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Ascunde exerci]iul militar 
al Israelului preg`tirea 

unui atac \mpotriva Iranului?

Cet`]ean de
dou` prune

Fostul pesedist Nicolae
V`c`roiu, \n prezent pre[edinte
al Cur]ii de Conturi, a fost
numit Cet`]ean de Onoare al
comunei Co[e[ti, din jude]ul
Arge[, la s`rb`toarea prilejuit`
de edi]ia a VIII-a a „Festivalului
}uicii“. Evenimentul a fost
organizat de Asocia]ia Na]ional`
a Produc`torilor de }uic` [i
a avut loc duminic` \n Valea
P`curarului, informeaz` ePitesti,
citat de Ziare.com. Celebra ]uic`
de Co[e[ti, brand-ul acestei
zone, a fost degustat̀  de V c̀̀ roiu,
dar [i de numeroase persoane
care au venit la s`rb`toare.
De[i a fost invitat [i pre[edintele
Traian B`sescu, acesta nu a
mai venit. Politicienii au profitat
de prezen]a num`rului mare
de oameni [i au \mp`r]it „cadouri
electorale“, astfel c` valea s-a
umplut de [epci ro[ii, portocalii
sau galbene, de fulare [i de
ziare. (A.H.)

Airbus disp`rut 
\n Atlantic
Un avion Air France, av=nd la bord
228 de pasageri [i care plecase
din Rio de Janeiro cu destina]ia
Paris, a disp`rut ieri deasupra
Atlan ticului, nemaifiind receptat de
radare. Pentru moment, autorit`]ile
crediteaz` ideea unui accident. 

V` bag pe to]i 
la \nchisoare!
Sunt cuvintele cu care ne-a \nt=m -
pinat regizorul Radu Gabrea pe
platourile de filmare Atlantis unde
se toarn` pro duc]ia „M`nu[ile
ro[ii“. Ac]iunea filmului se petrece
\ntr-o \nchi soare cu celule de
izolare [i camere de tortur`. 

Noua Fiesta 
la Ford
Lansat cu C-Max [i Mondeo,
conceptul de linii sportive a
schimbat total fa]a ma[inu]ei pe
care doar Ka o face s` par` mare.
Fiesta are aspectul lui Kuga mai
mic, comod la drum mediu. 

Au loc alegerile pentru
Parlamentul European. 
Din punctul nostru de
vedere, al rom=nilor, este
prima competi]ie adev`rat`.
C=[tig`torii vor sta \n
Legislativ un mandat \ntreg.
Sub aspect european, 
este din nou o premier`.

Sorin RO{CA ST~NESCU

„Acum lumea \[i va da seama c` succesurile sunt 
acela[i lucru cu serviciurile...“ - Elena B~SESCU
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„Are preg`tit` capacitate de transport
pentru 8000 de persoane plus un
container de telefoane mobile
chineze[ti“, scrie deputatul PNL Mihai
Voicu pe blogul s`u � Metoda mobilelor
gratis a fost brevetat` cu succes la
alegerile locale de anul trecut [i la cele
parlamentare \n colegiul \n care a fost

aleas` Oana Mizil, spune Voicu 
� Conform unor surse din PSD,
Vanghelie va recurge [i la turism
electoral � Autobuzele vor fi folosite
pentru ca pesedi[tii din Olt s` cedeze
emigran]i electorali pentru D`buleni,
astfel \nc=t Mircea Geoan` s` fie pe
deplin satisf`cut � Tot \n sarcina lui

Vanghelie ar pica [i re\nvierea
fenomenului {tef`ne[ti: „Primarii vor
subdimensiona sec]iile de votare,
pu]ine cabine, pu]ine [tampile, coad`
mare [i nimeni nu va [ti cine voteaz`“
� Conform ultimului sondaj INSOMAR,
la alegerile de duminic` PDL [i PSD 
ar ob]ine scoruri egale de 31%

Abona]i la
temni]ele UE
Rom=nii acuza]i de infrac]iuni
\n alte state sunt preda]i au -
to rit`]ilor str`ine chiar dac`
din cercet`rile jude c`tore[ti
reiese c` au fost judeca]i f`r`
s` [tie de proces. 

Eurocandida]ii
se bat pe bani
Pe l=ng` salariul de 6000 de
euro, ei vor face deconturi de
transport [i diurne. Anul tre -
cut, pesedistul Pa[cu a adus
chitan]e de 210.000 de euro,
iar Stolojan de 123.000. 

Gripa 
porcino-penal`
Autorit`]ile aduc \n discu]ie
Codul penal pentru cei care
comple teaz` gre[it formularul
privind starea de s`n`tate la
intrarea \n ]ar`. 

Voronin o las`
pe Grecean\i
Presa de la Chi[in`u opi -
neaz` c` Vladimir Voronin
este pe punctul de a nu mai
sus]ine candidatura Zinaidei
Grecean\i pentru func]ia 
de pre[edinte. 

Manevrele 
lui Vanghelie
Primarul PSD este acuzat 
de unii politicieni c` a preg`tit 
fraudarea euroalegerilor 
cu mit` [i turi[ti electorali 
� Vanghelie are sarcin` de la 
Geoan` s` ob]in` scoruri 
frunta[e \n \ntrecerea din 7 iunie 
\n Ilfov, Giurgiu, sectorul 5 
[i partea din Dolj unde este 
D`buleniul � Doar astfel, 
primarul „care este“ ar putea 
justifica „de ce i-a dat afar` 
pe unii [i pe al]ii din partid“ 

Poker de B`r`gan

Visul este aproape de a
deveni realitate. Unirea
Urziceni a c=[tigat la
Timi[oara cu 2-1 [i se
preg`te[te s` „umfle“
marele pot: titlul \n
Rom=nia, participarea 

\n grupele Ligii
Campionilor [i venituri 
de aproape 12.000.000 
de euro, bani care 
vin de la UEFA [i din
drepturile de televizare 
ale Ligii I. 

Cr`p`turi 
la „Prima Cas`“
Ministrul pentru IMM, Constantin Ni]`,
sus]ine c` locuin]ele ar trebui 
s` fie nou construite, nu 
cump`rate de pe pia]a liber` FINAN}E                             7
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