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Voronin latr`
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Va c=[tiga opozi]ia democrat` 
de la Chi[in`u alegerile anticipate?

Iris revine 
\n concert

Fanii Iris vor avea prilejul
s`-[i revad` trupa pe
scen`, pe 25 iulie, dat` la
care este programat
primul concert de dup`
opera]ia lui Cristi
Minculescu, \n cadrul
festivalului CokeLive
Peninsula, de la T=rgu
Mure[ (23-26 iulie).

Nelu Dumitrescu ne-a con -
firmat aceast̀  informa]ie, preciz=nd
\ns` c` urmeaz` s` \nceap`
repeti]iile [i cu Cristi Minculescu,
iar dac` totul merge bine [i
medicii \[i dau acordul, solistul
trupei va putea sus]ine acest
concert al`turi de colegii [i
prietenii s`i - Boro, Nelu [i
Valter. (L.D.)

R`zvan sus]inut
de Na[u
Mircea Sandu nu crede \n minuni
pentru accesul la CM din 2010, 
dar este convins c` Rom=nia 
va fi prezent` la urm`torul turneu
final de campionat european, 
cel din 2012, participare care 
este, de altfel, [i obiectivul 
noului selec]ioner. 

Unor ziari[ti 
le place jazzul
Dup` o a[teptare de mai bine de
zece ani, solista Ruxandra Zamfir
[i-a lansat, ieri, pe terasa de la
Green Hours, albumul de debut
„Being Green“, 11 piese
interpretate al`turi de Mircea
Tiberian [i Sorin Romanescu. 

Spanakotiropita
O delicioas` specialitate 
gre ceasc`, ideal` ca aperitiv 
[i bine cunoscut` celor care 
[i-au petrecut concediul \n 
Grecia sau Cipru, propus` 
de Cristian Boerean pe blogul 
s`u gastronomic. 

Ca [i Kennedy care le spu nea
germanilor c` [i el se sim te
berlinez, pun=nd astfel ba zele
unui proces de recon ciliere,
Obama a ales calea cea mai
ofensiv` pentru a cuceri zona
de maxim` sensibilitate a
lumii musul mane: sentimentul
identit`]ii religioase. 

Cristian UNTEANU

„Orice persoan` care a studiat (...) istoria celui de-al II-lea R`zboi Mondial [tie c` a \nceput
prin refuzul Poloniei de a ceda revendic`rilor Germaniei“ - istoricul rus Serghei KOVALEV
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„Leg`turile puternice americano-
israeliene sunt bine cunoscute.
Aceste leg`turi nu pot fi puse \n
discu]ie. Ele se bazeaz` pe leg`turi

culturale [i istorice [i pe
recunoa[terea dreptului evreilor 
de a tr`i \n propria lor ]ar`“, 
a spus pre[edintele american 

� Totodat`, el a promis sprijin
economic pentru economia arab`
astfel \nc=t aceasta s` nu mai fie
dependent` doar de petrol

Felix
are
picioare
scurte

Pasajul
Universit`]ii 
Primarul general a anun]at c`
va accepta \n pasaj doar un
centru de informare turistic`,
o agen]ie de bilete pentru
spectacole, o farmacie, o co -
fet`rie, o gelaterie [i maga -
zine de cadouri rom=ne[ti. 

B`sescu sare 
la b`nci
Pre[edintele nu cere b`ncilor
simpla men]inere a liniilor de
finan]are, ci „dinamism [i
curaj“. El a recunoscut la TVR
1 c` este prudent \n privin]a
ie[irii din criz`. 

PE din cioburi
Estim`rile \n ceea ce prive[te
partidele mari spun c` nu vor
de]ine majoritatea, ci chiar
vor pierde parlamentari \n
favoarea partidelor mici, 
ceea ce va fragmenta
Parlamentul European.

Teama
de fraud`
Perpetuarea neregulilor la
procesele electorale derulate
\n ultimii 19 ani \i determin`
pe 52% dintre rom=ni s`
considere c` alegerile din
Rom=nia sunt fraudate. 

Porumbelul p`cii 
la Cairo
|ntr-un discurs ce aminte[te de cel al lui 
J.F. Kennedy rostit \n 1963, Barack Obama 
\ncearc` s` \mpace lumea musulman` cu Israelul 
� Pre[edintele SUA, cit=nd din Coran, Biblie 
[i Tora, vrea s` scoat` r`zboiul \mpotriva 
terorismului de pe linia Administra]iei Bush 
� Obama a declarat, \n Egipt, c` palestinienii 
au dreptul la o ]ar`, israelienii trebuie s` se bucure 
de pace, iar Iranul este \ndrept`]it s` foloseasc` 
beneficiile energiei nucleare \n scopuri civile 
� {eful Americii a promis c` SUA se vor retrage 
din Afganistan [i Irak, dar a avertizat c` r`zboiul 
\mpotriva terorismului va continua, \ns` el 
nu trebuie s` fie confundat cu o cruciad` 
� Obama nu i-a uitat nici pe evrei � El a \nt`rit 
faptul c` „negarea Holocaustului nu se bizuie pe 
nimic, ci este rezultatul ignoran]ei [i ea e criminal`“ FO
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Putin c`tre
Bruxelles:
Nu va fi gaz!
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Statul p`gubit cu
ajutorul Guvernului
Spotul informativ pentru alegerile
europarlamentare a u[urat bugetul
de cel pu]in patru miliarde de lei

ANCHETE                                                              4 ACTUALITATE                      5

3
EVENIMENT


