
Politica „cu
spatele la 

continent“

Decembrie 1651. Consiliul
Companiei olandeze a
Indiilor Orientale se
reune[te pentru a lua
decizia istoric`  de a-l
trimite pe Jan Van
Riebeeck s` cultive salate
\ntr-un col] pierdut al
Africii, mai precis \n
punctul cel mai sudic.

Sf. [i Drep]ii p`rin]i

Ioachim [i Ana;

†) Sf. Cuv. Dimitrie de la

Vorona; Sf. Mc. Severian;

Cuv. Teofan M`rt

Ion BARBU
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Cristian UNTEANU

Patronul lui FC Timi[oara a declarat 
c` vrea s` v=nd` echipa � „Ne 
retragem investi]ia. Nu [tiu ce se va 
\nt=mpla cu clubul“, a afirmat Marian 
Iancu � Pe fir a intrat imediat vechiul 
partener de afaceri [i asociat \n cazul 
Rafo, Ovidiu Tender � „Ca s` sprijin 
Timi[oara s` treac` peste acest 
moment, mi-am ar`tat disponibilitatea 
de a prelua echipa“, [i-a justificat 
afaceristul timi[orean interven]ia 
� El a confirmat c` a discutat cu 
Iancu, iar ast`zi va avea o \nt=lnire 
cu autorit`]ile timi[orene, cel`lalt 
ac]ionar al echipei de pe Bega 

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4283 16 pagini 1 leu edi]ia na]ional`     LUNI, 14 IULIE 2008       

Rocada 
Iancu-Tender 

www.ziua.ro DA: 54,19%
NU: 45,81%2,5300 lei

3,5995 lei Va fi demis Pi]urc`
dup` meciul cu Insulele Feroe?

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4332 20 pagini 1 leu edi]ia na]ional`       Director general publishing: Mihai P=l[u

Cimitirul
suporterilor
la Hamburg

Clubul german SV Hamburg
va inaugura ast`zi sec]iunea
unui cimitir al ora[ului rezervat
suporterilor s`i [i situat la o
sut̀  de metri de stadion, relateaz`
AFP. Aceast` arip` a cimitirului
Astona a fost amenajat` timp
de un an, pentru a-i conferi
o ambian]` de fotbal, cu o
intrare reprezent=nd o poart`
de fotbal din beton, de dimensiuni
regulamentare. „Circa 300-500
de morminte pot fi s`pate aici“,
a explicat Christian Reichert,
membru al comitetului de
conducere al clubului [i ini]iatorul
acestui proiect, primul de acest
gen din Europa. Potrivit lui
Reichert, [i clubul argentinian
Boca Juniors ar fi lansat un
proiect similar. (AGERPRES)
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Rela]ia dintre Iancu [i Tender este veche
[i a dus la un dosar penal constituit \n
jurul afacerii Rafo - Carom � Cei doi sunt
acuza]i \n prezent, de c`tre procurori, c`
s-au constituit \ntr-o grupare de criminali-

tate organizat ,̀ ce urm`rea ob]inerea de
fonduri frauduloase � C=t prive[te
acuza]iile la adresa FRF, Iancu a \nmuiat
tonul [i a declarat c  ̀n-are probe \mpotri-
va lui Mircea Sandu, este numai cuv=ntul

lui contra celui al Na[ului � „Ne retragem
pentru c  ̀sunt mult mai puternici dec=t
mine. (...) Recunosc c  ̀cei de la federa]ie
sunt foarte greu de \nfr=nt, \mi este 
[i mie foarte greu“, a declarat Iancu
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R`zboi pe mobil
Romtelecom a c=[tigat o
licen]` de telefonie mobil`.
Orange, Vodafone,
RCS&RDS [i Telemobil
contest` \n instan]`. 

Oprescu
schimb` garda
Primarul general i-a numit
arhitect [ef pe Gheorghe
P`tra[cu [i director ALPAB
pe Gabriel Iosif. Demiterile
directorilor din prim`rie 
vor continua, noua
organigram` urm=nd a fi
gata \n octombrie. 

Rom=nii sunt
dispu[i s`-[i
v=nd` votul
Un sfert dintre rom=nii cu
drept de vot recunosc fap -
tul c` li s-au oferit bani \n
schimbul votului la alegerile
locale din vara acestui an.
Mai mult, 29% dintre
ace[tia sus]in c` [tiu [i alte
persoane c`rora li s-au
f`cut propuneri finan ci are
pentru a pune [tam pila pe
candidatul indicat. 
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Economia 
nu va suferi 
o aterizare dur`

Felix - doctor 
\n turn`torie

Colegiul CNSAS a stabilit
\n 2006 c` Voiculescu a
f`cut poli]ie politic`, dar
liderul PC a contestat
verdictul \n instan]`. |n
prezent, procesul se
judec` la Tribunalul

Bucure[ti. Potrivit
documentelor, Felix a
„ciripit“ la Securitate
\ncep=nd din 1970. Victi -
mele dela]iunilor sale au
fost colegii, partenerii de
afaceri [i chiar rudele. 
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Pomana 
lui Vadim
PD-L a \nghi]it 11 ale[i
intra]i \n Parlament pe
listele PRM. Pe locul doi 
la recondi]ionat peremi[ti 
\n actuala legislatur` se
situeaz` PC, cu [ase
achizi]ii. 

Citi]i m=ine

Rom=nii de pe pustii
Povestea deporta]ilor arunca]i 
de istorie \n buricul Asiei

Nu bloca]i
intersec]ia
Poli]i[tii de la judiciar [i cei
de la ordinea public` au
fost abilita]i s` dea amenzi
de circula]ie. Premiera a
fost anun]at`, ieri, de Poli]ia
Capitalei, la lansarea
campaniei „C=[tig` timp!
Nu bloca intersec]ia!“.

FO
TO

: M
E

D
IA

F
A

X


