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CORESPONDENÞÃ DIN AMMAN / ZECI DE MII DE SITURI ARHEOLOGICE

Aventuri în Iordania

U
n melanj al vestigii-
lor arheologice ºi
siturilor istorice, al
dunelor ºerpuite de
nisip ºi oraºelor sã-
pate în stâncã roºia-
ticã, Iordania este
un prilej de aventu-

rã ºi descoperire, de experienþã ºi
liniºte în acelaºi timp. Husam Wah-
beh, ghidul care ne-a însoþit sãptãm-
âna trecutã în press trip-ul din Iorda-
nia, ne-a spus cã, pe teritoriul acestei

þãri, se regãsesc zeci de mii de situri
arheologice. Sãrac în resurse, dar bo-
gat în istorie, teritoriul Iordaniei este
acoperit în proporþie de circa 90% de
deºert. Cu toate acestea, iordanienii
fac agriculturã, au fabrici de alimen-
te, lucreazã în comerþ ºi se ocupã cu
turismul, ce reprezintã circa 10% din
PIB-ul þãrii.

Anul acesta, dupã ce, în luna mar-
tie, au fost ridicate restricþiile legate de
pandemia de Covid 19, sectorul turi-
smului a înregistrat, pânã în luna au-

gust, venituri de 1,25 miliarde dolari.
Aceastã valoare nu se ridicã la nivelul
de dinainte de pandemie, conform ghi-
dului nostru. Cei mai mulþi turiºti sunt
italieni, spanioli ºi români, dar Iorda-
nia este vizitatã ºi de tunisieni, indieni
sau nemþi.

Condusã de cinci regi, pânã în pre-
zent, Iordania are o populaþie de 11 mi-
lioane de locuitori, care include ºi
mulþi refugiaþi, din state precum Siria,
Irak, Libia, Yemen. Mare parte a popu-
laþiei iordaniene se concentreazã în

Amman, capitala þãrii (circa 4 milioa-
ne de persoane care locuiesc aici,
aceºtia ajungând, ziua, la 7-8 milioa-
ne, Amman fiind centrul comercial ºi
politic al Iordaniei). Venitul minim al
iordanienilor se ridicã la 350 de dolari.
Foarte mulþi iordanieni au învãþat în
România, o parte dintre ei cãsãtorin-
du-se în þara noastrã, ne-a mai spus
Husam Wahbeh.

EMILIA OLESCU
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VânzareaOMV-
megatranzacþie sauo
nouãgogoaºãdepresã?

ª
tirea cã OMV ar putea fi pre-
luatã de un consorþiu norve-
gian a fãcut valuri în media
româneascã, datã fiind partici-

paþia Petrom în proiectul Neptun
Deep, alãturi de Romgaz. Dacã s-ar
vinde compania-mamã a Petrom poa-
te cã noii acþionari ar dori sã grãbea-
scã demararea exploatãrii din Marea
Neagrã, pentru care SNP Petrom am-
ânase pânã anul viitor un rãspuns ferm
privind angajarea investiþiei.

Sursele pentru aceastã informaþie
sunt austriece-revista Trend, preluatã
de Der Standard, care anunþa tranzac-
þia încã din septembrie ºi publicaþia
Kurier care face o revenire pe subiect
pe 7 octombrie.

Din relatãrile Trend-Der Standard
aflãm cã un consorþiu norvegian com-
pus din patru companii ºi-a arãtat inte-
resul pentru preluarea unei participaþii
în OMV, compania care deþine SNP
Petrom. Se vorbea de o scrisoare de in-
tenþie transmisã Guvernului austriac
(acesta deþine 31% din OMV) ºi con-
ducerii companiei ºi este citat un pur-

tãtor de cuvânt al OMV care afirmã cã
sunt discuþii generale ºi cã nu poate fi
vorba de o tranzacþie pânã la
finalizarea analizei privind structura
portofoliului.

Revenirea pe subiect fãcutã de Ku-
rier nu aduce noutãþi despre tranzacþie,
ci mai degrabã precizãri suplimentare
din etapa premergãtoare. Consorþiul
norvegian (care ar mai concura ºi cu o
firmã americanã, interesatã la rândul
sãu de o deþinere în OMV) ar dori sã
achiziþioneze 51% din divizia de
petrol ºi gaze a OMV.

Austriei i s-ar garanta drepturi de
achiziþie pânã la 75 terawaþi/orã
(TWh) de gaze naturale pe an, în con-
diþiile în care aceasta are nevoie în pre-
zent de aproximativ 90 TWh. Acest lu-
cru ar pune capãt dependenþei de gaze-
le ruseºti, un subiect sensibil în Euro-
pa, deoarece cantitãþile rãmase ar pu-
tea fi obþinute cu uºurinþã de la alþi
furnizori.

CRISTIAN DOGARU
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Femeie din Iordania purtând hijab, în imensul bazar din Ammanul vechi

În Europa, civilizaþia
a apus, urmaºii
vikingilor au reluat
tradiþia jafurilor

E
nergia este viaþã, iar pentru so-
cietatea omeneascã energia re-
prezintã însãºi fundaþia civili-
zaþiei.

Astrofizicianul rus Nicolai
Kardaºev a prezentat, în 1964, o
clasificare a civilizaþiilor în fun-
cþie de consumul de energie.
Civilizaþia de tip I foloseºte re-
sursele energetice ale propriei
planete, civilizaþia de tip II folo-
seºte de 10 miliarde de ori mai
multã energie, prin captarea ei directã
de la steaua propriului sistem solar, iar
civilizaþia de tip III poate utiliza energia
unei întregi galaxii.

Pe baza consumului de energie din
prezent, omenirea are ratingul 0,8 pe
aceastã scalã, dupã cum se aratã în Wi-
kipedia, însã tendinþa impusã de auto-
ritãþi, care par sã îºi facã un titlu de glo-
rie din analfabetismul lor ºtiinþific,
aratã cã omenirea nu va duce prea

curând pericolul încãlzirii globale la
nivelul galaxiei.

La “modã” este acum regresul cãtre
o societate primitivã, dominatã
de instinctele primare, un regres
care forþeazã limitele credibili-
tãþii, mai ales când are loc în so-
cietãþi evoluate, aflate constant
pe primele locuri în tot felul de
clasamente ale fericirii.

Despre prezenþa acestui feno-
men în Danemarca a scris recent

Kim Conrad Jorgensen, cetãþean danez,
pe contul sãu de Twitter. “În Danemar-
ca oamenii furã unii de la alþii peleþi,
brichete ºi alte materiale lemnoase
aproape imediat dupã ce sunt livrate.
Mai rãu, sunt raportate constant furturi
de combustibil din maºini prin gãurirea
rezervoarelor”, aratã Jorgensen, pentru
care “totul este ireal, nu am mai vãzut
aºa ceva”.

(continuare în pagina 4)

În cîte feluri se poate
pierde un rãzboi

C
e spun cele mai recente bom-
bardamente ale Rusei asupra
Kievului despre dinamica po-
liticã ºi militarã a rãzboiului?

Încotro se îndreaptã? Care ar putea fi
”gara finalã”?

La prima întrebare, rãspunsul con-
firmã ipoteza scenariului de uzurã. Pu-
tin ºi comandamentul sãu militar sunt
hotãrîþi sã distrugã cu orice preþ, cît mai
mult, cît mai extins. Aºa cum spunea
chiar Preºedintele Zelensky: ”sunt ho-
tãrîþi sã ne ºteargã de pe faþa pãmîntu-
lui”. Chiar aºa! Dupã cele întîmplate
pînã acum, nu sunt prea multe motive
sã se îndoiascã cineva! Uzura poate
însemna distrugerea sau afectarea se-
rioasã a unor elemente de infrastructurã
criticã. De la magistrale de transport
pentru resurselor energetice, la cãi de
comunicaþii ºi de la mari depozite de
arme, muniþii, de materiale ºi bunuri, la

infrastructurã portuarã. Acþiunea ucrai-
neanã menitã, fie ºi temporar, sã între-
rupã traficul peste noul pod care lega
direct Crimeea de teritoriul Rusiei este
un astfel de exemplu. Uzura poate fi a
moralului. Al luptãtorilor sau al popu-
laþiei civile. Este exact ceea ce bombar-
damentele ruseºti asupra capitalei
Ucrainei ºi a altor zone urbane a urmã-
rit. Precedente se gãsesc cu duiumul atît
în istoria primului cît ºi a celui de al doi-
lea rãzboi mondial. Uzura poate fi a
materialului militar. Nu sunt noutãþi
nici rãzboaiele în care patru militari
abia dacã aveau acces la o puºcã, nici
cele în care trupele dintr-o zonã criticã a
frontului au rãmas fãrã muniþie de arti-
lerie, de infanterie sau de aviaþie, fãrã
mijloace de transport, de comunicaþii,
fãrã hranã sau alte capacitãþi de acþiune
ºi suport.

(continuare în pagina 3)

Deºi poate pãrea pardoxal, în acest moment al de-
sfãºurãrii evenimentelor militare ºi politice, nici Ru-
sia, nici Ucraina nu pot cîºtiga rãzboiul. În schimb,
ambele îl pot pierde!!
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