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|n ziarul ZIUA din 23 octombrie,
am anun]at, exact \n acest loc,
c` Traian B`sescu se g=nde[te,
la sugestia „Marelui licurici“, s`
ofere o sponsorizare \n arme [i
muni]ii armatei libaneze. La
data respectiv` am explicat c`
o astfel de dona]ie ar deranja
foarte mult Iranul [i Siria, dou`
]`ri care au rela]ii „fr`]e[ti“ cu
gruparea terorist` Al-Queda, [i
c` o astfel de dona]ie ar intro -
duce Rom=nia pe lista ]`rilor
ostile lui Ben Laden. |n aceea[i
zi cu publicarea articolului, am
solicitat Ministerului de Ex -
terne, Ministerului Ap`r`rii [i

Pre[edin]iei punctele lor de
vedere. Men]ionez c`, \n ziua
apari]iei articolului, mai mul]i
lideri politici ne-au acuzat c`
min]im, c` nu a existat o astfel
de solicitare din partea Liba -
nului [i c` niciodat` nu s-a f`cut
vorbire \n CSAT sau la alte
niveluri de o astfel de solicitare,
c` nu exist` niciun document
oficial \n sprijinul celor afir mate
de mine [i c`, din cauza cam -
paniei electorale, inven t`m
subiecte doar pentru a-l ataca
gratuit pe Traian B`sescu etc.
Ei bine, pe 4 decembrie, exact
la 42 de zile de la publicarea
articolului, Ministerul Ap`r`rii,
condus de ministrul PDL Mihai
St`ni[oar`, ne anun]` laconic:

„Republica Liban a adresat ]`rii
noastre, \n luna martie 2008, o
solicitare cu privire la o posibil`
dona]ie de armament [i mu -
ni]ie. P=n` \n acest moment,
solicitarea nu a fost solu ]io -
nat`”.
A[adar, pe 23 octombrie, ZIUA
a spus adev`rul, nu a min]it!
(Nici acum nu vom dezv`lui
cum am reu[it s` descoperim o
astfel de solicitare extrem de
periculoas` pentru cet`]enii
Rom=niei.) |n acest moment,
este important un singur fapt:
c` solicitarea Libanului nu a
fost \nc` solu]ionat`. De aceea,
cerem public domnului pre[e -
dinte Traian B`sescu s` ne
comunice dac` are de g=nd s`

aprobe dolean]a Libanului.
Ale  gerile pentru fotoliul de
pre[edinte s-au terminat. De[i
aveam r`spunsul Ministerului
Ap`r`rii din data de 4 de cem -
brie, am considerat c` este mai
bine s` repunem pe tapet
aceas t` problem` spinoas`
dup` 6 decembrie. Suntem \n
10 decembrie [i ZIUA nu mai
poate fi acuzat` c` \l atac` sub
centur` pe pre[edintele B`ses -
cu \n plin` campanie electoral`.
Sunt convins c` nici m`car cei
care l-au votat pe B`sescu nu
doresc ca Rom=nia s` intre pe
lista neagr` a lui Ben Laden [i
s` vad` la [tiri cum pie]ele din
Rom=nia sar \n aer [i produc
sute de mor]i.
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Dreptul la judecarea \ntr-un termen re -
zonabil, stipulat de CEDO, \i scoate basma
curat` pe asasinii din decembrie ‘89.
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Ministerul S`n t̀̀ ]ii a aten]ionat c  ̀anun]urile
de pe Internet prin care se v=nd doze de
vaccin Cantgrip sunt \n[el`toare. 
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Echilibrul puterii \n Orientul Mijlociu s-ar
putea modifica \n cazul \n care Irakul va
reu[i s`-[i tripleze produc]ia de petrol.
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Astra [i Dinamo au remizat \n ulti ma b`t l̀ie
a unui r̀ zboi legat de fotbali[tii \mprumuta]i
din „Groap`“ la Ploie[ti. 

Ceau[escu moare iar .............. 15
Premiera spectacolului de teatru-documentar
„Ultimele ore ale lui Ceau[escu“ va avea
loc azi, orele 19.00, la Teatrul Odeon.

Sfin]ii Mucenici: 
Mina, Ermoghen [i Eugraf

Curtea Constitu]ional` 
se va pronun]a. A[a cum 
a f`cut-o [i alt`dat`. 
Adic` va valida alegerile.
Sau va face un gest f`r`
precedent. Va declan[a
repetarea acestora. 
Nimic nu m-ar mira. 
{i asta, indiferent de ce 
se ascunde \n spatele
procesului real electoral.
Tr`im \n ]ara tuturor
posibilit`]ilor.

Editorial

Marijuana
pentru cehi   

Praga este pe cale s` se trans -
forme \ntr-un mic Amsterdam 
ceva mai estic, \ncep=nd cu 2010,
c=nd autorit`]ile vor permite fiec`rui
amator de senza]ii cu marijuana s`
planteze [i s` creasc` c=te cinci
plante de canabis, doar pentru uzul
personal. Guvernul interimar ceh,
condus de Jan Fischer a f`cut
luni un nou pas spre a transforma
fumatul unei ]ig`ri cu marijuana
\ntr-o ocazie de relaxare, cel pu]in
prin scoaterea acestui viciu de sub
inciden]a legii. Planta de canabis
va r`m=ne \ns` \n continuare \n
afara legii, dar \ncep=nd cu anul
viitor, cultivarea a cel mult cinci
plante va reprezenta o contraven]ie
banal`, ce va fi amendat` cu o sum`
echivalent̀  amenzilor pentru parcarea
\ntr-un loc nepermis. 

11

VerdictulPic`tura chinezeasc`                     de Mihai PÅL{U

Crin Antonescu nu mai este
„candidatul altfel“, iar Ludovic
Orban ne demonstreaz  ̀c  ̀r̀ m=ne
acela[i liberal ofticos, care nu
a reu[it s` fac` nimic bun \n
func]iile publice pe care le-a
ocupat. |n plus, turuie [i prostii
politice, ca o moar` stricat`. Dar
dac` Orban este doar o umbr`
libidinoas  ̀a lui Crin, dezam`gitor
este c` Antonescu s-a \ntors la
matc`, la caracterul duplicitar al
celor care l-au precedat la [efia
liberalilor. V  ̀mai aduce]i aminte?
Crin striga, cu doar c=teva zile
\n urm`, pe la televiziunile de
[tiri, c` dac` Geoan` nu iese
pre[edinte, el pleac` de la [efia
PNL. Ieri, Antonescu s-a f`cut
c` plou`. A uitat o astfel de

promisiune - prosteasc`, zic
eu. La r=ndul s`u, Orban, orbit
de insuccesul lui Geoan`, strig`
disperat c` nu vrea s` intre la
guvernare cu PDL, de[i majoritatea
liderilor din teritoriu se declar`
partizanii unei alian]e de dreapta,
pentru a guverna Rom=nia cu
B`sescu pre[edinte. Singurul
care a \n]eles c` PNL a primit o
ofert` avantajoas` pentru viitorul
partidului este cum t̀rul T r̀iceanu.
Dac` PNL intr` la guvernare, cei
care l-au votat \n primul tur pe
Antonescu [i \n turul doi pe
B`sescu \i vor privi pe liberali cu
al]i ochi. Prin aceast` manevr`
politic`, Antonescu [i-ar salva
scaunul. Dar asta ar \nsemna ca
Orban s  ̀dispar  ̀din fruntea PNL.

Antonescu [i Orban \n opozi]ie
cu viitorul liberalilor

PDL demonteaz`
ho]ia
Pesedi[tii spun c  ̀au depus dovezile
ho]iei la Curtea Constitu ]ional`.
Pedeli[tii ies cu contra argumente
[i sus]in c` sunt „zero [anse“ ca
magistra]ii s` dea dreptate PSD. 
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C`lin \[i str=nge
oastea
Surse din PNL au estimat c` T` -
riceanu \[i „adun` oastea“ cu
care s` atace la Delega]ia Per -
manent̀  [efia partidului [i intrarea
la guvernare cu PDL.
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F`r` falimente
bancare 
Concedierea \n mas̀  a bugetarilor
ar putea crea probleme institu]iilor
de credit. BNR ne asigur` \ns`
c` nu vor fi falimente \n sistemul
bancar din Rom=nia, \n 2010.

Sorin RO{CA ST~NESCU
rosca@ziua.ro
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ZIUA a avut dreptate. Din nefericire, pre[edintele Traian B`sescu nu vrea 
s` ne spun` dac` va solu]iona favorabil dolean]a Libanului. Riscul acestui „barter“
politic este de a introduce Rom=nia pe lista neagr` a re]elei teroriste Al-Queda

Libanul a solicitat
o dona]ie de armament
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Comandoul
recuperatorilor
Procurorii ANI au trimis \n judecat̀
11 persoane ce ac]ionau \n stil
c`m`t`resc. Din grup f`ceau
parte: un avocat, un cadru didactic,
un fost poli]ist [i un ofi]er la ISU.

Patru meciuri, patru victorii [i o
calificare la pas \n cea de-a doua
grup` principal` a \ntrecerilor
mondiale. Este statistica realizat`
de repre zentativa noastr̀  feminin`
de handbal \n China, fetele reu[ind
s  ̀treac  ̀de Chile, Japonia, Ungaria
[i Tunisia. Româncele vor juca azi,
(de la ora 13.15, \n direct, pe
TVR 1), \mpotriva campioanei
olimpice Norvegia, pentru su -
prema]ia Grupei C a CM 2009.

Momentul 
adev`rului
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