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Atac terorist la
cea mai mare

bursã din Pakistan
l Teroriºtii au fost uciºi de forþele de ordinelAtentatul, revendicat de armata separatistã Balochistan Liberation

B
ursa din Karachi, cea mai
mare piaþã de acþiuni din
Pakistan, a fost atacatã ieri
de un grup de militanþi înar-
maþi cu mitraliere ºi grena-
de, incident în care atacato-

rii ºi membri ai personalului de securi-
tate, dar ºi un poliþist au fost uciºi, in-
formeazã presa strãinã.

Atacul s-a produs în jurul orei locale
10:00, când patru persoane înarmate,
deghizate în ofiþeri de poliþie, au intrat
cu un autovehicul sedan în parcarea
din faþa clãdirii bursei ºi au aruncat

grenade la poarta principalã, conform
Poliþiei, care a adãugat cã teroriºtii au
deschis focul cãtre persoanele de la
faþa locului, fãrã sã aibã o þintã anume.
În urma unui schimb de focuri, toþi te-
roriºtii au fost împuºcaþi. Poliþia a gãsit
asupra lor puºti AK-47, grenade de
mânã ºi alþi explozibili. Înainte ca te-
roriºtii sã fie uciºi, în incident ºi-au
pierdut viaþa patru agenþi de pazã ºi un
subinspector de poliþie, potrivit
anunþului fãcut de forþele de ordine din
Karachi.

Armata separatistã Balochistan Li-

beration (BLA) a revendicat atacul,
conform Associated Press. Aceasta
este consideratã organizaþie teroristã
în Pakistan, Marea Britanie ºi SUA.
BLA, cel mai mare ºi vechi grup insur-
gent din Asia, este divizia armatã a
miºcãrii separatiste Balochistan.

Poliþia din Pakistan afirmã cã aten-
tatul de ieri a fost cel mai sever din
centrul financiar al oraºului Karachi,
din ultimii doi ani.

Farrukh Khan, directorul executiv
al Bursei din Karachi, a spus, potrivit
Bloomberg, cã atacatorii nu au fost lã-

saþi sã intre în instituþie.
Abid Ali Habib, acþionar al Bursei

din Karachi ºi director executiv al Aba
Ali Habib Securities Pvt., care are se-
diul în clãdirea bursei, a declarat:
”S-au tras focuri grele. Am decis sã
închidem uºile birourilor noastre, fãrã
sã mai permitem intrarea sau ieºirea
din acestea”. Aproximativ 150 de an-
gajaþi care se aflau în clãdire în timpul
atentatului s-au baricadat în birouri,
potrivit spuselor lui Abid Ali Habib.

Administraþia a îndemnat lucrãtorii
din clãdire sã se adãposteascã la etaje-

le superioare, pânã la calmarea
situaþiei.

Oficialii bursei au mai declarat pe
contul de Tweeter al instituþiei: ”Mana-
gementul, cu sprijinul forþelor de securi-
tate, gestioneazãºi controleazãsituaþia”.

Bursa din Karachi este amplasatã în
centrul financiar al oraºului, unde se
aflã toate bãncile majore ºi societãþile
de servicii financiare, ceea ce face ca
zona sã fie plinã de forþe de securitate.

A.V.
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Joaca de-a Revoluþia
R

ãsfoind Averea bunei educaþii,
inspirata carte recent publicatã
de Teodor Baconschi, am dat
peste un pasaj care m-a fãcut

sã zâmbesc. Într-o prelegere
din 1914, un profesor de la
Oxford, John Alexander
Smith, a explicat cã scopul
educaþiei este acela de a dez-
volta capacitatea de a desco-
peri când cineva spune idioþe-
nii. Am zâmbit pentru cã am
realizat cã, în vremurile de pe
urmã, avem ocazii la tot pasul…

Tot zilele trecute citesc, siderat, o
ºtire. Camera Reprezentanþilor a
Statelor Unite, unde majoritatea
aparþine Partidului Democrat, a vo-
tat o lege care face din Districtul Co-
lumbia, capitala Statelor Unite, al
51-lea stat al Uniunii. Este o lege
care nu va duce nicãieri, pentru cã
va fi torpilatã în Senat, unde Repu-
blicanii încã au majoritate. Dar este

interesant cã au fãcut-o. Sã vedem
care este povestea din spatele aces-
tei afaceri.

În 1787 a fost adoptatã actuala Con-
stituþie a Statelor Unite. Che-
stiunea capitalei Uniunii nu era
lãmuritã în acest text. Ca în
multe alte privinþe, statele din
Sud nu se înþelegeau cu statele
din Nord. Aºa cã s-a ajuns la un
compromis. Constituþia preve-
de cã aceastã capitalã (numitã
doar ca “sediul Guvernului” în

articolul I) va fi stabilitã într-un “di-
strict”, adicã într-un teritoriu pe care
statele Uniunii (pe atunci doar 13) îl vor
“cesiona” Congresului. Aceasta este
originea Districtului Columbia. Locul a
fost ales chiar de George Washington,
iar teritoriul a fost cedat de statele Mar-
yland ºi Virginia. Virginia ºi-a luat, în
1846, teritoriul înapoi, aºa cã actualul
Washington D.C., capitala SUA, se
întinde doar pe teritoriul cedat de Mar-

yland.
Dar care sã fie miza noii legi? Ce i-a

apucat pe Democraþi sã propunã
schimbarea unui aranjament vechi de
mai bine de 200 de ani?

Pentru a înþelege aceastã miºcare,
trebuie sã ne întoarcem iarãºi în timp.
La începuturile Statelor Unite existau
oraºe importante precum Boston, Phi-
ladelphia, New York, sau Charleston.
Dar mulþi erau sceptici cã a alege unul
dintre acestea este o idee bunã. Aºa cã
au preferat o soluþie ineditã. Un terito-
riu neutru, rural, în afara centrelor de
influenþã ale zilei.

De atunci a curs multã apã pe Poto-
mac. Acum Washington D.C. este un
oraº imens ºi modern. Dar argumentul
fondatorilor este la fel de valabil ca
acum 200 de ani. Districtul Columbia
nu este un stat tocmai pentru a nu avea
o influenþã disproporþionatã în Con-
gres.

(continuare în pagina 3)

Europa pusã
la încercare.
Cine va câºtiga
lupta 5G

Tensiuniele dintre Statele Unite ale
Americii ºi China se intensificã, iar
Europa pare prinsã la mijloc devenind
un teren de luptã crucial în cursa dintre
cele douã mai puteri ºi dintre giganþii
tehnologici pentru dezvoltarea inter-
netului viitorului - o lume în care teh-
nologia devine esenþialã ºi potenþial
mai periculoasã. Este o lume a maºini-
lor fãrã ºofer, unde roboþii recolteazã
culturi ºi medicii efectueazã interven-
þii chirurgicale controlate de la mii de
kilometri distanþã. Este, de asemenea,
o lume în care hackerii ar putea sã se-
mene ºi mai mult haos, agenþiile de in-
formaþii ºi companiile ar putea colecta
oceane ºi mai mari de date despre
oameni ºi militarii ar putea dezlãnþui
atacuri cibernetice.

Vorbim despre a patra revoluþie in-
dustrialã, aºa cum este ea numitã, ºi
care are la bazã extinderea a zeci de
mii de noi antene, emiþãtoare ºi kituri
de tehnologie necesare pentru crearea
unui internet mai rapid ºi mai com-
plex, cunoscut sub numele de 5G - a
cincea generaþie a telecomunicaþiilor
wireless.

Marele semn de întrebare care se ri-
dicã pentru întreaga Europã este Hua-
wei, gigantul tehnologic chinez, lider
în tehnologia 5G. SUA a avertizat în
nenumãrate rânduri cã utilizând teh-
nologia 5G a Huawei þãrile devin ex-
puse riscului de a permite guvernului
chinez sã aibã acces la - ºi poate chiar
sã controleze - reþeaua sa de internet ºi
sã o lase expusã în faþa atacurilor ci-
bernetice, spionajului industrial ºi su-
pravegherii masive. Statele Unite,
însã, nu au reuºit sã aducã niciodatã
dovezi care sã susþinã aceste zvonuri,
dar încearcã sã-ºi foloseascã influenþa
pentru a limita folosirea tehnologiei
Huawei în Europa.

Dezbaterea asupra 5G obligã Uniu-
nea Europeanã sã se confrunte cu mul-
te dintre cele mai presante probleme
de politicã internã, externã ºi de aface-
ri, simultan - cum sã echilibreze UE
între China ºi Statele Unite,sã încura-
jeazã comerþul liber, dar, de asemenea,
sã-ºi construiascã propria independen-
þã ºi suveranitate, fãrã a supãra cele
douã supraputeri ºi sã implementeze
tehnologie 5G pentru a-ºi susþine eco-
nomiile, protejându-se în acelaºi timp
de riscurile cibernetice pentru a asigu-
ra drepturile omului ºi datele prersona-
le ale cetãþenilor sãi.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 11)

Sursa foto: www.newsbytesapp.com

CÃTÃLIN

AVRAMESCU

BNR AVERTIZEAZÃ ASUPRA CREªTERII INCERTITUDINII GLOBALE ªI
REDUCERII ÎNCREDERII INVESTITORILOR ÎN ECONOMIILE EMERGENTE:

“Douã riscuri severe ne ameninþã
stabilitatea financiarã”

E
xistã douã riscuri de naturã se-
verã pentru þara noastrã, respec-
tiv creºterea incertitudinii la ni-
vel global ºi reducerea încrede-

rii investitorilor în economiile emer-
gente ºi deteriorarea echilibrelor ma-
croeconomice interne, inclusiv din
perspectiva finanþãrii deficitului bu-
getar, semnaleazã Banca Naþionalã a
României (BNR), în raportul seme-
strial asupra stabilitãþii financiare, pu-
blicat ieri. Banca centralã aratã, totuºi,
cã aceastã crizã generatã de pandemie
poate reprezenta ºi o ocazie pentru
implementarea unor mãsuri structura-
le care sã poziþioneze România într-o
nouã paradigmã de creºtere economi-
cã, mai sustenabilã, inovativã ºi mai

rezilientã la ºocuri.
Raportul aratã: “Evaluãrile curente

semnaleazã douã riscuri de naturã seve-
rã asupra stabilitãþii financiare din
România: (i) creºterea incertitudinii la

nivel global ºi reducerea rapidã a încre-
derii investitorilor în economiile emer-
gente, respectiv (ii) deteriorarea echili-
brelor macroeconomice interne, inclu-
siv din perspectiva structurii ºi a costu-
lui de finanþare a deficitului bugetar.

Un al treilea element de impact asu-
pra stabilitãþii financiare se situeazã la
nivel ridicat: riscul privind cadrul legis-
lativ incert ºi impredictibil în domeniul
financiar-bancar. Alte douã riscuri sunt
de intensitate moderatã ºi privesc (i) ne-
rambursarea creditelor contractate de
cãtre sectorul neguvernamental ºi (ii)
accesul la finanþare a economiei reale.

MIHAI GONGOROI
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