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SPANIA

Excursie mortala

	Un autocar cu 17 turisti elvetieni la bord s-a rasturnat, luni, pe insula spaniola Gran Canaria, in
largul Africii, provocand moartea unei persoane si ranind grav alte doua, potrivit unui bilant
provizoriu al Garzii Civile locale. Accidentul, a carui cauza nu se cunoaste, a avut loc pe drumul care
duce de la Pasadille la Cazadora, in localitatea Ingenio, in estul acestei insule din Arhipelagul
Canare. 

AFGANISTAN

Jurnalist anglo-suedez asasinat

	Un jurnalist anglo-suedez, Nils Horner, a fost ucis ieri dimineata, in centrul capitalei afgane, de un
barbat inarmat, care i-a tras un glont in cap, dintr-un motiv inca necunoscut. Crima a fost comisa in
Wazir Akbar Khan, un cartier sic, considerat calm pana la atacul comis, pe 17 ianuarie, la
restaurantul "Taverna Libanului", de catre un comando sinucigas taliban, soldat cu 21 de morti,
inclusiv 13 straini. Atacul nu fusese revendicat pana ieri la pranz. Talibanii, contactati de AFP, au
afirmat ca nu au fost implicati. Crima intervine in contextul persistentei unor violente in Afganistan,
unde, in pofida celor 12 ani de razboi, talibanii, indepartati de la putere in 2001, poarta o insurectie
sangeroasa. Acest incident are loc cu o luna inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale afgane,
programat la 5 aprilie. Moartea unui nou cetatean strain la Kabul risca sa sporeasca sentimentul de
ingrijorare al membrilor comunitatii de expatriati din capitala afgana, odata cu apropierea alegerilor
prezidentiale, la care vor fi prezenti numerosi jurnalisti straini. 

SIRIA

Calugarite eliberate
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	Siria intra in cel de-al patrulea an de razboi civil, iar in acest conflict sangeros mai exista si gesturi
umane intre cele doua tabere. 13 calugarite rapite in urma cu trei luni de rebeli au fost eliberate in
schimbul unor prizonieri jihadisti. Femeile erau extenuate dupa lunile de captivitate, dar au declarat
ca au fost tratate bine. Eliberarea lor a fost mediata de emirul Qatarului, un inalt oficial libanez si
presedintele sirian, Bashar al-Assad. Potrivit unui post de televiziune libanez, pentru calugarite s-a
platit o rascumparare. In cei trei ani de razboi civil, in Siria au fost ucisi peste 140.000 de oameni si
peste 6,5 milioane au fost obligati sa se refugieze in interiorul tarii sau in statele vecine.

MALAEZIA

Avion de negasit 

	Armata malaeziana a localizat pe radar, cu putin timp inainte de disparitie, avionul de pasageri
cautat de patru zile, aeronava fiind observata electronic la sute de kilometri distanta de la traiectoria
declarata. Initial, autoritatile anuntasera ca zborul MH370 disparuse la circa o ora dupa ce decolase
din Kuala Lumpur spre Beijing. Insa, dupa pierderea contactelor de catre radarele civile, armata
detectase avionul la sute de kilometri de traiectoria declarata. Avionul a schimbat directia spre zona
Kota Bharu si a zburat la altitudine joasa. Ajunsese in zona stramtorii Malacca. Practic, avionul a
fost localizat la vest de Kuala Lumpur, desi trebuia sa zboare spre nord. Informatia prezentata ieri
ajuta la excluderea ipotezei unei defectiuni esentiale la altitudinea de croaziera, dat fiind ca
aeronava a fost localizata ultima data la joasa altitudine. Este posibil ca radarele civile sa nu mai fi
localizat avionul pentru ca sistemul propriu de localizare probabil a fost deconectat. In acest fel s-ar
explica disparitia avionului de pe radarele civile si observarea acestuia pe un radar militar. Avionul
Boeing 777 al Malaysia Airlines decolase de la Kuala Lumpur (Malaezia) si avea ca destinatie
Beijing (China). Aeronava, care transporta 239 de oameni, a disparut sambata. Secretarul general al
Interpol, Ronald K. Noble, a declarat ieri ca pista terorista se indeparteaza in ancheta privind
disparitia avionului companiei Malaysia Airlines, sambata. "Este vorba despre trafic de fiinte
umane", a adaugat el, referindu-se la prezenta la bordul avionului a cel putin doua persoane care
s-au imbarcat cu pasapoarte europene false. Unul dintre cei doi pasageri care s-au imbarcat cu
pasapoarte false pentru zborul MH370 al Malaysian Airlines intentiona sa mearga in Suedia, pentru
a cere azil, a anuntat, ieri, Politia suedeza. Este vorba despre un iranian de 29 de ani, Delavar
Seyed Mohammad Reza, care calatorea cu un pasaport italian fals, pe numele lui Luigi Maraldi. El a
plecat din Kuala Lumpur si intentiona sa mearga la Malmo, prin Beijing, Amsterdam si Copenhaga.
O ruda indepartata, care il astepta la fata locului, a informat Politia suedeza ca tanarul se afla la
bordul avionului a carui urma a fost pierduta sambata. Celalalt pasager care calatorea cu un
pasaport fals se numeste Puria Nur Mohammadi, in varsta de 19 ani. El intentiona sa mearga in
Germania, cu documente austriece. Cei doi barbati nu sunt la originea acestui accident, potrivit
Interpol, care exclude pista unui atac terorist. China a mobilizat zece dintre satelitii sai, in speranta
localizarii avionului. Aproape doua treimi dintre cele 239 de persoane de la bordul zborului MH370
sunt cetateni chinezi. Echipe din noua tari s-au angajat in operatiunile de cautare: China, Malaezia,
SUA, Singapore, Vietnam, Noua Zeelanda, Indonezia, Australia si Thailanda.

MAREA BRITANIE
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Suspecti eliberati

	Cei doi barbati retinuti, luni, in cadrul anchetei privind atacuri cu dispozitive artizanale explozive
care au vizat, sambata, doua familii de romani au fost eliberati ieri, fara sa fie acuzati. Dispozitive
explozive artizanale au explodat la o diferenta de cateva minute in fata locuintelor unor familii de
romani, la Lincoln Court - patru adulti si un copil - si Lapwing Way - patru adulti -, in zona Waterside,
in Irlanda de Nord. Nicio persoana nu a fost ranita in atacuri, pe care Politia a anuntat ca le
investigheaza ca infractiuni motivate de ura. Un oficial din cadrul Politiei a declarat luni ca cele doua
dispozitive contineau cuie. "Cuiele sunt puse doar cu un motiv, si anume sa provoace rani grave", a
declarat Jon Burrows. Cei doi barbati arestati luni, in varsta de 32 si, respectiv, 40 de ani, ale caror
identitati nu au fost divulgate, au fost interogati intr-un centru pentru infractiuni grave si au fost
eliberati.

GERMANIA

Masuri... nucleare

	Guvernul german vrea sa extinda perimetrul de securitate in jurul centralelor nucleare ale tarii, a
anuntat, luni, Ministerul german al Mediului, la trei ani de la catastrofa de la Fukushima, in nord-estul
Japoniei. Berlinul va propune landurilor aceasta extindere, deoarece decizia apartine acestora, in
ultima instanta, a precizat ministerul. Landurile sunt, de asemenea, responsabile cu aplicarea
masurilor de securitate, daca va fi cazul. Aceasta recomandare figureaza intr-un raport al comisiei
pentru protectie impotriva radiatiilor, un organism independent care ofera consultanta Guvernului
german. Zonele in chestiune definesc, in caz de accident nuclear grav, perimetrul respectiv prin
evacuarea populatiei, interdictia de a iesi sau distribuirea de pastile de iod, precum si termenele in
care trebuie luate aceste masuri. Comisia pentru protectie impotriva radiatiilor recomanda
extinderea zonei centrale, pentru care masurile trebuie aplicate mai rapid la un perimetru de cinci
kilometri distanta de la reactor, fata de doi kilometri pana in prezent. Zona medie, pentru care o
evacuare ar trebui sa aiba loc in decurs de 24 de ore, ar trebui extinsa, potrivit Comisiei, pana la
aproximativ 20 de kilometri. Comisia a fost insarcinata de Guvern sa revizuiasca mecanismele de
securitate legate de sectorul nuclear, dupa catastrofa de la Fukushima. Germania mai are inca in
activitate noua centrale nucleare, care vor fi oprite treptat. Dupa accidentul de la Fukushima, produs
la 11 martie 2011, Guvernul german a decis sa renunte la tehnologia nucleara pana la orizontul lui
2022 si a ordonat inchiderea imediata a opt reactoare. 

BULGARIA

Cerere de referendum
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	Opozitia conservatoare bulgara a solicitat, luni, organizarea unui referendum pe tema noului cod
electoral controversat, care ar urma sa intre in vigoare pentru alegerile europene din 25 mai.
Opozitia a colectat peste 560.000 de semnaturi in favoarea organizarii referendumului. Parlamentul
de la Sofia dispune de-acum de trei luni pentru verificarea valabilitatii tuturor semnaturilor. Aceasta
solicitare a fost lansata de deputati ai partidului conservator GERB si de un comitet de intelectuali
care au participat la manifestatiile impotriva Guvernului premierului tehnocrat Plamen Oresarski.
Minimum 500.000 de semnaturi sunt necesare in Bulgaria pentru convocarea unui referendum.
Alegerile europene, programate pentru 25 mai, sunt considerate un prim test pentru Guvernul
minoritar al premierului Plamen Oresarski, investit la sfarsitul lui mai 2013, contestat in iunie si iulie
si sprijinit in continuare de socialisti si liberali. Noul cod electoral, adoptat la 4 martie de Parlamentul
bulgar, contine cateva masuri de combatere a fraudelor, insa nu raspunde altor asteptari ale
opozantilor Guvernului bulgar. Acestia din urma cer in special scaderea pragului electoral la 4% si
implementarea votului electronic. Presedintele Rosen Plevneliev, care provine din GERB, si-a
exercitat, la 26 februarie, dreptul de veto asupra noului cod, apreciind ca acesta nu corespunde
asteptarilor societatii. Conform noului cod, buletinele de vot vor fi tiparite la Banca Centrala si
numerotate, pentru a impiedica fraudele. Cu o zi inainte de alegerile anticipate din mai 2013,
Parchetul bulgar a confiscat peste 480.000 de buletine suplimentare dintr-o tipografie privata, fapt
care a generat suspiciuni de frauda din partea partidului conservator GERB al lui Boiko Borisov,
aflat la putere la acea vreme. La sfarsitul alegerilor legislative anticipate din mai, observatorii
internationali au subliniat grave incalcari ale reglementarilor electorale, referindu-se in special la
practica privind cumpararea de voturi.
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