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Siriana. Coloana a V-a arabã în România
ºi doamna premier Sevil

Pentru cine a prins perioada
de dinainte de 1989, când
arabii aduºi de Ceauºescu

cu Yasser Arafat (fost lider pale-
stinian) la cursuri de instruire în
ale terorismului, sub atenta diri-
guire a Securitãþii, memoria com-

portamentului arabilor, mereu la
agãþat ºi la combinat valutã este
încã vie. Aceºtia traficau bunuri
sub protecþia Miliþiei ºi Securitãþii
ºi recrutau pentru serviciile pale-
stiniene ºi siriene, aflate în mare
parte sub umbrela KGB.

Dupã 90, generalii Securitãþii ºi
FSN apoi PSD au avut o foarte
strânsã legãturã cu arabii deveniþi
biznizmeni de top - puºcãriaºul si-
rian Omar Hayssam, defriºatorul pã-
durilor din Moldova, era nu doar
membru PSD ci ºi un privilegiat al
deplasãrilor în strãinãtate ale delega-
þiilor de stat de la Cotroceni ºi Pala-
tul Victoria. Desigur, Hayssam apar-
þinea serviciilor secrete siriene, cu
intense contacte ºi cu alte servicii,
inclusiv cu SRI-ul lui Mãgureanu. O
întreagã hoardã de arabi gravitau în
jurul PSD cu susþinere ºi protecþie
din partea cadrelor corupte ale
Securitãþii.

GEORGE RONCEA
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Va cere România despãgubiri
Rusiei pentru agresiunea

criminalã din Decembrie 1989?

N
u mai departe de luna
trecutã, Procurorul Ge-
neral al României a înce-
put demersurile pentru

transferarea cãtre procurorii militari
a documentelor adunate de Comisia
specialã a Senatului privind cerceta-
rea evenimentelor din decembrie
1989. Practic, ele trec strada, de la
Palatul Parlamentului vizavi, la Par-
chet.

În Anno Domini 2016.
În exclusivitate pentru ziarul

BURSA, aveþi în fotografia alãturatã

imaginea volumului acestor docu-
mente, ca sã vã faceþi o idee de cât va
mai dura, de-acum încolo, pânã la fi-
nalizarea cercetãrilor. Dupã aproape
un sfert de secol de la elaborarea Ra-
portului Comisiei Senatului, toate
materialele ºi audierile înregistrate
de comisia Nicolaescu-Gabrielescu
nu se aflau ºi în posesia anchetatori-
lor aºa-zisului “Dosar al Revolu-
þiei”, acestea fiind “clasificate”. Cu
toate acestea, o mânã de cercetãtori,
printre care ºi subsemnatul, a avut
acces la ele, drept pentru care mulþu-

mim pe aceastã cale celor responsa-
bili de facilitarea documentãrii.
Unul dintre motivele tergiversãrii
Dosarului este amânarea la nesfârºit
a asumãrii oficiale de cãtre statul
român a concluziilor acestor cerce-
tãri, care îndreaptã degetul acuzator,
fãrã putinþã de tãgadã, ºi cãtre servi-
ciile speciale ruseºti. Dacã se de-
monstreazã ºi se asumã oficial faptul
cã operaþiunea din decembrie 1989 a
fost organizatã ºi cu concursul
statului sovietic, respectiv rus,
atunci ºi acesta poate fi fãcut
responsabil pentru crimele din
decembrie 1989.

Mentalitatea celor care ºi-au do-
rit îngroparea acestor documente în
beciurile Casei Poporului rãzbate ºi
din documentul pe care îl prezen-
tãm în exclusivi tate pentru
BURSA: la patru ani de la consu-
marea evenimentelor, generalul
Dumitru Cioflinã, ªef al Marelui
Stat Major, considera într-o adresã
cãtre Valentin Gabrielescu,
preºedintele Comisiei “Decembrie
1989", cã banala stenogramã a
întâlnirii Ceauºescu - Gorbaciov
din 4 decembrie 1989 are ”regim
special" ºi “nu poate fi pusã la di-
spoziþia publicului cercetãtor”.

VICTOR RONCEA
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Bail-out deghizat în bail-in pentru
“salvarea” bãncii Monte dei Paschi

Evoluþia spasmodicã a acþiunilor
Monte dei Paschi (BMPS) la Bursa

din Milano se apropie
de sfârºit, în condiþii-
le în care realitatea fa-
limentului ºi necesi-
tatea naþionalizãrii nu
mai pot fi negate.

Cotaþia BMPS a
atins ieriunnouminim
istoric (vezi graficul 1)

ºi apoi s-a redresat fãrã un motiv apa-
rent, de parcã acþionarii actuali ºi po-
tenþiali ar fi sperat într-un miracol care
sã-i scape de bail-in-ul iminent.
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