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Premierul T`riceanu vrea
s`-l demit` pe Ludovic
Orban din func]ia de pre[e -
dinte al organiza]iei PNL
Bucure[ti sub pretextul
rezultatelor slabe 
ob]inute de PNL la alegerile
locale din capital`.

S Sf. Mucenici Iulian din Tars [i
Afrodisie (Odovania Praznicului
Pogor=rii Sf=ntului Duh)
D Sf. Ierarh Grigorie Dasc`lu,
Mitropolitul }`rii Rom=ne[ti; Sf.
Mucenici: Zenon, Zina [i
Galaction (L`satul secului
pentru Postul Sfin]ilor Apostoli)

Ion BARBU
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Israelul a simulat
atacarea Iranului

Iliescu 
[i Vanghelie 
\[i scot ochii
Pre[edintele de onoare al
PSD nu e mu]umit de
rezultatul ob]inut la
Capital` [i c` cineva
trebuie s` r`spund`.
„Domnul Iliescu este [i el
de vin` pentru scorul
ob]inut la Bucure[ti“, a
replicat primarul de la
Sectorul 5. 

Temutul Pietroi
eliberat 
de judec`tori
Tribunalul a hot`r=t c`
Vasile Fierb=ntu nu repre -
zint` pericol social, cu
toate c` este acuzat de
t=lh`rie, lipsire de libertate,
tentativ` de omor calificat
[i tortur`. Interlopul a fost
prins \n timp ce vroia s`
fug` din ]ar`. 

Cotidianul american „New
York Times“ a dezv`luit, joi,
19 iunie 2008, c` peste 
100 de avioane [i numeroa -
se elicoptere au executat,
de par te de grani]ele Isra -
elului, un exerci]iu militar
de atacare a obiec   tivelor
nucleare ale Iranului. 
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Pre[edintele B`sescu 
s-a deplasat cu
aeronava preziden -
]ial` pentru a asista
la meciul Rom=nia-
Fran]a din 9 iunie.
Pasiunea pre[edin -
telui pentru fotbal
cost` bani 
de la buget.

Anterior \nceperii Campio -
na tului European de Fotbal,
Tra ian B`sescu promisese juc` -
torilor na]ionalei c` va asista
la primul meci al Rom=niei din
grup`, \mpotriva Fran]ei. Astfel
c` luni, 9 iunie, aeronava
preziden]ial̀  a fost folosit` pentru
deplasarea [efului statului la
Zürich. „Escapada“ a durat

c=te va ore fiind folosit` doar
pentru ca pre[edintele s` asiste
la meciul de fotbal, B`sescu
\ntorc=ndu-se \n ]ar` \n cursul
aceleia[i seri. De[i s-a pl=ns
anterior de vechimea avionului,
de 25 de ani, pre[edintele
are destul` \ncredere pentru a-l
folosi [i pentru satisfacerea
hobby-urilor sale. (A.I.)

„{i \ntreb`rile trebuie s` probeze 
o minim` inteligen]`“ - Traian B~SESCU, 

r`spuns unei ziariste de la RFI

EXTERNE 8

UE vede „Nu“-ul
drept “Mda”
Oficialii europeni au luat,
ieri, act de e[ecul consul -
t`rii populare organizate,
s`pt`m=na trecut`, \n
Irlanda pe tema Tratatului
de la Lisabona, acord=nd
Tigrului Celtic o mini-
perioad` de reflec]ie. 

PNL, \ntre Orban
[i T`riceanu

George SCARLAT

Un rom=n a fost arestat \n Grecia sub acuza]ia
de organizare a unei re]ele de trafic cu celule
sexuale � Poli]ia a descoperit c` ovulele erau 
extrase cu for]a de la dou` rom=nce 
sechestrate \ntr-un apartament de pe insula 
Creta � Opera]ia era efectuat` 
cu ajutorul unor medici speciali[ti

Capul re]elei vindea ovulele, \mpre-
un  ̀cu un complice, pe sume
cuprinse \ntre 600 [i 2000 de euro
� Cele dou  ̀femei, \n v=rst  ̀de 20
[i 27 de ani, au fost atrase \n Grecia
sub promisiunea unui loc de munc`
� Odat  ̀ajunse acolo, au fost obli-
gate s  ̀se prostitueze 
� Pentru c  ̀“afacerea” nu era
rentabil̀ , b`rbatul de 41 de ani a
trecut la extrac]ia de ovule 
� Femeii de 27 de ani i s-a aplicat
chiar un tratament injectabil care s`
\i stimuleze producerea de celule
sexuale � Medicii au descoperit c`
fata de 20 de ani nici m`car nu era
fertil̀  la standardele UE � |n 2005,
Rom=nia s-a aflat \n centrul scan-

dalului „copiii prin po[t`“, \n care
ovule \ns`m=n]ate \n clinici
bucure[tene erau racolate de la
mamele de ocazie [i trimise la
export � Revista britanic  ̀Jane’s
include Rom=nia pe lista celor mai
mari furnizori de trafic 
de organe [i carne vie, al̀ turi de
China, India, Pakistan, Brazilia,
Filipine [i Republica Moldova 
� Francezii au intrat \n panic  ̀zilele
acestea dup  ̀ce un SMS anonim
anun]a c  ̀imigran]ii rom=ni r`pesc
fete pentru traficul de organe 
� Poli]ia n-a putut verifica informa -
]ia, dar se teme c  ̀ea va fi folosit`
pentru lin[aje \ndreptate \mpotriva
]iganilor rom=ni din Fran]a
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Exist` [anse ca UE 
s` desfiin]eze „taxa Maz`re“?
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