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Doi jurnali[ti rom~ni, reporterul
veteran al Prima TV Marie-Janne
Ion (foto), 33 de ani, [i operatorul
Sorin Mi[coci (foto dreapta), 30 de
ani, este posibil s` fi fost r`pi]i ieri
sear` \n Irak, \n jurul orelor 20.00
ora Rom~niei. Un al treilea ziarist,
reporterul special de investiga]ii
Eduard Ovidiu Ohanesian de la
„România liber`“, este dat disp`rut. 

„Toate structurile statului au
fost alertate pentru a rezolva problema.
Din avion au fost contactate nu
numai serviciile rom~ne[ti ci [i
serviciile din statele aliate pentru
a afla care e situa]ia“, a declarat
pre[edintele Traian B`sescu la
sosirea din Afganistan [i Irak, pe
aeroportul Otopeni, la ora 0.45. „Nu
exist` p~n` \n acest moment un
comunicat oficial care s` revendice
o r`pire, deci nu putem vorbi azi
despre a[a ceva. A[tept`m s` apar`

[tiri sau informa]ii oficiale. Zona
\n care s-a semnalat dispari]ia nu
e una caracterizat` prin r`piri, ci
o zon` caracterizat` prin acte
bandite[ti, deci pot s` spun c`
exist` o raz` de speran]`“, a spus
[i premierul T`riceanu prezent la
Otopeni.

Din informa]iile ZIUA, cei doi
ziari[ti rom~ni, care se aflau pe
cont propriu \n Irak de mar]i, 22
aprilie, au fost r`pi]i imediat dup`
ce au p`r`sit Ambasada Rom~niei
la Bagdad \n drum spre hotelul
unde erau caza]i. Ambasada se afl`
pe strada Arassat Al-Hindia, \n afara
„zonei verzi“, de securitate, instituite
de Armata Statelor Unite. Jurnalista
Prima TV a mai apucat s`-[i sune
\n redac]ie colegul de leg`tur`, care
a putut auzi voci \n arab` [i pe
Marie-Janne strig~nd \n acela[i timp
spre agresori [i colegii din redac]ie

„Don’t kill us! Suntem r`pi]i! We
are Romanian journalists“.  Cei doi
erau \nso]i]i de un translator arab.
Ministerul de Externe rom~n [i
serviciile rom~ne de informa]ii,
alertate imediat de echipa de serviciu
a ZIUA, au constituit o celul` de
criz` pentru a verifica informa]ia
[i a ac]iona \n consecin]`. Treptat
toate institu]iile media bucure[tene
s-au mobilizat, a[tept~nd cu sufletul
la gur` sosirea pre[edintelui Rom~niei,
Traian B`sescu, din vizitele sale
inopinante desf`[urate chiar \n Irak
[i apoi Afganistan, pentru a confirma
sau infirma [tirea. 

Colegii lui Eduard Ovidiu
Ohanesian de la Bucure[ti, \mpreun`
cu membri ai Ambasadei Rom~nie
\n Irak \nc` \ncercau ieri sear` s`
intre \n leg`tur` cu acesta. Marie-
Janne Ion [i Sorin Mi[coci urmau
s` se \ntoarc` \n ]ar` s~mb`t`, 2

aprilie. În acest moment se mai
afl` r`pit` \n Irak jurnalista francez`
Florence Aubenas, \n v~rst` de 43
de ani, de la Liberation, ca [i [i
interpretul ei Hussein Hanoun al-
Saadi, disp`ru]i de 82 de zile. Cei
doi au fost v`zu]i ultima oar`
p`r`sind hotelul lor din Bagdad pe
5 ianuarie 2005. Ultima ziarist`
eliberat` din captivitate \n Irak a
fost italianca Giuliana Sgrena, pe
4 martie. În cursul opera]iunii sale
de eliberare, [eful reziden]ei SISMI
Nicola Calipari a fost ucis de trupele
americane. „Num`rul jurnali[tilor
str`ini disp`ru]i cre[te [i noi ne
temem c` jurnali[tii au devenit ]inta
num`rul 1 a militan]ilor“ din Irak,
a declarat recent secretarul general
al Federa]iei Interna]ionale a
Jurnali[tilor (FIJ), Aidan White.

Victor RONCEA
C`t`lin VåRZARU

ION 
BARBU

Sondajul CURS, pe care unele ziare \l
public` ast`zi, confirm` faptul c` un
partid care, \n urm` cu un an, \nsemna

foarte pu]in [i se \nscria \n cursa pentru
putere practic cu un singur juc`tor major,
care era Traian B`sescu, cunoa[te o cre[tere
considerabil`. Am putea spune chiar
fulminant`. Pentru c` PD abia-abia ar fi
putut intra \n Parlament, dac` s-ar fi dus
singur \n alegeri. Asociat cu PNL prin
Alian]a DA, a reu[it s` dea un pre[edinte
[i s` vin` la guvernare. În curând, probabil
tot PD ne va da [i un primar general al
Capitalei, \n persoana lui Videanu. Este,
f`r` nici un fel de discu]ie, singurul mare
câ[tig`tor, nu numai al alegerilor din 2004,
ci [i al primei decade a lui 2005 care,
dac` va fi an al anticipatelor, se va transforma
[i \n platform` electoral`. În acest moment,
PD a reu[it performan]a de a juca la

egalitate cu PNL. Dar \mpreun`, ele scad
totu[i, \n compara]ie cu cercet`rile anterioare
de pia]`. 

Iat` c`, la scurt timp de la alegerile
parlamentare [i preziden]iale, Alian]a DA,
instalat` destul de greu la guvernare, \ncepe
s` \nregistreze un trend descresc`tor. La
\ntrebarea dac` lucrurile merg \ntr-o direc]ie
bun`, la \nceputul acestui an se pronun]au
pozitiv peste 50 la sut` dintre reponden]i,
iar acum, conform datelor oferite de cercetarea
de pia]` CURS, procentul optimi[tilor a
sc`zut sub 50 la sut`. Numai 46 la sut`
cred c` ne \ndrept`m \ntr-o direc]ie bun`
[i, foarte aproape, respectiv 42 la sut`,
cred c` direc]ia este gre[it`. Cei 12 la
sut` care sunt nehot`râ]i se vor reg`si \n
curând, aproape \n totalitate, \n cea de-a
doua tab`r`. Este un semn cât se poate
de elocvent c` societatea româneasc` continu`
s` r`mân` divizat`, \n ciuda faptului c`,
\ntotdeauna dup` alegeri, forma]iunea care
a reu[it s` preia guvernarea [i Pre[edin]ia
acumuleaz` puncte, \n mod iner]ial, circa
cel pu]in o jum`tate de an, \n timp ce
perdan]ii se diminueaz`, tot iner]ial. Aceast`
ultim` cercetare de pia]` este spectaculoas`,
pentru c` ea indic` un fapt oarecum
neobi[nuit. ßi anume c`, mult mai devreme,
respectiv chiar \n interiorul primelor [ase
luni, tendin]ele descrise mai sus tind s`
se estompeze, s` se anuleze chiar, dup`

care nu pot urma decât fenomenele regresive.
În urm` cu o lun`, dac` ar fi avut loc
alegeri anticipate, Alian]a DA ob]inea peste
56 la sut` [i putea forma guvernul lini[tit`,
f`r` a fi obligat` s` fac` concesii altor
parteneri. Ast`zi, acest lucru este imposibil,
pentru c` numai 48 la sut` dintre electori
ar mai vota. În timp ce PSD st` ferm pe
pozi]ie. ßi a[teapt` s` creasc` mai târziu. 

Spuneam c` marele câ[tig`tor este, chiar
[i \n aceste condi]ii, Partidul Democrat.
Pentru c`, pentru prima dat` de când
exist` el, se afl` la egalitate cu cel mai
puternic partid de la putere. Dintre cei
care ar vota Alian]a DA, 43 la sut` s-ar
duce la PNL [i tot 43 la sut` la PD. Cei
14 la sut` nehot`râ]i, putem preconiza,
conform unor tendin]e de pân` acum, c`
se vor \ndrepta c`tre partidul care vine
puternic din urm`, deci c`tre PD. Pân`
la urm`, nu este deloc exclus ca, pentru
liberali, mariajul cu democra]ii s` \nsemne,
\n final - a[a cum mul]i anali[ti au proorocit
- o pierdere. 

Dac` PD este deocamdat` marele
câ[tig`tor, PPRM - fostul PRM - este marele
perdant. Tot deocamdat`. La alegeri, conform
prognozelor celor mai multe dintre institutele
de cercetare de pia]`, partidul lui Corneliu
Vadim Tudor, dup` o serie de bâlbâieli
doctrinare [i dup` o proast` gestionare,
timp de patru  ani, a statutului s`u de

principal partid de opozi]ie, abia-abia a
reu[it un 13 [i ceva la sut`. Iar Tribunul
s-a plasat, fapt extrem de semnificativ, sub
partid. Iat` c` acum PPRM se bâlbâie
undeva la 8 la sut`. 

Dac` PSD r`mâne constant, \nregistrând
\n perspectiv` o tendin]` chiar de cre[tere,
pe seama unei descre[teri u[oare a Alian]ei
DA [i dac` num`rul celor care apreciaz`
c` România se \ndreapt` \ntr-o direc]ie
bun` este mai mic de 50 la sut`, existând
pericolul ca ei s` fie dep`[i]i de sceptici,
iar cei care consider` c` guvernul este
condus la fel ca \nainte sau chiar mai r`u
reprezint` peste 50 la sut`, atunci [i tema
alegerilor anticipate trebuie pus` \ntr-o alt`
perspectiv`. Cercetarea CURS ne arat` c`
42 la sut` dintre electori nu [tiu ce sunt
alegerile anticipate. ßi, \n aceste condi]ii,
sunt mai mul]i cei care se tem de perspectiva
unei noi prezent`ri la urne. Ceea ce \nseamn`,
adunând toate datele la un loc, \ntr-o
interpretare care, recunosc, este personal`,
c` dac` liderii Alian]ei vor s` fac` anticipate,
atunci procedurile trebuie declan[ate foarte
repede. O \ntârziere de câteva luni poate
fi fatal`. Iar dac` vor fi anticipate, Alian]a
trebuie s` [tie c` cel mai câ[tigat va fi
Partidul Democrat. Iar dac` nu vor fi
anticipate, atunci trendul descresc`tor al
Alian]ei trebuie stopat. Prin rezultate
spectaculoase la guvernare. 

Sorin ROßCA STåNESCU

Fulminanta ascensiune a PD
Motto:

Înainte de a deveni
istorie [i chiar de
a se \ntâmpla, mul-
te evenimente ma-
jore sunt preg`tite
\n laborator

Scenarii 
la zi

TREI ZIARIßTI ROMÂNI RåPI¥I ÎN IRAK
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Adrian SEVERIN
P`rtinitor cu Rusia?
„(...) De la un moment dat, istoria Marii
Rusii s-a ciocnit de geografia micii
Românii. Drumul Rusiei spre destinul
european [i mondial trecea prin curtea
româneasc`. (…)“

Miruna MUNTEANU
SOS Spania, ultimul tren
Toader PALEOLOGU
Revine Sartre?
LEON
Ce a mai r`mas 
din relaxarea fiscal`?
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Institutul de Supra-
veghere Geologic` din
Statele Unite a anun]at
ieri sear` producerea unui
grav cutremur cu mag-
nitudinea de 8,7 grade pe
scara Richter \n nordul
insulei indoneziene
Sumatra, informeaz`
Mediafax. Seismul s-a
produs la ora local` 23.09
(19.09 ora României), la
circa 200 de kilometri de
Insula Sumatra. Seismul
s-a soldat cu zeci de mor]i
[i r`ni]i. Epicentrul cutre-
murului s-a situat la 30
de kilometri ad~ncime fa]`
de fundul oceanului.
Cutremurul produs ieri
sear` este foarte asem`n t̀or
cu cel de la \nceputul
anului care a produs
aproape 300.000 de victime.
Pân` la miezul nop]ii, ora
României, s-a \nregistrat
un singur tsunami, de
mic` intensitate, \n zona
Insulelor Cocos. (G.D.)

Se va califica România 
la CM 2006 din Germania?

Mircea Sandu, pre[edintele
Federa]iei Rom~ne de Fotbal,
a sosit ieri dup` amiaz` extrem
de bine dispus la Aeroportul
„Henri Coand “̀, pentru deplasarea
echipei na]ionale \n Macedonia.
„Na[ul“, mirosind a b`utur` de
la o po[t`, a refuzat dialogul
cu ziari[tii, singurele cuvinte
articulate fiind „respect presa,
toate la timpul lor“. Pentru a
p`stra starea de „veselie“ \n
s~nul delega]iei „tricolore“ [i
pe perioada [ederii la Skopje,
Mircea Sandu a avut grij` ca
\n charterul care a dus Na]ionala
\n Macedonia s` se afle [i o

cantitate suficient` de vin [i
ap` mineral̀ , pe care un angajat
al FRF le-a desc`rcat \n aeroport
din autocarul care a adus echipa
na]ional` de tineret. În condi]iile
\n care [eful federa]iei nu putea
articula o explica]ie pentru
\nfr~ngerea din meciul cu Olanda,
acest rol a fost preluat de
secretarul general Adalbert
Kassai, care a declarat cam tot
ceea ce ar fi spus, dac` ar fi
putut, Mircea Sandu. Starea \n
care s-a prezentat pre[edintele
FRF la aeroport nu surprinde,
Sandu fiind un mare fan al
b`uturilor alcoolice. El a fost

v`zut deseori, chiar \n timpul
unor meciuri oficiale ale echipei
na]ionale, \n stare de ebrietate
\n tribuna oficial`, iar chefurile
cu [pri] [i gr`tare se ]in lan]
la federa]ie. (Ninel GGANEA)

Mircea Sandu a plecat
„afumat“ \n Macedonia
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B`sescu [i
PSD+PUR, cei mai
tari la cheltuieli

Un an de NATO
cu activi[tii
ßtefan Gheorghiu

Iacobov, 
\nc` 30 de zile 
de arest
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Psihologii verific`
dac` ministrul
Miclea a plagiat

Zi decisiv`
pentru 
Michael Jackson
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Pia]a Crânga[i,
\nchis` 
de ast`zi
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Patronii se plâng
de scumpirile 
de la 1 aprilie
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59% dintre românii nu vor anticipate
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Român
jefuit de
organe 
la Viena
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Periculoasa
t`cere 
a arhivelor

pagina 7

Cutremur de 8,7 grade
Richter \n Indonezia

Ultimul tsunami din Indonezia 
a ucis 300.000 de oameni


