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„Hai s` ne mi[c`m pu]in. A fost lumea \n vacan]` (...) Deci, fratele meu, vreau s` v`d
un grafic de lucr`ri (...) Senza]ia mea este c` lucrurile merg a[a, \ncet, \nceti[or, pe
loc [i deloc“ - T`riceanu c`tre D`bucean, [eful autostr`zilor
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Politicienii folosesc Internetul
pentru a-[i regla conturile
\ntre ei sau pentru a transmite
mesaje aleg`torilor. Deful`rile
lor merg de la \njur`turi p=n`
la declara]ii de dragoste. A[a
au ap`rut blogul „birou de
pres`“ (Vasile D=ncu), blogul
„pentru uz electoral“ (Cozmin
Gu[`), blogul „liric“ (Corina
Cre]u), ori blogul „anti-DNA“
(Adrian N`stase).
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Trio Control
T`riceanu, Orban [i Oprescu
au negociat construc]ia
pasajului subteran de la B`neasa. {eful Companiei Na]ionale a Drumurilor a fost urecheat public de premier pentru \nt=rzierea lucr`rilor.
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Ucraina
o \ntoarce
pe B=stroe
Kievul nu a \ntrerupt nici o clip` lucr`rile de finalizare a canalului B=stroe, relateaz` Reuters. Autorit`]ile rom=ne sus]ineau contrariul zilele trecute,
printr-un comunicat al MAE.
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Steaua mai tare
ca FRF
O comisie federal` a stabilit c`
au existat vicii de procedur` [i
\nc`lc`ri ale regulamentului \n
judecarea cazului „valiza“, dar
ultima decizie, a CAF, favorabil` grup`rii lui Gigi Becali,
r`m=ne neschimbat`.
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De ce obosim?
|n lumea de azi se tr`ie[te
mai mult, \ns` oamenii sunt
din ce \n ce mai obosi]i.
Aceasta este concluzia
la care au ajuns numero[i
oameni de [tiin]` care
s-au ocupat de fenomenul
oboselii.

OPINII

NATO schimb` foaia
[i acuz` Rusia c` nu
a respectat acordul
de armisti]iu din Caucaz
 „Rela]iile nu pot continua
ca [i cum nu s-ar fi
\nt=mplat nimic“, a declarat
Jaap de Hoop Scheffer,
dup` reuniunea
de la Bruxelles
Moscova riposteaz` [i consider` c`
pozi]ia Alian]ei redeschide conflictul
 Alia]ii au cerut Rusiei s`-[i retrag`
toate trupele pe linia ocupat` \nainte de
6 august  SUA a aten]ionat Kremlinul
c` nu va permite trasarea unei „noi linii“
\n Europa \ntre ]`rile integrate \n Alian]`
[i cele din afara acesteia  „Ac]iunile
militare ale Rusiei au fost dispro-

por]ionate [i incompatibile cu rolul de
men]inere a p`cii“, se arat` \n declara]ia
final` a reuniunii NATO de ieri  |n
replic`, Rusia acuz` NATO c` s-a f`cut
purt`toarea de cuv=nt exclusiv` a
pozi]iei americane  Ambasadorul
Rogozin a declarat c` SUA au fost implicate, \n mod activ, „\n preg`tirea agresiunii f`cute de Saaka[vili“  Faptul c`

Scandalul Formula 3
Organizatorii circuitului Bucharest Challenge Ring
sunt cerceta]i de DNA la sesizarea omului de afaceri
Nicolae {erbu. Acesta \i acuz` pe Adriean Videanu [i
pe Beyer Helmut c` i-au furat ideea afacerii.
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Constantin DINU
Olimpiadele sunt ca
democra]ia. De ele se
vorbe[te din patru \n patru
ani [i de fiecare dat` cu
aceea[i evlavie searb`d`, cu
acelea[i lozinci [i [abloane
infantile, \n care mai nimeni
nu crede, dar pe care cu to]ii
le lu`m \n serios, pentru c`
ni se pare c` e ceva intrat \n
tradi]ie [i c` ar fi nepoliticos
[i imoral s` le
desconsider`m.
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Ciocnire
\ntre
ski-jeturi
la Mamaia

Georgia a fost definit` \n declara]ia
final` drept „un partener de valoare
[i de durat`“ al NATO a iritat la maxim
Moscova  „De ce? Pentru c` Saaka[vili
vrea s` interna]ionalizeze conflictul?
Dac` a[a stau lucrurile, suntem \n fa]a
unei escalad`ri verbale extrem de periculoase, extrem de dure“, a fost concluzia ambasadorului Rusiei la NATO

Ion BARBU

Patru tineri - dou` fete [i doi
b`ie]i - au fost r`ni]i \n accidentul petrecut, ieri, \n jurul orei
18.00, la Mamaia, dup` ce dou`
ambarca]iuni de tip ski-jet s-au
ciocnit, \n dreptul plajei de la
Cazino, din centrul sta]iunii,
transmite corespondentul Mediafax. Unul dintre tineri este \n
stare grav`, iar ceilal]i trei au
r`ni mai u[oare, potrivit unor
surse din cadrul IJP Constan]a.
Cei patru r`ni]i au fost transporta]i
la Spitalul Jude]ean Constan]a.
La sf=r[itul lunii iunie, un cet`]ean
spaniol, aflat \n vacan]` \n sta]iunea
Mamaia, a ajuns la spital dup`
ce s-a r`nit la picioare \ntr-o
coliziune produs` \ntre dou` skijet-uri pe Lacul Siutghiol, cel
de-al doilea ski-jet fiind condus
de un turist olandez.
(F.B.)

Va candida Mona Musc` DA: 76,79 %
la parlamentare? NU: 23,21%

