Bestia care a ucis c=nd era `n arest
la domiciliu [i-a aflat pedeapsa
pentru infrac]iuni rutiere u pagina 3

Ghid TV

~n paginile 8-9 ale edi]iei de ast\zi g\si]i programele
celor mai importante posturi de televiziune
române[ti [i str\ine pentru urm\toarele [apte zile
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2,3 milioane euro
pentru SuperCopou
Ce planuri au cump\r\torii?
u negocierile au durat aproape un an u
v=nz\torul este grupul de firme Admiral
Company, iar cump\r\torul este o asociere de
tip joint venture, `ntre un fond de investi]ii din
Statele Unite ale Americii [i o companie local\
de IT din Ia[i u aceasta din urm\ e `n top 5 la
nivel local `n ceea ce prive[te firmele cu
capital autohton din domeniul IT u cu ce
g=nduri au oferit cump\r\torii o at=t de
important\ sum\ de bani pe r=vnita cl\dire din
Copou? u citi]i `n pagina 5
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La [apte centimetri de
al cincilea record: ~ntr-o
form\ de zile mari, Ryan Crouser
a fost aproape de 23,37 m în
proba de aruncarea greut\]ii.
Italienii au mai luat un titlu în
întrecerile masculine.

ECONOMIC

u se încearc\ inducerea
„nefastei idei a genului
fluid“, adic\ a a[a-zis
posibilei schimb\ri a
sexului, a reac]ionat BOR
la apari]ia termenului
„gen“ pe noile c\r]i de
identitate u pagina 6
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Peste 6.700 de medici au plecat
prin demisie, la fel ca al]i peste
1.000 de angaja]i din înv\]\mânt
[i al]i peste 1.500 de oameni din
b\nci [i asigur\ri.
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Ivermectina ar reduce
drastic transmiterea
COVID-19: Cercetarea
israelian\ nu a ar\tat, în schimb,
c\ substan]a ar putea preveni
boala sau reduce riscurile de
spitalizare.

NA}IONAL

Vremea probabil\ la Ia[i

Aten]ie la o avertizare
fals\ pe Facebook:

LOTO 6/49
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u concesionarea unui teren din inima
aerog\rii, promovat\ deschis de fostul
pre[edinte al CJ [i de protejatul s\u de
la Consiliul de Administra]ie, a fost
reziliat\ u decizia actualei conduceri a
CJ a fost atacat\ în instan]\ u [efii CJ
spun c\ nu va fi afectat\ extinderea
infrastructurii aeroportuare u a[a s\
fie oare? u citi]i `n pagina 2

Johnson, `n doz\ unic\ u pagina 2

Au ajuns la Ia[i doi rinichi din
Bulgaria, dar nu s-au g\sit
primitori compatibili u pagina 3

Echipa coordonat\ de un profesor
ie[ean, 5 medalii la Olimpiada
Interna]ional\ de Fizic\ u pagina 3
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Speciali[tii Centrului Na]ional de
R\spuns la Incidente de Securitate
Cibernetic\ aten]ioneaz\ asupra
unor probleme pe care le pot
întâmpina utilizatorii de Internet
în momentul în care primesc
notific\ri pe canalele de social
media.

O piatr\ de
moar\ la g=tul
Aeroportului

Biserica Ortodox\, Peste 200.000 de ie[eni s-au
pledoarie pentru sex vaccinat cu schema complet\
u 185.000 au primit dou\ doze, iar
`n cartea de identitate
17.000 s-au vaccinat cu Johnson &

300.000 de români au
demisionat în pandemie:

EXTERN

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 29ºC  Max. 26ºC  Max. 29ºC
 Min. 16ºC  Min. 16ºC  Min. 17ºC

Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 32ºC  Max. 27ºC  Max. 28ºC
 Min. 19ºC  Min. 17ºC  Min. 16ºC

Sanc]iuni mai
dure pentru
[oferi?
u care este
planul prin
care Poli]ia
Român\ vrea
s\ stopeze
carnagiile de
pe [osele u 6

Cum se
intr\ m=ine
la meci?
u accesul la partida dintre Poli [i Concordia e
liber, `ns\ spectatorii trebuie s\ `ndeplineasc\
anumite condi]ii u judoka Vl\du] Simionescu ar
putea da lovitura de start u pagina 10

Vor fi ref\cute 16 peroane.
CTP sus]ine c\ nu e din
cauza noilor tramvaie u 2

Sursa: Accuweather.com

NOROC

1170182
Mar]i,
10 august,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.7
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

