
De dou` ori
pre[edinte

OPINII 15

George Becali a fost arestat 
29 de zile fiind acuzat de trei 
infrac]iuni de instigare la privare 
ilegal` de libertate � Miliardarul 
va fi „p`zit“ dup` gratii 
de Zm`r`ndescu [i trei dintre 
bodiguarzii s`i care au primit 
mandate similare � Probele 
acuz`rii se bazeaz` pe declara]iile 
ho]ilor ierta]i de Becali, pe dou` 
\nregistr`ri ale camerelor de luat 
vederi din trafic [i pe un apel 
telefonic la 112 � Autenticitatea 
incidentului a fost confirmat` 
chiar de patronul Stelei care 
a relatat la mai multe posturi 
de televiziune cum a procedat 
cu cei care i-au furat limuzina 
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CERE}I AST~ZI

Gorilele lui Becali i-au urm`rit 
pe ho]i \n trafic, i-au oprit prin
tamponare, au tras dup` unul dintre 
ei [i l-au v=r=t \n portbagaj spre 
a-l duce la judecata privat` a lui 
Gigi � Judec`toria Sectorului 1 
a decis men]inerea miliardarului 
\n arest, \n pofida presiunii str`zii 
� 300 de aplaudaci \n fruntea 

c`rora s-au aflat Giovanni Becali, 
Victor Becali, Teia Sponte, Cosmin
Ol`roiu [i M`d`lin Voicu au \ncercat 
s`-i intimideze pe judec`tori 
� De[i mitingul nu a fost autorizat,
jandarmeria n-a intervenit pentru 
a „nu agita spiritele“ � Dup`
pronun]area hot`r=rii, Becali a strigat
c`tre judec`toare: „M-am l`murit 

[i cu dumneavoastr`, doamna
pre[edinte!“ � Avoca]ii lui Becali 
vor face recurs � Pentru infrac]iuni
similiare, Costel Iancu este cercetat 
\n stare de libertate � Mafiotul
craiovean a fost doar \nl`turat 
de la conducerea |mbun`t`]irilor
Funciare, dup` ce presa a relatat 
fapte din dosarul s`u de r`pire

Eroul din
Afganistan
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Gigi la pu[c`rie

Va fi \n stare L`c`tu[ s` alc`tuiasc`
echipa fan Gigi Becali?

Crime
\nfior`toare
\n Siberia

Cinci tineri sunt judeca]i
\n Siberia, de c`tre tribunalul
din Irkoutsk, sub acuza]ia c`
ar fi ucis cu bestialitate mai
multe persoane, \n scopul de a
„cur`]a“ ora[ul de vagabonzi [i
alcoolici, informeaz` Mediafax.
Capul acestui grup, denumit
„Magia s=ngelului“, era Konstantin
Choumkov, \n v=rst` de 22
de ani, iar ceilal]i patru criminali
au \ntre 14 [i 15 ani. Conform
declara]iilor acestora, ei „au
comis cinci crime“ [i trei tentative
de omor \n numai trei luni.
Tinerii „\[i b`teau victimele
cu bare de fier [i le ardeau
de vii“, potrivit Rossiiskaia Gazeta.
„Le t̀ iau p`r]i din corp, c=teodat̀
c=nd victimele mai erau vii,
[i le p`strau drept trofee“, scrie
publica]ia rus`, cit=nd un
anchetator. Una dintre victime
a fost t̀ iat̀  \n buc ]̀i [i decapitat̀
dup` care capul defunctului a
fost pus pe un gard pentru „a
glumi“. (M.N.)

Abuzuri 
electorale
Un raport al Organiza]iei pen -
tru Securitate [i Coope rare
din Europa semnaleaz` abu -
zurile din timpul campa niei
electorale din Moldova. 

Vampiri 
[i strigoi 
Un nou proiect al Institutului
Cultural Rom=n din Var[ovia
[i al Muzeului Na]ional de
Etnografie al Poloniei,
„Vampiri, strigoi & comp.“ 

Impozite de criz`
Guvernul a elaborat un proiect de
ordonan]` de urgen]` prin care se
intro duce un nou mod de impozi -
tare, prin care hotelurile, restau -
ran tele, firmele imobi liare [i din
comer] sunt obli gate la plata unui
impozit de 0,5% aplicat asupra
venitu rilor \nregistrate, dar nu mai
pu]in de 6500 lei anual. 

Mamma mia... 
I like Chopin
Este titlul spectacolului pe care-l
vor prezenta trupa ABBA ’99 [i
Gazebo \n 25 aprilie (orele 20.00)
la Amfiteatrul Centrului Cultural
„Mihai Eminescu“ din Bucure[ti, \n
organizarea Prim`riei Sectorului 2
[i a LSP Media Stone Events. 

Dan Badea 
iese din „band`“
Cunoscutul jurnalist poveste[te
cum a ajuns s` fie catalogat
„spion“. „|n perioada 1987-1989 
am fost anchetat de ofi]eri ai
Direc]iei a III-a (Contraspionaj) 
a fostei Securit`]i“. 
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Sintagma de mai sus poate 
fi valabil` at=t la propriu, c=t
[i la figurat. Traian B`sescu
are toate [ansele s` fie
reinstalat, pentru un al doilea
mandat, la Cotroceni.

Sorin RO{CA ST~NESCU

Arhiepiscopul Cracoviei
(Polonia) Stanislaw Dziwisz,
secretar personal al lui Ioan
Paul al II-lea timp de mai multe
decenii, a f`cut publice m`rturii
despre dou` noi miracole (la
Vatican [i Cleveland SUA) atribuite
fostului Pap`, pe fundalul
comemor`rii a patru ani de la
decesul acestuia, informeaz`
Mediafax. Un copil de nou` ani
din Polonia care a venit s` se
reculeag` la morm=ntul lui Ioan
Paul al II-lea din Biserica San
Pietro s-a vindecat de cancer
la rinichi. Un preot al unui spital
din Cleveland a povestit despre
un b`rbat de 26 de ani, Jory
Aebly, grav lovit la cap \n timpul
unui jaf, care a supravie]uit dup`
ce a primit m t̀̀ nii binecuv=ntate
de fostul pap`. Un „miracol“
recunoscut este necesar \n
procesul de beatificare, etap`
obligatorie \nainte de canonizare
[i de ob]inere a statutului de
sf=nt. Congrega]ia pentru cauza

sfin]ilor studiaz` deja un alt
„miracol“: vindecarea unei
c`lug`ri]e franceze care suferea
de maladia Parkinson, boala
care l-a marcat [i pe Ioan
Paul al II-lea. (L.D.)

Noi miracole ale 
Papei Ioan Paul al II-lea

Se distribuie gratuit
\mpreun` cu ziarul

Citi]i luni

„L-au omor=t
degeaba!“
Adev`rata poveste 
a celebrului nea Bachus,
spus` de so]ia sa

Incompetentul
Lificiu
Pentru c` ANRE nu este 
\n stare, distribuitorii de 
gaze sunt ruga]i s`-[i taie
singuri tarifele EVENIMENT         2

C=[tig`m 
sau murim
Patronul Rapidului 
a dat o tent` ultimativ`
derby-ului din aceast`
sear` cu Dinamo

„Domnul Becali a cerut s` m`n=nce ca[ de oaie“ - avocat Gheorghe MATEU}
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G-20 \mparte
trilioane
Liderii grupului au anun]at c`
vor aloca 1100 de mili ar de de
dolari pentru sprijinirea
economiei mondiale, banii
urm=nd s` fie acorda]i prin
FMI [i Banca Mondial`. 
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