
Rusia ºi-a activat, ieri,
un nou sistem de
avertizare timpurie, în

cazul unui atac cu rachete,
instalat în enclava Kaliningrad
din vestul þãrii, în replicã la
planurile SUA de a desfãºura
elemente ale scutului antirachetã
în Europa. Preºedintele rus,
Dmitri Medvedev, a ordonat
activarea sistemului, în cursul
unei vizite la Kaliningrad, regiune
aflatã la graniþa cu þãrile baltice.
Unitatea este echipatã cu un
sistem radar de generaþie nouã
Voronej-DM. Medvedev a
avertizat cã Rusia ar putea
desfãºura rachete la graniþele
UE, dacã scutul american va fi
instalat. Radarul intrat în serviciu
ieri va putea controla pânã la
500 de þinte pe o razã de 6.000
de kilometri, a anunþat ministrul
rus al Apãrãrii, Aleksandr
Serdiukov ºi va contribui la
dezvoltarea noului sistem de
apãrare aerospaþialã,
operaþional de la 1 decembrie.

RADARUL DIN
KALININGRAD POATE
CONTROLA ÎNTREAGA
EUROPÃ ªI ATLANTICUL,
POTRIVIT
COMANDANTULUI
TRUPELOR DE APÃRARE
AEROSPAÞIALÃ, OLEG
OSTAPENKO. 

El poate fi folosit ca element
al sistemului de prealertã în
cazul unui atac cu rachete, dar
ºi ca sistem de apãrare
antirachetã ºi antiaerianã.
Radarul Voronej, ce foloseºte
undele decimetrice, depãºeºte
cu mult dispozitivele din
perioada sovieticã ºi încã mai
poate fi îmbunãtãþit. 

Intrarea în serviciu a
radarului aratã cã Moscova este
pregãtitã sã reacþioneze adecvat
la pericolul reprezentat de scutul
antirachetã european, a spus
preºedintele Dmitri Medvedev.
”Dacã acest semnal nu este
înþeles, vom folosi ºi alte
mijloace de apãrare, vom lua
mãsuri severe ºi vom desfãºura
o grupare ofensivã, aºa cum am
promis la 23 noiembrie”, a

adãugat Medvedev.
Radarul din
Kaliningrad nu
vizeazã partenerii
occidentali ai
Moscovei ºi va
putea fi folosit
pentru combaterea
ameninþãrilor
comune, a mai spus
Medvedev. El a
adãugat cã
informaþiile strânse
de radar ar putea fi
utile sistemului de
apãrare antirachetã
european. ”De
acum, suntem
dispuºi sã folosim
în comun, cu
partenerii noºtri,
capacitãþile unice ale
acestei staþii, pentru
a combate
eventualele
ameninþãri
reprezentate de rachete”, a
subliniat Medvedev.

n aJuTor de la
TIraSPol n Aºa-zisul ministru
transnistrean de Externe,
Vladimir Iastrebciak, a exprimat,
ieri, disponibilitatea Transnistriei
de a oferi asistenþã Rusiei în
problema sistemului de apãrare
antirachetã, la capãtul unei
întâlniri avute cu liderul regiunii,
Igor Smirnov. Tiraspolul a mai
sugerat ºi înainte Moscovei sã
desfãºoare, pe teritoriul
Transnistriei, rachete cu
destinaþie strategicã Iskander.
De data aceasta, oferta intervine
în contextul unor tensiuni în
creºtere între cele douã pãrþi.
Kremlinul nu-l mai doreºte pe
Igor Smirnov la conducerea
Transnistriei, iar justiþia rusã a
declanºat mai multe dosare
penale împotriva fiului acestuia,
Oleg, în timp ce nora sa, Marina,
a fost eliminatã din cursa pentru
alegerile în Duma de Stat,
Camera Inferioarã a
Parlamentului federal rus. 

n În loc de concluZIe
n SUA promit sã se consulte cu
aliaþii, dacã interesele acestora
vor fi afectate de eventuale
reduceri ale bugetului
Pentagonului, aratã ambasada
SUA la Bucureºti, întrebatã dacã

investiþia de la Deveselu ar fi în
pericol din cauza tãierilor din
bugetul apãrãrii. Comisia
bipartizanã din Congresul
american, înfiinþatã acum câteva
luni, pentru a stabili de unde se
vor face reduceri bugetare, a
anunþat la 21 noiembrie cã nu a
putut ajunge la un acord, ceea
ce ar putea implica reducerea
bugetului apãrãrii cu 600 de
miliarde de dolari, din 2013.
Existã temeri cã aceste reduceri
se vor face ºi din bugetul
programului scutului. 

Acordul între România
ºi SUA privind amplasarea
sistemului de apãrare
împotriva rachetelor
balistice al SUA în
România a fost semnat la
13 septembrie 2011, la
Washington, de ministrul
de Externe, Teodor
Baconschi ºi secretarul de
Stat american, Hillary
Clinton ºi este baza
juridicã ce permite
participarea þãrii noastre la
proiectul american de
abordare adaptivã în etape
a apãrãrii antirachetã în
Europa ºi amplasarea
pânã în 2015 a unor
interceptori de tip SM-3
tereºtri ai sistemului

antirachetã în localitatea
Deveselu din Olt. Baza de la
Deveselu va gãzdui între 150 ºi
200 de militari americani, cu
posibilitatea suplimentãrii lor
pânã la 500. Toate cheltuielile
privind instalarea scutului
antirachetã, precum ºi
amenajarea locaþiei vor fi
suportate de SUA, alte
eventuale costuri urmând sã
facã obiectul negocierilor
bilaterale.

www.telegrafonline.ro
11Externe

30 noiembrie 2011

FranÞa

crImã ªocanTã

În rePlIcã la ScuT

Christopher Champenois, de 33 de ani, din
Meaux, Paris, a mers mult prea departe cu
pedeapsa aplicatã fiului sãu de doar 3 ani,
Bastien. Pentru cã micuþul s-a purtat urât cu
un coleg de grãdiniþã, tatãl sãu l-a dezbrãcat
ºi l-a aruncat în maºina de spãlat rufe, rulând
câteva cicluri de spãlare cu apã rece. Mama
copilului a reuºit sã-l scoatã din maºina de
spãlat, dupã care a fugit cu el la un vecin,
însã micuþul s-a stins la scurt timp. Mama
copilului le-a spus vecinilor cã Bastien a cãzut
pe scãri, însã sora cea mare a bãiatului, în
vârstã de 5 ani, a mãrturisit cã tatãl lor
obiºnuia sã-l pedepseascã pe frãþiorul ei în
cele mai crude moduri cu putinþã, nefiind
prima datã când îl bãga în maºina de spãlat.
ªi vecinii au declarat cã micuþul a fost deseori
abuzat. Copilul a mai fost închis în dulap cu
orele sau lãsat afarã în frig, pe pervazul unei
ferestre, înfãºurat doar cu o pãturicã.
Explicaþia pentru faptele mostruoase ale
bãrbatului a venit din partea bunicii, care a
declarat cã Bastien a fost un copil nedorit de
la bun început. Christopher Champenois este
judecat pentru omor din culpã, iar soþia
acestuia, pentru cã ar fi putut preveni crima
dar nu a intervenit. 

Sua

avIon PrãbuªIT

Un avion de mici dimensiuni, cu cinci persoane la
bord, s-a prãbuºit, luni noaptea, la Lincolnshire, în
statul american Illinois, iar douã persoane ar fi
murit, au anunþat, ieri, autoritãþile. Celelalte
persoane aflate la bordul aparatului de zbor au
fost spitalizate în stare gravã. Avionul de tip Piper
Navajo decolase din Jessup, statul Georgia ºi mai
avea opt kilometri pânã la aerodromul Chicago
Executive, când pilotul a raportat probleme cu
combustibilul. Aparatul de zbor s-a prãbuºit în
cartierul Riverwood din Lincolnshire.

rusia ºi-a activat un nou
sistem de avertizare timpurie

Lãsând la o parte ameninþarea scutului american, liderul comunist rus,
Ghenadi Ziuganov, avertizeazã regimul Putin cã se va confrunta cu o
revoltã ca în Egipt, în cazul fraudelor în favoarea partidului de la putere,
la alegerile de duminicã.

Manifestanþi iranieni au intrat cu forþa în
ambasada Marii Britanii de la Teheran, în cursul
zilei de ieri. Protestatarii iranieni au înlãturat
steagul britanic de pe clãdirea ambasadei Marii
Britanii din Teheran ºi au aruncat documente pe
ferestre. Consiliul Gardienilor (Consiliul
Constituþional iranian) a aprobat, luni, o lege
pentru reducerea relaþiilor diplomatice ºi
economice cu Marea Britanie, în replicã la
sancþiunile impuse de Londra Iranului. Guvernul
britanic a impus noi sancþiuni dupã publicarea
unui raport AIEA, care prevãd, printre altele,
oprirea tuturor relaþiilor cu bãncile iraniene,
inclusiv cu Banca Centralã. Ministerul britanic de
Externe s-a declarat indignat de violenþele de
ieri ºi a cerut Iranului sã-ºi respecte
angajamentele internaþionale de protejare a
misiunilor diplomatice. Studenþii au devastat
birourile ambasadei ºi un protestatar a dat jos
un portret al reginei Elisabeta. Personalul
ambasadei a reuºit sã fugã pe ieºirea din spate.
Ulterior, protestatarii iranieni au intrat cu forþa ºi
într-o a doua clãdire a ambasadei britanice.
Peste 100 de cetãþeni au intrat în complexul
personalului diplomatic britanic din nordul
Teheranului. În complex se aflã cetãþeni strãini,
dar protestatarii spuneau cã îi protejeazã, sã nu

li se întâmple ceva rãu. 
AMBASADORUL UNGAR CONVOCAT

Iranul l-a convocat, luni, pe ambasadorul ungar
la Teheran, dupã ce Budapesta a refuzat sã
permitã avionului ministrului iranian de Externe
sã intre în spaþiul sãu aerian. ªeful diplomaþiei
iraniene, Ali-Akbar Salehi, se îndrepta spre o
reuniune internaþionalã consacratã armelor
chimice, organizatã în Olanda, când avionul sãu
nu a primit permisiune sã survoleze Ungaria.
Budapesta a explicat cã decizia a fost luatã din
motive tehnice. ”Decizia a fost bazatã pe
reglementãrile CE privind siguranþa zborurilor ºi
proceduri administrative actuale ungare”, a
declarat ºeful biroului de presã al MAE ungar,
Jozsef Toth. ”Aeronava cu care ministrul iranian
intenþiona sã traverseze, duminicã, spaþiul aerian
ungar nu a primit permisiune din partea
autoritãþilor ungare pentru cã nu îndeplinea
condiþiile necesare pentru un permis de survol”,
a explicat el. În cele din urmã, Saleh a fost
nevoit sã se întoarcã la Teheran. Ministerul
iranian de Externe a protestat ºi i-a cerut
explicaþii ambasadorului ungar. MAE de la
Budapesta a dat asigurãri cã este în contact
constant cu republica islamicã, pentru a lãmuri
acest dosar.
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Protestatari iranieni au ocupat
ambasada britanicã la Teheran


