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W SKRÓCIE
Afganistan - Zaginione miliony
Afgańscy prawnicy próbują ustalić co stało się z 900 milionami dolarów, które zniknąły z banku w Kabulu największej i najnowocześniejszej afgańskiej instytucji finansowej. Kwota, która jak się okazało jest trzy
razy większa niż przypuszcan w sierpniu 2010 r. prawdopodobnie wyciekła na skutek powszechnej w kraju
korupcji i złego zarządzania a odpowiada za to mała grupa powiązanych politycznie Afgańczyków. Uważa
się, że jeśli jest zagrożony bank, który jest filarem finasów państwa, może to doprowadzić upadku słabej
i niepewnej gospodarki kraju.
Birma - Demokracja ale tylko wirtualnie
Pierwszy raz od ponad 20 lat odbyło się sesja parlementu birmańskiego. Miano zatwierdzić nową konstytucję, w kraju w którym od pół wieku trwają rządy armii. Pomimo oznaków rządów demokratycznych większość miejsc w parlamencie jest zajmowanych przez przedstawicieli armii. Chociaż Than Shwe jest osobą
która stoi na czelu junty i nie zamierza zostać prezydentem to de facto sprawuje najwyższą władzę w Birmie.
Nigeria - Koniec rządów armii
Odbyły się wybory, które mają zakończyć roczne sprawowanie władzy przez wojsko. W 2010 roku doszło
do zamachu stanu wygnanego Mamadou Tandja, który powrócił do władzy w 1999 roku zastepując innego
wojskowego przywódcę. Tandja chciał ubiegać się o trzecią kadencję ale teraz postawiono mu
zarzut korupcji. Wybory odbyły się w atmosferze napięcia pomiędzy Nigerią a byłym kolonistą - Francją
gdyż doszło do porwania kilku obywateli francuskich przez członków Al-Kaidy.
Białoruś - Sankcje
UE i USA nałożyły sankcje na Białoruś, aby prezydent Aleksander Łukaszenko uwolnił więźniów politycznych po powyborczych aresztowaniach. Od głosowania, które odbyło 19 grudnia 2010 r. 600 politycznych
przeciwników, włączając w to 7 kandydatów na prezydenta, zostało aresztowanych. Uważa się, że Łukaszenko, który sprawuje władzę od 1994 roku doprowadził do sfałszowania wyborów.
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Floryda - Wyzwanie dla amerykańskiej słuzby zdrowia
Sędzia federalny uznał, że ubiegłoroczna reforma zdrowia była niezgodna z konstytucją gdzyż ludzie mają
kupować ubezpieczenie zdrowotne. Podpisało się pod tym 26 stanów i nie jest to pierwsze takie zdarzenie
w prawodawstwie amerykańskim. Sporna ustawa, która została utrzymana przez innych sędziów prawdopodobnie trafi teraz do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy.
Japonia - Przebudzenie wulkanu
Shinmoedake - Jeden z wulkanów w archipelagu Kyushu po 52 latach pokazał pierwsze ślady aktywności.
Do erupcji doszło 26 stycznia 2011 r. Jego pierwsz oznaki były odczuwalne w postaci wyrzuconego popiołu, przewróconych drzew, oraz wybitych szybach w domach i samochodach w zasięgu do 8 kilometrów od
samego Wzgorza Kirishima gdzie znajduje się wulkan. Wulkan pojawił się w filmie z Jamesem Bondem
w 1967 r. pt. "Żyje się tylko dwa razy” z Seanem Connery w roli głównej.

Masowy protest w Serbii sygnałem do wcześniejszych wyborów
W Belgradzie doszło do największej od kilku lat demonstracji kiedy do stolicy Serbii przed
parlament przybyło 55 tysięcy
niezadowolonych ludzi
żądających przeprowadzenia
wcześniejszych wyborów.
Do przybycia do stolicy wezwała
opozycyjna Serbska Partia Postępu (Serbian Progressive Party).
Lider Tomislav Nikolic dał rządowi dwa miesiące w przeciwnym
razie zagroził wyprowadzeniem
ludzi na ulice.
Serbia chce zostać członkiem UE,
ale ma problemy ekonomiczne
związane ze wzrostem cen, niskimi płacami i gospodarką.
Koalicja rządząca, składająca się
z 10 ugrupowań, której celem była
integracja z UE pozostaje u władzy od 2008 r. Premierem obecnie
jest Mirko Cvetkovic a prezydentem Boris Tadcic. Następne wybory zaplanowano na 2012 roku.
Jest obawa przed następnymi
niepokojami. Te minione zgromadziły 55 tysięycy ludzi ale agencja
AFP podaje, że zebranych przed
parlamentem mogło być nawet 70
tysięcy.

Protesty w stolicy Serbii - Belgradzie (BBC)

Policja nie interweniowała, natomiast protestujący, którzy przybyli
spoza stolicy i zebrali sie przed
parlamentem trzymali transparety
z napisami: „Partio Demokratyczna twój czas się skończył"
i "Jesteśmy głodni".
Policja zamknęła wszystkie części
w centrum miasta aby przyjąć
protestujących.
W nawiązaniu do wydarzeń
w Egipcie i Tunezji Nikolic powiedział do prtotestujących:
„Wszędzie na świecie ludzie mówią rządom, że powinny
one słuchać ludzi”. „Wiem, że
jesteście niezadowoleni i zawie-

dzeni nieuczciwością rządu,
który was dręczy. Zamiast tego
zacznijmy dręczyć rząd". Nicolic ostrzegł, że jeśli w ciągu 2
miesięcy nie zostaną ogłoszone
nowe wybory, opozycja rozpocznie strajk siedzący przed parlamentem.
Nikolic dawniej stał na czele
ultranacjonalistycznej Radykalnej Partii. Trzy lata temu założył
Serbską Partię Postępu. Jego
ugrupowanie jest uznawane, za
najsilniejszą frakcję opozycyjną
w stosunku do Serbskiej Partii
Demokratycznej, która stoi na
czele koalicji.
(b)

Tomislav Nikolic
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Problemy kwatery głównej armii
rosyjskiej

Władze Grecji ogłosiły nagrodę w zamian
za informację o rabusiu -terroryście

Paradoksalnie dzięki NATO reforma armii rosyjskiej być możebędzie szybsza.

Greckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz z Ministerstwem Finansów przeznaczyły nagrodę w wysokosci 1 miliona euro dla tego, kto
przyczyni się do ujęcia jednego ze znanych greckich rabusiów, który jest
teraz również oskarzony o terroryzm. Wasilis Paleokostas stał się znany
dzięki dwum śmiałym ucieczkom z więzienia przy pomocy helikoptera.

Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez WikiLeaks za
pośrednictwem niemieckiego
„Die Welt”: Rosjanie nie potrafią
walczyć i mają słabą armię.
Dla samych Rosjan te informacje
nie są żadną tajemnicą. Dlatego
tak ważne jest przeprowadzenie
reformy w rosyjskim wojsku.

W minionym tygodniu jego odciski palców zostały znalezione na
ładunku wybuchowym, który pół roku temu eksplodując zabił asystenta
ministra spraw wewnetrznych
(i)

Oberwatorzy "NATO" wskazują
na następujące słabe punkty
w rosyjskiej armii:
- ograniczona mozliwosć współpracy lotnictwa z wojskami
lądowymi,
- brak możlwości przeprowadzenia każdej operacji niezaleznie od
warunków pogodowych,
- brak nowoczesnych urządzeń
elektronicznych, które umożliwiłyby równocześnie koordynację
działań na lądzie, w powietrzu
i na wodzie,
- W armii brak jest relacji koleżeńskich, natomiest korpus oficerski szybko się starzeje i brak
zastępców wśród żołnierzy wyższej rangi,
-Rosja nie potrafi prowadzić działań zaczepnych i nie radzi sobie
z dwoma lokalnymi konfliktami
równocześnie jeśli dochodzi do
nich w odległych od siebie miejscach.
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ołnierza rosyjskiego i amerykańskiego (IZWIESTIA)

Do takiej wniosków doszli przedstawiciele armii NATO po obserwacji
dwóch operacji: "Ładoga-2009" i "Zachód -2009".
Rosja prowadziła ćwiczenia z Białorusinami w pobliżu swojej zachodniej granicy.
Manewry były obserwowane przez satelity szpiegowskie NATO.
Jak się okazuje poczynione obserwacje nie przyniosły ulgi dowództwu NATO. Eksperci obawiają się, że Rosja widząc nieefektywność
swojej armii i brak możlwiwości uzyskanie przewagi nad przeciwnikiem w razie konfliktu zdecyduje się na użycie taktycznej bronii
jądrowej.
Na podstwie dokumentów, które wyciekły do WikiLeaks można
wnioskować, że Amerykanie w dalszym ciagu uważąją Rosję za swoje
potencjalne zagrożenie.
(i)
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Praca doktorska Ministra Obro- Kierowcę Formuły 1 Roberta Pilot wyszedł z wypadku
ny Narodowej Niemiec Karla- Kubicę czekają kolejne operacje prawie bez szwanku.
Theodora zu Guttenberga pla- po tym jak jego samochód udze- Kubica stracił dużo krwi
giatem
rzył w barierkę ochronną
i dlatego najtrudniejsza była
pierwsza godzina po wypadPrawdopodobnie ponad 70 stron
Kierujący samochodem Renault
ku. Był nieprzytomny i nie
pracy doktorskiej Karla-Theodora Robert Kubica zostanie poddany
mógł być operowany aż do
zu Guttenberga pochodzi
kolejnym zabiegom chirurgiczmomentu przyjazdu do szpitaz obcych prac a cytowane źródła
nym po wypadku, w którym
la. Musiał być poddany kilku
nie mają odpowiedników w rzeuczestniczył na torze we Włotransfuzjom krwi.
czywistości bądź zostały wykoszech. Kubica (l. 26) zostanie
Lekarze potrzebowali co najrzystanie niezgodnie z warsztatem poddany operacjom, które ustamniej 6 godzin aby sprawdzić
pracy naukowej.
bilizują złamania w prawej stopie czy w ręce jest już krążenie
Do sprawdzenia tego wykoi prawym ramieniu oraz podobi czy kończyna reaguje tak jak
rzystano platformę internetową,
nym zabiegom na łokieć kilka
powinna.
w której cytaty wykorzystane
dni później. Polak, który niemal
Szef zespołu Renault Eric
w źródłach mają być połączone
stracił prawą dłoń w wypadku już Boulier powiedział BBC:
linkami i po kliknięciu przekiero- jest po 7 godzinach operacji.
kiedy masz taki wypadek jak
wywać czytelnika w odpowiednie
Lekarze twierdzą, że pacjent ma Kubica lekarze zawsze przewimiejsce w celu ich weryfikacji.
dobre rokowania, jest świadomy
dują najgorszy scenariusz.
a jego stan jest stabilny. W ponie- Potrzebowali 24 godzin aby
Zarzuty w stosunku do ministra
działek Robert rozmawiał
potwierdzić diagnozy i wydaje
wymagają sprawdzenia. Miniz lekarzami i swoimi krewnysię, że teraz wszystko wraca
ster Finasów Niemiec: Wolfgang
mi. Bierze leki, po których dużo
do normy zgodnie z ich mySchäuble zasugerwał koledze
śpi. Myśli już o powrocie na tor
ślami.
przepisanie całej pracy. Z kolei
i dalszej walce. Kubica pozostanie
Kubica przez kilka miesięcy
kanclerz Niemiec pani
w szpitalu Santa Corona od 2 do 3 na pewno będzie wyłączony ze
Angela Merkel, jak uważją nietygodni. Następnie zostanie podję- startów. Ale może powrócić do
którzy, powinna wziąć w obronę
ta decyzja o dalszej rehabilitacji.
formy w czasie krótszym niż
swojego ministra. W czwartek
rok. Na razie za wcześnie aby
wieczorem doszło do rozmowy
Polak zderzył się z barierką
mówić kiedy dokładnie to
pomiędzy panią kanclerz
podczas rajdu Ronde di Andora.
nastąpi. Rehabilitacja może
i Guttenbergiem.
Pierwszą rzeczą, którą pamięta
trwać 3 - 6 miesięcy.
był jego pilot, który wyjaśnił mu
Minister wyjaśnił sprawę i zapo- stan w jakim się znajduje.
(b)
wiedział, że ta częśc pracy, która
jest plagiatem zostanie usunięta.
Na wydarzenie szybko zareagowała opozycja. Rzecznik SPD
Dieter Wiefelspütz uważa, że
minister powinien byc pozbawiony tytułu doktorskiego a taki
człowiek jego zdaniem nie może
byc ministrem.
(s)

Samochód Roberta Kubicy po wypadku (BBC)
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