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Preşedintele AlDe, sir Graham Watson:
„Am fost foarte surprins când PNL a decis să

se alăture PPE, pentru că acesta este partidul
care a încercat să ţină România în afara UE şi
apoi să o supună unor măsuri speciale”

o perspectivă europeană

cAtAstrofă AerIANă sAu AtAc terorIst

Înregistrarea care o incrimina pe
Kovesi, ștearsă de DNA?

Izaura Anghel a făcut, ieri, la Constanța, mai multe declarații
explozive legate de familia prezidențială și de șefa DNA,
Laura Codruța Kovesi. Fiica lui Bercea susține că anchetatorii
au interceptat discuția în timpul căreia Mircea Băsescu i-a
spus că 200.000 de euro din banii plătiți pentru eliberarea
tatălui ei au ajuns la Laura Codruța Kovesi, dar că
înregistrarea a fost ștearsă de DNA. Avocatul familiei Anghel,

Pavel Abraham, a explicat, la rândul lui, că
“Transcrierea din 26 mai nu am regăsit-o
la dosar, Izaura și-a dat seama că nu sunt
scrise acele replici pe care le-a avut cu
domnul Mircea Băsescu...”. Pe de altă
parte, Izaura Anghel a adăugat că filmarea
în care apărea Mircea Băsescu
explicându-i că 300.000 de euro au ajuns
la Traian Băsescu a fost pierdută de
membrii familiei ei. 

DuPă zece zIle De rAIDurI şI Peste 240 De morţI

A început războiul în fâşia Gaza

Adio PDl!
concertul lui Julio Iglesias

pe litoral s-a anulat

n O tragedie cutremurătoare s-a petrecut,
ieri după-amiază, în regiunea ucraineană
Donețk, nu departe de granița Rusiei cu
Ucraina. Un Boeing 777 al Malaysia
Airlines, cu 298 de pasageri la bord, s-a
prăbușit. Nu au existat supraviețuitori.
Aproape jumătate dintre victime sunt
cetăţeni olandezi. 
n Oficiali din mai multe ţări declarau,
aseară, că avionul a fost doborât de o
rachetă sol-aer. Separatiștii pro-ruși şi

autoritățile ucrainene au lansat scenarii
explozive, aruncând vina unii asupra altora,
dând detalii tehnice şi pomenind de
interceptări militare. Președintele ucrainean,
Petro Poroșenko, a declarat că este vorba
despre un atac terorist, iar preşedintele rus,
Vladimir Putin, a declarat că dacă ar fi fost
pace între cele două ţări, această tragedie
nu s-ar fi întâmplat. Separatiştii pro-ruşi
propuneau, azi-noapte, o scurtă încetare a
focului, pentru a permite evacuarea

cadavrelor. 
n Potrivit unor surse, ţinta ar fi fost, în fapt,
avionul în care s-ar fi aflat Putin, care se
întorcea dintr-o vizită internaţională şi care
s-ar fi intersectat cu aeronava malaeziană
în acelaşi punct şi pe acelaşi eşalon, spaţial
şi temporal. 
n Majoritatea companiilor aeriene au
anunţat că vor evita să mai zboare în
apropierea Ucrainei. De altfel, spaţiul aerian
al acestei ţări a fost închis. 

mArIAN căPățâNă, INstIGAtorul lA mItă
DezvăluIre INcreDIbIlă!

Izaura Anghel: 
„Mircea Băsescu mi-a spus că i-a

dat  200.000 de euro Laurei Codruța
Kovesi ca să ia dosarul tatălui meu
de la Slatina și să-l mute la Craiova.

Nu am avut înregistrare eu,
procurorii au făcut-o, dar nu am

găsit-o la dosar, a șters-o DNA-ul.”

sportivii de la
Delphin Înot nu
au avut unde 

să se antreneze
în constanţa!

Problema desfăşurării în cele mai bune
condiţii a activităţii cluburilor de înot din
Constanţa este una cunoscută de mai
mulţi ani. Fiecare antrenor îşi doreşte
condiţii ideale de pregătire pentru
sportivii săi, dar absenţa mai multor
bazine de înot pentru antrenamente duce
uneori la conflicte. Astfel, înaintea
Campionatelor Naţionale de înot de la
Brăila rezervate copiilor cu vârsta între 11
şi 13 ani, desfăşurate săptămâna trecută,
sportivii de la Clubul Delphin Înot
Constanţa au avut probleme cu
antrenamentele, antrenorul Aurel Şeicaru
acuzând faptul că nu a fost primit la
Palatul Copiilor.

În tragedia aviatică, ţinta ar fi fost avionul lui Putin?
boeing cu 298 de persoane,

doborât de o rachetă în ucraina

csm ascunde
în sertare
statisticile

erorilor
judiciare

coNflIctul De lA
lIceul sPortIv,
cercetAt De IsJ

Diplome de
bac pe... bani

de scaune!

ÎNAINteA cAmPIoNAtelor
NAţIoNAle De ÎNot 

De lA brăIlA

DemocrAt lIberAlII rămâN
DoAr cu ImNul șI seDIul 
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