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„Care este problema c` m-am \nt=lnit cu ni[te popi \ntr-un bar
din T=rgu Frumos? C=nd mergi \n Parlament trebuie s` [tii exact
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LUNI, 3 NOIEMBRIE 2008

Câine
r`u
SPORT 12-13
fondator: Sorin
St`nescu
anul XV24 denum`rul
1 leu Director
edi]ia na]ional`
LUNI, 14 IULIE
Director fondator: SorinDirector
Ro[ca St`nescu
anulRo[ca
XV
num`rul 4379
pagini 4283 1 leu16 pagini
edi]ia na]ional`
general publishing:
Mihai2008
P=l[u

ALEGERI SUA

6-7

Geoan` para[utat
\n politic`

America \ntre
negru [i alb
B`t`lia pentru Casa Alb` a
\nsemnat \nc` de la debut o
confruntare a contrastelor.
Pentru prima dat` \n istoria
Americii, \n aceast` curs` au
fost angrena]i doi protagoni[ti, un candidat de
culoare [i unul alb. Campania
electoral` s-a desf`[urat \n
acela[i ton contrastant \n
planul politicii externe.

4-5
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Consilierul preziden]ial
Cristian Preda a considerat,
\n cadrul \nt=lnirilor ZIUA,
c` dac` actualul lider
al PSD nu era sprijinit
politic, nu ar fi ajuns nici
ambasador, nici ministru,
nici ve[nic aspirant
la postul de premier
 „Geoan` se reg`se[te
cu greu \n aceast` lume:
are o frustrare de mic
func]ionar care vrea
s` parvin`“, spune
oficialul de la Cotroceni

Rom=nia are toate [ansele s`
piard` c=teva zeci de
milioane de euro aferente
Programului SAPARD din
cauza nefinaliz`rii investi]iilor
[i a nedepunerii cererilor de
plat` p=n` la sf=r[itul lunii
octombrie.

FINAN}E
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Leasingul
se maturizeaz`
|n perioada urm`toare, pia]a
se va \ndrepta spre bunuri
mai folositoare economiei.
Perioada dificil` prin care
trece sistemul financiar se va
resim]i [i \n cazul companiilor
de leasing.

REPORTAJ
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Profesorul
[i tradi]ia
|ntr-o lume care se stinge
\ncet, dar sigur, mai exist`
oameni care tr`iesc deasupra
lucrurilor. Unul dintre ei este
un modest profesor din
Uricani. Modest [i dedicat.
Ce face el? |[i vede de
treab`, adic` \nva]` copiii.

JAZZ-ROCK

PSD este m=nat \n lupt` de \nfr=n]ii lui
B`sescu, mai zice el  Dac` actualul
lider al social-democra]ilor se ascunde
\n colegiul D`buleni, N`stase a fugit
de concuren]` la Mizil  Nici alia]ii
conservatori nu sunt mai viteji: Felix
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Evolu]ia din
Underground
Trupa EvO a v`zut lumina
zilei \n 2004, c=nd Cosmin
(chitar`), Bogdan (tobe) [i
Teodora (vocal) au hot`r=t s`
c=nte \mpreun`, abord=nd
stilul rock alternativ. Numele
trupei, spun cei trei,
\nseamn` „evolu]ie
\n [i pentru muzic`“.

OPINII

Turn`torul Voiculescu
cu laba pe IAR Ghimbav
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Pe ultima sut` de metri
a actualei guvern`ri,
turn`torul Dan Voiculescu
se preg`te[te s` dea un nou
tun financiar.

AMR
unu

Sf. Ierarhi Mucenici
Achepsima, Iosif [i Aitala

3,6610 lei
2,8758 lei

LUCIAN CURELARIU - ZIUA FOTO

Ileana CORNEA
M=ine sear`, \ntreaga lume
va afla cine \i succede lui
Bush la [efia Casei Albe.
B`t`lia se d` \ntre senatorul
democrat de Illinois, Barack
Obama [i senatorul
republican de Arizona, John
McCain. Conform sondajelor,
favoritul electoratului ar fi
Obama, cotat cu un avantaj
de [apte procente \naintea
rivalului s`u republican,
chestionarele publice
indic=nd, \n acest moment
50% la 43%, \n favoarea
democratului.

Voiculescu se ca]`r` pe notorietatea
lui Piedone ca s` ajung` \n Parlament
 B`sescu avertizeaz` prin Cristian
Preda c` el este singurul care
desemneaz` candidatul pentru Palatul
Victoria, restul specula]iilor fiind pure

|n colaborare cu alte c=teva
firme, Felix the Rat trage sforile
pentru a pune m=na pe sute
de hectare de p`m=nt care fac
parte din patrimoniul IAR Ghimbav.
Ast`zi, expir` termenul pentru
depunerea ofertelor de c`tre
firmele interesate s` participe la
privatizarea fabricii de elicoptere
de la Ghimbav. {apte poten]iali
investitori interesa]i au achizi]ionat
deja dosarul de prezentare necesar
pentru a putea participa la actualul
proces de privatizare. Printre
ace[tia, [i firma Grivco SA,
controlat` de Dan Voiculescu.
Felix the Rat nu este interesat

www.ziua.ro

inven]ii electorale  Pronosticul politic
al sfetnicului [efului statului pentru
scrutinul din 30 noiembrie este: pentru
prima oar` dou` partide de dreapta
vor aduna peste 50% din voturile
aleg`torilor prezen]i la urne

Ion BARBU

SAPARD pierde
banii UE
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SOCIAL

|NTÅLNIRILE ZIUA

de viitorul industriei aeronautice
de la Bra[ov, c=t de poten]ialul
terenului pe care societatea \l
are \n patrimoniu [i care reprezint`
o min` de aur \n noul proiect
privind construc]ia unui aeroport
[i dezvoltarea unui ansamblu
reziden]ial de lux \n zon`.
Pe de alt` parte, MIRA se
afl` pe ultima sut` de metri \n
desemnarea c=[tig`torului licita]iei
pentru livrarea a 29 de elicoptere.
Suma pus` \n joc se apropie
de 500 milioane de euro. Potrivit
informa]iilor pe care le de]inem,
caietul de sarcini este f`cut cu
dedica]ie pentru o anumit` firm`
care este interesat` s` participe
[i la privatizarea IAR, sprijinit`
din umbr` de Grivco, urm=nd
ca, ulterior, s`-[i \mpart` beneficiile. Practic, ni se preg`te[te
o nou` ]eap` tip Logan.
(D.S.S.)

A fost campania electoral` compromis`
din start de negocierea alegerilor
uninominale \ntre partide?

DA: 67,06%
NU: 32,94%

