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RICOßEU LA TALPEß

Ultima or`!

ßase milioane
de dolari captura]i
\ntr-un cuib terorist
Potrivit unei informa]ii
de ultim` or` difuzate de
TVR1, trupele coali]iei au
capturat \n Irak un grup
de terori[ti care avea
asupra lui [ase milioane
de dolari. Ac]iunea a avut
loc \n urma vastei ope-

Mar]i 24 mai 2005
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ra]iuni antiteroriste lansate
de for]ele multina]ionale
din Irak \ncep~nd de joia
trecut`. Potrivit sursei
citate, suma ar putea avea
leg`tur` cu eliberarea
jurnali[tilor rom~ni din
D.E
E.))
Irak. (D

Chiar \n ziua c~nd cei trei ziari[ti
au ajuns \n Rom~nia [i au intrat pe
m~na
autorit`]ilor,
pentru
interogatoriu [i carantin`, fostul [ef
al Departamentului Securit`]ii
Na]ionale de pe vremea lui Iliescu
[i-a dat demisia din PSD ● Explica]ia
a fost cel pu]in stranie: din cauza
modului \n care s-a comportat partidul
cu Iliescu ● Fostul [ef nici m`car
nu cunoa[te mi[carea apropiatului
care-[i jertfe[te cariera politic` de
dragul s`u ● PSD \ncearc` acum

s` se spele pe m~ini de leg`turile
cu Hayssam [i comunitatea arab`
de afaceri ● Geoan` a anun]at c`
va cere Consiliului de Integritate
Moral` s` cerceteze rela]iile dintre
sirian [i liderii partidului, printre
care se num`r` Talpe[, Priboi [i
chiar Iliescu ● Cert este c` autorit`]ile
controleaz` acum, plec~nd de la
Hayssam, leg`turile financiare dintre
membrii fostei puteri, persoane
influente, [i ma[ina de f`cut bani
negri a mafiei arabe din Rom~nia

Colac peste pup`z`, SUA l-au
luat la puricat pe Mohammad Munaf
● Arabul a fost re]inut la Bagdad
pentru o anchet` privind informa]ii
care pun \n pericol coali]ia din Irak
● M~na dreapt` a lui Hayssam este
\ns` cercetat [i pentru opera]iuni
comerciale cu ramifica]ii \n Rom~nia,
SUA [i Siria care implic` importante
transferuri financiare ● Imediat
dup` eliberarea rom~nilor [i a lui
Munaf, la Bagdad s-au operat sute
de arest`ri
paginile 3-4-5
●
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PD \n divor] cu
Interna]ionala
Socialist`
Baronii
SIF Muntenia
vor s` revin`
Guvernul
a f`cut pace
cu FMI
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BCR [i CEC
la Burs`
dup` privatizare
COTIDIAN NA¥IONAL FONDAT çN 1930
SIGURAN¥A CETå¥EANULUI
MAI PRESUS DECÅT SECURITATEA STATULUI

Preg`tiri intense
pentru Festivalul
„G. Enescu“

Director : SORIN ROßCA STåNESCU
Mentor: CONSTANTIN BåLåCEANU-STOLNICI

s 28.818 lei e 36.183 lei
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Gic` Hagi
se desparte
de Galatasaray

Opinii

Adrian SEVERIN

Sl`biciunea UE pune
România \n pericol (I)
„(...) Indiferent care din cele dou`
triunghiuri va prevala, este evident c`
România r`mâne pe dinafar`. (…)“
Toader PALEOLOGU

S-a furat
capul lui
Mata Hari

Viktoria lui Schröder
Miruna MUNTEANU

Misterele r`pirii
jurnali[tilor

Iliescu a avut un nou
puseu de tensiune

ZIUA FOTO

Senatorul Ion Iliescu a avut,
duminic` seara, un nou puseu
dureros, de mai mic` intensitate
decât primul. Potrivit lui Sorin
Oprescu, directorul Spitalului
Universitar Elias, dup` acest
nou puseu, investiga]iile medicale
efectuate imediat nu au pus
\n eviden]` modific`ri la inim`.
„Pre[edintele se simte bine
acum, dar duminic` seara am
fost pu]in \ngrijora]i [i i-am
f`cut imediat toate analizele de
control. Rezultatele nu au indicat
nici o modificare, iar circula]ia
sângelui este normal`“, a precizat

ieri medicul Sorin Oprescu,
citat de Mediafax. Pentru a
doua oar` \ntr-un interval de
o zi [i jum`tate, respectiv
sâmb`t` diminea]a [i duminic`
seara, fostul pre[edinte al
României a acuzat dureri \n
piept. Externarea senatorului
Ion Iliescu a fost amânat` cu
câteva zile dup` ce, sâmb`t`
diminea]`, \nainte s`-[i
preg`teasc` bagajul pentru a
p`r`si spitalul, a acuzat o durere
\n piept, f`r` ca investiga]iile
medicale s` indice vreo modificare
E.))
alarmant` la inim`. (C.E

Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Muceni]` Marciana
Audien]a la zi: 190.129 cititori (conform Biroului Român de Audit
al Tirajelor [i serviciului de Internet www.trafic.ro)

çntrebarea zilei la www.ziua.ro

|i va schimba B`sescu pe
[efii serviciilor secrete dup`
eliberarea ziari[tilor r`pi]i?
Scenarii
la zi
Motto:

Înainte de a deveni
istorie [i chiar de
a se \ntâmpla, multe evenimente majore sunt preg`tite
\n laborator

Sorin ROßCA STåNESCU

C

ei trei ostatici se afl` acas`. Dar nu
sunt [i liberi. În ceea ce-l prive[te
pe Mohammad Munaf, el urma s`
se confrunte cu autorit`]ile de la Bucure[ti.
Era chiar anun]at` re]inerea acestuia. Iat`
\ns` c`, \n ultimul moment, l-au preluat
americanii. R`mâne de v`zut la ce concluzii
au ajuns, pân` \n prezent, cele trei servicii
secrete care au colaborat \n cadrul celulei
de criz`, respectiv SIE, SRI [i serviciul
secret al Armatei. Soarta viitoare a lui
Munaf este doar unul dintre nenum`ratele
mistere care urmeaz` a fi dezlegate. Dar
cel mai mare semn de \ntrebare este cum
au fost, de fapt, elibera]i cei patru? În for]`
sau pe cale pa[nic`? Ori printr-o combina]ie
„presiune-persuasiune“? În cea de-a doua
ipotez` [i, par]ial, \n a treia este interesant
de aflat ce au primit, totu[i, la schimb
r`pitorii. ßi de la cine, dac` o fi adev`rat

DA: 64,86
NU: 35,14

B`sescu
Ion Caramitru va fi
a lipsit de la
directorul Na]ionalului
aniversarea PNL

Liberalii au aniversat, ieri,
la Ateneul Român, 130 de ani
de la \nfiin]area partidului, \n
lipsa pre[edintelui Traian
B`sescu, care, de[i era a[teptat,
nu a mai venit. La eveniment
au luat parte pre[edin]ii postdecembri[ti ai forma]iunii liberale,

Radu C~mpeanu, Mircea Ionescu
Quintus, Valeriu Stoica [i
Theodor Stolojan, mini[trii [i
parlamentarii partidului [i
membrii senatului PNL. Dup`
discursurile liderilor partidului,
liberalii au luat parte la un
E.))
concert. (C.E

T`riceanu
cheam` gazele
la raport
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Premierul va discuta ast`zi despre scandalul iscat
de introducerea abonamentului la gaze
● În opinia sa, asemenea m`suri nu ar trebui
s` afecteze facturile „\ntr-o propor]ie care
s` creeze asemenea nemul]umiri“
● Ministrul ßere[ propune tarif separat
pentru abona]ii cu consum redus

Ion Caramitru este
câ[tig`torul concursului pentru
postul de director al Teatrului
Na]ional din Bucure[ti (TNB),
a c`rui ultim` etap` s-a
desf`[urat luni, la Ministerul
Culturii [i Cultelor, se arat`
\ntr-un comunicat remis
MEDIAFAX.
Prezidat` de Liviu Ciulei,
comisia de examinare i-a avut
ca membri pe Nicolae
Manolescu (critic [i istoric
literar), Ion Cojar (regizor),
Alice Georgescu (critic teatral),
Drago[ Buhagiar (scenograf)
[i Alexandru Dabija (regizor).
Componen]a comisiei a fost
stabilit` prin ordin al ministrului
Mona Musc`.
Concuren]ii lui Caramitru
au fost Romeo Pop, Eugen
Cristea, Alexa Visarion, Mariana
Ciorcil` [i Oana Sandu.
Ion Caramitru este
pre[edintele Uniunii Teatrale
din România [i a fost ministru
al Culturii \n perioada 19962000. În 1997, s-a \nscris \n
PN¥CD, devenit PPCD.

Iadul din Bagdad nu a fost \nlocuit cu raiul de acas`
c` nu de la autorit`]ile de la Bucure[ti. Dar
nici jurnali[tii nu sunt liberi. Indiferent care
a fost, \n realitate, presiunea psihologic` la
care au fost supu[i [i traumele fizice pe
care le-au suferit, este clar c` au nevoie de
o perioad` de lini[te, de refacere, de tratament.
Care le reduce mult din gradul de libertate.
Dar s` nu ne p`c`lim: serviciile speciale,
române [i americane, doresc s` stoarc` toate
informa]iile de care dispun cei patru. Atâta
vreme cât ele sunt \nc` proaspete. ßi nealterate
de timp. Vor urma, a[adar, interogatorii
infernale. La rândul ei, presa devine acum
liber` s` scoat` la iveal` informa]ii pe care
le-a ascuns opiniei publice pentru a nu
periclita soarta ostaticilor. ßi va pune [i
\ntreb`ri stânjenitoare pentru toate p`r]ile
implicate. Nu vor lipsi nici scenariile fanteziste,
lansate prin pres`. A[a c`, [i din aceast`
perspectiv`, raiul de acas` \nc` nu ia locul
iadului de la Bagdad.
Trei informa]ii esen]iale, legate de eliberarea
ostaticilor, se bat cap \n cap. ßi este aproape
cu neputin]` s` fie a[ezate [i \n[urubate cât
de cât logic. Pre[edintele Traian B`sescu a
mul]umit, \n primul rând, celor trei servicii
secrete române[ti [i abia apoi celorlal]i, \ntre
care [i reprezentan]ilor comunit`]ilor arabe
[i islamice. Eliberarea \n sine - \n aceast`
versiune - a reprezentat o ac]iune dus` la
bun sfâr[it de celula de criz`. ßi f`r` concesii

politice ori financiare. Cunoscutul post de
televiziune Al-Jazeera - care, pentru prima
dat`, s-a implicat \ntr-o negociere pentru
eliberarea de ostatici - a lansat, \ns`, o
informa]ie cu totul [i cu totul diferit`, câteva
ore mai târziu, \n seara zilei de duminic`.
ßi anume c` rolul cheie l-ar fi avut lideri
religio[i [i spirituali din Irak, \ntre care
[eicul Salman Ben Fahd Al-Udeh. În sprijinul
acestei afirma]ii, Al-Jazeera a prezentat [i o
imagine. Ea d` câ[tig de cauz` unei versiuni,
s`-i spunem pa[nice, a eliber`rii. Dar B`sescu
insist` asupra unui embargou al informa]iilor,
pentru protejarea unor reprezentan]i ai
serviciilor inteligente române[ti, care \nc`
s-ar afla \n zon`. Ori a unor „cârti]e“ care
au fost, cu acest prilej, reactivate [i care,
\n perioada urm`toare, trebuie s` reintre \n
„adormire“. În fine, a treia informa]ie, care
nici ea nu se potrive[te cu primele dou`,
a precedat de fapt fericitul deznod`mânt al
eliber`rii. Sâmb`t` seara, o delega]ie a Ligii
Islamice din România, \n funte cu doctor
Rifai Issal, a p`r`sit Bucure[tiul pentru a
se deplasa la Bagdad, \n scopul eliber`rii
ostaticilor. Iar mesajul a fost destul de
explicit. Delega]ia se \ntâlnea nu numai cu
oameni de afaceri [i lideri spirituali de la
Bagdad, ci [i cu reprezentan]ii unor organiza]ii
teroriste. Dar doctor Rifai a ]inut s` precizeze
c` cei patru ostatici „nu au fost niciodat`

\n pericol“. ßi c` vor fi elibera]i. La scurt
timp dup` ce [eful celulei de criz`, pre[edintele
României, Traian B`sescu, declarase cu totul
[i cu totul altceva. ßi anume c` ar putea
fi posibil [i un deznod`mânt tragic, \n care
„s` vedem execu]ii“. Dac` cele trei versiuni
pot fi a[ezate \n a[a fel, \ntr-un tablou
general, \ncât s` fie complementare, \ntrebarea
la care va trebui s` r`spundem zilele urm`toare
este: cum anume? Iar dac` ele nu sunt
complementare, atunci românii au dreptul
s` [tie cine [i de ce a min]it.
O organiza]ie terorist` nu-[i poate permite
luxul de a suporta, f`r` nimic \n schimb,
cheltuielile legate de clandestinitatea \n care
sunt ]inu]i prizonierii, de negocierile prin
numero[ii intermediari, purtate \n vederea
eliber`rii acestora [i, pân` la urm`, de
asisten]a zilnic` acordat` celor r`pi]i. ßi
nici nu am auzit de vreun caz \n care, pur
[i simplu, ea s` cedeze sub presiune. Pe
de alt` parte, nici un guvern care, \n mod
direct sau prin intermediari, ofer` o r`scump`rare
nu recunoa[te acest lucru. Toate dilemele
cu care se confrunt` azi opinia public` sunt
amplificate [i de o alt` procedur` \ntrucâtva
atipic`. ßi anume, izolarea ostaticilor fa]` de
reprezentan]ii presei [i ai societ`]ii civile. În
alte ]`ri - s` ne amintim Italia - ostaticul
eliberat a putut fi \ntâmpinat la revenirea
\n patrie de o mare de oameni. La noi, nu.

ZIUA FOTO

Don Quijote, disident

Foto: MEDIAFAX
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