
În timp ce toată lumea așteaptă cu
sufletul la gură noi informații care să
facă lumină în tragedia aviatică

produsă în estul Ucrainei, în această
regiune apar noi evoluții negative, care,
evident, încurajează și mai mult valul de
teorii lansate cu privire la conflictul fără
sfârșit și fără soluții din această țară. Două
avioane de vânătoare ucrainene au fost
doborâte ieri în estul țării. Avioanele, de tip
Su-25, au fost doborâte deasupra regiunii
Saur Mogila, o zonă înaltă din regiunea
Doneţk, în apropiere de localitatea Snijne,
la 25 km de locul unde s-a prăbuşit zborul
MH17, atins joia trecută de o rachetă trasă
dintr-o zonă controlată de rebeli pro-ruşi, în
estul Ucrainei. Un purtător de cuvânt militar
a anunţat că, în pofida dispozitivelor
termice lansate de piloţi, avioanele au fost
atinse de rachete de tip sol-aer, trase de
rebeli dintr-o zonă din apropiere de satul
Dmitrivka, în regiunea Doneţk, dar
apropiată totodată de Lugansk şi regiunea
rusă Rostov. Piloţii au reuşit să se
catapulteze în zona aflată sub controlul
forţelor separatiste. Aseară, Ucraina a
afirmat că cele două avioane de vânătoare
doborâte ieri au fost atinse de rachete
lansate de pe teritoriul Rusiei.

Confruntările militare din estul Ucrainei
constituie o stare de război civil, constată
Comitetul Internaţional al Crucii Roşii,
îndemnând toate părţile implicate să
respecte dreptul internaţional umanitar.
Calificarea de „război civil“ permite iniţierea
de acţiuni în justiţie împotriva autorilor
infracţiunilor prevăzute în dreptul umanitar.

n rusIA Acuză fALsIfIcAreA
DATeLOr AncHeTeI n Ministerul rus de

Externe a acuzat ieri Kievul de falsificarea
informaţiilor deţinute de autorităţile
ucrainene în domeniul controlului aerian cu
privire la prăbuşirea avionului malaezian.
Aleksandr Lukaşevici, un purtător de
cuvânt al diplomaţiei ruse, susține că
”acest lucru încalcă în mod clar principiul
unei anchete obiective şi imparţiale asupra
prăbuşirii avionului malaezian. În loc să
ajute ancheta asupra acestei catastrofe în
care au murit 298 de persoane, Kievul a
formulat zilnic, oră de oră, acuzaţii absurde
şi nefondate la adresa Rusiei”. Ministerul
rus al Apărării a acuzat, luni, controlul

aerian ucrainean că a schimbat direcţia
zborului MH17 de pe coridorul obişnuit,
dirijându-l către zona unde a avut loc
catastrofa. Ministerul a afirmat că un avion
de vânătoare ucrainean se afla în
apropiere, înainte de prăbuşire, şi că
rachete de tip sol-aer aparţinând forţelor
loialiste erau poziţionate în zonă, acuzând
indirect Kievul că este vinovat de
producerea tragediei. La rândul lor, SUA i-
au acuzat pe rebelii pro-ruşi că ”au doborât
din eroare Boeingul malaezian, cu ajutorul
unor sisteme de rachete furnizate de
Rusia”. Moscova a dezminţit în mai multe
rânduri că a livrat acest tip de echipament
insurgenţilor.

n ucrAInA O ȚIne unA ȘI Bună n
Şeful contraspionajului ucrainean, Vitali

Naida, a declarat la
CNN că ”persoana
care a lansat
racheta ce a doborât
avionul malaezian
este cu siguranţă un
ofiţer bine echipat,
bine educat şi
instruit de ruşi, care
a apăsat acel buton
în mod deliberat”.
”Am interceptat
conversaţii între un
ofiţer rus şi biroul
său din Moscova.
Ştim sigur că, cu
câteva minute
înainte de lansarea
rachetei, a existat un
raport către un ofiţer

rus, care anunţa că avionul se apropie. Ei
ştiau că avionul vine cu viteză constantă,
cu o direcţie constantă şi ar fi trebuit să
ştie că nu este un avion de vânătoare, ci
un avion civil de mari dimensiuni”, a mai
spus Naida. 

n nOI InTercepTărI n Serviciile
britanice de informaţii au dovezi că rebelii
pro-ruşi din Ucraina ar fi discutat despre
răspândirea unor fragmente din alte
avioane la locul prăbuşirii cursei MH17,
pentru a sabota investigaţia în cazul
catastrofei aviatice de joia trecută,
relatează Sky News. Serviciile britanice de

informaţii au interceptat comunicaţii între
rebelii pro-ruşi, care discutau despre
încercări deliberate de a altera scena
dezastrului. Surse din cadrul Guvernului
britanic au adăugat că rebelii intenţionau,
de asemenea, să trimită cutiile negre ale
avionului la Moscova. Astfel, separatiştii
doreau să îi încurce pe anchetatori. Aceste
dovezi fac parte din activitatea serviciilor
de informaţii britanice, alături de agenţii de
informaţii din toată lumea, menită să
stabilească o imagine nu doar a ceea ce s-
a întâmplat în momentul impactului, ci şi în
orele şi zilele care au urmat, a precizat
corespondentul Sky News.

n eMOȚII în OLAnDA n Cele două
avioane care transportau cadavrele
victimelor zborului MH17 au aterizat ieri
după-amiază la Eindhoven, în sudul
Olandei. La aeroport erau rudele victimelor,
cuplul regal olandez şi premierul Mark
Rutte. Unul dintre avioane transporta 16
sicrie, iar celălalt - 24. Premierul australian
a declarat ieri că este posibil ca multe
cadavre să fie în continuare la locul
prăbuşirii avionului, în aer liber, sub
soarele de vară, supuse ravagiilor
provocate de căldură şi animale. Experţii
olandezi care se ocupă de repatrierea
cadavrelor pasagerilor zborului MH17 au
numărat oficial 200 de corpuri neînsufleţite
în trenul ajuns la Harkov, marţi, în timp ce
anterior se anunţaseră 282. 

Cutiile negre ale zborului MH17 au
ajuns în Marea Britanie, pentru a fi
decriptate, a anunţat, ieri, Ministerul
britanic al Transporturilor. Anchetatorii
olandezi au primit cutiile negre de la
experţii malaezieni, care le-au primit la
rândul lor, în noaptea de luni spre marţi, de
la rebelii pro-ruşi. 

n JurnALIsT DIspăruT n Russia
Today (RT) nu a mai primit veşti, ieri, de la
un colaborator britanic, Graham Phillips,
care acoperă luptele din estul Ucrainei.
Jurnalistul a trimis ultimul mesaj în noaptea
de marţi spre miercuri, asigurând că totul
este bine. La sfârşitul lui mai, britanicul a
fost reţinut de serviciile speciale ucrainene
pentru 36 de ore, după ce a fost surprins
fotografiind un post de control în apropiere
de Mariupol, în sud-estul Ucrainei.
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TeOrIA cOnspIrAȚIeI cOnTInuă ITALIA
nAvA „cOsTA
cOncOrDIA“ îşI începe
căLăTOrIA fInALă

Ultimele manevre înaintea călătoriei
finale a navei „Costa Concordia“ au
debutat ieri, în largul insulei Giglio, în faţa
câtorva sute de curioşi şi locuitori ai
insulei toscane, la doi ani şi jumătate
după naufragiul pachebotului, soldat cu 32
de morţi. Nava, de două ori mai mare
decât „Titanicul“, începe ultima sa
călătorie, spre şantierele navale din
Genova, unde va fi dezmembrată. Marţi,
pachebotul de croazieră, care a fost adus
pe linia de plutire, arbora drapelul albastru
P, care în limbaj maritim înseamnă că
este gata de plecare. Remorcată de două
nave şi escortată de alte 12 ambarcaţiuni,
„Costa Concordia“, o navă lungă de
aproape 300 de metri şi cu o greutate de
circa 114.500 tone, va parcurge aproape
280 km pe mare. După ce a fost
redresată în septembrie, în cadrul unei
operaţiuni fără precedent de rotire a
carcasei sale, „Concordia“ a fost apoi
ranfluată, cu câţiva metri pe zi, timp de o
săptămână. Condusă de armatorul italian
Costa şi efectuată de consorţiul
americano-italian Titan-Micoperi,
operaţiunea de salvare a pachebotului are
un cost total de circa 1,5 miliarde de euro.
”Este cea mai mare provocare a mea în
20 de ani de carieră”, a declarat Nick
Sloane, specialist mondial în ranfluarea
navelor. Pe traseu, diferitele ambarcaţiuni
ale convoiului ar trebui să să împiedice
apropierea cetaceelor, care sunt
numeroase în această perioadă a anului.
„Concordia“ a naufragiat după ce a lovit
violent o stâncă în faţa insulei Giglio,
provocând moartea a 32 de persoane şi
rănirea altor câteva zeci, dintre cele peste
4.200 de persoane de 70 de naţionalităţi
aflate la bord. 

JApOnIA
3.000 De persOAne
spITALIzATe DIn cAuzA
căLDurII

Japonia se confruntă cu o căldură
sufocantă, ce a condus la spitalizarea a
peste 3.000 de persoane săptămâna
trecută, după sezonul ploios şi un taifun
care a provocat pagube importante în
sud-vestul arhipelagului. 3.179 de
persoane au fost duse la spital în
perioada 14-20 iulie, dintre care trei au
decedat şi 1.096 au rămas în grija
personalului medical. În 46,5% dintre
cazuri a fost vorba despre persoane de
peste 65 de ani, o categorie care
corespunde unui sfert din populaţia
Japoniei. În săptămâna precedentă, 2.473
de persoane au făcut apel la ajutor, ceea
ce reprezintă mai mult decât dublul
săptămânii anterioare. În fiecare an, mii
de japonezi sunt afectaţi de temperaturile
care depăşesc uneori 35 de grade Celsius
la umbră. Zonele publice şi majoritatea
locuinţelor sunt echipate cu aparate de
aer condiţionat, dar unele persoane în
vârstă sunt reticente în a le utiliza sau nu
ştiu să le folosească.

frAnȚA
crIMInAL TrAnsferAT

Curtea de Casaţie, cea mai înaltă
instanţă din Franţa, a aprobat extrădarea
în Belgia a presupusului autor al atacului
de la Muzeul Evreiesc din Bruxelles.
Franţa are la dispoziţie zece zile pentru 
a-l preda autorităţilor belgiene pe Mehdi
Nemmouche, un francez de origine
algeriană, în vârstă de 29 de ani,
suspectat de uciderea a patru persoane,
pe 24 mai, în capitala Belgiei. Pe 26 iunie,
Curtea de Apel din Versailles ordonase
transferul islamistului în Belgia, aplicând
un mandat de arestare european emis pe
31 mai de Bruxelles. Mehdi Nemmouche
se teme să nu fie predat Israelului de
către Belgia, în contextul în care două
dintre victimele atacului erau cetăţeni
israelieni.

O nOuă cATAsTrOfă

Un avion de pasageri s-a
prăbuşit la aterizare, ieri, pe
aeroportul din insula taiwaneză
Penghu, cel puţin 51 de persoane
murind în accident. Potrivit CNN,
un avion al companiei TransAsia
Airways, cu o capacitate de 75 de
persoane, dar având la bord 58,
s-a prăbuşit la aterizarea pe insula
Penghu. 51 de persoane au murit,
iar celelalte au fost rănite, a
confirmat un oficial din cadrul
Autorităţii Aeronautice taiwaneze.
Aeronava TransAsia Airways avea
numele de cod GE222 şi efectua
o cursă internă, între oraşele
taiwaneze Kaohsiung şi Magong,

pe insula Penghu. Avionul a
decolat cu o întârziere de două
ore şi a încercat de două ori să
aterizeze, fără succes însă. Pilotul
a primit indicaţii din partea turnului
de control să amâne aterizarea,
dar nu s-a conformat acestora.
Accidentul a fost urmat de un
incendiu. Potrivit unor surse,
avionul a avut dificultăţi la
aterizare, din cauza rafalelor de
vânt degajate de taifunul Matmo,
și s-ar putea ca o eroare umană
să fi stat la baza producerii
tragediei. Avioanele TransAsia au
fost implicate în opt accidente în
ultimii 13 ani. 

Avion de pasageri prăbușit în Taiwan: 51 de morți

Două avioane militare ucrainene, doborâte
aproape de locul prăbuşirii MH17


