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Masacru într-o şcoală din
Finlanda

Cel puţin o persoană a fost ucisă, iar
alte zece sunt rănite în urma unui incident
armat produs marţi într-o unitate de
învăţământ din Finlanda, afirmă surse din
cadrul serviciilor de securitate. Un individ a
atacat persoane în Şcoala profesională
Savon, situată în incinta Centrului comercial
Herman din oraşul Kuopio (centrul
Finlandei). Presupusul agresor a fost
imobilizat şi reţinut, afirmă surse citate de
postul tv YLE. Bilanţul preliminar este de cel
puţin un mort şi zece răniţi. Unul dintre
răniţi este în stare critică, a anunţat Poliţia.
Autorităţile încearcă să afle motivul
atacului. „Violenţa este şocantă şi total
inacceptabilă”, a afirmat premierul Antti
Rinne.

15.000 de migranţi au murit în
Marea Mediterană 

Peste 1.000 de migranţi şi-au pierdut
viaţa în încercarea de traversare a Mării
Mediterane în acest an, al şaselea an la
rând în care s-a atins acea „etapă sumbră”,
a informat marţi agenţia Naţiunilor Unite
pentru Refugiaţi (UNHCR). „UNHCR solicită
urgent o creştere a capacităţii de căutare şi
salvare, inclusiv returnarea navelor statelor
UE destinate operaţiunilor de căutare şi
salvare şi o recunoaştere a rolului crucial al
navelor ONG în salvarea vieţii pe mare”, a
declarat purtătorul de cuvânt al UNHCR,
Charlie Yaxley, într-un comunicat. În total,
cel puţin 15.000 de oameni şi-au pierdut
viaţa în încercarea de traversare a Mării
Mediterane începând cu 2014, a anunţat
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
(OIM) din cadrul ONU.

Hong Kong, de Ziua Chinei -
violențe și muniție de război

Un protestatar a fost împuşcat în piept
de forţele de ordine în cursul unui miting
desfăşurat marţi, în mai multe zone din
Hong Kong, cu ocazia aniversării a 70 de
ani de la fondarea Republicii Populare
Chineze, informează publicaţia The South
China Morning Post, citând o sursă
neprecizată. Bărbatul a fost împuşcat de
poliţie într-un incident violent produs în
zona Tsuen Wan. Protestatarul împuşcat
este în stare critică, potrivit autorităţilor
medicale din Hong Kong, care au precizat
că alte 14 persoane au fost rănite până
acum în cursul protestelor de marţi. Potrivit
unor surse din cadrul poliţiei, forţele de
ordine au tras focuri de avertisment în mai
multe zone din oraş. Este pentru prima dată
de la izbucnirea manifestaţiilor când un
demonstrant este împuşcat cu muniţie de
război. Un cameraman şi un reporter ai unei
televiziuni au fost răniţi, în mai multe zone
au izbucnit incendii, inclusiv în incinta
birourilor un parlamentari locali pro-Beijing
și un sediu din Hong Kong al unei
formaţiuni pro-Beijing a fost vandalizat, a
relatat South China Morning Post. Începând
de luni, forţele de ordine au efectuat
percheziţionat zeci de proprietăţi cu scopul
de a confisca arme şi materiale folosite
pentru producerea de dispozitive incendiare
sau explozive. Peste 50 de persoane au
fost reţinute pentru diverse infracţiuni,
inclusiv posesie de arme ofensive,
participare la adunări ilegale şi posesie de
materiale periculoase.

Pe scurt.

Instalarea de rachete cu raze
scurte şi intermediare de acţiune în
Europa va schimba în mod radical
condiţiile de securitate pentru Rusia şi
va forţa Moscova să ia măsuri de
retorsiune, a declarat adjunctul
ministrului rus de Externe, Serghei
Riabkov, citat de agenţia de ştiri Tass.
“Cred că apariţia unor astfel de
sisteme în Europa Centrală, dar şi în
cea de Occidentală, va schimba în
mod radical situaţia din punct de
vedere al garantării securităţii
noastre”, a afirmat oficialul pentru
publicaţia Jurnalul pentru Afaceri
Internaţionale. “Apariţia unor astfel de
arme, care prin raza lor de acţiune ar
acoperi o parte considerabilă a
teritoriului Rusiei, cel puţin sigur
partea sa europeană, dacă vorbim de
ipotetica instalare unor astfel de
sisteme în Europa, ar necesita măsuri
de compensare din partea noastră,” a
subliniat Riabkov.

Ministrul adjunct a menţionat că
Moscova propune “o alternativă în
forma unui moratoriu privind

instalarea de astfel de sisteme”. “Am
anunţat un moratoriu şi credem că
politicienii responsabili din cercurile
NATO ar putea lua o măsură
similară”, a adăugat Riabkov. Conform
publicaţiei Kommersant, Vladimir
Putin le-a trimis recent liderilor din mai
multe ţări, inclusiv din cadrul NATO, o
propunere de introducere a unui
moratoriu referitor la instalarea de
rachete cu raze scurte şi medii de
acţiune în Europa şi în alte regiuni.
Secretarul general al Alianţei Nord-
Atlantice, Jens Stoltenberg, a
confirmat că a primit o propunere din
partea Moscovei privind un moratoriu
referitor la instalarea de anumite tipuri
de sisteme balistice în Europa, însă
NATO consideră că oferta nu este
credibilă, a declarat Oana Lungescu,
purtătoarea de cuvânt a alianţei
transatlantice.

La începutul lunii august,
Administraţia Donald Trump a finalizat
procedura de retragere din Tratatul
Forţelor Nucleare Intermediare (INF),
argumentând că Rusia a încălcat

acordul. La rândul său, Moscova a
avertizat că va fi nevoită să dezvolte
noi tipuri de armament după
retragerea SUA din Tratatul INF. Mai
mult, există temeri că acordul Noul
START (Tratatul pentru Limitarea
Armelor Strategice), ultimul acord
major ce limitează dezvoltarea forţelor
nucleare, care va expira în 2021, nu
va fi reînnoit după această dată.
Tratatul INF prevedea interzicerea
rachetelor cu raze de acţiune cuprinse
între 500 şi 5.500 de kilometri. Donald
Trump susţine că Rusia a încălcat
acest Tratat, prin dezvoltarea
rachetelor Novator 9M729 (SSC-8,
potrivit terminologiei NATO), dar
Administraţia Vladimir Putin a acuzat
în mai multe rânduri că sistemele
balistice instalate de Statele Unite în
Europa, inclusiv în România,
constituie încălcări ale acordului.
După abandonarea tratatului, Rusia a
semnalat în mai multe rânduri că
doreşte un moratoriu privind rachetele
cu raze scurte şi intermediare de
acţiune.

Rusia se
consideră

forţată să-și
schimbe radical

condițiile 
de securitate

Boris Johnson promite noi propuneri privind Brexit-ul
„Foarte curând“

Premierul britanic Boris Johnson a promis marţi că
va trimite noi propuneri Bruxellesul privind Brexit-ul
“foarte curând”, fără a explica în cel fel intenţionează
să reglementeze blocajul în legătură cu frontiera
irlandeză, atrăgându-şi reacţii de nemulţumire. Cu mai
puţin de o lună până la data prevăzută pentru ieşirea
din UE pe care el a promis că o va pune în aplicare cu
orice cost, şeful guvernului britanic este presat să îşi
detalieze intenţiile privind modul în care intenţionează
să evite un Brexit fără acord, ce ar avea consecinţe
potenţial dureroase pentru economia britanică.
Bruxellesul şi Londra nu reuşesc să se pună de acord
asupra unor alternative concrete în legătură cu “plasa
de siguranţă”, mecanism care vizează să se evite
revenirea la o frontieră între provincia britanică Irlanda
de Nord şi Republica Irlanda, stat membru al UE,

după Brexit.  “Vom face o propunere foarte bună. O
vom înainta oficial foarte curând”, a declarat Boris
Johnson la BBC, de la Manchester, unde are loc
congresul anual al Partidului Conservator. Conform
postului de televiziune irlandez RTE, guvernul ia în
considerare organizarea de controale vamale la mai
mulţi kilometri de frontieră, în centre speciale.
Conform unui plan informal al Londrei citat de RTE,
bunurile transportate dintr-un loc în altul vor fi
monitorizate în timp real prin telefoane mobile sau cu
ajutorul unor dispozitive de localizare instalate în
camioane. Boris Johnson a negat că planul său ar
include “centre de vămuire”, recunoscând că este
vorba “pur şi simplu de realitatea” că trebuie să existe
controale dacă Regatul Unit va părăsi uniunea vamală
şi piaţa unică.


