
Confruntările din Ucraina capătă
noi dimensiuni pe măsura
trecerii timpului și acutizării

conflictului. Fotografii cu imaginea
președintelui rus, Vladimir Putin, sunt
folosite ca ţintă pentru exerciţii de tragere
în poligonul din orașul Liov, din vestul
Ucrainei, relatează ”The Independent”.
Fotografiile cu fața preşedintelui rus atinsă
de gloanțe au apărut în contextul în care
criza a luat amploare în estul Ucrainei, iar
confruntările dintre insurgenți şi forțele
ucrainene s-au soldat cu 2.600 de morți din
aprilie încoace. În schimb, fotografii cu
tricouri având imprimată imaginea
preşedintelui Vladimir Putin pe coperta
revistei ”Time” au fost puse în vânzare la
Sankt Petersburg.

Între timp, separatiştii pro-ruşi au
atacat o navă ucraineană, o şalupă care
patrula în Marea Azov, în sudul Ucrainei. A
fost atacată de pe uscat şi scufundată. Opt
soldaţi ucraineni au fost răniţi, iar doi sunt
daţi dispăruţi. Preşedintele ucrainean a
avertizat ieri dimineaţă că Rusia a lansat o
acţiune militară deschisă şi directă
împotriva ţării sale. Petro Poroşenko a spus
că armata ucraineană a fost forţată să
cedeze controlul aeroportului din Lugansk,
după un atac al separatiştilor susţinuţi de
tancuri ruseşti. Noile confruntări vin pe
fondul asigurărilor date de Rusia că nu va
interveni militar în Ucraina. Declaraţia a fost
făcută ieri de şeful diplomaţiei de la
Moscova, Serghei Lavrov. Totuşi,
preşedintele Vladimir Putin a cerut
autorităţilor de la Kiev să-i protejeze pe
civilii din estul Ucrainei şi să pună capăt
operaţiunilor militare din zonele locuite. La
Minsk, în Belarus, au avut loc, ieri,
consultări ruso-ucrainene, cu medierea
OSCE, la care erau aşteptaţi şi
reprezentanţi ai separatiştilor. Duminică,
preşedintele rus a lăsat să se înțeleagă, în

timpul unui interviu, că o republică
autonomă în estul Ucrainei este soluţia
pentru stingerea conflictului. Vladimir Putin
le-a cerut liderilor de la Kiev să negocieze
cu separatiștii şi a anunţat că ar fi convenit
cu omologul său Petro Poroşenko un plan
pentru estul Ucrainei.

”Ucraina se află în faţa unui mare
război cu Rusia, în care pierderile vor
ajunge la zeci de mii de morţi”, a declarat,
ieri, ministrul ucrainean al Apărării, Valeri
Gheletei. ”Un mare război a ajuns în casa
noastră, un război cum Europa nu a mai
văzut de la al Doilea Război Mondial. Într-un
asemenea război, pierderile se vor calcula
nu cu sutele, ci cu miile, chiar cu zecile de
mii de morţi”, a scris ministrul pe contul său

de Facebook.
n pUTIN vORBEșTE dE BUN SImț n

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a făcut
apel, ieri, la ”bunul simţ al europenilor”, care
au ameninţat Moscova că vor adopta noi
sancţiuni, săptămâna aceasta, pentru
implicarea sa în criza ucraineană. ”Sper că
bunul simţ va prevala şi că nici noi, nici
partenerii noştri nu vom provoca pagube
prin aceste înţepături”, a declarat Putin, citat
de agenţiile ruseşti, în cadrul unei reuniuni
în Extremul Orient. Duminică, UE a dat un
termen de o săptămână Rusiei să înceteze
acţiunile în Ucraina, în caz contrar urmând
să adopte noi sancţiuni. CE a primit sarcină
să pregătească de urgenţă o nouă serie de
sancţiuni. 
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șI TOTUșI, NU vA fI RăzBOI?! SUEdIA

INUNdAţII dE pROpORţII 
O ploaie torenţială a blocat traficul pe mai

multe şosele din Suedia şi Danemarca. Într-o
singură zi a plouat cât pentru două săptămâni, iar
sistemul de canalizare nu a mai făcut faţă. În
oraşul suedez Malmo, un autobuz a rămas blocat
într-un tunel, iar călătorii au fost scoşi pe geamuri.
Două autostrăzi au fost acoperite de ape şi închise
traficului, în timp ce oamenii au fost nevoiţi să-şi
abandoneze maşinile în mijlocul apelor.  Pompierii
au reuşit să-l salveze în ultimul moment pe un
şofer a cărui maşină a fost acoperită în întregime.
Apa a pătruns şi în sute de locuinţe, care au rămas
fără curent electric.

fotografii cu putin, folosite ca
ţintă într-un poligon din Ucraina

fRANțA

ClădIRE pRăBUșITă - șApTE mORțI
Şapte persoane au murit în total în urma

prăbuşirii unei clădiri duminică, la Rosny-sous-Bois,
în apropiere de Paris, în urma unei aparente
explozii de gaz, potrivit unui nou bilanţ. Cadavrul
unei a şaptea victime a fost localizat ieri dimineaţă
de pompieri. Este vorba despre o femeie
octogenară care locuia la primul etaj al imobilului, a
precizat prefectul Philippe Galli. Echipele de
salvare caută şi ultimul dispărut, un bărbat în
vârstă de aproximativ 50 de ani care locuia la
parterul clădirii. 11 persoane au fost rănite, dintre
care patru grav, în explozia de duminică dimineaţă.
Printre cei şapte morţi se numără o femeie în
vârstă de 40 de ani şi cei doi copii ai ei, de 14,
respectiv 18 ani, dar şi un copil în vârstă de
aproximativ 10 ani, o femeie de 46 de ani şi un alt
adult. Căutările printre ruinele clădirii au continuat
ieri dimineaţă. Şansele de a găsi supravieţuitori
sunt însă foarte, foarte mici, a declarat prefectul.
Zeci de membri ai echipelor de salvare au lucrat
toată noaptea la lumina reflectoarelor. Explozia,
care s-a produs în cursul nopţii în acest cartier
rezidenţial din estul Parisului, duminică, în jurul orei
7.00, a spulberat clădirea cu patru etaje. Ministrul
de Interne, Bernard Cazeneuve, a vorbit duminică
despre o explozie provocată cel mai probabil de o
scurgere de gaze. Ieri, prefectul a afirmat că
laboratoarele continuă să strângă indicii, dar a
avansat din nou ipoteza unei explozii provocate de
gaze. Compania care se ocupă de reţeaua de
distribuţie a gazelor, GRDF, a declarat că nu a fost
semnalată nicio scurgere de gaze anterior în zona
respectivă.

mAREA BRITANIE

măSURI ANTI-jIhAd
Premierul britanic, David Cameron, a anunţat

ieri, în Parlament, consolidarea unor măsuri menite
să facă faţă ameninţării jihadiste în Marea Britanie,
al căror nivel a fost ridicat în ultimele zile. În
particular, serviciile de poliţie vor primi provizoriu
puterea de a confisca paşapoarte ale unor suspecţi
la frontieră, a anunţat David Cameron, care a
subliniat din nou că aproximativ 500 de britanici
sunt suspectaţi că s-au alăturat combatanţilor
islamici în Irak şi Siria.

RUSIA

UCIgAș dE COpII, făRă REmUșCăRI
Nurpaşi Kulaev, singurul supravieţuitor al

grupului care a atacat o şcoală din oraşul Beslan, în
urmă cu zece ani, provocând moartea a 186 de
copii, a declarat că el doar s-a supus ordinelor şi nu
are remuşcări în privinţa a ceea ce a făcut,
relatează Russia Today. ”Nu mă simt vinovat pentru
că au murit femei şi copii. Dar pot spune că nici eu,
nici altcineva nu i-ar fi putut salva. Pentru că decizia
a fost luată de alte persoane”, a adăugat el. Kulaev
a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru că a
făcut parte din gruparea responsabilă de luarea de
ostatici din septembrie 2004 de la Beslan, o tragedie
soldată în total cu 334 de morţi. Luarea de ostatici a
avut loc în prima zi de şcoală, ce s-a transformat în
coşmar pentru 1.128 de copii din Beslan, profesori
şi părinţi. Timp de trei zile, ostaticii au fost ţinuţi sub
ameninţarea armelor şi fără apă, hrană sau îngrijire
medicală. Kulaev a declarat că nu a ştiut că teroriștii
vor ocupa şcoala până în momentul în care grupul a
ajuns acolo. Faptul că a aflat că ţintele vor fi copii
nu a schimbat prea multe pentru el. ”Ei erau la
conducere. Eu am făcut ce a trebuit să fac, asta
este tot. De ce să fi obiectat? M-ar fi ucis pe mine
primul”. Părinţii copiilor ucişi la Beslan i-au pus o
mulţime de întrebări lui Kulaev, dar acesta a ales să
răspundă uneia singure. ”M-a întrebat dacă vreau
ca şi copiii mei să fie ca mine”, a spus el, referindu-
se la întrebarea unei mame al cărei copil a murit în
luarea de ostatici de la Beslan. ”Chiar mi-ar plăcea
să fie ca mine, cu siguranţă. Dar nu vreau să
împărtăşească soarta mea”, a explicat el.

NATO va instala
cinci baze în Europa

de Est, între care
una în România

Cele cinci baze pe care NATO intenţionează să le
construiască în Europa de Est pentru a contracara ameninţarea
rusă sunt în Polonia, România, Lituania, Letonia şi Estonia, a
anunţat, duminică, cotidianul german ”Frankfurter Allgemeine
Zeitung”, citat de ”Moscow Times”. Bazele vor fi folosite pentru
logistică, pentru misiuni de recunoaştere şi planificare şi vor avea
personal multinaţional permanent, cuprins între 300 şi 600 de
angajaţi în fiecare bază, potrivit cotidianului german. Acest
personal exclude trupele actuale, a căror mobilizare în Europa de
Est este limitată de tratatul din 1997 dintre Rusia şi NATO.
Contingente mici de trupe NATO vor fi prezente la aceste baze tot
timpul, susţine cotidianul, citând informaţii secrete despre acest
plan. În plus, NATO va avea o forţă de reacţie rapidă de 4.000 de
persoane, pregătită să se mobilizeze în est în decurs de două
până la şapte zile.

Planul va fi discutat la summitul NATO din această
săptămână. Documentul clasifică explicit Rusia ca o ameninţare şi
susţine că suplimentarea prezenţei NATO în est este justificată de
protejarea noilor membri ai alianţei faţă de Rusia. Rusia a anunţat
public că intenţionează să îşi consolideze apărarea în est,
săptămâna trecută, dar nu a oferit detalii. Organizaţia s-a extins în
anii 1990 şi 2000 pentru a include ţările est-europene care au fost
anterior membre ale Pactului de la Varşovia, condus de Moscova.
Polonia, ţările baltice şi Canada au cerut anularea Actului
Fondator Rusia - NATO din 1997, potrivit ”Der Spiegel”, care
citează surse din cadrul NATO şi al Guvernului german. NATO a
acuzat Rusia, săptămâna trecută, că a trimis un contingent militar
limitat în estul Ucrainei, pentru a ajuta insurgenţa pro-rusă din
această regiune. Oficial, Moscova neagă că susţine rebelii. NATO
a suspendat cooperarea cu Rusia în mai, în urma conflictului din
Ucraina.

”Ceea ce contează este ca pe viitor să existe o prezenţă mai
vizibilă a NATO în Europa de Est”, a declarat secretarul general,
Anders Fogh Rasmussen. Potrivit acestuia, Rusia şi-a crescut cu
50% cheltuielile cu securitatea în ultimii cinci ani, pe când, în ţările
aliate, ele au scăzut cu 20%. Însă în criza ucraineană, până în
prezent, cel mai bun mijloc de presiune a fost economic, nu militar,
a declarat Lute. ”NATO ţine să rămână o organizaţie defensivă”,
confirmă un diplomat, ”dar este necesar să ne pregătim pentru o
situaţie în care relaţia cu Rusia va fi proastă pentru mult timp”.

Cel puţin 1.420
de morţi în

august, în Irak
Cel puţin 1.420 de persoane au fost ucise în august, în

violenţele din Irak, unde armata încearcă să recucerească regiunile
ocupate de islamişti, a anunţat ONU ieri, la Bagdad. Cel puţin
1.370 de persoane au fost rănite în august, a precizat misiunea
ONU în Irak, afirmând că aceste cifre nu includ provincia Al-Anbar
(vest) şi că este dificil de făcut verificări în zonele unde au loc lupte
sau care nu sunt sub controlul Guvernului. Numărul morţilor a
crescut în ultimele luni, ajungând la aproximativ 2.000 în iunie, cel
mai ridicat bilanţ lunar din mai 2007 încoace, potrivit Guvernului.
Din 9 iunie, insurgenţii sunniţi conduşi de jihadişti ultraradicali ai
Statului Islamic (SI) au ocupat zone extinse din vestul şi estul
Irakului. Bilanţul a fost agravat de continuarea atacurilor
sângeroase. Cel puţin 70 de persoane au fost ucise la 22 august,
când miliţiile şiite au atacat o moschee sunnită la nord-est de
Bagdad.

Pe de altă parte, în Siria, insurgenții islamiști din gruparea
sunnită Stat Islamic (SI) au folosit bombe cu submuniţii cel puțin
într-un caz, în timp ce regimul sirian continuă să recurgă la
această armă interzisă, a afirmat, ieri, organizația Human Rights
Watch. Organizația neguvernamentală cu sediul la New York se
bazează pe informații și fotografii primite de la oficiali kurzi locali în
sprijinul afirmațiilor potrivit cărora gruparea Stat Islamic a folosit
bombe cu submuniţii la 12 iulie și la 14 august. Potrivit HRW,
aceste arme interzise au fost folosite în confruntările dintre
gruparea islamistă și combatanții kurzi în apropierea enclavei
kurde Ain al-Arab, în provincia Alep, în apropierea frontierei cu
Turcia. Cel mai probabil, este pentru prima oară când insurgenții
ultraradicali din gruparea Stat Islamic folosesc acest tip de arme,
însă este neclar cum le-au obținut. Bombele cu submuniţii pot fi
lansate cu arme de artilerie sau din avion și pot dispersa, pe
suprafețe extinse, muniții formate din alte bombe, de dimensiuni
mai reduse, care pot provoca, la rândul lor, victime în momentul în
care explodează, în unele cazuri la o perioadă îndelungată de timp
după ce au fost lansate. Aceste bombe sunt, de asemenea,
folosite de Guvernul sirian în confruntările cu rebelii, potrivit HRW,
care, pe baza unor mărturii și înregistrări video, a acuzat Damascul
că a folosit 249 de bombe cu submuniţii de la jumătatea anului
2012.

Siria, alături de SUA și Israel, se află printre țările care nu au
semnat convenția cu privire la submuniții, adoptată în 2008. Peste
191.000 de persoane au fost ucise în conflictul din Siria, începând
din martie 2011, potrivit ONU.


