje budowę pierwszej elektrowni atomowej. Amerykańska Sekretarz stanu Hilary Clinton entuzjastycznie przyjęła wiadomosc wraz bialoruskim ministrem spraw zagranicznych podczas spotkania na
szczycie państw regionu.
Szwajcaria - deportacja zagranicznych przestępców
Pomimo sprzeciwu kilku polityków oraz organizacji walczących o prawa człowieka w Szwajcarii zaakceptowano propozycję deportacji zagranicznych przestępców, którzy dopuścili się poważnych przestepstw
takich jak gwałt czy rabunek.
Kontrowersyjne referendum organizowane przez Swiss People's Party zakończyło się przy 53% głosów
poparcia. Nowe prawo może prowadzić do konfliktów związanych z międzynarodowymi ustaleniami.
Cudzoziemcy stanowią więcej niż 20% całej ludności Szwajcarii.
Egipt - zwycięstwo partii rządzącej
Partia prezydenta Hosniego Mubaraka wygrała ogromną większością wybory w pierwszej rundzie do
parlamentu egipskiego. Opozycyjne Bractwo Muzułmańskie nie uzyskało ani jednego miejsca w Parlamencie w porównaniu do 2005 roku kiedy miało 88 mandatów.
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Niektórzy zagraniczni obserwatorzy wskazują na przypadki zastraszania i aresztowania głosujących.
Wybory prezydenckie mają odbyć się w 2011 roku. Obecny prezydent Hosni Mubarak sprawuje władzę
od 1981 roku.
Haiti - dysksja nad wynikami wyborów
8 grudnia tysiące demonstrantów pojawiły się na ulicach Port-au-Prince aby zaprotestować przeciwko wynikom wyborów prezydenckich na Haiti, w których zmierzyli się była pierwsza dama Mirlande Manigat
i Jude Celestin członek prezydenckiej Partii Jedności. Ambasada amerykańska okresliła wyniki jako niespójne, w których na drugim miejscu przed Celestinem znalazł się Michel Martelly gwiazada muzyki pop.
Dezorganizacja wyborów w pewnym stopniu była wynikiem epidemii cholery, która zabila ponad 2000
osób.
Szwajcaria - puchar Świata wędruje na bliski wschód
Delegaci FIFA organizacji, która ma siedzibe w Zurychu i która decuduje o światowym futbolu wyraziła
oburzenie podczas wyboru kolejnych gospodarzy mistrzostw świata w piłce nożnej w 2018, które mają
się odbyć w Rosji i w 2022 roku w Katarze. Wybór spotkal się z oskarżeniem o korupcję. Katar będzie jak
dotąd najmniejszym gospodarzem mistrzostw.
Chiny - Szanaghai
Ostatnie statystyki wskazują, że rośnie siła ekonomiczna Chin. Badanie, któremu poddano osoby w wieku
15 i powyżej lat w 65 krajach wskazuje, że nastolatki w Szanghaju wyprzedzają w umiejetnościach takich
jak czytanie, matematyka i nauki ścisłe rówieśników z innych krajów. Szanghaj w Chinach jest jednak
traktowany jako magnes dla najlepszych uczniów i studentów i tym samym nie jest reprezentatywny dla
całych Chin.
Wybrzeże kości słoniowej - kryzys wyborczy
Były prezydent Alassne Ouattara został uznany za zwycięzcę w wyborach prezydenckich na wybrzeżu
kości słoniowej uzyskując 54% poparcia ale krajowa Rada Konstytucyjna anulowała wyniki sygnujac na
zwycięzcę sprawującego obecnie urząd Laurenta Gbagbo.
Obaj politycy zostali zaprzysiężeni i sformowali swoje gabinety. Wybory miały zjednoczyć Wybrzeże
Kości Słoniowej.
Zamieszki o podłożu etnicznym
Setki osób aresztowanych w
Moskwie.
W centrum Moskwy aresztowano
ponad 800 osób w celu zapobieżenia eskalacji starć które miały
podłoże etniczne, a do którego
doszło pomiędzy kibicami podaje policja.
Do aresztowania doszło kiedy
grupa młodych ludzi wykrzykująca hasła nacjonalistyczne zebrała
się w Moskwie na dworcu kolejowym.
Przyczyną zamieszek i ataków
skierowanych w stronę mniejszości etnicznych była śmierć kibica
Spartaku Moskwy prawdopodobnie na skutek walk z kibiców
rosyjskich z kibicami Północnego
Kaukazu. Zatrzymano osoby
również w innych rosyjskich
miastach.
Agencja Interfrax podaje, że
w Sankt Petersburgu zatrzymano
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60 osób a 100 zostało aresztowanych w Samarze.
Rzecznik policji w Moskwie
Wiktor Biryukow powiedział
agencji Interfax, że większość
aresztowanych zatrzymano na
stacji Kijowskiej.
„Skonfiskowaliśmy kilka wiatrówek, noży, kijów i paralizatorów" - powiedział, dodając że
nie było żadnych poważnych
incydentów w mieście i , że
najbardziej agresywni zostali
zatrzymani.
Burmistrz Moskwy wezwał do
spokoju.
Zgodnie z raportami policyjnych patroli w pobliżu centrum
handlowego na stacji zebrało się
około 300 młodych ludzi.
Wielu wykrzykiwało hasła takie
jak: "Rosjo naprzód" i "Rosja dla
Rosjan".

Policyjne patrole zostały wezwane do centrum Moskwy co
spowodowało ogromne korki na
drogach.
W niedzielę tysiące ludzi starło
się z policją na przedmieściach
Kremla. Przyczyną była zgon
obywatela rosyjskiego o nazwisku Swiridow. Policja obiecała,
że ukończy śledztwo w sprawie
jego śmierci do której doszło
w minionym tygodniu.
Asłan Czeressow (l . 26)
z Kabardino - Bałkarii regionie
położonym w Kaukazie, został
oficjalnie oskarżony o morderstwo i zatrzymany do 6 lutego.
Podczas gdy przedstawiciele
mniejszości etnicznych oskarżają
Rosję o ich dyskryminację tak
sami Rosjanie oskarżają władze
rosyjskie o próbę pomniejszania
roli przestępstw, które są dokonywane na Rosjanach.
BBC

2

Wobec byłej premier Ukrainy Julii Tymoszenko toczy się
śledztwo
Postawiono jej zarzut dotyczący
niegospodarności przy wydawaniu pieniędzy publicznych.
Julii Tymoszenko, teraz głównej liderce opozycji na Ukrainie,
zabroniono opuszczanie Kijowa
- stolicy kraju.
Ona samu twierdzi, że jest
oskarżona o nielegalne wydawanie pieniędzy przeznaczonych
na projekty związane ze środowiskiem, które rzekomo miały
zostać przeznaczone na wypłatę
pensji.
Tymoszenko, która straciła
władze w marcu na skutek braku
wotum zaufania, uważa, że oskarżenie ma motyw polityczny.
„Władze systematycznie terroryzują opozycję nie respektując ani
prawa ani konstytucji" powiedziała.
Związek z Kyoto
Raporty podają, że oskarżenia
są związane z auditem gabinetu
byłej premier zarządzonego przez
nowy rząd, którzy jest zwolennikiem prezydenta Wiktora Janukowycza, który od dłuższego czasu
jest jej politycznym rywalem.
Raport z auditu opublikowany w październiku sugeruje złe
wykorzystanie funduszy pochodzących ze sprzedaży praw do
emisji ditlenku węgla zgodnie
z protokołem z Kioto.
Julia Tymoszenko uważa, że
pieniądze pochodzące z kwot dotyczących zarządzania prawami
do emisji CO2 w wysokości 320
milionów euro (270 milionów
funtów równowartości 425 milionów dolarów) nie zostały wydane
i są wciąż do dyspozycji ministra

„Ekspert potrzebuje dosłownie
minutę aby sprawdzić, że nie było
transferu pieniędzy przeznaczonych na środowisko" powiedziała
Tymoszenko.
„Pensje zostały zapłacone, ale
nie z pieniędzy na środowisko dodała"
We wtorek były minister środowiska Gerogi Filipczuk został
zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym funduszy
z Kioto - to trzeci minister w rządzie Tymoszenko, który spotkał
się z zarzutem nadużycia władzy.
IZVESTIA
W grudniu spadł poziom bezrobocia w USA
Według oficjalnych danych
odsetek bezrobocia w USA spadł
z 9,8 % w październiku do 9,4
% w grudniu i był to największy
spadek od kwietnia 1998 r.
W ostatnim miesiącu utworzono
około 103 tysiące nowych stanowisk i pracy i było to mniej niż
przewidywano (od 145 do 175
tysięcy)
Niższy odsetek nie wynika
z tego, że więcej ludzi znalazło
pracę ale dlatego, że 260 tysięcy
przestało jej szukać.
Jeżeli ludzie przestają szukać
pracy przestają być uważani za
bezrobotnych.
Wysokie bezrobocie w USA
mocno daje się we znaki gospodarce kraju.
Prezydent Obama wskazał
na wyraźny trend zmierzający
w kierunku wzrostu gospodarczego. Wskazał, że obniżenie
podatków może pomóc w zatrudnianiu. "Jeżeli chcemy zainwestować w przyszłość obniżmy je
a to pomoże naszej gospodarcze"
powiedział Barak Obama.
BBC
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Julian Asssagne znowu na
wolności
Sąd w Londynie uwolnił założyciela WikiLeaks J. Asaggne’a. Nie postanowiono nic
w sprawie jego ekstradycji
do Szwecji. Wpłacono kaucję w wysokości 240 tysięcy
funtów. Nie ma informacji
co do kolejnych warunków
uwolnienia.
Tydzień temu sąd z Westminsteru nie zgodził się na uwolnienie J. Assagne’a za kaucją.
Ostatnie dni Australijczyk
spędził w więzieniu w pdzach. części Londynu. Adwokat Mark Stevens oświadczył,
że jego podopieczny wszystkie dni spędził bez internetu
i poczty elektronicznej i nie
słuchał radia.
Asange został aresztowany
w Londynie po tym jak dobrowolnie zgłosił się do sądu.
Interpol wydał list gończy 20
listopada na skutek prośby
szwedzkich służb specjalnych.
Assange był poszukiwany za
gwałt.
Aresztowanie Assagne nie
wpłynęło na pracę WikiLeaks.
W ciągu ostatnich siedmiu dni
portal opublikował kolejne
niepochlebne opinie dyplomatów amerykańskich o ich
sojusznikach. W depeszach
mówi się o premierze Turcji
R. T. Erdoganie jako "skorumpowanym", o szefie niemieckiego MSZ Gido Weterwelle
jako "próżnym i niekompetentnym” a nawet o brytyjskim Ericu Claptonie "jako
o kluczu do serc towarzyszy
z Phenianu".
IZVESTIA
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Ofiary amerykańskich samolotów bezzałogowych w rejonie
Khyber w Pakistanie
Prawie 60 osób zginęło w serii
ataków amerykańskich samolotów bezzałogowych w ciągu
minionych 24 godzin w prowincji
Khyber w Pakistanie jak podaja
władze tego kraju.
Co najmniej 50 osób zostało
zabitych podczas trzech ataków
z powietrza w Dolinie Tirah
a w dniu następnym zginęło dodatkowo 7 osób.
Władze podają, że wszystkie
osoby zabite w atakach samolotów bezzałogowych należały do
milicji - dane nie zostały potwierdzone przez niezależne źródła.
Tymczasem CIA, jak podaje
wywiad amerykański, wycofało swego głównego szpiega
z Pakistanu po tym jak pojawiło
się zagrożenie dla jego życia.
„Przywódcy zabici"
Liczba ataków amerykańskich
maszyn bezzałogowych za prezydenta Obamy zwiększyła się
w Pakistanie i dochodzi do nich
nawet kilka razy w tygodniu.
„Ale teraz wydaje się, że Stany
Zjednoczone rozszerzą swoją
kampanię na inne części Pakistanu, gdyż większość z nich jak
dotąd odbywało się w regionie
Waziristanu” - podaje korespondent BBC Syed Hasan w Karaczi.
W prowincji Khyber ataki są
sporadyczne.
Pierwszy atak rakietowy miał
miejsce w piątek w Dolinie Tirah
o godzinie 8.00 lokalnego czasu.
"7 talibańskich milicjantów
zginęło i 11 zostało rannych kiedy

obiektem ostrzału zostały dwa
pojazdy jadące do Sandany"- powiedział BBC jeden z oficerów
służby bezpieczeństwa.
„Ci zabici byli milicjantami
z zewnętrznej prowincji Khyber”
– powiedział informator.
Natomiast kilka minut później
miał miejsce kolejny atak w pobliżu rejonu Speen Drang w miejscu gdzie odbywało się spotkanie
protalibańskich milicjantów
z grupy Lashkar-e-Islam. Co najmniej 32 osoby zginęły włączając
w to liderów grupy.
Ugrupowanie Lashkar-e-Islam
próbuje wprowadzić surowe
prawo Szariatu. Niewielka grupa
milicjantów jest zaangażowana w walkę z siłami NATO na
terenach graniczących z Afganistanem.
Trzeci atak miał miejsce po południu na terenie Narai Baba.
„Zginęło co najmniej 11 milicjantów" jak poinformował BBC
jeden z urzędników. „Wszyscy pochodzili ze Swat i szukali
schronienie przed operacją
wojskową".
W czwartek zginęło co najmniej
7 kolejnych milicjantów lojalnych talibskiemu przywódcy
Hafiz Gul Bahadur kiedy kilka
pocisków zniszczyło jego dom.
Tajemnica angielskich milicjantów
Korespondent BBC w Karaczi
Syed Shoaib Hasan uważa, że
rejon Khyber jest nietypowym
miejscem do ataków gdyż nie jest
uważany za główne schronienie
milicjantów.
To Waziristan jest uważany, za
najlepszą kryjówkę dla przywódców talibańskich i Al-Kaidy.
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„Ale kiedy wielu milicjantów
uciekło w inne rejony, Stany Zjednoczone chcą namierzyć teraz
nowe kryjówki” - uważa korespondent.
W tym tygodniu okazało się,
że dwóch białych, angielskich
członków Al-Kaidy najprawdopodobniej zginęło w ciągu kilku
minionych dni podczas ataku
w Północnym Waziristanie.
Muzułmańscy konwertyci
w wieku 48 i 25 lat zostali zabici
w samochodzie 6 dni temu twierdzą władze Pakistanu.
Podają, że ich nazwiska brzmią:
Stephen i Dearsmith.
W 2010 roku miało miejsce ponad 100 ataków bezzałogowych
samolotów amerykańskich, większość z nich w Waziristanie.
Ataki takich jednostek maja służyć eliminowaniu przywódców,
ale są często obwiniane o śmierć
cywili.
Ataki wzburzyły opinię publiczną Pakistanu. Rząd skrytykował
naloty twierdząc, że skutkują one
wspieraniu milicji.
Analitycy twierdzą, że władze
Pakistanu włączają swój wywiad
i czynią wewnętrzne rozpoznanie
przed atakami na wybrane cele.
Armia pakistańska rozpoczęła
ofensywę w północno-zachodniej
części kraju włączając w to Dolinę Swat, ale bojownicy talibańscy
nie składają broni.
Armia amerykańska i CIA zwykle nie potwierdzają, że rozpoczęto ataki jednostek bezzałogowych, ale analitycy twierdzą, że
tylko siły amerykańskie dysponują takimi samolotami w regionie.
BBC
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