„A]i v`zut extratere[tri p=n` acum? Nu [tim cum
arat`. Englezii sunt oameni la fel ca [i noi. Nu ne
consider`m victime, Steaua face parte din elita
fotbalului european“ - Adrian NEAGA, Steaua
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Este cert c`
Legislativul
american demonstreaz` c`
sus]ine o idee
cu un \nalt grad
de periculozitate: crearea
unor entit`]i
regionale independente exclusiv pe baza
apartenen]ei
religioase
a membrilor
comunit`]ii
majoritare.
Vot favorabil din Senatul SUA \n favoarea unei
rezolu]ii propuse de Joseph Biden, pre[edintele
democrat al Comitetului senatorial pentru rela]ii
externe: Irakul ar trebui federalizat [i \mp`r]it \n
trei regiuni autonome \n func]ie de criterii religioase,
kurd`, sunit` [i [iit`.
Premierul irakian a fost primul care a reac]ionat
deosebit de violent, spun=nd c` o asemenea ini]iativ`
ar duce la un adev`rat dezastru pentru ]ara lui,
iar Condolezza Rice a \ncercat apoi s` lini[teasc`
apele, transmi]=nd mesajul c` decizia trebuie s`
apar]in` irakienilor. Negativ au reac]ionat [i francezii.
Dar este cert c` Legislativul american demonstreaz`
c` sus]ine o idee cu un \nalt grad de periculozitate:
crearea unor entit`]i regionale independente exclusiv
pe baza apartenen]ei religioase a membrilor comunit`]ii
majoritare. |n condi]iile haosului actual din Irak,
e imposibil de imaginat c` aceste regiuni independente
ar putea func]iona sub autoritatea unui guvern
central. Vor evolua imediat spre statutul de stat
independent. Cu ni[te consecin]e ce ar putea fi
teribile, pe termen scurt, pentru echilibrul din
regiune.
Apari]ia unei regiuni independente kurde, prima
de acest fel \n istoria acestui popor, va fi detonatorul
primei crize: relansarea ac]iunilor violente ale
comunit`]ii kurde din Turcia, pretext credibil
pentru ca armata turc` s`-[i \ndeplineasc` avertismentul
dat acum c=teva luni de a intra \n Kurdistanul
irakian. {ii]ii vor apela imediat la Iran, marele
lor aliat necondi]ionat, f`r` \ndoial` dispus s`
accepte un apel la ajutor din partea coreligionarilor
ce vor invoca persecu]ia american`. {i este probabil
c` [ii]ii vor cere nu numai protec]ie complet`,
inclusiv militar`, ci vor lansa [i un mesaj cer=nd
ata[area teritorial` la Iran. Suni]ii, cei afla]i
acum \n centrul r`zbun`rilor colective [i personale
post-Saddam Hussein, au capacitatea de a organiza
propria lor insurec]ie militar`, cer=nd sprijinul
comunit`]ilor sunite din Arabia Saudit`, foarte
influente [i mai ales cu largi posibilit`]i financiare.
Destabilizarea poate contamina Libanul, aflat deja
\n criz` profund` [i aproape de un nou r`zboi
civil...
Dar mai grav dec=t toate acestea este ideea
\ns`[i. C`ci ea demonstreaz` c` americanii n-au
renun]at la obiceiul de a rezolva problemele
altor ]`ri prin apelul la divizarea lor pe criteriul
strict al apartenen]elor religioase. Oric=te tragedii
a n`scut aplicarea acestei solu]ii \n fosta Iugoslavie.
F`r` a ]ine seama c`, \n Europa \nceputului de
mileniu III, aplicarea orbeasc` a aceluia[i principiu
poate face ca r`zboiul civil s` re\nceap`. {i mai
demonstreaz` ceva: cineva dore[te s` asigure
perenitatea acestui principiu adoptat cu entuziasm
de g=ndirea politic` anglo-saxon`, cel care a provocat
\n secolul XX una dintre cele mai mari tragedii
umanitare ale tuturor timpurilor: \mp`r]irea Indiei.
Pe 15 august 1947, era aplicat planul unui avocat londonez, Sir Cyril Radcliffe, care prevedea
na[terea statelor independente Pakistan [i India.
Numai c` Pakistanul avea dou` entit`]i componente
[i complet separate, partea de est [i cea de vest
(actualul Bangladesh). Atunci a \nceput marea,
cumplita migra]ie a 14,5 milioane de oameni dintr-o
parte \n alta a Indiei. Cu masacrele aferente, cu
noile frontiere (trasate de la Londra) care treceau nemilos [i definitiv prin centrul unor localit`]i,
desp`r]eau [i \nvr`jbeau definitiv familii [i comunit`]i.
F`r` alt` vin` dec=t credin]a \ntr-un alt Dumnezeu.
Asta s-a petrecut deja \n Kosovo, unde purificarea
etnic` e deja complet`. Asta \nseamn` „pax americana“
[i \n Irak? Preg`tirea unei tragedii umanitare \n
plus fa]` de e[ecul militar \ncasat de Administra]ia
Bush? n

Sf. Sfin]it Mucenic Ciprian;
Sf. Muceni]` Justina;
Cuv. Teofil.
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Documentele care dovedeau c` SRI a f`cut poli]ie politic`
au fost falsificate ! Ieri, tot Ciuvic` a scos „originalele“
pe care apar, \n plus, avizul directorului SRI
[i indica]ia ca acestea s` fie livrate pre[edintelui
Liderul Grupului de Investiga]ii Politice sus]ine
c` avizul a fost dat de Radu Timofte, iar
documentele au fost direc]ionate c`tre
Traian B`sescu ! Sergiu Medar, fost [ef al
Departamentului Securit`]ii Na]ionale [i consilier
preziden]ial, nu [tie nimic despre aceste
inform`ri ! |n plus, fa]` de cele dou` note,
Ciuvic` a mai prezentat una referitoare la
„inten]ia PSD de a-l \nlocui pe Ponta din
func]ia de secretar al Camerei“ [i o alta, din
21 octombrie 2005, cu privire la „unele inten]ii
ale PNL“ ! Inform`rile erau adresate [i
Inspectoratului pentru Ap`rarea Constitu]iei [i
Securitate Economic` din SRI care „identific` [i
evalueaz` riscurile locale [i zonale cu posibile
influen]e sau determin`ri asupra securit`]ii
na]ionale a Rom=niei“ ! SRI [i-a am=nat raportul
pe care trebuia s`-l prezinte Comisiei ! Ion Stan,
membru al Comisiei parlamentare [i fost [ef
al acesteia, sus]ine c` ar fi vorba de o intoxicare
pus` la cale de servicii secrete str`ine
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Geoan`
a mu[cat nada
Cotrocenilor
Solu]ia unui guvern de uniune
na]ional`, lansat` de Cotroceni,
pare a fi pe placul PSD.
Geoan` s-a lansat \n negocieri, de[i greii
partidului i-au explicat c` face o gre[eal`. O delega]ie
neoficial` a PSD s-a \nt=lnit ieri cu C.V. Tudor,
care a cerut \n]elegere scris`, [i ar urma s` discute
[i cu democra]ii \n zilele urm`toare. n

FOTO: ROMPRES

Sub „Pax
americana“
se preg`te[te
o tragedie

cotidian na]ional fondat \n 1930
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Import`m mai mult vin
dec=t export`m
Importurile de vin ale Rom=niei
au totalizat 28,9 milioane litri \n
primul semestru, de aproape trei
ori mai mult dec=t exporturile,
care s-au cifrat la 11,2 milioane
litri, informeaz` Mediafax.
Rom=nia a importat \n primele [ase luni 28,9
milioane litri de vin, cu o valoare estimat` la 18,9
milioane de dolari, \n timp ce exporturile au totalizat
11,2 milioane de litri, cu o valoare de 12,4
milioane de dolari, potrivit datelor centralizate de
Asocia]ia Produc`torilor [i Exportatorilor de Vin
(APEV). De[i cantit`]ile importate \n primul semestru

din 2007 dep`[esc cu mult exporturile, balan]a
este mai echilibrat` dec=t \n primul semestru din
2006. Principalele destina]ii ale exporturilor de vin
au fost \n primul semestru Germania [i Rusia, livr`rile
c`tre aceste dou` state reprezent=nd peste jum`tate
din total. Importurile au provenit \n primul semestru
\n special din Italia [i Spania. Cele mai scumpe
vinuri sunt aduse din Elve]ia, la un pre] mediu
de circa 70 euro pe litru [i Austria - 21,2 euro pe
litru, urmate de Olanda (7 euro/litru) [i Fran]a (4,05
euro/litru). Cele mai scumpe vinuri merg pe
pia]a francez` (12,7 euro/litru) [i \n Cipru (11,2
euro/litru), \ns` cantit`]ile sunt reduse. n (L.M.)

Zeul mor]ii
la Londra

Londonezii au fost ului]i la apari]ia statuii
aurite care are nu mai pu]in de cinci tone [i o
\n`l]ime de opt metri, care trecea pe Tamisa
la bordul unei nave cargo. Pentru a-i face loc
zeului mor]ii care a fost amplasat \n final \n
Trafalgar Square, autorit`]ile au deschis Tower
Bridge. Anubis anun]` astfel deschiderea expozi]iei
„Tutankamon [i Epoca de aur a faraonilor“.
n M. BIC~

www.ziua.ro

A]i economisi \n lei, a[a
DA: 67,47 %
cum propune guvernatorul
BNR, Mugur Is`rescu? NU: 32,53 %

B`nuial` de
fraud` la Kiev
Ucraina p`rea s` revin`, asear`,
la atmosfera din perioada
Revolu]iei Portocalii din
decembrie 2004.
De[i ini]ial reclamase victoria \n cadrul
alegerilor legislative anticipate desf`[urate, la
finalul s`pt`m=nii trecute, \n fostul satelit sovietic,
Blocul fostului premier „portocaliu“ Iulia Timo[enko,
a avut, ieri, surpriza de a fi devansat de Partidul
prorus al Regiunilor, condus de [eful Executivului
de la Kiev, Viktor Ianukovici. n

Ion BARBU

O statuie din Egiptul antic care \l
reprezint` pe zeul mor]ii Anubis,
zeitatea cu cap de [acal, trece
pe sub Tower Bridge din Londra,
pentru a anun]a deschiderea
unei expozi]ii de artefacte din
morm=ntul faraonului
Tutankamon.

3,3515 lei
2,3528 lei
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