
MINISTRUL IRANIAN DE EXTERNE, MOHAMMAD JAVAD ZARIF,
LA BUCUREªTI:

“Terorismul ºi extremismul - rezultatele
resentimentelor popoarelor afectate de
«invaziile ºi ocupaþiile strãine»”

l Terorismul – fenomen social, cauzat de
alienare ºi lipsã de speranþã

Terorismul nu este un fenomen
religios, la nivel individual, ci este
unul social, cauzat de alienare,
marginalizare ºi lipsã de speranþã,
a declarat, ieri, ministrul iranian de
Externe, Mohammad Javad Zarif,
într-un discurs pe care l-a susþinut
la Institutul Diplomatic Român.

Domnia sa a mai menþionat: “În

Vest, dacã ataci oameni de culoare,
eºti rasist, dacã ataci evrei, eºti anti-
semit, însã dacã ataci musulmani, îþi
exersezi libertatea de expresie.
Acest lucru împinge oamenii la mar-
ginea societãþii, producând furie,
care nu este bazatã pe religie.

(continuare în pagina 7)

Felicitãri Obama,
ai reuºit sã oferi
Americii ºi lumii
speranþa schimbãrii!
Barack Obama a promis “spe-

ranþã ºi schimbare” când a
obþinut primul mandat de

preºedinte al Statelor Unite.
De asemenea a sus-

þinut cã nu va pune ca-
pãt doar “politicilor
eºuate din anii lui
Bush”, ci “va pune ca-
pãt sistemului com-
promis din Washin-
gtoncareaprodusace-
le politici” ºi a promis

cã va conduce “cea mai transparentã

administraþie din istorie”.
Totul s-a dovedit a fi doar o glumã

sinistrã, ale cãrei “vârfuri” sunt Oba-
macare, pe plan intern, ºi bombarda-
rea, cu drone mai ales, a 7 þãri din
2009 pânã în prezent, dupã cum scrie
cotidianul britanic The Independent.
Aceastã “performanþã” a laureatului
Nobel pentru pace din 2009 a
depãºit-o pe cea a predecesorului sãu
ºi a dus numãrul þãrilor bombardate
de Statele Unite în perioada postbe-
licã la 29.

(continuare în pagina 6)
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IONEL BLÃNCULESCU:

“Donald Trump - un adevãrat ºoc pentru oameni ºi un
tsunami pentru pieþe”
l Blãnculescu: “SUA ar trebui sã se aºtepte la alegeri prezidenþiale anticipate”

Noul preºedinte al Statelor Unite
ale Americii este cu adevãrat o mare
surprizã la nivel mondial, este de pã-

rere analistul economic Ionel Blãn-
culescu, opinând cã Donald Trump
reprezintã “un adevãrat ºoc pentru

oameni ºi un tsunami pentru pieþe ºi
nu numai”. (E.O.)
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SPECIALIªTII:

“Intenþiile lui Donald Trump sunt total incerte”
l Fota: “Domnul Trump a fost reþinut în declaraþii pe zona de politicã
externã, în campania electoralã” l Chifu: “Nu trebuie mers pe declaraþiile
din campanie”

Intenþiile lui Donald Trump, noul
preºedinte de la Casa Albã, sunt încã
neclare, spun specialiºtii, afirmând
cã declaraþiile sale din timpul cam-

paniei electorale sunt generale ºi nu
ne putem baza pe ele.

Analiºtii subliniazã cã noul ºef al
SUA a fost reþinut în declaraþii pe

zona de politicã externã, în campa-
nia electoralã.

E.O.
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TRUMP A CÂªTIGAT ALEGERILE DIN SUA

Preþul aurului ºi Bursa din Rusia, în cea mai mare
creºtere de dupã Brexit

l Pieþele acþiunilor ºi dolarul ºi-au revenit
pe parcursul zilei de ieri, dupã ºocul iniþial
generat de victoria lui Trump

Cotaþia futuresaaurului aconsemnat ieri, pepieþele internaþionale,
cea mai mare creºtere de dupã 23 iunie, când Marea Britanie a decis
sã pãrãseascã UE (Brexit), pe fondul câºtigului surprinzãtor înregis-
trat de Donald Trump în alegerile prezidenþiale din SUA. (A.V.)

(continuare în pagina 5)

PROFIT ÎN SCÃDERE CU 11%, ÎN PRIMELE NOUÃ LUNI,

Brokerii: Rezultatele Petrom, încã influenþate
de preþurile scãzute ale petrolului

OMV Petrom a înregistrat,
în primele nouã luni din
2016, vânzãri de 11,65

miliarde lei, în scãdere cu 14%,
comparativ cu aceeaºi perioadã a
anului trecut, potrivit rezultatelor
financiare neauditate ale compa-
niei.

Profitul net al societãþii a scãzut
cu 11%, în intervalul menþionat,
de la 991 milioane de lei, la 878
milioane de lei, iar profitul opera-
þional s-a diminuat cu 14%, de la
1,32 miliarde lei la 1,13 miliarde
lei, mai informeazã cifrele OMV
Petrom.

Marcel Murgoci, Estinvest:
“Încã se poate observa
impactul preþurilor scãzute
la petrol ºi gaze naturale
asupra rezultatelor
financiare ale Petrom”

Este neclar dacã rezultatele fi-
nanciare neauditate ale OMV Pe-
trom au fost percepute pe piaþã
având în vedere cã ele sunt coro-
borate cu un element major, rezul-
tatele alegerilor americane, deci
nu s-a întrevãzut clar impactul re-
zultatelor financiare asupra cota-
þiei, ne-a declarat Marcel Murgoci,

director operaþiuni la Estinvest
Focºani.

Domnia sa ne-a precizat: “Anul
acesta OMV Petrom continuã rezul-
tatele slabe. Este posibil sã recupere-
ze pe trimestrul patru, având în vede-
re cã acea perioadã a avut un impact
negativ asupra rezultatelor din 2015,
ar putea sã aibã rezultate mai bune.
Încã se poate observa impactul pre-
þurilor scãzute la petrol ºi gaze natu-
rale asupra rezultatelor financiare
ale Petrom.

A.M.
(continuare în pagina 7)

Politicienii noºtri
sperã la menþinerea
parteneriatului
dintre SUA ºi
România

Reacþiile politicienilor noºtri în
urma rezultatelor alegerilor din SUA
sunt diverse - unii s-au declarat sur-
prinºi de faptul cã americanii l-au
preferat pe Donald Trump, în defa-
voarea lui Hillary Clinton, în timp ce
alþii susþin cã acest vot era de aºtep-
tat, pe fondul nemulþumirii
cetãþenilor faþã de clasa politicã.

Unii considerã cã Donald Trump
îºi va tempera acþiunile ºi nu va pune
în practicã discursul extremist pe
care l-a avut în campania electoralã.

De altfel, ºi discursul sãu, þinut
dupã ce a fost declarat câºtigãtor al
cursei prezidenþiale, a fost unul
împãciuitor. Donald Trump a spus:
“Voi fi preºedintele tuturor america-
nilor (...) Mã adresez celor care nu
m-au votat, pentru sprijinul dumnea-
voastrã, ca sã lucrãm împreunã. Voi
începe sarcina urgentã de a ne uni
þara ºi de a împlini visul american“.

Unii dintre europarlamentarii
români sunt de pãrere cã votul din
SUAtrebuie sã fie o lecþie, iar politi-
cienii trebuie sã fie atenþi la ce le
transmit cetãþenii. n

DAN SUCIU:

“BNR este pregãtitã sã
utilizeze toate instrumentele de
care dispune”

Banca Naþionalã a României
(BNR) monitorizeazã atent evo-
luþiile mediului internaþional ºi
este pregãtitã sã utilizeze toate in-

strumentele de care dispune în
aceastã perioadã de incertitudini
sporite, ne-a spus Dan Suciu, di-
rectorul de comunicare al Bãncii
Centrale.

Domnul Suciu ne-a transmis:
“Rezultatul surprizã al algerilor din
SUA a indus o volatilitate crescutã a
pieþelor bursiere ºi valutare care s-a
temperat spre prânz. BNR a subli-
niat, de altfel, cu ocazia ultimei
ºedinþe, cã existã o serie de incertitu-
dini în privinta evoluþiilor economi-
ce ºi care pot decurge din diverse
evenimente externe”.

E.O.

Citiþi declaraþiile liderilor politici de

la noi, dar ºi ale europarlamentari-

lor români, în paginile 2-4.

n Citi: “Mandatul de preºedinte
al lui Trump va fi marcat
de politici neconvenþionale” PAGINA 5

n Steen Jakobsen, Saxo Bank:
“Aceastã generaþie se revoltã împotriva

liberului schimb ºi globalizãrii”
PAGINA 5
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KLAUS IOHANNIS:

“Suntem conºtienþi de responsabilitãþile care provin
din calitatea de aliat ºi partener strategic al SUA”

Dimensiunea de securitate a
Parteneriatului Strategic cu
SUA, caracterizatã de o co-

operare continuã ºi aprofundatã, a
înregistrat numeroase succese ºi a
permis României sã acþioneze ca

furnizor de securitate în regiune, în
Europa ºi nu numai, a transmis
preºedintele Klaus Iohannis, care a
adresat, ieri, o scrisoare de felicitare
Preºedintelui ales al Statelor Unite
ale Americii, domnul Donald

Trump.
Cu acest prilej, ºeful statului

român a evidenþiat relaþia solidã din-
tre România ºi Statele Unite ale
Americii, prin Parteneriatul Strate-
gic pentru Secolul XXI, element

cheie în dezvoltarea profilului strate-
gic al þãrii noastre, în calitate de
membru NATO ºi UE. n

Citiþi detalii în pagina 3


