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Este bun` strategia PSD pus` 
la cale la Turnu M`gurele?

Mesaj decodat
„Exist` voci la nivelul

Co misiei Europene care cer
un audit separat pentru Rom=nia
[i Bulgaria \nainte de stabilirea
bugetului european pe anii
urm`tori“, a spus mai deun`zi
ministrul de Externe Cristian
Diaco nescu. Oficialul rom=n a
\ncercat s̀  explice de ce Rom=nia
\l va sus]ine pen tru un nou
mandat pe Jose Manuel Barroso,
oarecum \mpotriva dorin]ei ei.
Problema la care se refer`
Diaconescu este absolut real`,
c`ci, la mijloc de iulie, se
vor definitiva struc tu rile noilor
comisii din Parla mentul Euro -
pean [i, \n Comi sia de Buget,
avem [i noi o propunere: Monica
Macovei. Dac` doamna Macovei
va fi consecvent̀ , ea va reafirma
\n forul european c` trebuie
s̀  se aib` mare grij̀  cu fondurile
pentru Rom=nia pe care unii
(PSD) sunt gata s` le fure. |n
acest caz nefericit, Barosso ar
trebui s` ne fie recunosc`tor.

Puriul peste to]i
Dinamo se \ntoarce de unde 
a plecat: Rednic, revenit din
Belgia, urma s` aib` asea r`
ultimele discu]ii cu ac]io narii
din „Groap`“ [i s` re\nceap`
munca. 

Ultimele lans`ri
la Bookfest
Salonul de Carte Bookfest,
edi]ia a patra, [i-a \nchis por -
]ile, num`r=nd circa 40.000 de
vizi tatori. Ace[tia s-au pu tut
bucura de peste 200 
de evenimente cultu rale.

Smartphone
pentru filme
Samsung a lansat, \n ultima
perioad`, tot mai multe
smartphone-uri, de la telefoa -
ne cu camere de 12 mega
pixeli la cele care merg 
pe baz` de energie solar`. 

„To]i cei care sunt \mpo triva
revolu]iei trebuie s` dispar`
[i trebuie s` fie rapid
executa]i“. Acesta a fost
mesajul transmis Gardienilor
Revolu]iei de Ayatollahul
Khomeini, Ghidul [i |nv`]` -
torul Suprem al clericilor
islamului radical.

Cristian UNTEANU

„M` \ndoiesc sincer c`, \n cazul \n care va deveni pre[edinte al Rom=niei, 
Crin Antonescu \l va numi premier pe C`lin Popescu-T`riceanu“ – Ludovic ORBAN
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Informa]ia fiind mai mult dec=t 
pu  blic`, ZIUA \ndr`zne[te s` tr`deze:
SIE de]ine sau administreaz` zeci de
propriet`]i evaluate pe h=rtie la sute
de milioane de euro, dar care 
valorea z` miliarde pe pia]a civil` 
� Sediul oficial al spionilor (foto) 
se afl` \n apropierea podului de la

Otopeni de pe {oseaua Bucure[ti-
Ploie[ti [i are o valoare de inventar
oficial` de peste [ase milioane de
euro � Un alt sediu „strict secret“ se
afl` \n cartierul Pipera, pe Strada
Iancu Nicolae nr. 90 � Pe Strada
Turgheniev nr. 6-16 din Bucure[ti,
spionii rom=ni de]in o luxoas` vil` de

protocol � La margine de 
Bucure[ti, pe Aleea Tei[ani nr. 8,
este o alt` loca]ie conspirativ`  
� Comuna Belciugatele a devenit
obiectiv strategic � |n cartierul
Pipera, Serviciul de Informa]ii 
Externe figureaz` cu un teren cu o
suprafa]` de aproape dou` hectare

{tirea subcutanat`

DNA la poarta 
lui Prunea 
Directorul Departamentului
de Rela]ii Interna]ionale
din cadrul federa]iei este
urm`rit penal \n dosarul
„Mit` pentru arbitri“. 

„Vame[ii“ din
CJ D=mbovi]a
Carmen Igescu, director
economic \n Consiliul
Jude ]ean D=mbovi]a, 
recu noa[te c` firma so]ului
are afaceri cu LDP.

B`sescu f`r`
Educa]ie
Acuzat` de pre[e dinte c`
„plim b`“ solu ]iile propu se
de Comisia Miclea, Andro -
nescu a recunoscut c` nu
are un proiect propriu. 

Videanu
acuzat 
Hidroenergeticienii recla m`
c` ministrul a copiat
proiec tul de restruc turare 
a produc]iei de energie. 
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O nevinovat` anex` a unei
Hot`r=ri de Guvern 
deconspir` comoara 
imobiliar` a Serviciului 
de Informa]ii Externe 
� Pe 3 iunie 2009, Boc, 
Ungureanu [i Pogea 
au hot`r=t s` reactualizeze 
valoarea unor case 
[i terenuri \nscrise \n 
domeniul public [i aflate \n
administrarea SIE 
� Actul administrativ, 
publicat ulterior \n Monitorul
Oficial, a f`cut cadou 
serviciilor secrete str`ine 
mai multe loca]ii 
ale spionajului rom=nesc FO
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Iranul acuz` Vestul

Iranul a acuzat presa
din SUA [i Marea
Britanie de instigare la
revolt`, informeaz`
Mediafax. Purt`torul de
cuv=nt al Ministe rului
de Externe iranian a
declarat c` Vocea

Americii  [i BBC, 
posturi ale c`ror bugete
sunt aprobate de
Congresul american 
[i, respectiv, de
Parlamentul britanic,
sunt „portavoce“ pentru
guvernele respective. 

Pentru c` firma RODIPET,
fost` societate de stat, \n prezent de]inut`,
prin grija [efilor AVAS, de „oameni
de afaceri libanezi“, are datorii imense
la noi, ne vedem nevoi]i s` nu mai

distribuim ZIUA la chio[curile
companiei respective. Pozi]ia noastr`
nu se va modifica at=t timp c=t directorul
general Florin Lungoci nu achit`
\ntreaga sum` datorat`. 

|n aten]ia cititorilor no[tri:
ZIUA renun]` la distribu]ia prin RODIPET

Bac-ul 
de doi lei
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Detonatorul 
Ahmadinejad
explodeaz`!
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Examenul \ncepe azi 
sub semnul incertitudinii 


