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Supliment pus pe roate `mpreun\ cu
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u Update pentru Mercedes-AMG
E 63 S Sedan [i Estate
u Hyundai a demarat produc]ia
noului model i10 N Line
u Ford `[i îmbun\t\]e[te vehiculele
comerciale cu numeroase
servicii de conectivitate
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Situa]ie critic\ `n mediul rural

Mediile de 5 la
Evaluare le
numeri pe degete
u la [coala din Alexeni, un singur elev a
avut peste media 5, la Chi[c\reni, din 19
elevi, 9 au ob]inut sub 5, iar 7 au absentat, la
H\lceni doar un elev a reu[it o medie de 5,65
u citi]i `n pagina 2
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Lovitur\ pentru USR:
Silviu Gurlui a p\r\sit partidul
str\zii. „M-a]i ]inut mereu `n
corzi, v-am ajutat [i am pus pe
mas\ priceperea, energia [i
speran]a mea. Ele nu s-au
pierdut, ci le voi purta `nainte, cu
fermitate. Dar f\r\ USR“, a
rezumat poate cel mai cunoscut
(fost de-acum) membru ie[ean al
Uniunii. Cosette Chichir\u nu a
avut nicio replic\.

EXTERN

4

O românc\, primul
turist diagnosticat cu
COVID-19 în Creta:
Femeia, care a sosit în Grecia în
2 iulie, cu o curs\ aerian\, cu
escal\ la Atena, a fost cazat\ `ntrun hotel destinat carantinei.
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Rapperul Kanye West
vrea s\ conduc\ SUA:
Rapperul american
Kanye West, un
sus]in\tor vocal al
pre[edintelui Donald
Trump, a anun]at,
sâmb\t\, pe Twitter,
c\ va candida la
pre[edin]ia Statelor
Unite.

La Ia[i nu au
fost pacien]i
infecta]i care
s\ cear\
externarea

PSD se teme s\ nu ias\ pe locul trei `n
alegerile locale de la municipiu

Camelia Gavril\
intr\ `n cursa
pentru Prim\rie?

u duminic\ au fost
diagnosticate 5 cazuri de
COVID u pagina 3

u Tudor Ciuhodaru nu va mai reprezenta PSD `n
competi]ia pentru mandatul de primar al Ia[ului u
Camelia Gavril\ are cele mai mari [anse s\ fie
desemnat\ candidata partidului, dar o decizie va fi
luat\ la sf=r[itul acestei s\pt\m=ni u pagina 3

Un medic care a fost `n focarul de la
Suceava semnaleaz\ probleme

Verigi slabe `n
spitalele ie[ene `n
criza COVID u 3
Ie[enii r\mân
în curs\
u Politehnica Ia[i - Sepsi Sf=ntu Gheorghe 3-1
(1-1), `n etapa a VIII-a a play-out-ului Ligii I de
fotbal u echipa a spart seria e[ecurilor pe teren
propriu [i men]ine [anse de evitare a
retrograd\rii u Pagina 10

Vremea probabil\ la Ia[i

27 13 41 7 1 16

Luni

Mar]i

Miercuri

Max. 32ºC Max. 27ºC Max. 23ºC
 Min. 20ºC  Min. 15ºC  Min. 15ºC

Joi

Vineri

Sâmb\t\

Max. 26ºC Max. 28ºC Max. 30ºC
 Min. 16ºC  Min. 17ºC  Min. 17ºC
Sursa: Accuweather.com

NOROC

2581104

Un ie[ean, `n
taton\ri pentru
o afacere cu
cel mai bogat
om din lume
u patronul firmei Deco Dem Natura din
Ia[i vrea s\ ridice la Roman un parc
logistic pe un teren pe care l-a
cump\rat de la Arcelor Mittal u `n
mediul public circul\ de mai mult timp
informa]ia c\ acolo urmeaz\ s\
deschid\ un depozit compania Amazon,
patronat\ de Jeff Bezos, cel mai bogat
om de pe p\m=nt u pagina 5

18 elevi de 10 la
bac `n Ia[i, dup\
contesta]ii
u 13 lucr\ri au avut note modificate cu
peste 1,5 puncte u citi]i `n pagina 2

Coronavirus: Record de
cazuri înregistrate într-o
singur\ zi la nivel global
u peste 212.000 de cazuri au fost raportate `n 24 de ore, arat\ bilan]ul publicat
ieri u cele mai multe noi infect\ri provin din cele dou\ Americi u pagina 4

Num\rul de ma[ini noi
înmatriculate în România
s-a redus cu o treime
u conform datelor comunicate de c\tre DRPCIV,
în luna iunie au fost înmatriculate în România
10.161 autoturisme noi u citi]i `n pagina 4
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