
Prăbuşirea avionului malaezian în
Ucraina, doborât de o rachetă într-o
zonă controlată de separatiştii pro-

ruşi, ar putea fi comparată cu o crimă de
război, a declarat comisarul ONU pentru
Drepturile Omului, Navi Pillay, în prezentarea
unui nou raport privind situaţia din Ucraina de
la jumătatea lunii iunie până la jumătatea lui
iulie. Carla Del Ponte, fost procuror al
Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta
Iugoslavie şi Rwanda, în prezent membră a
comisiei independente de anchetă a ONU
privind violenţele din Siria, apreciază că nu
există nicio îndoială: ”Este cu siguranţă o
crimă de război. Este un act de război care
este incredibil, nu am văzut niciodată aşa
ceva”. Comitetul Internaţional al Crucii Roşii
(CICR) a anunţat săptămâna trecută că, în
opinia sa, luptele din Ucraina constituie o
situaţie de război civil, ceea ce permite
urmărirea în justiţie a autorilor unor încălcări
grave ale dreptului internaţional precum
crimele de război, în special în faţa unor
tribunale penale internaţionale.

Avionul MH17 al companiei Malaysia
Airlines, care efectua cursa Amsterdam -
Kuala Lumpur, cu 298 de persoane la bord, a
fost doborât la 17 iulie, în estul Ucrainei, într-o
zonă controlată de rebelii susţinuţi de
Moscova. Kievul şi occidentalii i-au acuzat pe
separatişti şi pe protectorii lor de la Kremlin că
sunt responsabili de această catastrofă.
Experţii internaţionali nu au avut decât un
acces limitat la locul prăbuşirii avionului,
controlat de insurgenţi, criticaţi aspru pe plan
internaţional pentru modul în care au gestionat
zona şi pentru tratamentul acordat trupurilor
victimelor.

În raportul său, al patrulea de la debutul
crizei din Ucraina, ONU a denunţat utilizarea
de armament greu de către separatişti şi
armata ucraineană în zonele locuite, dar și
peste 1.100 de morţi în confruntările din estul
Ucrainei, începând de la jumătatea lui aprilie.
Potrivit unui oficial de la Înaltul Comisariat
ONU pentru Drepturile Omului, Gianni
Magazzeni, s-a înregistrat o gravă deteriorare
a situaţiei în zonele de est aflate încă sub
controlul grupărilor armate. Acest lucru include
răpiri, detenţii, cazuri de tortură, execuţii, care
sunt utilizate pentru a intimida populaţia,
adesea blocată în aceste zone de pe teritoriul
Lugansk şi Doneţk. Raportul subliniază, de

asemenea, ”profesionalizarea grupărilor
armate, din ce în ce mai bine organizate şi
echipate militar şi care acţionează sub
conducerea militară şi politică a unor cetăţeni
ai Federaţiei Ruse”.

n IPOteză cOnFIRMAtă n Decriptarea
cutiilor negre ale avionului malaezian prăbuşit
în Ucraina confirmă că tragedia s-a produs în
urma unei depresurizări provocate de explozia
unei rachete, a declarat, ieri, purtătorul de
cuvânt al Consiliului ucrainean de Securitate
Naţională şi Apărare (SNBO), Andrei Lissenko.
Cutiile negre ale avionului au fost transmise
experţilor de la Biroul britanic de Anchetă
privind Accidentele Aeriene (AAIB), pentru a fi
decriptate. Şeful Poliţiei olandeze a declarat
ieri că nu există nicio garanţie că vor fi găsite
toate cadavrele victimelor catastrofei aeriene
din estul Ucrainei şi lucrurile lor personale.

n RăzBOIUL cOntInUă n Forţele
ucrainene au anunţat ieri că au intrat în mai
multe oraşe aflate până în prezent sub
controlul separatiştilor pro-ruşi, situate în
apropiere de locul prăbuşirii avionului
malaezian. Soldaţii au intrat în oraşele

Şahtarsk şi Torez, la est de Doneţk, şi au
preluat controlul în zona colinei Saur Mogila.
Luptele continuă, de asemenea, la Snijne şi
Pervomaisk, localităţi situate în apropiere. În
acelaşi timp, autorităţile olandeze au anunţat
că experţii medico-legali şi poliţiştii olandezi şi
australieni care voiau să meargă ieri dimineaţă
la locul prăbuşirii avionului s-au întors din
drum din motive de securitate, din cauza unor
explozii care s-au auzit în apropiere.

O jurnalistă poloneză a fost grav rănită
duminică, în momentul în care maşina cu care
călătorea a fost atacată, probabil, de
separatiştii pro-ruşi din estul Ucrainei. Bianka
Zalewska, angajata postului privat de
televiziune Espreso TV, călătorea cu un
batalion de militari ucraineni în regiunea
Lugansk, când separatiştii ar fi tras focuri de
armă spre roţile autovehiculului în care se
afla, iar acesta s-a răsturnat. Jurnalista a
suferit fracturi la coloana vertebrală şi la
claviculă, dar şi răni la nivelul rinichilor.
Medicii spun că există şanse ca Zalewska să
poată merge din nou, întrucât nervii spinali nu
i-au fost afectaţi. 
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RAPORt OnU AcUzAtOR SUA
OMORât de Un APARAt de
zBOR, Pe PLAjă!

Un bărbat din statul american Georgia a
murit, iar fiica sa a fost grav rănită, după ce
au fost loviţi de un avion, duminică, pe o
plajă din Florida, relatează CNN. Pilotul
avionului Piper Cherokee a transmis prin
radio că nu va putea să se întoarcă la
aeroport şi că va încerca să aterizeze pe
plaja Caspersen, situată la sud de aeroport.
Avionul a aterizat şi i-a lovit pe Ommy
Irizarry, în vârstă de 36 de ani, şi pe fiica sa,
Oceana, în vârstă de 9 ani, duminică, la ora
14.45, potrivit unei declaraţii a Administraţiei
Federale pentru Aviaţie (FAA). Irizarry a
murit la faţa locului. Fiica lui a fost
transportată cu elicopterul la spitalul de
pediatrie şi este în stare critică, a declarat
biroul şerifului din Sarasota County. Pilotul
Karl Kokomoor şi pasagerul său, David
Theen, nu au fost răniţi. Amândoi sunt din
Englewood, Florida. Incidentul este anchetat
de Comitetul pentru Siguranţa Transporturilor
şi FAA.

jAPOnIA
AdOLeScentă cRIMInALă

O japoneză de 15 ani, suspectată că a
ucis şi decapitat o colegă de clasă, a fost
arestată duminică. Potrivit agenţiei de presă
Kyodo, tânăra, al cărei nume a fost
dezvăluit, ar fi mărturisit că a lovit-o în mai
multe rânduri pe colega sa în cap, cu un
obiect contondent, după care a strangulat-o.
Ulterior, ea şi-ar fi decapitat victima şi i-ar fi
tăiat mâna stângă. Aceste fapte au avut loc
în oraşul Sasebo, în prefectura Nagasaki.
Cadavrul lui Aiwa Matsuo a fost descoperit la
domiciliul tinerei, care locuia singură,
precizează presa niponă. Părinţii lui Aiwa
Matsuo sunt cei care au alertat Poliţia,
sâmbătă seara, îngrijoraţi că nu-şi găsesc
fiica. În acelaşi oraş, o elevă de la un colegiu
şi-a înjunghiat până la moarte o colegă de
clasă, în 2004, determinând instituţiile
şcolare şi autorităţile să ceară sporirea
vigilenţei din partea cadrelor didactice şi
asistenţilor sociali.

LIBeRIA
AMeRIcAnI cOntAMInAțI
cU eBOLA

Doi americani, dintre care unul este
medic, angajaţi în lupta împotriva epidemiei
febrei hemoragice provocate de virusul
Ebola în Africa de Vest, au fost contaminaţi
în Liberia, a anunţat organizaţia umanitară
pentru care lucrează. Samaritan’s Purse, o
asociaţie creştină de caritate, a anunţat că
medicul Kent Brantly a fost plasat în
carantină la centrul de tratament pentru
Ebola al organizaţiei, la Spitalul ELWA de la
Monrovia, capitala Liberiei. Medicul are febră
şi acuză dureri musculare. Brantly este
căsătorit şi are doi copii. Nancy Writebol,
care lucrează pentru organizaţia creştină de
caritate SIM, care gestionează spitalul, a fost
contaminată şi ea. Writebol se afla într-o
stare stabilă, duminică, a anunţat
Samaritan’s Purse. Administrarea rapidă a
unui tratament este crucială în evoluţia
acestei boli mortale. Potrivit Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii (OMS), rata mortalităţii
febrei hemoragice provocate de Ebola poate
atinge 90% în anumite cazuri.
Departamentul de Stat american a anunţat,
duminică, faptul că este la curent cu un caz
de Ebola, fără să fie în măsură să ofere
informaţii despre vreo persoană anume.
Virusul Ebola a ucis 660 de persoane de la
începutul epidemiei în Africa de Vest, în
urmă cu câteva luni, în trei ţări, Guineea
(314 morţi), Sierra Leone (219 morţi) şi
Liberia (127 de morţi). Autorităţile din Nigeria
au anunţat vineri că un liberian a murit din
cauza Ebola în Lagos, cel mai mare oraş din
Africa, devenind primul caz înregistrat în
această ţară. Numele virusului provine de la
numele unui râu de pe actualul teritoriu al
Republicii Democratice Congo (RDC, fostul
Zair), unde a fost înregistrat pentru prima
dată, în 1976. Rata mortalităţii poate merge
de la 25% şi până la 90% în cazul
oamenilor.

Inspectori americani şi români survolează
Rusia şi Belarusul, în perioada 28 iulie - 1
august, în cadrul Tratatului Internaţional „Cer
Deschis“, a anunţat, ieri, directorul centrului
naţional rus pentru diminuarea ameninţării
nucleare, Serghei Rîjkov. ”O misiune comună
de inspecţie româno-americană va survola
Rusia şi Belarusul la bordul unui avion
românesc de tip Antonov-30 de la 28 iulie şi
până la 1 august, în cadrul Tratatului
internaţional „Cer Deschis“”, a anunţat Rîjkov.
Specialişti ruşi vor participa la zborul de
inspecţie, monitorizând respectarea
parametrilor de zbor. Avionul de tip An-30 nu
este înarmat. Aeronava şi echipamentele de

fotografiere aeriană au fost certificate la nivel
internaţional, cu participarea Rusiei, garantând
absenţa mijloacelor tehnice interzise la bord.

Semnat pe 24 martie 1992, la Helsinki,
Tratatul „Cer Deschis“ se aplică de la 1
ianuarie 2002. Documentul vizează creşterea
nivelului transparenţei şi încrederii între statele
semnatare în domeniile activităţilor militare şi
controlului armamentului. El instaurează un
regim de survolare liberă a teritoriilor diferitelor
state-parte la tratat. Tratatul a fost semnat de
34 de state din Europa şi America de Nord,
membre ale Organizaţiei pentru Securitate şi
Cooperare în Europa (OSCE). Rusia a aderat
pe 26 mai 2001.

Prăbuşirea avionului malaezian
în Ucraina, crimă de război

România şi SUA, zboruri de inspecţie în
spaţiile aeriene ale Rusiei şi Belarusului

Este oficial! La bordul
avionului companiei Air Algerie,
prăbuşit săptămâna trecută în
Mali, nu se afla niciun cetăţean
român. Confirmarea definitivă vine
chiar de la Ministerul de Interne
de la Bucureşti, după verificarea
listelor cu pasageri. Imediat după
accident, compania Air Algerie
anunţa că la bord s-ar fi aflat şi un
pasager român. Aeronava avea

118 oameni la bord şi făcea o
cursă între Burkina Faso şi
Algeria, când s-a prăbușit, joia
trecută, cel mai probabil din cauza
vremii nefavorabile.

Autorităţile de la Paris conduc
ancheta şi au anunţat că
identificarea victimelor se va face
în Hexagon. Echipajul avionului
Air Algerie a cerut să i se permită
să se întoarcă din drum, înainte

de pierderea contactului cu
acesta, în timp ce vremea era
nefavorabilă, a anunţat, ieri,
ministrul francez al Afacerilor
Externe, Laurent Fabius.
Totodată, secretarul de stat
francez pentru Transporturi,
Frédéric Cuvillier, a declarat că
analiza cutiilor negre ale avionului
ar putea dura mai multe
săptămâni. Cutiile negre ale

avionului Air Algerie care s-a
prăbuşit în Mali au ajuns ieri
dimineaţă în Franţa. Avionul Air
Algerie, un McDonnell Douglas
(MD-83), care se deplasa pe ruta
Ouagadougou - Alger, s-a
prăbuşit joi în Mali, la 50 de
minute după decolare, provocând
moartea tuturor celor 118
persoane aflate la bord, dintre
care 54 de cetățeni francezi.

La bordul avionului căzut în Mali nu se
afla niciun român


