
Canibalul cel mare
\l devoreaz` 
pe canibalul 

cel mic

A sosit momentul bilan]ului
de etap`. |nainte de
formarea acestui Guvern,
lansam ipoteza canibaliz`rii.
Cunosc=nd bine structurile
de interese [i comporta -
mentul celor dou` partide,
PDL [i PSD, care urmau s`
alc`tuiasc` alian]a politic`
dominant`. |ntrebarea 
era atunci cine pe cine
va canibaliza. 
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Sorin RO{CA STåNESCU

CLIR Media, compania 
de publicitate a familiei 
Voiculescu, vrea s` invoce 
criza pentru a p`gubi 
Societatea Rom=n` de Radio 
� Felix refuz` s` pl`teasc` 
400.000 de euro societ`]ii 
de stat, sum` provenit` din 
desp`gubiri contractuale 
� Firma securistului 
a c=[tigat \n noiembrie 2006 
licita]ia organizat` de SRR, 
angaj=ndu-se s` ob]in` 
venituri de 3.867.500 de euro
pentru spa]iul publicitar 
al acesteia � Prin contract, 
CLIR Media garanteaz` 
Radioului c` va ob]ine 
to]i banii, \n caz contrar 
urm=nd s` achite 
din buzunarul propriu
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Oprescu face
cur`]enie

Dup` recenta plecare din
Prim`ria Capitalei a consilierilor
personali ai primarului general
Victor Dumitriu [i Rose Marie
Ol`nescu, este a[teptat` [i de -
mi sia lui Adrian Thies, informeaz`
surse din PMB. Thies a fost
coordonatorul campaniei lui Sorin
Oprescu la alegerile locale de
anul trecut [i \nc` mai este
consilier personal al acestuia. La
r=ndul s`u, Victor Dumitriu a
fost [eful campaniei electorale a
lui Oprescu \n cursa pentru c=[ -
tigarea Bucure[tilor. |n demisia
depus` \n plic la cabinetul prima -
rului general, el nu a dat niciun
motiv al gestului s`u. „Fiecare
are dreptul s` aleag` \n momentul
\n care \[i construie[te o carier`
[i gestul lui Victor Dumitriu este
o expresie a acestei op]iuni“, a
declarat Oprescu. (P.C.)

EVENIMENT 2

La bilan]ul din ianuarie 2009, firma 
lui Voiculescu a constatat c` a str=ns
cu 600.000 de euro mai pu]in dec=t
trebuia � SRR ar fi putut acoperi
paguba din garan]ia bancar` pe care
CLIR a constituit-o, dar aceasta a fost

doar de 200.000 de euro la un contract
de aproape patru milioane de dolari 
� Felix le-a ordonat subalternilor s`
g`seasc` o solu]ie pentru a nu-[i mai
respecta angajamentele � G`selni]a ar
fi criza invocat` ca for]` major`, de[i

contractul s-a derulat \n 2007 
[i 2008, c=nd Rom=nia „duduia“ cu 
Voiculescu-PC sus]in`tor al Guvernului 
� |n practic`, sunt apreciate 
ca evenimente de for]` major`
cataclismele naturale sau r`zboaiele

Ropotan 
la Moscova

JOI, 12 FEBRUARIE 2009

„Nu [tiu dac` [ti]i cumva \n ce categorie se situeaz` marmura? Este fluid sau
solid? Marmura este o roc`! V` mul]umesc.“ - C`lin POPESCU T~RICEANU
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Sf. Meletie, Arhiep. Antio -
hiei celei Mari; Sf. Anto -
nie, Patr. Constan tino -
polului; Sf. Mc. Hristea

PAG. 10

Pe 9 februarie, patru zebre
au fugit de la circul din
ora[ul german Augsburg.
Trei dintre ele au fost
g`site imediat \ntr-o
p`dure din apropiere, cea
de-a patra abia dup` dou`

zile de la dispari]ie. 
Zebra se plimba
nestingherit` pe 
o [osea din afara ora[ului,
poli]ia fiind nevoit` s`
opreasc` traficul pentru
prinderea ei. 
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Va declan[a uciderea lui Marian Cozma
un val de violen]e \mpotriva

]iganilor \n Ungaria?

Felix parazit la Radio

� HBO
duminic`,ora 20.00supliment

GRATUIT
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St`pânulinelelor:Cele dou`turnuri
vineri       20.30� PRO TV   film

Memoriileunei 
ghei[e

sâmb`t`      20.30� ANTENA 1   film
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Cere]i ast`zi

suplimentul 
ZIUA TV
GRATUIT

O mare 
de lacrimi
Sute de oameni au adus
un omagiu handbalistului
Marian Cozma ACTUALITATE                            8

Se judec`
pentru Sterling
Pre[edintele PNL, C`lin
Popescu-T`riceanu, a
declarat ieri c` nu va mai
tolera minciunile [i calomniile
premierului Boc [i ale depu -
tatului PSD Iulian Iancu
legate de exploat`rile din
apropierea insulei {erpilor 
ale firmei Sterling Resources
[i a decis s`-i dea \n judecat` 
pe cei doi. 

UE presat` s`
dea bani \n Est
Dup` ce au f`cut investi]ii
masive \n sectorul financiar
din Europa Central` [i de Est,
b`ncile austriece se tem de
un posibil „colaps“ \n regiune
[i cer sprijin european. Mai
precis, Austria solicit`
finan]are din partea UE \n
valoare de 150 de miliarde de
euro, anun]` EUobserver. 

Italia 
se ]ig`ne[te
Rela]iile diplomatice dintre
Bucure[ti [i Roma se afl` \n
fa]a unui nou episod tensio -
nat, declan[at de reac]iile
[efilor diploma]iilor rom=n` 
[i italian` vizavi de cre[terea
fenomenului xenofobiei \n
r=ndul popula]iei din Italia 
din cauza unor infrac]iuni
s`v=r[ite de rom=ni 
pe teritoriul acestei ]`ri. 

Pionul otr`vit
Social-democra]ii au fost c=t
pe ce s` cad` \n capcana
\ntins` de colegii de coali]ie
de la PDL, care l-au nomina -
lizat ieri pe Gabriel Oprea -
fost pesedist, \n prezent
deputat independent - 
ca membru \n Comisia 
de control a activit`]ii SRI. 

Pierdut
kilograme!
Roxana Iliescu, moderatoare
la postul B1 Tv, \mpreun` cu
Mihaela Bilic, cunoscuta nu -
tri ]ionist`, \n parteneriat cu
ziarele ZIUA [i LIBERTATEA,
au ini]iat s`pt`m=na trecut` o
cam panie pentru un nou stil
de via]`: s` sl`bim cu cap. 
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Nu c`lca]i pe zebr`!


