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Kuba kräver tillbaka Guantanamo Bay

“Star Wars” på väg att bli verklighet

HAVANNA. FN tvekar inför den senaste konflikten mellan USA
och Kuba, gällande den amerikanska militärbasen Guantanamo
Bay. Kubas statschef Fidel Castro Rúz har ända sedan president
George W. Bush beslutade att placera de 299 terrorfångarna från
Afghanistan i basen, menat att valet av Guantanamo Bay bara
handlar om provokation.
Efter månader av diplomatisk härdsmälta har nu Kuba blandat
in FN i tvisten om Guantanamo Bay. Fidel Castro anser att
USA medvetet bryter mot internationell lag om rättssäkerhet på
basen och som straff skall tvingas återlämna basen till Kuba och
överlämna fångarna till Europa.
Konfliktforskare Lynn Chamberlain ser ingen fredlig lösning
på schismen, utan befarar att en ny Kuba-kris är i antågande.
Rapporter från Pentagon gör gällande att kubanska styrkor mer
eller mindre belägrat den amerikanska militärbasen, beredda att
inta den vid minst provokation. Ännu har Bushadministrationen
avböjt att kommentera konflikten.

WASHINGTON. Trots Rysslands och Europas kritik togs igår
ett avgörande beslut när det gäller US National Missile Defence,
även kallat Star Wars. De första skisserna på satellitsystemet
som skall ha kapacitet att skjuta ner fientliga, luftburna robotar
kom på 1980-talet och sedan dess har försöksverksamhet skett.
I januari nådde projektet en avgörande punkt: antingen skrotas
planerna eller så betalar Vita huset 350 miljarder dollar till
Universal Defence Inc., konstruktionsbolaget som delvis ägs av
Pentagon. Igår kväll offentliggjorde President George W. Bush
att han valt att investera i folkets säkerhet och att systemet även
kommer att kunna utföra världsomfattande vedergäldningar:
– I dessa orostider då ondskefulla terroristodjur sliter sönder vår
värld, är några miljarder ett överkomligt pris för att skydda vårt
fädernesland från yttre hot mot världsfreden.
Enligt källor i Pentagon kommer den ledande forskningsanläggningen för projektet att förläggas till Memphis. Vi har
förgäves sökt Chefsforskare Robert Langston för en intervju,
men han är på semester och beräknas återkomma till Memphis
om ett par dagar. Exakt dag är hemligt, ur säkerhetssynpunkt.

Torterade djurlik funna på flertal platser

MEMPHIS. För andra veckan i rad har Memphis-polisen tipsats
Pilkington utsatt för ännu ett rån
om hela sopsäckar med horribelt innehåll, nämligen torterade
djurlik, som dumpats på olika platser runt om i staden. Djuren,
MEMPHIS. Medan bevaknings- och värdetransportskoncernen
som är av varierande storlekar, tros både vara infångade för
Pilkingtons aktier rasar på New York-börsen, så fortsätter
hand och inköpta från olika zooaffärer. Med hänsyn till yngre
firmans att förlora kunder på grund av sin undermåliga säkerhet.
läsare beskriver vi inte de perverterade dåden närmare.
Förra veckan rapporterades det om en rånad värdetransport
i Denver och en i Tulsa. Igår morse
Polisen tror att en djävulsdyrkande
Memphis-polisen gjorde bort sig i natt var det Memphis tur, då en ensam
sekt kan ligga bakom det
fasansfulla djurplågeriet, men är MEMPHIS. Klockan 23.17 i natt larmades Memphis- man beväpnad med en militär
förtegen om huruvida man lyckats polisen om ett inbrott på försvarets utvecklingsanläggning kpist tvingade en värdetransport
fastställa några bevis eller ej. invid Mississippi-floden, drygt fyra mil utanför staden. ner i diket för att senare fly fältet
Ett flertal amerikanska djurrätts- Efter en mindre skottlossning kontrollerade terroristerna med två säkerhetsväskor. Polisen
organisationer har riktat kritik mot byggnaden. Polisen ingrep omedelbart och mobiliserade är förtegen om väskinnehållet,
polisen ljumma intresse av att gå en imponerande stor SWAT-styrka, men där slutade men enligt källor kan det röra sig
polisväsendet att övertyga. Insatschef Charlie Dabbs om uppemot 100 000 dollar.
till botten med historien.
uttalade sig sent i natt om händelsen:
Memphis-polisen undersökte under
Kritik mot nytt sjukhus - Vi väntade tydligen för länge på att terroristerna skulle gårdagen ett flertal spår, men utan
komma ut självmant, för när vi gick in med tårgas så var resultat. Inga militärlager i trakten
MEMPHIS. Observanta läsare
de alla försvunna - troligtvis genom avloppstunnlarna. rapporteras ha blivit bestulna
har de senaste dagarna kunnat följa
Sökandet har fortsatt, men vi har inga förhoppningar om på några kpistar, vilket avsevärt
de hätska ordväxlingarna på vår
försvårat spaningsarbetet. Man tror
att gripa terroristerna varken i natt eller i morgon.
debattsida mellan 11 septembersig dock ha säkrat fingeravtryck
fondens talesman Vance Plumhoff Militäranläggningen sägs utveckla prototyper på olika på flyktbilen som övergavs på en
och arkitekten Tad Dill. Dispyten framtida stridsmedel, såsom EMP-bomber och organiska bakgård i industrihamnen. Polisen
gäller huruvida stadens kommande stridsgaser. Mest oroad är dock militären över stölden är hoppfull om att kunna finna
skrytbygge, sjukhuset Crittenden av ett extremt prickskyttegevär som enligt insatta källor rånaren.
Hospital, är ett hån mot terror- tränger igenom såväl stridsvagnar som sju meter betong.
attackens offer eller inte. Kritiken mot Crittenden-stiftelsens
Domstol skall avgöra Presleys arv
planerade sjukhus för cancerpatienter kommer från hela landet,
men har bara stärkt den omstridde, och mordhotade, Tad Dills
MEMPHIS. Att rock’n’roll-legenden Elvis Presley levde ett
tro på projektet. Nyligen uttryckte han i en intervju en rädsla för
syndigt liv är knappast någon nyhet, men att någon avkomma
att folk bara blickar tillbaka.
inte återfunnits har länge förbluffat hans släktingar. Varje år får
Baptist Memorial in en handfull ansökningar från vuxna män
– Det är sorgligt att höra argument från människor som hellre
och kvinnor som vill satisfiera sitt släktskap till rocklegenden.
hedrar minnet av att bortgånga än räddar livet på folk som
fortfarande lever.
I november i fjor berättade vi om att Las Vegas-bon Thomas
Murphy blev den hittills enda vars släktskap med Elvis lyckas
Imorgon sätts arbetet igång med vad som kommer att bli en 408
fastställas. Trots att den nya formen av DNA-tester kan avgöra
meter hög byggnad (fyra meter lägre än World Trade Center).
släktskapstvister är hundra procent säkert, vägrar fortfarande
Från början var det tänkt att borgmästare William H. Johnson
släkten Presley att acceptera Elvis nyfunne son.
skulle ta de första spadtagen, men han har backat ur till följd
av den stormande kritiken. Rykten gör gällande att han skall
Thomas Murphy har nu dragit Presleys släktingar inför domstol
ersättas av Tad Dill själv. Ett demonstrationståg mot projektet är
för att undanhållit sanningen med ett rent ekonomiskt uppsåt
planerat och kommer att vandra från fyra punkter i staden för att
– Elvis Presley efterlämnade sig en enorm penningsumma som
mötas upp vid byggnadsarbetsplatsen i nordvästra Memphis.
bara ökar för var år som går. Förhören påbörjas på måndag.

Pentagon > Federal Bureau of Investigation > Whitefox
> Personakter > Amerikanska medborgare > Memphis

Primära personuppgifter
Fullständigt namn: Walter Andy Paolini
Födelsedatum: 5/9 - 1969
Nationalitet: Amerikan
Kön: Man

Även känd som: –
Födelseort: Springfield, Illinois
Statstillhörighet: Tennessee
Social Security-nummer: 741-78-4712

Sekundära personuppgifter
Längd: 182 cm
Hudfärg: Vit
Hårfärg: Mörk
Kännetecken: Vänsterhänt
Blodgrupp: AB–
Boendeadress: Austin Peay 83
Försörjning: Bilhandlare, Fast-faster
Bankförbindelser: Lån på en lägenhet

Vikt: 77 kg
Kroppsbyggnad: Normal
Ögonfärg: Grön
Språk: Amerikanska, italienska
DNA-registrerat?: Nej
Telefonnummer: 870-732-2497
Civilstånd: Singel
Fordon: Fiat Punto 55 S

Övriga personuppgifter
Härkomst: Italien
Politisk tillhörighet: Okänd
Hälsosituation: Fullt frisk

Sexuelläggning: Heterosexuell
Religiösövertygelse: Protestant
Psykiska problem: Okänt

Säkerhetsuppgifter
Brottsregister: Böter för felparkering vid två tillfällen.
Hotbild: Har utländskt påbrå och det finns inga skäl till att utesluta förbindelser med
utländska terrornätverk. Röstar inte i allmänna val. Har licens för en lätt automatpistol
och ett kraftigt jaktgevär i ägo. Har tjänstgjort inom militären och har haft medlemskap i
prickskytteförening. Har enkelt flygcertifikat.

Säkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i den
federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering
i grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desamma
betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och
kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.

Pentagon > Federal Bureau of Investigation > Whitefox
> Personakter > Amerikanska medborgare > Memphis

Primära personuppgifter
Fullständigt namn: Bob Todd Lorey
Födelsedatum: 11/12 - 1966
Nationalitet: Amerikan
Kön: Man

Även känd som: Big Bob, Bobster
Födelseort: Memphis, Tennessee
Statstillhörighet: Tennessee
Social Security-nummer: 723-31-0472

Sekundära personuppgifter
Längd: 175 cm
Hudfärg: Vit
Hårfärg: Mörk
Kännetecken: Vänsterhänt
Blodgrupp: AB–
Boendeadress: Danny Thomas St. 54
Försörjning: Butikskontrollant, K-mart
Bankförbindelser: Mindre arv på banken

Vikt: 76 kg
Kroppsbyggnad: Normal
Ögonfärg: Brun
Språk: Amerikanska
DNA-registrerat?: Nej
Telefonnummer: 870-735-7358
Civilstånd: Gift, Heather Steffie. Två söner
Fordon: Mazda Xedos 9

Övriga personuppgifter
Härkomst: USA
Politisk tillhörighet: Republikan
Hälsosituation: Fullt frisk

Sexuelläggning: Heterosexuell
Religiösövertygelse: Katolik
Psykiska problem: Fullt frisk

Säkerhetsuppgifter
Brottsregister: Dömd till böter för ringa fortkörning vid tre tillfällen, arresterad två gånger
vid kravaller efter demostrationer mot f.d. president Bill Clintons restriktiva vapenlagar.
Hotbild: Det finns inga skäl till att utesluta förbindelser med utländska terrornätverk. Aktiv
jägare och ordförande i Memphis Hunting Club. Medlem i National Rifle Association och
tros vara kraftigt beväpnad. Extrema åsikter och tros vara mycket farlig och aggressiv.

Säkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i den
federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering
i grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desamma
betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och
kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.

Pentagon > Federal Bureau of Investigation > Whitefox
> Personakter > Amerikanska medborgare > Memphis

Primära personuppgifter
Fullständigt namn: William David Loesch
Födelsedatum: 2/8 - 1975
Nationalitet: Amerikan
Kön: Man

Även känd som: Bill
Födelseort: Clarksville, Tennessee
Statstillhörighet: Tennessee
Social Security-nummer: 721-69-7821

Sekundära personuppgifter
Längd: 177 cm
Hudfärg: Vit
Hårfärg: Mörk
Kännetecken: Vänsterhänt
Blodgrupp: AB–
Boendeadress: Raines Road 167
Försörjning: Arbetslös
Bankförbindelser: Inga

Vikt: 92 kg
Kroppsbyggnad: Kraftig
Ögonfärg: Grön
Språk: Amerikanska
DNA-registrerat?: Nej
Telefonnummer: 870-733-8454
Civilstånd: Singel
Fordon: Saknar körkort

Övriga personuppgifter
Härkomst: USA
Politisk tillhörighet: De gröna
Hälsosituation: Skadad vänsterhand

Sexuelläggning: Okänd
Religiösövertygelse: Protestant
Psykiska problem: Lider av depressioner

Säkerhetsuppgifter
Brottsregister: Har suttit i fängelse för att ha vägrat militärtjänstgöring.
Hotbild: Misstänkt kommunist med instabilt psyke. Det finns inga skäl till att utesluta
förbindelser med utländska terrornätverk. Har varit arbetslös i flera år - okänt vad han
sysslar med på dagarna. Det finns goda skäl att misstänka att han är beväpnad med en
eller flera civila revolvrar. Totalvägrade militärtjänstgöring.

Säkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i den
federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering
i grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desamma
betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och
kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.

Pentagon > Federal Bureau of Investigation > Whitefox
> Personakter > Amerikanska medborgare > Memphis

Primära personuppgifter
Fullständigt namn: James Easterbrook
Födelsedatum: 17/12 - 1970
Nationalitet: Amerikan
Kön: Man

Även känd som: –
Födelseort: Memphis, Tennessee
Statstillhörighet: Tennessee
Social Security-nummer: 742-39-9364

Sekundära personuppgifter
Längd: 162 cm
Hudfärg: Vit
Hårfärg: Rågblont
Kännetecken: Födelsemärke på halsen
Blodgrupp: 0–
Boendeadress: King´s Alley 39
Försörjning: VD, Action Development GmbH
Bankförbindelser: Inga

Vikt: 79 kg
Kroppsbyggnad: Normal
Ögonfärg: Gröna
Språk: Amerikanska, franska, tyska
DNA-registrerat?: Nej
Telefonnummer: 870-731-9339
Civilstånd: Okänt
Fordon: Aston Martin DB7 Vantage

Övriga personuppgifter
Härkomst: USA
Politisk tillhörighet: Demokrat
Hälsosituation: Fullt frisk

Sexuelläggning: Heterosexuell
Religiösövertygelse: Protestant
Psykiska problem: Inga

Säkerhetsuppgifter
Brottsregister: Misstänkt för ekonomisk brottslighet i samband med optionsförsäljning,
men friad av domstol.
Hotbild: Det finns inga skäl till att utesluta förbindelser med utländska terrornätverk. Har
antagligen ett internationellt kontaktnät som kan förse honom med allehanda resurser.
Leder dotterbolag till tyskt dataspelsföretag med oklart ägandetillstånd.

Säkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i den
federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering
i grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desamma
betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och
kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.

Pentagon > Federal Bureau of Investigation > Whitefox
> Personakter > Amerikanska medborgare > Memphis

Primära personuppgifter
Fullständigt namn: Matt Oliver Caraway
Födelsedatum: 3/10 - 1970
Nationalitet: Amerikan
Kön: Man

Även känd som: Chuck
Födelseort: Memphis, Tenneesse
Statstillhörighet: Tennessee
Social Security-nummer: 723-39-6151

Sekundära personuppgifter
Längd: 179 cm
Hudfärg: Ljusbrun
Hårfärg: Svart
Kännetecken: Saknar vänster pekfinger
Blodgrupp: A+
Boendeadress: Brooks Road 68
Försörjning: Antagligen hallick
Bankförbindelser: Inga

Vikt: 62 kg
Kroppsbyggnad: Klen
Ögonfärg: Grå
Språk: Amerikanska, spanska
DNA-registrerat?: Ja
Telefonnummer: 870-734-0327
Civilstånd: Singel
Fordon: GM H1 2000 Blue Hummer

Övriga personuppgifter
Härkomst: Avlägset släktskap från Mexico
Politisk tillhörighet: Demokrat
Hälsosituation: Lättare ryggbesvär

Sexuelläggning: Bisexuell
Religiösövertygelse: Okänd
Psykiska problem: Inga

Säkerhetsuppgifter
Brottsregister: Åtalad för koppleri, men friad i brist på bevis. Har varit förmål för flera
efterspaningar, men utan resultat. I övrigt helt ostraffad.
Hotbild: Det finns inga skäl till att utesluta förbindelser med utländska terrornätverk. Har
visat förmåga till att försörja sig på brottslighet trots omfattande polisbevakning. Kan
betraktas som beväpnad och med goda kontakter inom den undre världen.

Säkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i den
federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering
i grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desamma
betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och
kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.

Pentagon > Federal Bureau of Investigation > Whitefox
> Personakter > Amerikanska medborgare > Memphis

Primära personuppgifter
Fullständigt namn: Les Corey Harvey
Födelsedatum: 10/1 - 1968
Nationalitet: Amerikan
Kön: Man

Även känd som: –
Födelseort: Rochester, Minnesota
Statstillhörighet: Tennessee
Social Security-nummer: 848-56-3297

Sekundära personuppgifter
Längd: 193 cm
Hudfärg: Vit
Hårfärg: Blond
Kännetecken: Inga kända
Blodgrupp: 0+
Boendeadress: Arlington Road 11
Försörjning: Plåtslagare, Mitshubishi
Bankförbindelser: Banklån för inköp av bil

Vikt: 89 kg
Kroppsbyggnad: Normal
Ögonfärg: Blå
Språk: Amerikanska, spanska
DNA-registrerat?: Nej
Telefonnummer: 870-731-7834
Civilstånd: Gift, Marie Natalie Harvey
Fordon: Chevrolet Astro LT

Övriga personuppgifter
Härkomst: USA
Politisk tillhörighet: Demokrat
Hälsosituation: Fullt frisk

Sexuelläggning: Heterosexuell
Religiösövertygelse: Protestant
Psykiska problem: Okänt

Säkerhetsuppgifter
Brottsregister: Böter vid ett tillfälle för fortkörning.
Hotbild: Det finns inga skäl till att utesluta förbindelser med utländska terrornätverk. På
ytan en fullt hederlig medborgare.

Säkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i den
federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering
i grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desamma
betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och
kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.

Pentagon > Federal Bureau of Investigation > Whitefox
> Personakter > Amerikanska medborgare > Memphis

Primära personuppgifter
Fullständigt namn: Pedro Vélez Martinez
Födelsedatum: 7/3 - 1974
Nationalitet: Amerikan
Kön: Man

Även känd som: –
Födelseort: Albuqurque, New Mexico
Statstillhörighet: Tennessee
Social Security-nummer: 527-49-7539

Sekundära personuppgifter
Längd: 174 cm
Hudfärg: Oliv
Hårfärg: Svart
Kännetecken: Saknar vänster pekfinger
Blodgrupp: AB+
Boendeadress: Okänd
Försörjning: Småbrottsling
Bankförbindelser: Inga

Vikt: 78 kg
Kroppsbyggnad: Normal
Ögonfärg: Grå
Språk: Spanska, amerikanska
DNA-registrerat?: Ja
Telefonnummer: Okänt
Civilstånd: Okänt
Fordon: Ford Mondeo 1.8i CLX

Övriga personuppgifter
Härkomst: Mexico
Politisk tillhörighet: Okänd
Hälsosituation: Fullt frisk

Sexuelläggning: Okänd
Religiösövertygelse: Katolik
Psykiska problem: Allmänt instabil

Säkerhetsuppgifter
Brottsregister: Två månaders fängelse för snatteri, fem månaders fängelse för motstånd
mot polisman. Misstänkt för inbrott och skadegörelse, men klarade sig pga. resursbrist.
Hotbild: Det finns inga skäl till att utesluta förbindelser med utländska terrornätverk,
men är för ointelligent för att inneha en viktig position. Är sannolikt beväpnad med
automatpistol eller revolver, dock inte att betrakta som särskilt farlig.

Säkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i den
federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering
i grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desamma
betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och
kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.

Pentagon > Federal Bureau of Investigation > Whitefox
> Personakter > Amerikanska medborgare > Memphis

Primära personuppgifter
Fullständigt namn: Mojtaba Youzbashi
Födelsedatum: Okänd
Nationalitet: Amerikan
Kön: Man

Även känd som: –
Födelseort: Okänd
Statstillhörighet: Tennessee
Social Security-nummer: 999-48-3421

Sekundära personuppgifter
Längd: 168 cm
Hudfärg: Mörk
Hårfärg: Mörkt
Kännetecken: Inga
Blodgrupp: Okänd
Boendeadress: Knight-Arnolds Road 153
Försörjning: Antagligen narkotikaförlsäljare
Bankförbindelser: Inga

Vikt: 60 kg
Kroppsbyggnad: Klen
Ögonfärg: Grågröna
Språk: Okänt
DNA-registrerat?: Nej
Telefonnummer: Okänt
Civilstånd: Okänt
Fordon: –

Övriga personuppgifter
Härkomst: Oklart, utländsk härkomst
Politisk tillhörighet: Okänd
Hälsosituation: Okänd

Sexuelläggning: Möjligtvis homosexuell
Religiösövertygelse: Troligtvis muslim
Psykiska problem: Okänt

Säkerhetsuppgifter
Brottsregister: Arresterad sju gånger för störande av allmän ordning och narkotikabrott.
Suttit nio månader i fängelse. Livnär narkotika i Memphis hamnkvarter, men verksamheten
är inte tillräckligt omfattande för att kunna ta spaningsresurser i anspråk.
Hotbild: Okänt ursprung, men kommer troligtvis från den muslimska världen. Det finns
inga skäl till att utesluta förbindelser med utländska terrornätverk. Beväpnad och farlig.

Säkerhetsklausul: Uppgifterna i denna databas skyddas av §6 och §7 i den
federala säkerhetslagen anno 2001 och av paragraferna om åsiktsregistering
i grundlagen. Missbruk av uppgifterna och offentliggörande av desamma
betraktas som ett grovt brott mot lagen om offentligt skydd och
kommer bestraffas med minst tio års fängelse. Allt missbruk beivras.

Universal Defence Inc. flyttar utomlands
PENTAGON. I ett pressmeddelande sent igår kväll meddelade
Pentagon att Universal Defence Inc., konstruktör av det
omtalade amerikanska missilförsvaret, flyttar sin verksamhet
utomlands som en direkt följd av den hejdade terrorattacken
i Memphis. Beslutet är enligt Nick Slonskyj, professor i
internationell terrorism, mycket oväntat och “kan få katastrofala
konsekvenser för Pentagons framtida trovärdighet”. Universal
Defence kontrolleras till knappt hälften av den amerikanska
försvarsmyndigheten och att bolaget inte är tillfreds med
säkerhetssituationen innebär givetvis ett hårt bakslag för
försvarsstaben.
Var produktionen och forskningen kommer att placeras är i
nuläget inte bestämt, men ett antal utomamerikanska platser kan
ses som troliga: Sydney i Australien, Montreal i Kanada och
Shizuoka i Japan.
I samma pressmeddelande bekräftades tidigare rykten om
att såväl Pakistan, Nordkorea som Kuba visat intresse för ett
missilförsvar liknande det amerikanska. Trots hejdlösa protester
från Indien, slöts i helgen ett kontrakt med det pakistanska
försvarsdepartementet. Avtalet innefattar ett försvarssystem som
täcker både Pakistan och det omstridda gränsområdet Kashmir.
Det är tydligt att ett nytt krig i området drar allt närmare.

Polisen maktlös vid terrordåd i Memphis
PENTAGON. Efter terrorattacken mot New York City i september
2001 lovade president George W. Bush ökade befogenheter och
resurser åt den federala polisen, FBI, för att förhindra framtida
terrordåd. Att FBI fortfarande står maktlös inför det amerikanska
folkets fiender stod klart efter gårdagens terrordåd i Memphis.
Målet var företaget Universal Defences utvecklingsanläggning i
staden, vilken har en central roll i forskning inför det amerikanska
missilförsvaret US National Missile Defence.
Terrorgruppen, som enligt uppgift består av uteslutande
amerikanska medborgare, tros ha anknytning till terrornätverket
al-Qaida. Memphis-polisen har jagat gruppen sedan dess
medlemmar gjorde inbrott på en militär forskningsanläggning
för ett par dagar sedan. Man var dock oförmögna att hindra
de välorganiserade terroristerna i sitt uppsåt. I terrorattacken
användes en stulen, högteknologisk EMP(elektromagnetisk)bomb som förstörde all teknisk utrustning hos Universal
Defence. Pentagon var i natt förtegen om skadornas omfattning,
men enligt Jeremy Gutzmann, professor i modern krigsföring,
kan flera år av viktigt utvecklingsarbete ha gått förlorat.
Vita huset har ännu avböjt ifrån att kommentera händelsen,
men en presskonferens angående FBI:s misslyckande och
missilförsvarets framtid väntas till i eftermiddag.

Nyckelforskare avrättad i terroristdåd
PENTAGON. FBI har än en gång visat sig oförmögna
att hindra terrorgrupper från att slå till mot amerikanska
mål - trots retsamt tydliga spår. För ett par dagar sedan
rapporterade vi om hur okända gärningsmän gjort inbrott
på försvarets utvecklingsanläggning invid Mississippifloden, drygt fyra mil utanför Memphis, och stulit
ett högteknologiskt prickskyttegevär. Sedan dess har
Memphis-polisen förgäves jagat förövarna men utan att
några avgörande gripanden kunnat ske.
Igår slog då terroristerna till och mördade forskaren Robert
Langston mitt i Memphis City. Han sköts i en bil på väg
ifrån flygplatsen till ett centralt beläget hotell. Händelsen
kan beskrivas som ett regelrätt avrättande då endast ett
skott avlossades med prickeskyttegevär från ett närbeläget
hustak. Memphis-polisen satte omedelbart in SWAT-styrkor
för att gripa de skyldiga, men är i skrivandets stund förtegna
om alla eventuella gripanden.
Chefsforskare Robert Langston fyllde en avgörande
funktion inom företaget Universal Defences utveckling
av det omdebatterade missilförsvaret “StarWars”. Om
projektet kan fortsätta utan dennes expertis är i nuläget
oklart och vi väntar på att Pentagon ska inbjuda till
presskonferens i ämnet. Det är dock troligt att förtroendet
för president George W. Bushs förmåga att skydda landet
kommer att sjunka katastrofalt.

