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Fostul ºef al CDC, în faþa
Congresului SUA: “Agenþiile
americane au finanþat
manipularea viruºilor în
laboratorul din Wuhan”

R
obert Redfield, fostul
ºef, în perioada
2018-2021, al Centru-
lui pentru Controlul ºi
Prevenirea Bolilor
(CDC) din SUA a de-
clarat, în calitate de
martor, în faþa unei co-

misii din Congresul American cã
agenþiile americane au finanþat mani-
pularea unor viruºi în laboratorul din
Wuhan, China, potrivit unui material
publicat de BBC.

Laboratorul din Wuhan este cel
despre care recent, în 1martie, direc-

torul FBI, Christopher Wray, a afir-
mat cã este locul de unde ar fi putut
scãpa accidental Sars-Cov 2 care a
dus la pandemia de Covid 19, în
urma cãreia au decedat peste 6,5 mi-
lioane de oameni.

În faþa comisiei din Congres, dr.
RobertRedfield a afirmat cã, deºi a su-
sþinut de la începutul pandemiei teoria
privind scurgerea din laborator a ace-
stui virus, el a fost eliminat din comite-
tul de analizã din cadrul CDC, deoare-
ce teoria sa a fost respinsã iniþial de
Anthony Fauci, ºeful instituþiei publi-
ce americane, ca fiind �complet

neadevãratã�.
La începutul pandemiei, Robert

Redfield a spus cã, din punct de vedere
ºtiinþific, el nu crede cã Sars-Cov 2 are
origini strict naturale, ci cã a fost mo-
dificat în laboratorul din Wuhan.

�Mi s-a spus (n.red. �de cãtre cei de
la CDC) cã vor o singurã naraþiune ºi
cã eu, evident, am un alt punct de ve-
dere. Practic au distrus orice dezbatere
cu privire la originea virusului�, a afir-
mat Redfield, în faþa congresmanilor
americani.

Anthony Fauci, care nu a fost pre-
zent la audiere, a negat acuzaþia doc-

torului Redfield, susþinând cã acesta
nu a fost exclus de la dezbaterea ini-
þialã.

�Nimeni nu a exclus pe nimeni. Sã
spunã cã nu a fost dorit acolo pentru cã
avea o altã pãrere... Au fost mai multe
persoane prezente care au fost de pãre-
re cã ar fi putut fi vorba despre unvirus
artificial�, a declarat, pentru Politico,
Anthony Fauci, care s-a retras în dec-
mebrie 2022 din toate funcþiile sale
guvernamentale.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

Enel vinde participaþiile
din þara noastrã
l Enel România: ”Toate activitãþile operaþionale se
desfãºoarã ºi vor continua sã se desfãºoare în mod normal”
l Silvia Vlãsceanu, HENRO: ”Pentru clienþi nu se
schimbã nimic ºi nici pentru piaþã, în ansamblu”l Ion
Lungu, AFEER: ”Este important cã activitãþile Enel din
România sunt preluate tot de o companie din domeniul
utilitãþilor”lOvidiu Demetrescu, partener OCD Capital &
Resource ºi London Brokers: ”Am fãrâmiþat sectorul
energetic ºi ajungem sã-l vindem la bucatã”

T
ranzacþia prin care Grupul
Enel îºi vinde participaþiile
deþinute în þara noastrã cãtre
grecii de la Public Power Cor-

poration nu are vreun impact asupra
clienþilor companiei sau a pieþei noa-
stre de energie în ansamblu, cred spe-
cialiºtii consultaþi de ziarul BURSA.

Lecþia pe care trebuie sã o învãþãm
din aceastã tranzacþie este cã grecii
ºi-au þinut o companie integratã ºi au
fãcut-o mare, în timp ce noi am fãr-
âmiþat sectorul energetic ºi ajungem
sã-l vindem la bucatã, este de pãrere
Ovidiu Demetrescu, partener OCD
Capital & Resource ºi London
Brokers.

Operaþiunea se ridicã la circa 1,26

miliarde de euro, sumã care poate fi
ajustatã în anumite condiþii, evaluarea
totalã a societãþilor vândute fiind de
aproximativ 1,9 miliarde de euro
(100% din acþiuni). Finalizarea tran-
zacþiei este aºteptatã în trimestrul al
treilea al acestui an, dupã se aratã în
comunicatul companiei.

Societatea subliniazã cã toate activi-
tãþile operaþionale ale Enel în România
se desfãºoarã ºi vor continua sã se des-
fãºoare în mod normal, fãrã a afecta
partenerii ºi clienþii finali care vor be-
neficia în continuare de toate serviciile
ºi produsele cu care sunt obiºnuiþi.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)

Preþul aurului a pierdut
5,2% în februarie
lDatele pozitive privind economia SUA au susþinut
randamentele obligaþiunilor ºi dolarul americanl Pierderi
pentru ETF-urile pe aur

C
otaþia futures a aurului a scã-
zut cu 5,2% luna trecutã, la
1.825 dolari/uncie, revenind
aproape de nivelul la care a

început anul. Evoluþia descendentã a
fost determinatã de aprecierea dolaru-
lui american.

Datele privind economia SUA, sur-
prinzãtor de solide, au generat atât re-
venirea dolarului, cât ºi a randamente-
lor obligaþiunilor, punând presiune pe
preþul aurului.

Potrivit Consiliului Mondial al Au-
rului (WGC), slãbirea preþuluimetalu-
lui galben �amersmânã înmânã� cu o
slãbire a ETF-urilor pe aur (exchan-
ge-traded-fund, fonduri tranzacþionate
la bursã). Fondurile europene auconti-
nuat sã piardã active, în timp ce fondu-
rile dinAmerica deNord au înregistrat
ieºiri marginale în februarie, pentru
prima datã în utlimele douã luni. Co-
misia de tranzacþionare a mãrfurilor

dinSUA,CommodityFuturesTrading
Commission (CFTC) aratã cã, la
sfârºitul lunii ianuarie, poziþiile lungi
au generat câºtiguri de 850 de milioa-
nededolari, un rezultat în concordanþã
cu performanþa preþului aurului în
acea lunã. În februarie, ETF-urile pe
aur au înregistrat, la nivel mondial,
ieºiri de 1,7miliarde de dolari, aceasta
fiind a zecea pierdere lunarã consecu-
tivã, conformWGC. În Europa, ieºiri-
le s-au cifrat la 1,2 miliarde de dolari,
iar în SUA - la 547 de milioane de
dolari. În Asia, ieºirile au fost mai
mici, respectivde4milioanededolari.

Ieri, cotaþia aurului a avut o evoluþie
nesemnificativã pe pieþele globale, dar
se menþinea peste nivelul minim al
anului, pe fondul preocupãrilor conti-
nue cu privire la creºterea ratelor
dobânzii în SUA.

V.R.
(continuare în pagina 12)

Ilustraþie de MAKE

”Pace”…ce
complicat sunã

D
acã �rãzboi�, cuvîntul de care
ne-am ocupat mai deunãzi
sunã primejdios de bine ºi
înspãimîntãtor de des în lu-

mea în care ne-am rãtãcit, �pace� pare
unul teribil de complicat. Ce este ace-
ea pace? Existã unul, sau mai multe
feluri/tipuri de pace? Cine face rãzbo-
iul, ºtim. Dar pacea, cine o face? Tot
cei care au fãcut rãzboiul, sau altcine-
va ar trebui sã se ocupe de aducerea ei
în/pe lume? Greu de rãspuns la toate
aceste întrebãri ºi încã mai sunt multe
care aºteaptã la rînd ºi pe care s-ar cã-
dea sã le cercetãm, dacã este sã facem
cît de cît luminã asupra problemei.
Chestiunea nu suferã însã prea multe
amînãri, cãci nu este cîtuºi de puþin
�teoreticã�, ci una care strigã dupã so-
luþii practice, ca din gurã de ºarpe, de
pe tarlaua realitãþilor zilei. Despre pa-
cea care lipseºte în Ucraina este vor-
ba, desigur. Sentimentul cã jucãm cu
toþii, lumea întreagã, în piesa lui Sa-
muel Beckett devine pe zi ce trece tot

mai apãsãtor. În lipsa oricãrui reper,
rãtãcind prin hãþiºurile vieþii care a
început sã se confunde cu rãzboiul, nu
avem altceva de fãcut, nici mai bun,
nici mai rãu, decît sã îl aºteptãm pe
Godot. Adicã, Pacea care nu vine ºi
nu vine�ºi nu�ºi nu�ºi nu...

Neplace saunu, Pacea este secventã
conflictului, rãzboiului. ªi viceversa,
vorba bietului Lefter Popescu (I. L. Ca-
ragiale, Douã loturi). De modul în care
s-a terminat/încheiat rãzboiul depinde
în mare mãsurã cum se va face ºi ce
profil va avea pacea care îi urmeazã.
Modelul �clasic� este cel în care con-
flictul militar a fost decis pe cîmpurile
de bãtãlie. Existã un învingãtor ºi un
învins. Situaþia aceasta atragedupã sine
consecinþe juridice inevitabile. Pacea
care urmeazã nu este altceva decît lista
condiþiilor impuse învinsului de cãtre
învingãtor, de la cele politice, la cele
militare ºi de la cele economice la cele
statal-teritoriale.

(continuare în pagina 3)

Ce este aceea pace? Existã unul, sau mai multe
feluri/tipuri de pace? Cine face rãzboiul, ºtim. Dar
pacea, cine o face? Tot cei care au fãcut rãzboiul,
sau altcineva ar trebui sã se ocupe de aducerea ei
în/pe lume?


