CEA MAI BUNĂ
HRANĂ POSIBILĂ

„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din acest volum,
care va apărea în curând la
Editura Polirom.
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În aprilie 1879, Joseph Ferdinand
Cheval, un poștaș
francez aﬂat în exercițiul
funcțiunii, s-a împiedicat
de-o piatră. Acest incident
s-a soldat, 33 de ani mai
târziu, cu un palat unic în
lume, „Palatul Ideal“, care
a fost declarat ulterior monument
istoric.

IAȘI

Toader [i-a prezentat
Suplimentul noii decani: o schimbare
de Cultur\ controversat\ la Drept
Inclus gratuit ast\zi

DAN SOCIU –
PLUTO ÎN
SCORPION

Istoriile alimentației de Jacques
Attali (Polirom, 2020) se
bazează pe ideea rolului pivotal
al alimentației și hranei în
evoluția umanității.
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INTERVIU CU SCRIITOAR
EA
RUXANDRA CESEREANU

„ROMÂNIA NU E
ȚARA PERFECTĂ,
DAR NICI CEA MAI
DECEPȚIONANTĂ
DIN LUME“
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{mecherii betoanelor [tiau cu o lun\ `nainte c\ vor fi c\lca]i de procurori

Cine-i cârti]a
care a tr\dat?
Drago[ Spiridon printre interlopi

ZIARUL
de azi
NA}IONAL

4

Dup\ IMAS, PNL cre[te
u[or, PSD în revenire:
Alian]a USR-PLUS, luat\ în
calcul pentru prima dat\ `n
sondajele IMAS, ajunge la peste
17 procente.

NA}IONAL

4

Guvernul anun]\ un
plan anti-birocra]ie:
Ppremierul: Ne dorim ca un om,
atunci când are de rezolvat o
problem\, s\ se duc\ la un singur
site, nu la ghi[eu.

Mar]i,
4 august,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

u informa]ia unei descinderi a DIICOT la sediul dezvoltatorilor
imobiliari din Ia[i a `nceput s\ circule `n mediile lor `nc\ de acum
o lun\, sus]in surse judiciare u astfel, mul]i dintre cei la casele
c\rora au fost efectuate perchezi]ii au avut timp s\ distrug\
posibile probe u cele mai mari emo]ii ale unor dezvoltatori din
Ia[i sunt legate `n prezent de ce s-ar fi putut ridica de la Drago[
Spiridon, despre care surse din pia]\ ne-au precizat c\ ar fi
adunat `n timp nenum\rate documente din domeniul urbanistic
u Spiridon este nepotul unei func]ionare de la Prim\ria Ia[i care,
`nt=mpl\tor, preia chiar documente specifice urbanismului u
at=t de des se plimba acesta prin Prim\rie `nc=t, `n prim\ faz\,
anchetatorii au crezut c\ e angajat al Prim\riei u „nu am lucrat
niciodat\ la Prim\rie“, e singurul r\spuns al lui Spiridon, oferit
ieri „Ziarului de Ia[i“ u el a motivat c\, fiind investigat `n cauz\,
nu are voie s\ dea declara]ii u acuzat de trafic de influen]\ [i
aderare la un grup infrac]ional organizat, Spiridon e amic bun
inclusiv cu Cordunenii, al\turi de care apare `ntr-o fotografie
ob]inut\ de ziar u Mai multe detalii `n pagina 3

O nou\ mod\ la Ia[i:
pictatul burticilor
u Larisa Dasc\lu, `n v=rst\ de 21 de ani,
sus]ine c\ `n str\in\tate „belly painting-ul“
este un trend, nelipsit din amintirile
viitoarelor m\mici u citi]i `n pagina 5

Dac\ va cre[te num\rul
infecta]ilor, situa]ia poate
sc\pa de sub control la Ia[i

Dup\ criza
de paturi
vine criza de
medici `n ATI
[i la DSP
u `n aceste zile s-a epuizat [i un
medicament administrat `n cazurile
grave: Remdesivir u citi]i `n pagina 2

Când se vor aplica [i cât
de mari vor fi amenzile
pentru ie[enii care nu
poart\ masc\ pe strad\
u citi]i `n pagina 3

Care au fost ultimele medii
de admitere la facult\]ile
Politehnicii ie[ene u pagina 2
Vremea probabil\ la Ia[i

Mai ad\uga]i
o victorie!

Sâmb\t\ Duminic\

u m=ine, de la ora
14:00, `n Copou,
Politehnica Ia[i Chindia T=rgovi[te,
`n etapa a XIII-a a
play-out-ului Ligii I
de fotbal u `n cazul
unui succes, Poli e
sigur\ c\ se va
clasa `naintea
Chindiei u 10

Luni

 Max. 27ºC  Max. 26ºC  Max. 30ºC
 Min. 15ºC  Min. 14ºC  Min. 17ºC

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 31ºC  Max. 31ºC  Max. 31ºC
 Min. 16ºC  Min. 17ºC  Min. 17ºC
Sursa: Accuweather.com

Ghidul
auto
Apare în fiecare luni

Inclus în

Ziarul de Ia[i

Supliment pus pe roate `mpreun\
cu Grupul Tester - CASA AUTO

