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B`sescu a fost primul care a
demarat negocierile cu Anto -
nescu, ieri noapte, imediat
dup  ̀anun]area exit-poll-urilor.
E[ecul r`sun`tor al \nt=lnirii
l-a f`cut pe liderul de la
Cotroceni s`-[i declare r`s -
picat izolarea. El va recurge la
acela[i cli[eu folosit de-a
lungul anilor atunci c=nd s-a
aflat \n r`zboi deschis cu
Parlamentul: aliatul s`u e
poporul. „Op]iunea mea r` -
m= ne ca s` nu \ncerc nicio
alian]` politic` \n perspectiva
alegerilor din 6 decembrie.

Singurul aliat pe care mi-l
doresc cu toat` sinceritatea
este rom=nul“, a spus B`sescu
care se afl` la nici dou` pro -
cente de Geoan`. PDL a reg=n -
dit ieri strategia, dup` e[ecul
negocierilor cu echipa lui Crin
Antonescu. Pedeli[tii vor
adop ta tactica „de la om la
om“, urm=nd s` negocieze cu
fiecare filial` liberal` \n parte.
Liderii PDL au luat fiecare c=te
cinci jude]e unde vor urma s`-
i conving` pe [efii locali ai PNL
s`-l sprijine pe B`sescu \n
turul doi. Pedeli[tii se ba -

zeaz` pe nemul]umirile [i
sciziunea din PNL, sup`rarea
pe Anto nescu, care a respins
din start o alian]` cu B`sescu,
fiind at=t de mare \nc=t unii
lideri locali [i-au anun]at deja
sus]inerea pentru [eful sta -
tului. Chiar dac` B`sescu a
declarat c` nu negociaz` nicio
alian]`, asta nu exclude tro -
curi f`cute de PDL, \n numele
s`u. Iar par tidul condus de
Boc [i-a propus s` nu oco -
leasc` pe nimeni, \ncep=nd cu
UDMR [i termi n=nd cu Vadim
[i Becali. |n PSD situa]ia este

mai bun`. Geoan` a reu[it s`
stea de vorb` cu Antonescu,
iar PSD [i-a sf`tuit candidatul
s` nu repete gre[eala din
2004, c=nd N`stase a refuzat
din start UDMR. Principala
]int` a lui Geoan` este \ns`
electo ratul lui Antonescu.
Candi datul PSD s-a \n]eles cu
libe ralii care \i vor acorda
sprijin \n turul doi, urm=nd ca
pre[e dintele Geoa n` s`-l
desem neze premier pe Klaus
Ioha nnis, respins ieri sear`,
din nou, de Traian B`sescu.
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Raiul infractorilor: to]i judec`torii [i procurorii
sunt trimi[i acas`, trei zile pe lun`, pentru
a li se reduce salariul cu 15,5%.
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Adrian Streinu Cercel, secretar de stat, a
anun]at c` Rom=nia a \nregistrat primul
deces din cauza virusului gripal A/H1N1.
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militarii Londrei [i cei ai Washingtonului.
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Dup` ce Steaua a pierdut la Ploie[ti, cu
Astra, Vasluiul a profitat [i a urcat pe primul
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V` prezent`m programele celor mai
importante 12 televiziuni care emit pe
teritoriul Rom=niei.   

Sf.Sfin]i]i Mc. Clement, Ep. Romei [i Petru,
Ep. Alexandriei

Cine va c=[tiga? Au ie[it rezul -
ta tele a[a cum ar fi trebuit s`
ias`? Pe ce se \ntemeiaz`
prognozele institutelor de
cercetare de pia]`? De ce pe
parcursul ultimei jum`t`]i de
an ele \l dau \ntotdeauna
c=[tig`tor pe adversarul lui
Traian B`sescu, pe omul ce se
calific` \n al doilea tur? C=t
este aritmetic` [i c=t este
politic` \n calculele care se fac
acum? |nc` o dat` avem
dovada c` institutele de
cercetare au lucrat corect. 

Editorial

Rockerul
Berlusconi

Celebra revist` american`
Rolling Stone l-a desemnat pe
premierul italian Silvio Berlusconi
drept „rock starul anului 2009“,
apreciind modul \n care acesta a
ie[it \n ultimul timp \n lumina
reflectoarelor [i a dus „o via]`
exem plu“ pentru orice rocker,
liderul Guvernului de la Roma
urm=nd s` apar` [i pe coperta
nu m` rului din decembrie al
publica]iei, transmite Agerpres.
„Pentru via]a dus` de Berlusconi,
defini]ia de rock&roll este oricum
prea redus`. Rod Stewart, Brian
Jones, Keith Richards la vremea
lor sunt mici copii pe l=ng` el“,
a declarat Carlo Antonelli, directorul
edi]iei din Italia a revistei. 
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Aritmetica 
[i politica

Pic`tura chinezeasc`                     de Mihai PÅL{U

C=nd am auzit c` Sorin
Oprescu ia \n calcul s` parti -
cipe la b`t`lia pentru fotoliul
de pre[edinte, m-am g=ndit
la un singur lucru: cum va re -
u[i primarul general al Capi -
ta lei s` str=ng` 1,5 milioane
de voturi pentru a avea [anse
s` prind` locul trei, c` de doi
nici nu putea fi vorba? {i nu
am g`sit niciun argument. Dar,
recunosc, m-am a[teptat ca
Oprescu s` fie votat de 7-8%
dintre aleg`torii care vor merge
la urne. Nu a fost deloc a[a.
Rezultatul primului tur este
un dezastru pentru Oprescu.
Din cauza politrucilor din jurul

lui, care i-au hr`nit vanitatea
cu func]ia de pre[edinte, prima -
rul general al Capitalei a ajuns
\ntr-o pozi]ie ingrat`: nu a fost
votat nici m`car de cei care
l-au ales [ef peste administra]ia
Bucure[tilor! |n acest moment,
pentru a-[i salva onoarea de
medic, Sorin Oprescu trebuie
s  ̀se \ntoarc  ̀100% la prim`rie,
s` se debaraseze de consilierii
s`i demagogi [i s` pun` \n
practic  ̀proiectele care u[ureaz`
via]a citadinilor. Doar a[a va
intra \n istorie ca reformatorul
modern al Capitalei. Altfel, va
r`m=ne \n memoria noastr`
ca „vanitosul 3 la sut`”!

Vanitatea l-a ucis politic 
pe Oprescu

Manolescu
pre[edinte
Sala Amfiteatru a Teatrului Na]io -
nal a frem`tat ieri de prezen]a
scriito ri lor, \ntruni]i pentru
desemnarea noului pre[edinte
al Uniunii Scriitorilor din Rom=nia.
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Jaf armat \n 
30 de secunde
Un b`rbat a jefuit o ben zin`rie
din apropierea Timi[oarei, \narmat
cu un pistol cu care i-a amenin]at
pe angaja]i. Totul s-a petrecut \n
mai pu]in de un minut.
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Parlamentul ne
scumpe[te gazul
De la 1 ianuarie 2010, pre ]ul ga -
 ze lor pentru popu la ]ie ar putea
exploda! Legea 332/11 noiembrie
2009 „face zdren]e“ OU 54/2009
privind  m`suri \n domeniul gazelor.

Sorin RO{CA ST~NESCU
rosca@ziua.ro
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Antonescu [i Geoan` au b`tut palma pentru sprijin \n turul doi [i un guvern Iohannis.
{eful statului a \nghi]it nada [i s-a ar`tat dispus s` se lupte singur  cu toat` lumea

B`sescu izolat
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Asediu la
Dragonul Ro[u
Cel mai mare complex comercial
din Europa este, de o s`pt`m=n ,̀
zon  ̀de r̀ zboi \ntre administratorii
societ`]ii [i un grup violent
de comercian]i chinezi.

Unirea lui Petrescu joac` disear` cu FC Sevilla (ora
21.45 - TVR 1) un meci care o poate trimite \n
prim`vara Ligii Campionilor. „E un meci important,
nu numai pen tru Unirea Urziceni, dar [i pentru
]ar ,̀ pentru tot fotbalul rom= nesc“, a spus  Petrescu.

Ziua
Bursucului
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