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Beneficiind de votul politic
a aproape 20 la sut` din
electoratul Rom=niei, libe-
ralii au acum istorica [ans`
de a decide cine va guver-
na \n intervalul 2008-2012. 

( ) |n`l]area Domnului -
Ziua Eroilor; Sf. Sfin]it
Mucenic Dorotei,
Episcopul Tirului; Sf.
Mucenici: Marchian,
Nicandru [i Leonid
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Gigi [i-a dat
foc la valiz`

Criza
interna]ional`
ajut` Rom=nia
Consumul a fost baza cre[-
terii economice. Supra\nc`l-
zirea economiei va deter-
mina BNR s` majoreze rata
dob=nzii de politic` mone-
tar`, probabil la 10%. Criza
financiar` interna]ional` nu a
avut un impact negativ, p=n`
\n prezent, \n Rom=nia. 

|n`l]area
Domnului
Ast`zi, la 40 de zile de la
|nvierea M=ntuitorului Iisus
Hristos, cre[tinii ortodoc[i [i
greco-catolici pr`znuiesc
|n`l]area Domnului la ceruri.
ãApoi i-a scos afar` din ce-
tate, p=n` la Betania, [i ridi-
c=ndu-[i m=inile i-a binecu-
v=ntat [i c=nd \i binecuv=nta
a \nceput a se \ndep`rta de
ei [i a se \n`l]a la cer.Ò 

Echipa din Ghencea risc`
s` fie exclus` din sezonul
viitor de Liga Campionilor,
dup` ce Gigi Becali a vrut
s` ãpremiezeÒ Universitatea
Cluj cu 1,7 milioane de
euro. Steaua a fost depunc-
tat` cu 7 puncte de c`tre
Comisia de Disciplin`. 

ECONOMIC         7

Rusia, care are
acelea[i probleme
teritoriale cu
Ucraina ca [i
Rom=nia, amenin]`
cu denun]area
Tratatului de baz`
[i revizuirea
grani]elor.

Duma de Stat, camera
inferioar` a Legislativului
de la Moscova, a propus
ieri \n mod oficial pre[edinte-
lui Dmitri Medvedev [i
Guvernului rus renun]area
la tratatul de prietenie [i
cooperare cu Ucraina, dac`
fosta republic` sovietic` va
continua demersurile pentru
aderarea la Alian]a Nord-
Atlantic` (NATO). 

Geoan`: ãPSD \l sprijin` pe OprescuÒ

Vanghelie: ãN-am auzit ce a spus Geoan`Ò

TV 12

Nu sunt copilul
din flori al lui
Dan Voiculescu!
ãGigantulÒ [tie, dar e Ôo].
A[a cum i-a ordonat
ãSclipitorulÒ, el trebuie
s` decredibilizeze
Realitatea TV. 

T`riceanu,
gra]iat 

[i \n`l]at

Sorin RO{CA ST~NESCU

Rezultatul 
pentru zona 
limitrof` 
Capitalei poate 
fi \ntors 
de ãfenomenul 
{tef`ne[tiÒ 
u BEC a anulat 
alegerile din 
aceast` comun` 
din cauza 
sutelor 
de reclama]ii 
depuse 
u |ntregul jude] 
este blocat

Scrutinul pentru primul tur se va reface 
\n 15 iunie u Aceast` decizie nu-i va afec-
ta doar pe candidatul PSD, Aurel P=rvu 
[i cel al PNG, Anghel Rababoc, ci [i [efia
Consiliului Jude]ean u La ultima
num`r`toare, Cristache R`dulescu (PD-L)
avea 2000 de voturi \n fa]a lui Marian
Petrache (PNL) u Acest rezultat includea
[i alegerile din {tef`ne[ti, unde exist`

4000 de electori care pe 15 iunie vor fi
chema]i s` aleag` din nou componen]a
CJ [i pe [eful acestuia u Ministrul de
Interne a declarat c` ancheta poli]iei a
scos la iveal` multiple \nc`lc`ri ale legii
electorale la {tef`ne[ti u Au fost \nregis-
trate cazuri de persoane care au votat de
mai multe ori, de fo[ti infractori care
n-aveau drept de vot sau de aleg`tori care

nu se reg`sesc la Eviden]a Popula]iei 
u Vestea anul`rii alegerilor a scos 
din nou \n strad` cele dou` tabere 
din {tef`ne[ti, PSD [i PNG u Cei doi 
tartori din spatele prostimii, Gabriel Oprea
[i Gigi Becali, neag` orice implicare 
\n fraud` [i scandal, cer mai multe sec]ii
de votare [i dau vina pe Guvern pentru
proasta organizare a scrutinului

SPORT                  10

A c`zut Ilfovul
2-3

EVENIMENT

POLITIC~         9

Cutremur diplomatic Moscova-Kiev
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