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maşini!

Din punctul meu de vedere ~SPORT~

� pagina 6 ⚽

urmăriţi rezultatele extragerii
loTo pe site-ul www.curier.ro

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 MP, hală 
De ProDuCţie
Tel. 0729.800.578.

Trei meciuri, trei
puncte, dar fără 
gol marcat!

Motociclist
mort la 49 de ani!

Dramă într-o
familie din

Poienarii de
Muscel! 

Tatăl, întreţinătorul familiei, un iu -
bitor al sportului pe două roţi, un
băr bat cunoscut în Muscel, a pierit

într-un grav accident rutier în care,
chiar el, chiar dacă experimentat 
pe două roţi, a fost victima unui con -

ducător auto care a ieşit dintr-o curte,
fără să se asigure, iar motociclistul
nu a mai avut nicio şansă… 

Două case şi unsprezece
maşini arse!

Un incendiu a presărat spaimă în cartierul Vişoi din Câm-
pulung, după ce, un garaj în care se mai făceau unele reparaţii 
la maşini, s-a aprins, iar flăcările s-au extins rapid la casele din
jur, la autoturismele parcatre, dar şi la blocurile din jur.
Focul a făcut dezastru în Câmpulung, iar locuitorii din zonă nu
puteau face nimic, decât să asiste neputincioşi la nenorocire.

Motociclist fără permis, 
în stare gravă la Bucureşti!
Poliţiştii şi pompierii au fost solicitaţi să intervină sâmbătă la
un accident rutier petrecut în comuna Morăreşti, pe DJ 703B.

Ajunşi la faţa locului, oamenii legii au constatat că o motocicletă a lovit un
cap de pod iar două persoane aveau mare nevoie de îngrijiri medicale.
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