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Cuv. Patapie [i Sofronie; 
Sf. Apostoli: Cezar, Tihic [i Onisifor

Ieri \nc` mai speram \ntr-o
\ncheiere fireasc` a campa -
niei odat` cu anun]ul c=[ti -
g`torului. Ar fi fost un semn
c` sistemul politic rom=nesc
func]ionase normal [i c`,
oricare ar fi fost sentimen -
tele de bucurie sau triste]e \n
ambele tabere, avea s`
primeze recunoa[terea
mecanismului democratic [i
a votului majoritar.

Editorial

Timo[enko 
se dezbrac`
pentru voturi

Premierul ucrainean Iulia
Timo[enko, unul dintre candida]ii
la alegerile preziden]iale din 2010,
a vrut s` demonstreze c` nu arunc`
banii pe  obiecte vestimentare
scumpe, \n timp ce popula]ia se
chinuie[te s` supravie]uiasc` crizei.
Iritat  ̀de comentariile presei privind
elegan]a pe care o afi[eaz` [efa
Executivului, Timo[enko [i-a
descheiat rochia, \n direct, pentru
a ar`ta c` nu poart` ve[minte de
marc`. „M-a]i plictisit cu acest
Louis Vuitton“, a ripostat Timo[enko,
invit=nd o ziarist` s` vad` eticheta
rochiei. Premierul ucrainean [i-a
tras fermoarul din spate, unde era
scris numele unei cunoscute creatoare
de mod` de la Kiev.
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}ara unde
se fur`

Pic`tura chinezeasc`                     de Mihai PÅL{U

Cele dou  ̀tururi ale alegerilor
preziden]iale ne-au demonstrat
c` nu avem \n fruntea partidelor
oameni politici. Avem doar
aventurieri, care nu [tiu s`
administreze, nici m`car pe termen
scurt, sentimentele [i dorin]ele
aleg`torilor. |n urm` cu dou`
s`pt`m=ni, marele \nving`tor a
fost Crin Antonescu. Penelistul
a ob]inut un num`r imens de
voturi, cu mult peste poten]ialul
partidului. Dar \n loc s -̀[i analizeze
la rece victoria, s` a[tepte c=teva
zile ca electoratul s`u s  ̀\n]eleag`
c` o eventual` alian]` cu PSD nu
este foarte nociv` [i c`, mai ales,
nu le \n[al` a[tept`rile, Crin a
s`rit imediat [i a decretat: cele

dou` milioane de voturi din
buzunarul de la piept i le ofer`
gratuit lui Geoan`! Manevra lui
Antonescu a fost perceput` de
un milion de rom=ni ca o tr`dare,
nicidecum ca o alian]` politic`
bine-venit`.

De aceea, pot spune r̀ spicat:
alegerile din duminica lui Mo[
Nicolae au fost pierdute de
Crin Antonescu. Cum PDL [i
B`sescu au anun]at de mai multe
ori c  ̀o alian]̀  cu PNL este fireasc ,̀
ar fi normal ca Antonescu, dac`
vrea binele partidului, s` renun]e
la [efie. {i, \mpreun` cu el, s`
plece din fruntea liberalilor Orban
[i Vosganian. Iar \n locul lui Crin
s` vin` un „lup” t=n`r!

Antonescu a pierdut 
[i alegerile [i [efia PNL

{oc [i groaz` 
la Sibiu
{ase persoane au fost spitalizate
\n urma unei explozii urmate 
de un incendiu izbucnit la o con -
duct` de gaze din Sibiu. Focul a
dep`[it 15 metri \n`l]ime.
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Criza nu e 
[i la stat
|n luna octombrie, toate categoriile
de bugetari au primit bani mai
mul]i. Ceea ce, evident, contravine
cu angajamentele asumate de
guvernan]i.
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Anticipate 
la Chi[in`u
Deputa]ii de peste Prut nu au
reu[it nici de aceast` dat` s`
ajung` la un consens politic
\n ceea ce prive[te alegerea
viitorului [ef al statului.

Cristian UNTEANU
bs801401@skynet.be

B`sescu l-a \nvins pe Geoan`, conform rezultatelor oficiale nevalidate. |n PNL a
\nceput era post-Antonescu, iar \n PSD, manevra fraudei [i a contest`rii alegerilor

Traian a c=[tigat
Crin [i Mircea deconteaz`
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Divor]ul
Tamarei
Ta mara Buciu ceanu-Botez va
dezv l̀ui ast`zi, la Palatul Copiilor,
prin repre zenta]ia cu „Divor]ul
de aur“, din temerile sau bucuriile
unui mariaj de-o via]`.
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Vremeapa
g 
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Poli]ist [i recuperator ................ 5
DNA l-a trimis \n judecat` pe ofi]erul
Constantin Cristian Ignia, \n sarcina c`ruia
s-au re]inut mai multe fapte de corup]ie.

Am pierdut Europa .................... 6
Rom=nia a pierdut „concursul“ pentru
g`zdu irea sediului Agen]iei de coo pe -
rare \n domeniul energiei. 

Ciolo[ irit` Marea Britanie ........ 7
The Telegraph sus]ine c` nominalizarea
lui Ciolo[ drept comisar pentru Agricultur`
repre zint` o alt` victorie a Parisului. 

Napoli acuz` Dinamo! ................ 8
Antrenorul Astrei sus]ine c` L. Ganea [i
Miranda au fost sf`tui]i de [efii din „Groap`“
s` o lase mai moale.

Recomand`ri TV ...................... 10
V` prezent`m programele celor mai
importante 12 televiziuni care emit pe
teritoriul Rom=niei. 

Mar[ triumfal
la Mondiale
Rom=nia a \nregistrat a treia
victorie la pas \n fa]a Ungariei
(31-25), \mp`r]ind cu Norvegia
la golaveraj primele pozi]ii ale
Grupei C. Coordonatoarea
Oltchimului, Narcisa Lecu[anu
(foto) [i-a trecut \n cont nu
mai pu]in de 12 goluri, iar portarul
Paula R`dulescu a fost senza]ional̀
\ntre buturi.

C`t`lin F. V~RZARU
catalin.varzaru@ziua.ro

BEC a comunicat ieri, la pr=nz,
c` Traian B`sescu a ob]inut
50,33% din voturi, iar Mircea
Geoan` 49,66%. Scorul a schim -
bat peste noapte toate calculele
[i s-a r`sp=ndit ca o und` seis -
mic` \n e[ichierul politic, \n
societate, \n economie [i chiar \n
mass-media inter na]ional`. |n
ciuda raportului OSCE care n-a
semnalat fraude [i a BEC care n-a
primit sesiz`ri serioase, PSD a
decis s` conteste rezultatul
oficial al alegerilor la Curtea
Constitu]ional`. Gestul ar putea

avea un efect foarte nociv
asupra imaginii Rom=niei, ]ara
noastr` fiind singurul membru
UE unde s-a pus sub semnul
\ntreb`rii, \ntr-o manier` a[a de
grav`, sistemul democratic. P= -
n` la solu]ionarea contes ta]iei
PSD, \nving`torii, PDL [i B` ses -
cu, au de rezolvat probleme
strin gente de care ]ine stabili -
tatea ]`rii. |n primul r=nd este
vorba de construirea unui Gu -
vern stabil f`r` de care banii
vitali de la FMI nu pot veni, iar
economia nu se poate pune \n
mi[care. {i pentru acest lucru e
nevoie de o majoritate parla -

men tar` pe care B`sescu n-a
reu[it s` o str=ng` p=n` acum.
Liberalii par a fi singura vari ant`
acceptat` de \nving`tori. |n PNL,
scaunul lui Crin este deja pus sub
un mare semn de \ntre bare.
Primul care a ridicat pro ble ma
alian]ei p`guboase cu PSD a fost
T`riceanu, premierul Alian]ei
DA. Afi[area lui Anto nescu al` -
turi de Geoan` \n Kiseleff, \n
seara alegerilor, nu-i mai las` lui
Crin prea mult loc pentru mane -
vre \n partid. Libe ralii s-au ar` -
tat dispu[i s` nego cieze, dar
insist` pe varianta pre mier PNL.
Acesta nu mai poa te fi Iohannis,

primarul Sibi ului fiind primul
care a spart Alian]a de la Timi -
[oara, chiar de la orele dimine]ii.
Pentru Geoa n` lucrurile stau
chiar mai r`u. Dac` ar fi s` se ]in`
de promi siunea pe care a f`cut-o,
liderul PSD ar trebui s` demi -
sioneze imediat dup` vali darea
votului. Dac` va uita ce a promis,
sunt destui \n partid care \i
p=ndesc locul, N`stase [i Mitrea
fiind cei mai puternici. Scos din
orice calcul de guver nare, PSD
este foarte preocupat acum de
con tes tarea rezultatu lui oficial,
f`r` s` ]in` cont de efectele
ac]iunii lui asupra Rom=niei.


