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Horoscopul zilei

Succes şi eforturi!
Nu da vina pe cei dragi 

pentru nereuşitele tale, pen-
tru că ei au făcut tot ce le-a 
stat în putinţă pentru a te 
sprijini, dar nu ai ţinut cont 
de sfaturile lor.     (pag.4)

„Steaua 
Crăciunului” 
vizibilă în 
această seară!

~SPORT~

Meci anulat, 
verdict nedat!
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Din punctul meu de vedere

Funcţionar de la RAR 
arestat!

Un denunţ făcut la Direcţia Generală Antico- 
rupţie Serviciul Judeţean Argeş a dus la reţi- 
nerea unui funcţionar din cadrul Registrului 

Auto Român  
Argeş.

Acesta a fost plasat de către Tribunalul Argeş în arest la  
domiciliu. În timpul organizării unui flagrant oamenii le- 

gii au găsit în biroul acestuia 200 de euro, bani pe care îi pri- 
mise mită să omologheze o maşină adusă din Marea Britanie. 

A tâlhărit de două 
ori un bătrân!

Atacat în propria-i casă un bătrân, în 
vârstă de 71 de ani, din comuna Moşoaia, 

a fost jefuit de două ori de un vecin. 
Omul nu s-a dus să reclame fapta, deosebit de gravă, dar s-a plâns în sat şi 
astfel întreaga poveste a ajuns la oamenii legii care s-au sesizat din oficiu. 

Agresorul, în vârstă de 20 de ani, a fost reţinut, fiind arestat preventiv. 

Plângere penală împotriva 
conducerii VÂNĂTORILOR

Aceştia re-
clamă faptul 
că toţi cei din 
conducere  
au încălcat le- 
gea, acuzân- 
du-i de uzur-
parea de ca-
lităţi oficiale, 
fals în înscri-
suri oficiale, 
uz de fals.  

Scandalul din cadrul 
Asociaţiei de Vănă-

tori şi Pescari Sportivi 
Argeş este departe de 
a se încheia. Ultimul 
episod are în prim 
plan plângeri penale 
ale doi foşti angajaţi. 
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