
Rom=ni,
trece]i
criza!

Guvernul Boc e cel mai d=rz,
cel mai hot`r=t. Cu o obsti -
na]ie ardeleneasc` de esen]`
tare, vrea cu orice pre] s` ne
scoat` din marmelad` cu
for]a. V` ordon, trece]i criza
se r`]oie[te la noi mar]ial
Emil. Sau invers: Emil.
Mar]ial Emil. P`i tocmai
acum dom’ premier c=nd ne
\nv`]ar`m cu foamea, c=nd
ne lipir`m [i noi mai tare de
elemen]ii caloriferului, c=nd
p=ndim po[ta[ul de dup`
u[a liftului?
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Rene P+R{AN

Cu dou` s`pt`m=ni \nainte 
de spargere, serviciile secrete 
ale Armatei au depus \n 
magazia U.M. 01916 zeci de 
pistoale Browning � Scumpe 
[i mult mai performante dec=t 
TT-urile furate, armele DGIA 
nu i-au tentat pe ho]i � {eful 
Statului Major General [i cel al 
Statului Major al For]elor Aeriene 
n-au fost informa]i despre 
ac]iunea serviciului secret 

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV 3   num`rul  4283 16 pagini 1 leu edi]ia na]ional`     LUNI, 14 IULIE 2008       

www.ziua.ro DA: 64,53 %
NU: 35,47 %3,2817 lei

4,2569 lei

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4459 20 pagini 1 leu edi]ia na]ional`          Director general: Mihai P=l[u

Ru[ii
speria]i

Negocierile purtate de SUA
[i Rusia pe seama re\nnoirii
tratatului de dezarmare nuclear`
START au antrenat dezbateri pe
teme geopolitice extrem de aprinse
la Moscova. Piotr Belov, profesor
la Academia pentru probleme
geopolitice din capitala rus`, a
afirmat ieri c`, \n jurul anului
2015, americanii vor putea aplica
o lovitur` nuclear` Rusiei f`r`
s̀  se team` de o eventual̀  ripost̀ .
„Vreau s` confirm aver tismentul
de acum trei ani al revistei Foreign
Office, potrivit c`reia, pentru
prima oar` \n ultimii 50 de
ani, SUA se apropie de posibilitatea
ca printr-o singur` lovitur` s`
distrug` \ntregul arsenal nuclear
al Rusiei“, a afirmat expertul rus.
Totodat̀ , repre zentantul Moscovei
la NATO, Dmitri Rogozin a cerut
cooperare \ntre Rusia [i NATO
numai pe picior de egalitate,
conform Declara]iei de la Roma
din 2002. (M`d l̀in NEC{U}U)

EVENIMENT 3

Dup` c=teva s`pt`m=ni de anchet`,
procurorii n-au oficial vreun cerc de
suspec]i, dar iau \n calcul trei piste 
� O \nscenare pentru a ascunde o 
lips` mai veche din gestiune, furt la
comanda unor grupuri de interese care
doreau \ndep`rtarea din func]ii a unor
\nal]i oficiali militari, o ac]iune a ho]ilor

cu scopul comercializ`rii 
� Anchetatorii au descoperit elemente
care ridic` multe semne de \ntrebare 
� Santinelele nu-[i \ndeplineau
misiunea � Becul care lumina depozitul
s-a ars cu o sear` \naintea spargerii 
� C=inii vagabonzi din unitate au
disp`rut \n ziua dinainte de incident 

� Curtea era plin` de de[euri metalice
la t`ierea c`rora lucrau zilnic oamenii
unui SRL din B`ile[ti � Un am`nunt
interesant: Spargerea coincide cu
organizarea unei licita]ii pentru 
pentru achizi]ia de echipamente 
de supraveghere a obiectivelor militare,
o afacere de un miliard de euro

Lege pentru 
Sterling

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009

„|n fiecare mar]i la ora 12:00, indiferent c` plou`, ninge sau e cald sau e frig, 
la guvern avem \nt=lnirea operativ` pe fondurile europene“ - Emil BOC 

Semne rele
anul are
Rom=nii nu sunt preg`ti]i s`
fac` fa]` unei situa]ii de criz`
economic`, iar cea mai mare
temere a lor \n fa]a lipsurilor
este cre[terea pre]urilor la
ali mente. Mai bine de jum` ta -
te din popula]ie ridic` din
umeri atunci c=nd este \n tre -
bat` ce m`suri are \n ve de re
pentru a contracara criza. 

Cabinetele 
la p`m=nt
Fondul alocat \n acest an
asis ten]ei medicale primare a
fost redus cu peste 40% fa]`
de 2008. Medicii de familie re -
prezint` mai mult de un sfert
dintre medicii Rom=niei, al` -
turi de ei lucr=nd circa 20.000
de asisten]i medicali. 

Gaza atacat`
degeaba
Blocul partidelor de dreapta
[i al celor religioase sunt,
conform ultimelor sondaje,
principalii c=[tig`tori ai
alegerilor legislative desf` -
[urate ieri \n Israel. Armata
israelian` a impus pentru 
24 de ore o blocad` total`
asupra Cisiordaniei, pentru 
a \mpiedica tentativele 
de atentate. 

Hrebenciuc 
pe SIE
Pesedi[tii [i pedeli[tii au
finalizat ieri negocierile
pentru \mp`r]irea pre[edin]iei
Comisiilor parlamentare de
control asupra principalelor
servicii de informa]ii, PDL
urm=nd s` supravegheze
activitatea SRI, iar PSD 
pe cea a SIE. 

Leacuri vs.
medicamente
|n general, termenul de
medicin` complementar` 
[i alternativ` este folosit
pentru a descrie practicile
utilizate independent sau 
\n locul medicinei
conven]ionale, alopate. 
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Sf. Sfin]it Mc. Vlasie, 
Ep. Sevastiei; Sf. Teodora
împ`r`teasa (Har]i)
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La T=rgul Interna]ional de
Juc`rii de la Nürnberg,
produc`torul Mattel a
prezentat p`pu[a Barbie
care o \ntruchipeaz` pe
Angela Merkel. P`pu[a este
unicat, iar pentru realizarea
ei a fost nevoie de acordul
prealabil al Cancelarului

Germaniei. Vizitatorii
t=rgului au fost surprin[i de
apari]ia modelului Barbie
Merkel [i au declarat c` nu
seam`n` aproape deloc cu
originalul, ci are o siluet`
care aminte[te, mai
degrab`, de top-modelul
Heidi Klum. 

|nt=lnirile ZIUA

„Autonomia [colar`
trebuie s` creasc`“
Ministrul Ecaterina Andronescu,
despre priorit`]ile Educa]iei

|l va elibera Justi]ia 
pe Nu]u C`m`taru?

Drumul armelor 
de la Ciorog=rla

Nu rata]i mâine
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St`pânulinelelor:Cele dou`turnuri
vineri       20.30� PRO TV   film

�

Barbie Merkel

Cere]i ast`zi
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