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■ Precauții la piscină (pag.5

■ Începe Festivalul Tran-
salutanus La porțile 
Imperiului! (pag.5)

■ Astăzi începe repartiza-
rea la licee a elevilor (pag.5)

■ Roland Stănescu, fostul 
fotbalist al echipei FC 
Argeș, s-a sinucis! (pag.7)

■ Se fac angajări la IPJ 
Argeș! (pag.12)

■ Începe vacanța judecăto-
rească! (pag.12)

Atenție, control și emoții!
Relațiile benefice se apro-

fundează, iar cele care dau sem-
ne de dubii sunt puse sub o ana-
liză mai profundă. Înțelegem 
mult mai clar ceea ce ne dorim 
de la dragoste și acționăm ca 
atare, iar în acest proces sunt 
importante răbdarea, compasi-
unea și comunicarea. (pag.4)
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Horoscopul zilei
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A crescut 
rata de 
promovare 
la BAC!

Programul turului de 
campionat din Superliga, 

ediția 2022-2023
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O carte despre Ru-
sia care ar trebui 

citită și la Casa 
Albă și pe Dow-

ning Street 10

~SP⚽RT~
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Din punctul meu de vedere

A muritdoctorița
Nenițoiu!

Un controversat medic din  
județ, Natașa Nenițoiu,  a  
încetat din viață în ultima  
săptămână din luna iunie, la un 
spital din București. Vecinii săi din 
comuna Rociu, au aflat despre deces 
abia atunci când câinii din gospodă-
ria acesteia, au fost lăsați nemâncați 
și fără apă, ceea ce era neobișnuit 
pentru doctorița care ținea mult la 
patrupedele pe care la adăpostea 
în gospodăria sa. Au fost sesizate 
autoritățile și 19 câini au fost luați 
și duși la o asociație de protecție a 
animalelor.

Un bărbat, în vârstă de 31 de ani, 
și-a pus capăt zilelor,  
sâmbătă seara.  
Victima a sărit  
în gol, de la  
etajul IX al  
blocului L4,  
în care locuia.  
Trupul neînsuflețit  
a fost găsit în luminatorul din in-
teriorul imobilului. Mama bărba-
tului decedat, care se afla în casă 
în momentul tragediei, a aflat de la 
polițiști vestea cumplită. 

A sărit în gol de la etajul IX!

    L-a bătut pe vecin din gelozie!
Beat criță, un bărbat din Ştefănești, a dat buzna peste 

vecinul lui pe care l-a acuzat că i-ar face ochi dulci 
nevestei lui. Ca să-l convingă să-i „ lase nevasta în pace” 

l-a lovit și l-a amenințat cu moartea. 
Scandalagiul a fost liniștit de poli-

țiști, după ce a fost reținut pe bază de 
ordonanță pentru 24 de ore.
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