
Criza din estul Ucrainei crește
instabilitatea omenirii, pe care o
așează sub spectrul unui al

treilea război mondial, o confruntare ce
riscă să fie fatală rasei umane dat fiind
nivelul de distrugere atins de marile puteri.
Este greu de atins un compromis, pentru că
violența intervenției armate a insurgenților
nu trebuie sub nicio formă egalată de
cealaltă parte, care trebuie să rămână
vocea rațiunii! Drama acestei crize este
greu de descris sau de cuantificat, în timp
ce oamenii continuă să moară sau să fie
confruntați cu distrugeri materiale.    

n ArMe, MAnevre Și victiMe n
Prezența armatei ruse în Ucraina nu a fost
catalogată drept o invazie, ci sprijin vădit
acordat insurgenților. Și nu este un semn de
compromis, ci menținerea unei mici șanse
de a nu trece încă peste punctul care
decide un nou război. 60 de tancuri rusești
au fost reperate în apropiere de orașul
Mariupol, de unde militari ruși și-ar pregăti
un nou avanpost pentru a pătrunde în
interiorul Ucrainei. S-a anunțat că soldații
ruși și-au vopsit tancurile în culorile
Novorusiei, adică Noua Rusie, regiune
istorică ce coincide cu teritoriul fostului
Hanat al Crimeei cucerit de Imperiul Rus la
finele secolului XVIII. La închiderea ediției,
tancurile se îndreptau din Novoazovsk spre
Mariupol, după ce au tras din lansatoare de
mine asupra unui post de militari ucraineni
în satul Bezâmiannoe. Potrivit informațiilor
deținute de forțele ucrainene de securitate,
rușii și-au consolidat pozițiile în acest sat și
se află la circa 20 de kilometri de Mariupol.
De altfel, soldații ucraineni sunt convinși că
nu luptă cu separatiști locali. Conducerea
autoproclamatei „Republici populare Donețk”
și-a exprimat susținerea pentru inițiativa
președintelui Putin privind oferirea „unui
coridor umanitar” pentru militarii ucraineni
încercuiți, cu condiția ca aceștia să-și
predea armele și munițiile. Rusia a fost deja
acuzată de către Occident, în Consiliul de
Securitate al ONU, de implicare directă a
forţelor ruseşti, alături de separatiştii pro-
ruşi, în conflictul armat.

Poziția exprimată de România prin
preşedintele Băsescu este că statele
democratice trebuie să depăşească
momentul declaraţiilor şi să ajute armata
ucraineană cu orice mijloace care-i sunt
necesare într-o luptă ce poate deveni
inegală. „Cred că armata ucraineană s-a
săturat de câte căşti şi câte arme neletale

i-au fost trimise. Este timpul, dacă vrem să
ajutăm democraţia din Ucraina, dacă vrem
să dăm o şansă poporului ucrainean să-şi
continue drumul spre UE, trebuie să
acţionăm la fel ca şi Federaţia Rusă, adică
să punem la dispoziţia armatei ucrainene
orice mijloace pot fi disponibilizate pentru a
o ajuta în această luptă care poate deveni
inegală”, a afirmat Traian Băsescu,
precizând că la Consiliul European de
sâmbătă va pleda pentru sprijinirea Ucrainei
cu armanent, care să o poată ajuta să facă
faţă agresiunii Rusiei, „agresiune
materializată în aşa-numitul război hibrid”.
Totodată, Traian Băsescu a afirmat că
nivelul de sancţiuni înpotriva Rusiei trebuie
reevaluat, poziţie pe care România o va
susţine în Consiliul European. La rândul său,
premierul Ponta a declarat că intervenţia
Federaţiei Ruse în Ucraina trebuie
condamnată şi sancţionată şi că eventuale
decizii se vor discuta, probabil, săptămâna
viitoare la CSAT, şeful Executivului urmând
să prezinte poziţia României şi la reuniunea
convocată la Paris de preşedintele Franţei.

n o Apă Și Un păMÂnt n Rusia are
o poziție simplistă. „Ucrainenii şi ruşii sunt,
practic, acelaşi popor”, este declaraţia
tranşantă a preşedintelui Putin, venită la
scurt timp după ce NATO promitea sprijin
financiar autorităților de la Kiev şi cerea
Moscovei să-şi retragă trupele. Liderul de la
Kremlin susţine că Ucraina trebuie „forţată”
să negocieze cu separatiştii, să spună clar
ce drepturi suplimentare le va da etnicilor

ruşi din teritoriile separatiste. „Rusia este o
ţară care nu se teme de nimic. Dar
întotdeauna analizează în mod obiectiv tot
ce se întâmplă pe teritoriul ei, cât şi în afară.
Pe baza analizei, răspunde în mod
corespunzător”, susţine Vladimir Putin. În
aceste condiţii, nu e de mirare că Ucraina e
hotărâtă să intre în NATO. Premierul Arseni
Yaţeniuk a declarat că va cere Parlamentului
de la Kiev să reia formalităţile legate de
aderare. Şi, amănunt demn de reţinut,
oficialii NATO nu mai exclud această
posibilitate. 

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a
primit din partea Ucrainei o notă de răspuns
în care aceasta își anunță acordul pentru
trimiterea unui al doilea convoi umanitar rus
pe teritoriul ucrainean, a declarat șeful
diplomației ruse Serghei Lavrov. Mai mult,
ministrul rus a venit acum cu o ipoteză cel
puţin ciudată despre dovezile aduse de
NATO privind prezenţa militarilor ruşi în
Ucraina. „Au existat declaraţii legate de nişte
fotografii făcute din satelit, care ar arăta
mişcarea trupelor ruse. S-a dovedit, însă, că
e vorba doar de nişte jocuri video, iar
imaginile respective au fost luate de acolo”,
a susţinut Serghei Lavrov. Îngrijorate de
acţiunile Rusiei în Ucraina, SUA au decis să
trimită în Polonia şi în țările baltice aproape
600 de soldaţi, dar şi tancuri şi vehicule de
infanterie. Este vorba de mai multe exerciţii
militare ce vor avea loc în aceste ţări, cu
scopul de a garanta securitatea statelor
membre NATO.
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intereSe UrMărite cU AGreSiUne GreciA

SeiSM în peloponez
Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a avut loc,

vineri dimineaţa, în largul peninsulei Peloponez,
în sudul Greciei, a anunţat Observatorul pentru
geodinamică de la Atena. Nicio victimă şi nici
pagube materiale nu au fost semnalate. Seismul,
catalogat ca „foarte puternic” de către Observator,
a fost resimţit la Atena şi în mai multe regiuni din
ţară, iar epicentrul a fost localizat în largul
Neapoli, între Peloponez şi insula Milos, la 145
de kilometri la sud de Atena. O replică cu
magnitudinea de 4,7 s-a produs trei minute mai
târziu, cu acelaşi epicentru.

criza din estul Ucrainei,
decisă de... jocuri de cuvinte

ScoțiA

SpriJin pentrU independență
Numărul susţinătorilor independenţei Scoţiei

a crescut cu trei săptămâni înaintea
referendumului pentru autodeterminare, potrivit
unui sondaj dat publicităţii ieri. Fără a-i lua în
calcul pe cei indecişi, dintre persoanele
chestionate 47% ar vota pentru independenţă,
iar 53% împotrivă. Decalajul dintre cele două
grupuri s-a redus considerabil faţă de un sondaj
precedent realizat de institutul Survation, în urmă
cu trei săptămâni, în care 43% dintre
respondenţi au afirmat că ar vota pentru
independenţă şi 57% împotrivă. Acest sondaj a
fost comandat de ziarul „Scottish Daily Mail”,
pentru a măsura opinia publică după ultima
dezbatere televizată între reprezentanţii celor
două tabere, dominată de liderul susţinătorilor
independenţei, premierul scoţian Alex Salmond.

JAponiA

incident lA FUkUSHiMA
Un echipament de aproape 400 de

kilograme a căzut în piscina reactorului 3 al
centralei nucleare de la Fukushima, avariată în
urma tsunamiului din 11 martie 2011, a anunţat
compania Tokyo Electric Power (Tepco).
Incidentul, al cărui impact părea minim, s-a
produs în timpul operaţiunii de retragere a
fragmentelor din clădirea reactorului avariat în
urma unor explozii. Echipamentul, căzut în
piscina de dezactivare a combustibilului uzat
de la o înălţime neprecizată, este, cel mai
probabil, un panou de control al unui sistem,
care a fost anterior folosit pentru încărcarea şi
descărcarea combustibilului în timpul
funcţionării normale a centralei de la
Fukushima. Potrivit primelor informaţii,
echipamentul a căzut dintr-o macara acţionată
de la distanţă pentru mutarea fragmentelor
aflate în clădirea reactorului. Tepco afirmă că
măsurătorile realizate în zonă nu au detectat o
creştere a radioactivităţii, în urma acestui
incident. Compania a anunţat că urma să
verifice interiorul piscinei prin intermediul unor
camere de supraveghere.

MAreA britAnie

Alertă de AtentAte... probAbile
Marea Britanie a ridicat nivelul alertei de

securitate de la „substanţial” la „grav”, al
patrulea nivel pe o scară cu cinci trepte, în faţa
ameninţării teroriste legate de Siria şi Irak, a
anunţat vineri ministrul britanic de Interne,
Theresa May. Schimbarea nivelului alertei de
securitate înseamnă că un atac este foarte
probabil, fără a exista însă informaţii privind o
ameninţare iminentă.

SUA

Alertă de vAlUri înAlte
Valuri uriaşe-record continuau să asalteze,

vineri, plajele Californiei, atrăgând numeroşi
practicanţi ai surfingului şi obligându-i pe
salvamari să intervină pentru a-i salva pe cei
mai imprudenţi dintre aceştia. Valurile uriaşe au
produs deja o victimă săptămâna aceasta, un
practicant al surfingului fiind găsit inconştient în
largul Malibu, în timp ce alte câteva mii se
aventurau pe plăcile plutitoare să înfrunte valuri
care depăşeau uneori şapte metri. Cei mai puţin
temerari se mulţumeau să contemple
spectacolul valurilor care se spărgeau pe plajă.
Potrivit Institutului Naţional american de
Meteorologie, aceasta este cea mai puternică
hulă din 1996 încoace. Acesta a emis o alertă
pentru valuri înalte, care a intrat în vigoare de joi
şi care urmează să fie menţinută până vineri
seară. Hula este provocată de apropierea
uraganului Maria.

Hamas refuză
orice tentativă
de dezarmare

Liderul mișcării islamiste palestiniene Hamas,
Khaled Meshaal, a respins orice tentativă de
dezarmare a combatanților săi în Fâșia Gaza, una
dintre cererile Israelului pentru un acord pe termen
lung. „Armele rezistenței sunt sacre. Și nu vom
accepta ca ele să fie pe ordinea de zi a negocierilor
viitoare prevăzute prin acordul de încetare a focului
în Gaza”, a declarat Meshaal într-o conferință de
presă la Doha, în Qatar, unde trăiește în exil. „Acest
lucru nu poate fi obiectul unor tocmeli sau negocieri.
Nimeni nu poate dezarma Hamas și rezistența sa”, a
adăugat liderul palestinian, sfidându-l astfel pe prim-
ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, care cere
dezarmarea mișcării islamiste ca o condiție
prealabilă la orice acord pe termen lung. Acesta a
mai avertizat că cel mai recent război între Israel și
Hamas nu va fi ultimul conflict. Acesta este doar „o
piatră de hotar pentru a ajunge la obiectivul nostru”. 

Acordul de încetare a focului este respectat, de
marți, de Israel și islamiștii palestinieni după 50 de
zile de război, soldat cu peste 2.140 de morți și
11.000 de răniți în Gaza și 70 de morți în Israel.
Acordul prevede mai ales relaxarea blocadei impuse
Fâșiei Gaza de Israel din 2006 și care îi sufocă pe
cei 1,8 milioane de locuitori ai enclavei palestiniene.
În afara demilitarizării, redeschiderea aeroportului și
portului din Gaza ar trebui, de asemenea, să fie
discutată la Cairo.

Gazprom reduce cu
100 de dolari prețul

gazelor pentru Ucraina
Conflictele pornite de Rusia în

ultimii ani, în Cecenia, Abhazia în
Georgia sau în estul Ucrainei, au mereu
legătură cu intenția de a-și păstra sau
securiza poziția de cel mai mare furnizor
de gaze naturale din lume. Gigantul rus
Gazprom a reînnoit oferta de a reduce
cu 100 de dolari preţul gazelor livrate
către Ucraina, la 385 de dolari pentru
1.000 de metri cubi de gaze, a declarat
vineri ministrul rus al Energiei, Aleksandr
Novak, citat de site-ul Russia Today.
Oferta ar putea fi anexată contractului
existent între Gazprom şi compania de
stat ucraineană Naftogaz, a afirmat
Aleksandr Novak la finalul unei
întrevederi cu comisarul european
pentru Energie, Guenther Oettinger.
Discuţiile dintre autorităţile de la
Moscova şi UE pe marginea disputei
dintre Gazprom şi Naftogaz au avansat,
dar încă nu s-a ajuns la un acord formal,
a confirmat Guenther Oettinger, la
rândul său. Acesta a adăugat că o
întâlnire între cele trei părţi va fi stabilită
săptămâna viitoare. Timpul se scurge
însă în favoarea Rusiei, pentru că iarna
dă cea mai mare putere celui care are...
gaz.

Propunerea Gazprom de a reduce

preţul gazelor livrate Ucrainei nu este
nouă. A mai fost înaintată la discuţiile
anterioare, din iunie, dintre Rusia,
Ucraina şi UE, dar autorităţile din Kiev
au refuzat oferta, susţinând că este o
vorba de „o capcană”. Rusia a oprit, în
luna iunie, livrările de gaze destinate
Ucrainei, din cauza disputei legate de
preţ, dar a continuat să furnizeze gaze
clienţilor europeni. Potrivit Gazprom,
Ucraina trebuie să plătească o datorie
de 1,45 miliarde de dolari pentru ca
Rusia să reia exportul de gaze către
fostul stat sovietic. Datoria totală a
companiei Naftogaz către Gazprom se
ridică la 5,3 miliarde de dolari. La rândul
său, Naftogaz reclamă facturarea
nejustificată a sumei de șase miliarde de
dolari de către Gazprom. Ambele
companii au depus plângeri la Curtea de
Arbitraj de la Stockholm. Pe de altă
parte, ministrul rus al Energiei,
Aleksandr Novak, a subliniat ieri că
există „riscuri puternice” ca Ucraina să
sustragă din gazele ruseşti destinate
Europei la iarnă. „Situaţia este foarte
critică odată cu apropierea sezonului
rece”, a declarat ministrul rus, într-o
conferinţă de presă alături de comisarul
european pentru Energie.


