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Combina]ia
Mitrea-
Vanghelie
Organiza]ia PSD Bucure[ti a
acceptat s` sprijine candi-
datura lui Miron Mitrea, \n
schimb Vanghelie va r`-
m=ne liderul organiza]iei
indiferent de rezultatele
ob]inute la locale. 

Adomni]ei 
\n vacan]` 
de Bac
Ministrul Educa]iei schimb`
metodologia cu dou` luni
\nainte de examen. Profeso-
rii [i p`rin]ii \l acuz` de
propagand` electoral`. 

Dosarul
Zambaccian, nul
Curtea Suprem` a restituit
procurorilor cauza \n care
Adrian N`stase a fost acu-
zat de corup]ie. Anchetatorii
vor trebui s` respecte Le-
gea r`spunderii ministeriale.
Judec`torii  |CCJ au decis
tot ieri rejudecarea
procesului averii fostului
ministru al Industriilor, Dan
Ioan Popescu. 

,,Ucraina are toate [ansele 
s` nu mai existe ca stat 

\n grani]ele actuale“ - Vladimir PUTIN

Steli[tii au \nvins cu 2-0 [i au egalat liderul
CFR Cluj � „Dumnezeu face totul [i cu asta
bastau Cum a ajuns Steaua a[a de repede
pe primul loc, e voin]a lui Dumnezeu“, a
explicat Gigi Becali „minunea“ � Declara]iile
celor implica]i \n afacere, dar [i ale celor
care vegheaz  ̀asupra fotbalului, demon-
streaz  ̀c  ̀omerta din cooperativ`
func]ioneaz  ̀perfect � Becali, C=r]u, Ne]oiu,

Cr`ciunescu au sus]inut, la unison, c  ̀\n
diplomat erau table �Mircea Sandu: „Ce
dac  ̀luau masa? L`sa]i-m  ̀dracului \n pace
cu prostiile astea!“ �Mitic  ̀Dragomir: „{i ce
dac  ̀s-au \nt=lnit? P ì, C=r]u hot`r`[te la
Mioveni? Nu-i Ne]oiu [efu’?“ � „Erau tablele
lui Ne]oiu, c  ̀el are puluri mari. {i ni[te
pachete de euro pentru C=r]u!“, a explicat
finan]atorul Stelei � El declara acum o lun`

c  ̀dac  ̀nu i-ar fi fric  ̀de DNA ar da 30 de
milioane de euro s  ̀cumpere toate meciu-
rile din campionat � Latifundiarul din Pipera,
recunoscut pentru saco[ele cu bani cu care
alerga dup  ̀juc`tori, nu este singurul per-
sonaj predispus la blaturi � Din mafia fotbal-
istic ,̀ patronat  ̀de pre[edin]ii FRF [i LPF,
fac parte mul]i dintre patronii, antrenorii,
juc`torii [i arbitrii din Liga I

T`riceanu 
s-a s`turat 
de Cioroianu
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Premierul T`riceanu nu i-a permis ieri
ministrului de Externe Adrian Cioroianu nici
m`car s` \[i explice punctul de vedere privitor
la ultimele pozne diplomatice pe care a
reu[it s` le comit` cu ocazia Summit-ului NATO.
„Primul-ministru i-a t`iat scurt [i elegant elanul
lui Cioroianu, ministrul de Externe dorind
s` ia cuv=ntul \n cadrul Biroului Politic Central
al PNL“, ne-au precizat surse liberale. „Tipul
(Cioroianu n.r.) e cam penibil. Deja nici nu
mai deschide gura \n [edin]ele de conducere.
Chiar [i c=nd \ncearc` s` dea vreo explica]ie,
premierul T`riceanu \i taie scurt elanul. Faci
o gaf`, faci dou`, dar te opre[ti. E un dandy
\ncrezut care ar fi trebuit s` \[i angajeze
consilieri de imagine“, ne-au explicat sursele
citate. ((RR`̀zzvvaann  GGHHEEOORRGGHHEE))
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Sf. Apostoli:
Irodion, Agav [i Ruf

|ntrebare la care respon-
sabilii no[tri politici, dar \n
acela[i timp [i CSAT-ul, ar
trebui s` fi meditat p=n`
acum. N-au f`cut-o, cu
toate c` este vorba despre
o problem` esen]ial`. 

Cui apar]ine
p`m=ntul

Rom=niei?

Cristian UNTEANU
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Vladimir Putin l-a amenin]at
pe omologul s`u american
George W. Bush c`, \n cazul
\n care Ucraina va fi inclus`
\n Planul de ac]iune pentru
aderare al NATO, Moscova
va cere oficial Kievului s`-i
restituie Peninsula Crimeea
[i regiunile majoritar ruso-
fone din estul Ucrainei. 

B`t`lia pentru titlu \n Liga I de 
fotbal s-a transformat \ntr-o 
competi]ie murdar` care 
produce tot mai pu]in specta-
col [i tot mai mul]i bani negri 
� Ultimul episod, dintr-un [ir 
de scandaluri cu iz penal, s-a 
consumat la restaurantul „Doi 
Coco[i“, din Bucure[ti � Cu 
c=teva ore \naintea partidei 
Steaua - Dacia Mioveni, 
antrenorul arge[enilor, Sorin 
C=r]u, a fost v`zut plec=nd cu 
o serviet` diplomat din localul 
\n care s-a \nt=lnit cu Virgil 
Becali, m=na dreapt` a lui Gigi 

Servieta lui
Dumnezeu
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