Ohnivé peklo obřích rozměrů v Austrálii
Austrálie je už od černa sužována opakovaně ničivými požáry, přičemž
tento poslední, který vypukl již na konci minulého roku a je ze všech
nejničivější. Zahynulo při něm několik desítek lidí a desetitisíce přišli o
své domovy.

To, že požáry jsou v Austrálii dosti časté, je všeobecně známo. Pravdou je skutečnost,
že země bojuje s nebývalým suchem. Řeky jsou vyschlé, vegetace vyprahlá.
Průměrná teplota kontinentu v posledních měsících je 40 stupňů C. Denní teploty ve
městech mnohdy přesahují, 50 stupňů C.
Následky jsou fatální, kromě lidských obětí, je nutno zmínit katastrofu přírodní.
Včelaři přišly o více než polovinu svých včelstev. Vezmeme-li v úvahu celosvětový
úhyn včelstev, která jsou zásadní a nenahraditelná při opylování, jedná se o
katastrofu obřích rozměrů. Bez opylení není úroda, když není úroda, všichni vědí, co
to bude znamenat. Uhořely zde desítky tisíc živočichů, často těch na hranici vymření.
Vyšetření prokázalo, že požáry byly úmyslně založené na stovkách míst. Takový
požár vyprodukuje tolik emisí jako Evropa za několik let.

Smrt generála K.Sulejmáního, vyvolala v Íránu mohutné
nepokoje
Zavraždění Kasíma Sulejmáního před několika dny americkou armádou
vyvolalo mohutné protesty íránského lidu a prozatím skončilo
vypálením US Ambasády v Bagdádu a útokem na americkou základnu.
Názory světových představitelů na tento čin se liší. Již teď lze ale
s jistotou říci, že zabití generálmajora Sulejmáního podstatně zvýší
napětí v regionu a zhorší mezinárodní vztahy, které jsou již tak velmi
napjaté.

Írán přišel o svoji legendu, která je z mezinárodního pohledu přinejmenším sporná.
Tato vražda vyvolala v Íránu obrovské vášně. Při pohřbu K.Sulejmáního bylo
ušlapáno 57 osob a obřad byl kvůli této události odložen o jeden den. Odpůrci
Donalda Trumpa, který útok na generálmajora nařídil, tvrdí, že šlo o naprosto
skandální rozhodnutí. Na straně druhé zaznívají názory, že lze tento útok schválit i
za cenu zhoršených vztahů.
Důsledky a vývoj této vojenské operace, lze tedy velmi těžko odhadnout. Již nyní je
však možné říci, že zklidnění a mír zúčastněných stran se opět vzdaluje a vyvolává
obavy v celém světě.
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