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Supliment „Adevărul Ghid TV“

Mihai Răzvan 
Ungureanu, 

directorul SIE, 
a răspuns între-

bărilor „La masa 
Adevărului“
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Jurnalul Laurei: ieri, la 
4.00 dimineaţa, tânăra 
mamă îşi revenea după 
o operaţie-maraton. 

Mihaela Dincă
mihaela.dinca@adevarul.ro

 Operaţia, care a început 
miercuri la ora 8.30, şi s-a în-
cheiat joi la 4.00, nu a lăsat 
sechele, chiar dacă tumoarea 
din canalul auditiv nu a fost 
extirpată integral. 

Acum o lună, Laura Irimia 
(32 de ani) a acceptat să în-
credinţeze ziarului „Adevă-
rul“ fragmente din jurnalul 
suferinţei sale. Din cele 23 
de episoade am aflat că De-
nis şi Karina, copiii ei, s-au 
rugat ca Dumnezeu să-i tri-
mită mamei lor îngeri care 
s-o facă sănătoasă. Ruga le-a 
fost ascultată şi îngerii au lu-
at chipul a trei medici: Ser-
giu Stoica, Ionuţ Gobej şi An-
ca Vişan. 2 PAGINILE 2-3

MIRACOL O echipă de medici a salvat-o pe Laura Irimia după o operaţie de 20 de ore
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Nr. 1 
în România!

Cifrele care au făcut 
din „Adevărul“ cel mai 
vândut ziar quality:

48 de pagini plus un 
supliment în fiecare zi

84.756 de ziare vân-
dute zilnic, în medie, 
în decembrie 2008

3.957.929 
de DVD-uri vândute 

3.810.000 
de cărţi vândute

 Planeta
Zece zile până la 
Forbes România!

 Primul număr al revistei Forbes România 
va apărea luni, 23 martie, şi va fi cea de-a 
zecea ediţie internaţională a celebrei 
publicaţii americane de business-life. 
Revista va avea 100 de pagini şi va apărea 
o dată la două săptămâni. 
2 PAGINA 4

Mai puţini 
miliardari

 Faţă de anul trecut, când 
1.125 de pământeni aveau 
averi de peste un miliard 
de dolari fiecare, în 2009 
numărul lor a scăzut la 793. 
Şi averea medie a celor 
din top a scăzut, de la 3,9 la 
3 miliarde. 2 PAGINA 5

Ţiriac a ieşit 
din Top

 După doi ani consecutivi 
de prezenţă în Topul Forbes 
al miliardarilor planetei, 
Ion Ţiriac nu mai figurează 
şi în ediţia din 2009. Singurul 
român rămas în top este 
Dinu Patriciu, cu 1,8 miliarde 
de dolari. 2 PAGINA 5

SPORT

Bute îşi apără 
centura în zori

 Lucian Bute, campion 
mondial la box profesionist, 
îl va întâlni mâine, în jurul 
orei 5.30 (în direct la Pro TV), 
pe columbianul Fulgencio 
Zuniga. 2 PAGINA 20

EVENIMENT

Directorii de 
şcoli, numiţi 
de primari

 Directorii de şcoală 
vor fi numiţi de către primar, 
iar profesorii vor da concurs 
direct la şcoală. Aceste 
schimbări vor intra în vigoare 
dacă Guvernul şi Parlamentul 
vor adopta proiectul de lege 
întocmit de Ministerul Educa-
ţiei. 2 PAGINA 3
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