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Vremea se menține închisă și se va răci 
ușor. Va ninge pe arii restrânse. Cum să furi un miliard în 7 zile

Din prejudiciul adus, poliția nu a reușit să recupereze decât o sută de milioane de leidimineața la prânz seara

Tiberiu Stroia
EMAIL: tiberiu.stroia@informmedia.ro

Simeria - Nici nu a în
ceput bine anul și trei hune- 
doreni au reușit, în decurs 
de o săptămână, să sustragă, 
din magazia unei societăți 
comerciale, piese și bunuri 
în valoare de 956 de 
milioane de lei.

Cazul aflat în atenția secției 
judiciare a Poliției Orașului 

Simeriâ a figurat, timp de zece 
zile, ca fiind un furt cu autori 
necunoscuți. Profitând de 
nopțile reci în care circulația pe 
străzi este redusă, cei trei tineri 
hunedoreni au spart magazia so
cietății comerciale SC Varome- 
xim din Simeria de unde, pe par
cursul câtorva nopți, au sustras 
bunuri în valoare de aproxima
tiv un miliard de lei. Ancheta 
condusă de inspectorul Marius 
Cozmoiu, din cadrul Poliției 

Simeria a fost încununată de 
succes.

Doi dintre cei trei spărgători, 
Remus Z, de 26 de ani din Sime
ria și Petru B., de 26 de ani din 
comuna Rapoltu- Mare au fost 
prinși fiind cercetați în stare de 
arest preventiv. Ambii erau 
cunoscuți cu antecedente penale, 
acesta fiind de altfel unul din
tre motivele pentru care au fost 
„luați în colimator” de către 
polițiștii simerieni.

Potrivit purtătorului de cu
vânt al IPJ Hunedoara, Magda 
Popa, cel de-al treilea spărgător, 
Emil B., de 23 de ani din Sime
ria a reușit să se sustragă 
urmăririi penale. „La această 
oră, acesta este dat în urmărire 
locală și în consemn la frontieră. 
Din prejudiciul adus societății 
comerciale hunedorene, polițiștii 
au reușit să recupereze suma de 
110 milioane de lei”, declară 
Magda Popa.

studiază artele. Transformați în machiori 
ambulanți, la Carnavalul de la Veneția, 
propun vizitatorilor, contra sumei de 5 
euro, un retuș al ochilor, gene false, pa
iete și diferite motive baroc realizate cu 
grijă. (Foto: EPA)

PE SCOTT

IZ Rompetrol a luat decizia de a reduce 
prețurile la carburanții comercializați în 
rețeaua de benzinării proprii. Prețurile la 
benzină vor fi mai mici, cu sume 
cuprinse între 200 și 900 de lei/l, iar 
scăderea prețului la motorină va fi cu
prinsă între 200 și 500 de lei/litru. (T.S.)

Norocosul câștigător
Deva (L.G.) - Ieri, la sediul redacției Cu

vântul liber a avut loc extragerea ferici
tului câștigător al sejurului în stațiunea 
Felix Băi. Domnul Rus Vasile din Brad 
este norocosul care își va face bagajele și 
împreună cu o persoană dragă va petrece 
7 zile de neuitat la Felix. îi dorim concediu 
plăcut și multă apă fierbinte. Vă așteptăm 
la sediul redacției pentru a intra în po
sesia biletului câștigător.
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Se încălzește!
Deva (C.P.) - Circulația pe 

drumurile din județul Hune
doara se desfășoară normal pen
tru această perioadă. în cursul 
zilei de ieri s-a intervenit pe 
Drumul Județean 708 Feregi - 
Poiana Răchițelii pentru în
depărtarea blocajelor create de 
zăpadă pe 2 km de șosea. Pe dru
murile județene s-au împrăștiat 
materiale antiderapante. Ieri 
dimineață se înregistrau între - 
12 și -4 grade Celsius. Și astăzi, 
vremea se va menține rece, dar 
temperatura aerului va crește 
ușor. Izolat va ninge slab. 
Maximele termice vor fi 
cuprinse între - 6 și 2 grade.

Rata mortalității in România

Zapada sau amenda!
Deva (V.N.) - Din cele spuse 

de loan Inișconi, viceprimarul 
Devei, reiese că oamenii ar tre
bui să fie liniștiți atunci când va 
ninge și frigul va pune stăpânire 
pe centrul orașului. în ultimele 
24 de ore pe străzile municipiu
lui au lucrat non stop trei uti
laje de dezăpezire, ceea ce a 
înlăturat problemele mai deo
sebite care ar fi putut să apară. 
Deocamdată zăpada nu a pus 
probleme deosebite, dar dacă va 
veni, Primăria este pregătită cu 
200 de tone de nisip și 30 tone de 
sare. Numai în ultimele zile au

56 de case pentru rromi

loslf Blaga

Orăștie (D.I.) - Una dintre 
problemele mari cu care se 
confruntă autoritățile locale 

este și cea a 
locuințelor pen
tru rromi. în 
curând, Primă
ria Orăștie va 
primi un spri
jin de la una 
dintre locali
tățile cu care

este înfrățită. Va fi un proiect 
inițiat de Primăria Orașului 
Sliedrecht (Olanda), care a

fost folosite 40 de tone de aseme
nea materiale. Potrivit legislației 
în vigoare, societățile comer
ciale, instituțiile și locatarii au 
obligația să curețe suprafețele 
din fața sediilor și a clădirilor, 
în caz contrar, amenzile sunt de 
la 5 la 10 milioane de lei. Deo
camdată, funcționarii primăriei 
au atenționat în teren pe cei în 
cauză. Nu este lipsit de interes 
nici faptul că pe raza municipi
ului Deva sunt trei societăți 
comerciale care prestează aseme
nea servicii. La un loc, ele 
adună cam 100 de lucrători.

discutat cu partea română 
despre posibilitatea constru
irii, pe Dealul Bemilor de 
lângă Orăștie, a 56 de case. 
„Principala problemă cu aces
te comunități de rromi, e 
aceea că nu se pot gospodări”, 
a afirmat ieri Iosif Blaga, pri
marul Orăștiei. Terenul pe 
care se dorește construirea 
caselor e proprietate privată 
și autoritățile întâmpină 
greutăți în cumpărarea aces
tuia, deoarece se cere de 
aproape 3 ori prețul pieței.

Telefon mai scump
Deva (C.P.) - Abonamentele 

telefonice sunt mai scumpe de 
astăzi cu 34,1 la sută, în timp ce 
ta-rifele pentru apelurile inter- 
județene la orele de vârf se re
duc cu 10 la sută. Romtelecom 
a anunțat, de asemenea, că ta
rifele apelurilor către rețelele 
mobile sunt mai ieftine cu 3,4 
la sută, iar cele pentru apelurile 
internaționale cu 9,1 la sută. 
Abonamentul telefonic social va 
costa 3,5 euro lunar. Tot în
cepând de astăzi va fi introdus 
un nou tip de abonament, LTP 
cu 20 de minute incluse, al cărui 
cost este de 5 euro lunar pentru 
linie individuală.
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0 Comisii permanente. Rar «montul va 
forma, la începutul sesiunii din februa
rie, comisiile permanente comune, res
pectiv Comisia de contrai al SRI, cea de 
control al SIE, Comisia de Integrare eu
ropeană și Comisia revoluționarilor din 
Decembrie 1989. PNL și PD au stabilit 
ca marți să fie crestă o comisie tehnică, 
la Camera Deputațllor, care va discuta 
aspectele privind constituirea comisiilor.

BValeriu Stoica, fost li
der al PNL, susține, într-o 
scrisoare deschisă către 
liberali, că nu va candida 
la un nou mandat în frun
tea acestei formațiuni, 
dar îl acuză pe Călin Po

pescu Tăriceanu că-și dorește puterea 
absolută. „La Congres voi susține lup
ți pe șbu unitatea liberalilor și voi pre- 
& următorii pași’, a precizat Stoica.

Cheltuieli nejustificate. Utilizarea a 
aproape nouă miliarde de aolari din Fon
dul de Dezvoltare pentru Irak nu poate 
fi justificată, potrivit unui raport de au
dit publicat duminică, citat de CNN. Ad
ministrația sub conducere americană nu 
poate oferi informații precise referitoare 
la cheltuirea corespunzătoare sumei.

Zece morți în Kashmir
Srinagar (ME) - Zece persoane au mu

rit, începând de duminică seara, în Kash- 
mirul indian, înaintea alegerilor munici
pale din Srinagar și Jammu, capitalele 
provinciei disputate de India și Pakistan.

Partea indiană a provinciei Kashmir 
e devastată din 1989 de o insurecție se
paratistă musulmană. Zeci de mii de per
soane au murit în timpul confruntărilor.

Noile violențe au loc în timpul desfășu
rării unui scrutin municipal, organmat pe 
etape, acestea fiind primele alegeri de pe 
teritoriul provinciei din ultimii 27 de ani. 
în 2094, autoritățile de la New Delhi și 
Islamabad au lansat „un dialog global” în 
vederea instaurării păcii, care include dis
cuții pe tema Kashmirului, province dis- 
putotă de .j- :

Separatiștii, oameni .politici și forfi 
au făcut apel la boicotarea alegerilor orga
nizate în Kashmir, cerând fie independen
ța regiunii, fie alipirea ei la teritoriul Pa
kistanului.

(Foto: EPA)Tony Blalr l-a primit pe președintele Băsescu la reședința ea dm Downing Street 10.
J-r>i

Băsescu, 30 de minute cu Blair
Temele de liscuții dintre cei doi au fost integrarea în UE, vizele, Marea Neagră

Londra (MF) - Președintele 
Traian Băsescu și premierul 
britanic Tony Blah? an discu
tat ieri despre ’megrarei 
României în UE, «tospre co
laborarea la Marea Neagră, 
dar și despre problema 
corupției și regimul vizelor 
pentru, cetățenii români care 
călătoresc în Marea Britanie.

La finalul întâlnirii, care a 
durat 30 de minute, șeful statu
lui român a declarat că premie
rul Tony Blair l-a asigurat de tot 
sprijinul Marii Britanii pentru 
ca România să îndeplinească 
toate condițiile de aderare la UE 
până la 1 ianuarie 2007. Băses- 
cu a precizat că România va be
neficia și de sprijinul parlamen
tarilor britanici pentru semna
rea tratatului de aderare la UE 
în aprilie 2005.

Băsescu și Blair au discutat 
și despre problemele de securita
te ridicate de Marea Neagră, ca
re devin „o problemă comună a 
României și Marii Britanii”, ur
mând ca cele două state să pro
moveze împreună un proiect de 
securizare a Mării Negre.

Parteneriat militar

Șeful statului român și pre
mierul britanic au discutat și de
spre colaborarea în Irak, având 
în vedere că militarii români se 
află în cea mai mare parte sub 
comandă britanică. Președintele 
Băsescu a precizat că, deocamda
tă, nu se pune problema supli
mentării trupelor românești din 
Irak.

„Important este să rămânem 
acolo până când instituțiile sta
tului irakian vor fi în măsură să 
conducă eficient Jara, să garan- jubîica

începerii unui . loritățile britanice vor analiza 
ire a Republicii această problemă în peri >fda

fară rezerve al i 
proces de integrare 
Moldova in Uniunea Europea
nă”.

Irakului nu o reprezintă lipsa re
surselor financiare, ci capacita
tea instituțiilor de a utiliza aces
te resurse pentru începerea pro
cesului i"

Pe de
Traian 1_______________ ____
Tony Blair sprijin pentru ca Re- 

oldova să primească 
ir scurt «urareu;

următoare. întrebat dacă a fost 
înaintat și un termen pentru ri
dicarea regimului vizelor, Băses
cu a răspuns; „Am primit un 
răspuns suficient de diplomatic, 

Președintele Băsescu a abox- .. în același timp numărând inci- 
dat și problema regimului yjțșe-.', dentele-cu. infractori românjpe 
lorpentru cetățeniiromâțH.ggȚ^u^1^ 21’ ”-~1 

ieiEurOpenetr doresc să eăslĂtorească în Marșș,

deJpconstrucție. • . ; i
s afla parte, președintele Un răspuns „diplomatic” 
Băsescu i-a solicitat lui

ip< rii 
Uție soli

dă”, a âfirmt^^fewscu. El a a- 
dăugat că, în prezent, problema nia declarându-se „un suporter mierul Blair i-a promis că au-

cu misiune permanentă, Româ- Britanie. El a precizat că preț

6
M Wanie va pretoa,^
ședinția semestrială a Uniunii 
Europene de la 1 iulie 2005.

Doborârea avlonulula fost revendicată de 
gruparea Ansar aMslam. ifoio: epai

■ W
I)

Mon praou it in Irak
Londra (MF) - Un avion al forțelor bri

tanice s-a prăbușit, duminică, la aproxi
mativ 40 de kilometri nord-vest de Bag
dad, zece militari fiind uciși, relatează 
BBC News online. Gruparea islamică ira
kiană Ansar al-Islam a revendicat ieri res
ponsabilitatea pentru doborârea avionu
lui britanic de tip Hercules C-130.

Avionul s-a prăbușit Ia ora locală 17:25 
(16:25, ora României). Aeronava decolase 
de la Bagdad și se îndrepta către Balad, 
la nord-vest de capitală, unde se află una 
dintre cele mai mari baze aeriene ameri
cane din Irak. în zona Balad nu simt sta
ționate însă trupe britanice, scopul cursei 
aeriene fiind deocamdată neclar.

„Teroriștii au fost învinși. Ei 
știu că nu pot câștiga”, a preci
zat Allaui, referindu-se la scruti
nul care a avut loc duminică, în 
pofida continuării violențelor.

„Au fost șapte teroriști kami
kaze. Toți erau cetățeni străini, 
dar planul lor de a intra în sec
țiile de votare a eșuat grație cu
rajului forțelor de ordine”, a 
subliniat șeful Guvernului inte-

rimar. ‘':J|
Un yemenit, doi saudiți și Un 

egiptean au fost arestați, iar un

Toți irakienii, fie 
ni au votat sau 
nu, trebuie să 
coopereze pentru a 
construi viitorul 
tăriL
Ivad Allaui
• *.• * e.ăț

țelor de securitate că teroriștii 
sunt periculoși, dar țara noastră 
i-a învins. Astăzi am intrat în-, 
tr-o nonă etapă. Toți irakienii, 

•Jî fie că au votat sau nu, trebuie 
s& coopereze pentru a construi 
riitOț țării”, a subliniat Allaui.

„Aș dori să îi mulțumesc lui 
Abdel Amir Mohammed Kazem, 
un cetățean curajos, care a mu
rit ca un erou aruncându-se asu
pra unui kamikaze care încerca 
să pătrundă într-o secție de vo
tare”, a încheia Allaui. Este 
vorba de un polițist l-a o- 
prit pe un terorist kamikaze în
tr-o secție de vot din cgjtieml , 

ipțMBB cu- J.
r**-

sirian și un sudanez au fost u- 
ciși duminică în atacuri comise 
în Irak, se arată într-un comuni-, Yarmuk, murind îmj 
cat al Ministerului de Interne. ' el.

„Doresc să le reamintesc for-

Slovenia va aproba 
Constituția europeană

Ljubljana (MF) - Slovenia va fi cea de-a 
treia țară care va ratifica . lat 1 consti
tuțional european azi, când ’armamentul 
de Ia Ljubljana va vota acest document, 

i Nici una dintre cele șapte formațiuni poli
tice reprezentate în Legislativ nu a formu
lat obiecții importante privind Constituția 
UE. în cazul în care Constituția primește 
avizul Parlamentulu Slovenia va fi cea 
de-a treia țară care ratifică documentul, 
după Lituania și Ungaria.
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Bush: „Un succes 
răsunător

Washington (MF) - Ale
gerile generale din Irak re
prezintă „un succes răsună
tor”, dar este necesară con
tinuarea eforturilor pentru 
consolidarea democrației, a 
declarat duminică preșe
dintele american, George 
W. Bush. „Astăzi, irakienii 
s-au adresat întregii lumi, 
iar aceasta a auzit vocea 
libertății din centrul Ori
entului Mijlociu. Irakienii 
și-au demonstrat atașamen
tul față de democrație, ve
nitei la vot în număr mare, 
în pofida riscurilor”.

Ziariștii americani și britanici, optimii
Presa franceză din zilele trecute este mai reținută și pe stocuri cu accente virulente

Washington (MF) - Alegeri
le din Irak, care au fost 
marcate de o participare ma
sivă la vot, în pofida clima
tului de insecuritate, repre
zintă „un succes remarcabil” 
care consolidează strategia 
președintelui american, 
George W. Bush, comentează 
presa de luni din Statele 
Unite.

(...) populația și-a exprimat clar 
opțiunea ca aceste confruntări 
să aibă loc exclusiv într-un ca
dru pașnic și constituțional”, 
precizează publicația.

Washington Post apreciază că 
scrutinul a fost „un act de încre
dere și de curaj” al poporului 
irakian și „un răspuns la între
barea dacă misiunea din Irak 
continuă să fie o cauză justă”.

&

New York Times consideră că 
irakienii au profitat de scrutin 
pentru a transmite „un mesaj pe 
care întreaga lume, cu excepția 
celor mai deciși insurgenți, va fi 
constrânsă să-l accepte”. Vor ur
ma numeroase confruntări poli
tice. însă cei care pretind că lup
tă în numele poporului irakian 
trebuie să recunoască faptul că
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Presa britanică, optimistă

Atât preSa britanică care a 
susținut intervenția militară din 
Irak, cât și cea care a criticat in
vadarea acestei țări, au apreci
at în unanimitate, ieri, scrutinul 
irakian drept unul reușit, rela
tează AFP.

Daily Telegraph (dreapta), Fi-

nancial Times, The Guardian 
(centru-stânga) și Independent 
(stânga) au salutat, în prima pa
gină, modul in care alegătorii 
irakieni au sfidat violența. „Cu
rajul alegătorilor irakieni a de
schis calea către pace*, potrivit 
jurnalului Times (dreapta).

Potrivit Independent, care s-a 
opus războiului din Irak, „pe ter
men lung, este posibil ca alegeri
le din Irak să constituie pusțul 
de plecare pentru o Schimbare 
în întreaga regiune”, precizează 
cotidianul.

Presa franceză, împărțită
i .

Presa franceză de ieri salută 
modul de desfășurare a scrutinu
lui irakian și consideră că nive
lul ridicat de participare la vot

reprezintă „o victorie" a popula
ției, atrăgând însă atenția că Ira
kul continuă să se confrunte cu 
probleme impcrtente

Alegerile de duminică, deși 
poate „nu au fost integral libere 
și corecte (...), au reprezentat o 
victorie importantă a irakieni-, 
lor, a acestor «kamikaze ai de-; 
mocrației» împotriva celor ai te
rorii, care au promis că Vor îm
piedica desfășurarea scrutinu Z
lui”, comentează cotidianul tibe- y
ration (stânga).

Ziarul Humanite denunță în
să „o parodie a democrației”, e- 
vocând „condițiile caricaturale 
în care s-a derulat procesul elec
toral”. „Riscurile unui război ci
vil și a dezmembrării țării per
sistă” din cauza divizării Iraku
lui, avertizează cotidianul.
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0 Dlntr-o statistică a Parchetului de pe. 
lângă Tribunalul Hunedoara reiese că în 
anul 2004 a sporit numărul minorilor 

a trimiși în judecată pentru infracțiuni con- 
Qțra persoanei. Creșterea este, față de 
”anul precedent, destul de mare - 30,7 la 

sută. (V.N.)

Adrian SSlSgean 
adrlan.salBgeanWnformmedlB.ro

Imi pare rău de Octavian Belu. Cel mai mare 
antrenor pe care gimnastica românească l-a avut 
se retrage. Deși așa s-ar fi cuvenit, plecarea sa de 

la cârma gimnasticii românești nu e triumfală. 
Seamănă jenant de mult și nemeritat cu reculul 
unui chelner prins că a luat bacșiș.

rAouăzeci și patru de ani de excelență în activi- 
IL-/tate au fost pângăriți de aerul stricat ai unei 
lucrături. Creator al unei constelații de campioani 
europene, mondiale și olimpice, artizanul unui 
palmares ce numără peste 300 de medalii, e- ■ 
Octavian Belu a ridicat pe podium România 
înaintea Americii, atunci când la restul capi
tolelor gâfâiam în coada Europei.

Pentru noi, tipul uman Octavian Belu este pro
totipul victimei perfecte. într-o țară în care un 
politician poate ajunge prim-ministru di ce 

susține public un infractor, într-o țară în care 
baronii locali scapă de închisoare în aplauze, într- 
o țară unde gospodine dolofane oferă flori mine
rilor torționari, oamenii ca Belu par nefirești.

Fără gașcă politică, extrem de popular, 
neînșelându-ne niciodată așteptările, Octavian 
Belu devine atipic pentru scala noastră de valori. 

O scală în care escrocii și proștii, în cârdășie, sunt 
de obicei în „poll-position" pe listele de vot. 
Numai așa se poate explica poziția Federației 
Române de Gimnastică; sinbnifnS tiu autori1 
in materie, care n-a ridicat un deget să apere 
ooiazul celui mai „prea bun* antrenor al 
României.

Așa că Octavian Belu pleacă! Am mai îngropat 
un domeniu, mediocritatea îmbuibată a mai 
repurtat o victorie. Cu tot efortul, n-am putut însă 

dărâma un miț. Salva de bucurii adusă 24 de ani 
de gimnastele antrenate de Octavian Belu a lăsat 
urme de neșters în fiecare dintre noi. Pentru tot ce 
|a fost: Jos pălăria, domnule antrenor!

Profesorii știu să pornească un PC?
Hunedorenii stau mai bine pentru că au un Județ puternic urbanizat” I

Raluca Iovescu 
EMAIL: rBluca.iavescuWlnformmedla.ro

Deva - Laboratoarele de 
informatică din școli sunt 
prea puțin folosite în 
predarea lecțiilor.

Cu toate că s-au investit sume 
foarte mari pentru dotarea lor: 
peste 80 de milioane de dolari in 
ultimii trei ani. Principalul 
motiv pare a fi „ timiditatea” 
profesorilor când vine vorba de 
calculatoare. Statisticile arată 
că, în 2000, 7% dintre profesori 
știau să lucreze cu PC-ul, în 
timp ce la finele lui 2004 rata 
crescuse la 20%. Pe de altă 
parte, reprezentanții ministeru
lui recunosc faptul că 40 la sută

Subvenția la hectar trage sa moara
Țăranii nu vor mai primi bani pentru lucrări agricole

Tiberiu Stroia
EMAIL: tiberiu.strolaWnformmedia.ro

Deva - Printr-o ordonanță 
de urgență Guvernul a 
hotărât ca în acest an să 
acorde o subvenție de 5.000 
de lei/litru de motorină pro
ducătorilor agricoli.

De subvenție vor beneficia 
producătorii de terenuri agri
cole, care le exploatează indivi
dual, firmele cu profil agricol, 
institutele de cercetare și cele de

Credite pentru 
zonele rurale

Deva (L.L.) - Acordarea de 
credite pentru gospodării, cre
dite agricole precum și credite 
industriale sau comerciale sunt 
esențiale pentru dezvoltarea 
zonelor rurale. Valoarea ma
ximă a creditelor pentru gospo
dării va fi de 4000 de dolari, pen
tru finanțarea investițiilor mici, 
gospodăriilor, producției pri
mare și turismului. Creditele 
agricole vor fi cuprinse între 
4000 și 10000 de dolari, sumele 
urmând a fi folosite pentru 
activitatea de producție, acti
vități comerciale și turism. 
Creditele comerciale sau indus
triale vor fi cuprinse între 10000 
și 100000 de dolari și vor fi des
tinate activităților de prelucrare 
și activităților comerciale care 
pot demonstra că utilizează 
forța de lucru și generează 
suport pentru -Împrumuturile ■>»-- —■ * ■-- _ »« 

dintre profesorii care au urmat 
un curs de specializare pentru 
predarea lecțiilor cu ajutorul 
computerului au repetat proce

Nu doar elevii, ol $1 profesorii trebuie să albă cunoștințe PC.

cult. Estimările făcute de spe
cialiștii din cadrul Ministerului 
Agriculturii arată că valoarea 
totală a acestei subvenții se va 
ridica la aproximativ 4.000 de 
miliarde de lei.

Soluția găsită pentru asigu
rarea acestei sume este redu
cerea sau dispariția subvenției 
de 2,5 milioane de lei/hectar, 
acordată producătorilor agricoli 
care dețin mai puțin de cinci 
hectare de teren arabil.

Potrivit lui Emil Gavrilă, 
șefului serviciului vegetal din 

sul de inițiere, pentru că nu acu
mulaseră cunoștințe. „La noi nu 
sunt prea mulți care să nu știe”, 
susține Sorin Todor, purtător de 

cadrul Direcției pentru 
Agricultură și Dezvoltare Ru
rală Hunedoara, până la această 
dată, nu există încă o decizie a 
ministerului privind retragerea 
totală sau parțială a subvenției 
pentru hectarul de teren lucrat. 
„Așteptăm decizia la nivel cen
tral după care vom informa pro
ducătorii agrțcoli dacă, în acest 
an vor mai beneficia sau nu de 
subvenția de 2,5 milioane de lei 
pentru efectuarea lucrărilor 
agricole”, mai afirmă Emil 
Gavrilă.

dacă zăpada ne 
cheamă la joacă, la intrarea 
la ore trebuie curățați 
bocancii.

(Foto: Tralan Mânu)

cuvânt al ISJ Hunedoara. 
„Aproape 2000 de cadre didac
tice, de la toate nivelele de 
învățământ, au urmat cursuri 
de inițiere. La majoritatea gim- 
naziilor unde se predă informa
tica titularii acestor materii și- 
au instruit și colegii. S-au des» 
curcat cum au putut. Avem și 
avantajul unui județ putemid 
urbanizat, majoritatea dascălii 
lor locuind în oraș. Problema e 
că profesorii nu-și permit sa 
aibă „casă jn calculator și nu 
pot pune In practică cu
noștințele teoretice”. (

în ultimii 3 ani au fbi 
instruiți în Tehnologia 
Informațiilor și Comunicației în 
educație circa 20.000 din cei 
60.000 de profesori de liceu. î

I

Cotă de lemn
Deva (S.B.) - Adminis 1 

trația Parcului Natural 
Grădiștea Muncelului- 1 
Cioclovina, a propus ca 
fiecare familie proprietară 
de păduri să primească can- . 
titățile de 5 mc lemn de foc ; 
și 2 mc lemn de construcție 
pe an, respectiv 20 mc Imn 1 
de construcție în cazul rea- (■ 
lizării unei construcții noi. 
Cota este limitată pentru că : 
‘‘în zonele de conservare : 
specială, în care, conform 
legislației „se interzic orice | 
forme de exploatare sau uti
lizare a , resurselor natu- . 
rale”.

• r---------------- ---------------- -
w • ’ - „ I

adrlan.salBgeanWnformmedlB.ro
rBluca.iavescuWlnformmedla.ro
tiberiu.strolaWnformmedia.ro
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Energie electrică:
Nu sunt programate Întreruperi ta 
furnizarea energiei electrice.

Apă:
Nu sunt programate Întreruperi ta 
furnizarea apei ta Deva. '

Deva - Zam 
Vălișoara - Ociu
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rrtert iw lă-âr crede, Dv tată vă pierdeți Ziua cu > 
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ANTENA 1 ACASĂ TVR 2 PRIMA TV HBO ANTENA 1 DEVA
7*0 Juni TVR Sport Meteo
745 Agenția 2 RW un sfert 

Prezintă: Paul Trașcă și 
Filip Stoler. Informații, 
sfaturi, comentarii șl 
umor. Realizatori: Nko- 
leta Nae șl Livia Șerban 
lancu

845 Desene antaHtKYU- 
0GI-OH (Japonia, 1998)

930 Teleshogping 
10*0 Avanpremiera 
10:10 Nevastikmee și cc 
11*0 Portul mlracotolor (relu- 

Bare) 
1155 Euro-disDocor 
12*0 Tezaur foldoric 

(reluare) 
1330 Decane animala: Leg- 

El enda lui Tartan 
14*0 Jurnal TVR Sport Meteo 
9430 Tefestapptag 
115*0 Alege vlațel Drogul 

înseamnă moartei 
1530 Cultura Eco 
WKronlca 
9655 TVR In dkect 
1725 Viața ai Bonnie 
18*0 Portul mlracotolor 
1850 Sport Mus 
19*0 Jurnal TVR Sport Meteo

)0*0 Partenerul meu tăcut 
gia (comedie, SUA 1999) 

Cu: James Belushi, 
Christine Tucd, James 
Handy, Wade Williams. 
Dooley și câinele lui Jer
ry formează o simpatică 
și eficientă echipă de 
polițiști, chiar dacă Jerry 

>e un câine foarte alin
tat iar Dooley nu mai e 
tânăr.
Magia filmuU: Tom 

Hanks
Vorbe despre fapte 
Jurnal TVR Sport Meteo 
Amantul mari doamne 
Dracula

J CoBvta ai nebune
Q (comedie, coprod.,1978) 

Cu: Ugo Tognazzi, 
Mkhel Serrault 
Claire Maurier, Râmi 
Laurent. Renato și 
Albin formează de 
mulți ani un cuplu 
ide homosexuali
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630 In gura presei 
(reluare)

7*0 Observator Cu Sanda 
Nicola. Sport

MO Canalul do ytM 
10*0 In gura presei 

(reluare) 
1030 Bevy

SM 
Conan 

Interactiv 
12*0 Sue Thomas 
13*0 Observator

Cu Slmona Gherghe 
1345 Bărbatul Ideal

U (reluare) 
16*0 Observator 
1645\4rera-

H A Hi ai pasiune (soap, 
1999, Item) Cu: Edoar- 
do Costa, Giorgio 
Glnex, Edoardo Veto, 
Giuditta Sakarlnl, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Ellsabeta De 
Palo

1745 9595-Teînvață ce să 
fed

. 1855 Meteo 
19*0 Obeanator Sport

Meteo

! 2OH5 Cei mei frumofi snl 
' Emisiune de dlverisment

■ 22*0 Observator Cu Letfția 
Zaharla Sport 

23100 instinct udaas
GKthrilter, SUA 2001) Cu: 

iV '

7*0 Școeto mkfervttijl- 
□toara (reluare) 

730 Decern atimate 
tD(reluare)

8*0 ...chopping 
830 Rwlcte praul 
9*0 RabeNI

10*0 Tonomatul DP 2 
1145 PMlunl 
12:45 Magsfoul ftudtourilof 

teritoriale Studioul TVR 
- lași. Prezintă Oana 
Lazăr. Realizator LMu 
Tudorache

1330 Tetoehopplng 
14*0 Decane anlmito 
1430 Școala midior

B vrăjitoare 
15*0 Imoreună to Europa 
18*0 Tribw» partidelor par-

1630 Ctod minute da cutară 
1645 Jurnal TVR 
17*0RebaW
18*0 Jurnalul euronews pen

tru România
18:15 dnd minute de cutară ; 
1830 Mărturii Teologie 1h cu- < 

Okxl
10*0 Maria Bonta (Colum- .< 

□bl*, 1995)

2QdO Drogul di Raymond 
2Q30 Pa urmele primlor oe- 
‘ fflmeni
21*8 Lumea de aproape Pe 

urmele banilor noștri. 
Anchetă ai privire la 
drumul pe care-l par
curg banii provenlțl din 
contribuția socială.

UN Jurnal TVR Știri, sport, 
nwteo

22*0 Jurnalul euronoM pan- 
România

2215 Chafe feMtățl (dramă, 
ifflSUA 1988) Cu: Denholm

Elliott Jane Seymour, 
Omar Sharif, David 
Warner. Hong-Kong-ul 
se pregătește să Intro 
sub dominația Chinei, 
Iar spiritele sunt tot 
mal încinse. Pentru 
cetățenii americai rari- 
denți to cosmopolite 
metropolă cheile către 
libertate sum drier 
pașapoartele lor

530 fevaftiriadevtoate po
luare)

8*0 Pădurea blestemată
S(reluare)

8:15 Ciocolată cu piper (re- 
Bluare) 

fel 5 RuU (reluare) 
10:15 Iubi (reluare) 
1130 Extravaganța Anaetecto

B (reluare) 
1230 Răzbunarea 
1430 PWa sălbatică. Cu:

B Mariane Favela, Mario 
Clmarro, Carolina 
Tolera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar, Uliana Ro- 
driguez 

1545 PMuraa btoetamată.
HCu: Edith Gonzâlez, 

Gabriel Soto, Adamari 
Ldpez, Jaime Camll, 
LuAMka Paleta, Maya 
Mlshalska, Marfa Sort* 

1730 Poveștii adevărate 
1755 VramM de aosă 
18*0 iltonae. Cu: Saul

BUsazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona, Ana 
de la Reguora, Carlos 
Torres Torrijja

' Mi Cu: Barbara 
_ , Eduardo Santama-
\rina, Ana Martin, Jaque-

7*0 Știrii» ProTV Cete în
tâmplă, doctore 7 

9:10 Omul care aduce

fe15Tânăr șl neânlșflt(r)
0Cu zed de premii, ar 

actori a tșl trăiesc via
ța pe platourile de fil
mare, Identificându-se 
cu personalele, cu că
sătorii, divorțuri ca-n 
filmele care se respec
tă, cu controverse ce-l 
uimesc chiar țl pe cel 
mai mari admiratori, 
Tânăr șl neliniștit con
tinuă să reprezinte un 
miracol, un univers ca
re a cuprins și a cucerit 
mlfioan de ilespectatori. 

1030 Doctorul de suflete 
11 >45 Numai unchi să nu fill 
12:15 La Bloc 
13*0 Știri ProTV 
1345Tatăl (dramă, SUA 1991) 

l3Cu: Patrick Duffy, Lyn
da Carter, Kane Mulgrew 

16*0 Tânăr șl neliniștit 
17*0 Șttfle ProTV 
1745 Teo 
19*0 Ștofe ProTV Sport

2ftlE Spionii ti vacanți
H(comedie, SUA 1993) 

Unul este trăgător de 
elită, unul este expert 
In arte marțiale și unul 
are nevoie să fie schim
bat.. Inteligența gu
vernează In familia lor. 

S'î Lui Jeff și lui Jane Blue 
îi se potrivește perfect 
meseria de agenți se- 

îaeti, dar nu șl cea de
’ oărinti. ‘ 

22:15 Le Bloc 
.*§ Ștofe ProTV Sport 
A orupțl da ttwrtate

" ' odul 4 
ft Pro TV 
ana neagră 
una, SUA, 2000)

. .(reluare)
330 Doctorul de suflate 
♦30 Zâmbete htr-o part» 

(reluare) 
9*8 Coruoti de Hbertate 
■00 Too Emisiune da dl- 

s vartisment (reluare) 
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; 8*0 Start Utile 2 (come- 
fH -U— *ii a aaaa| 

fe20 Micul Oddsmmonn
Ufcomedte, Norvegia, 2000)
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Mark Dacascos, 
Kadeem Hardison, 
Melisa Crider Cea mal 
bună apărare este... 
Atacul I Jim Beckett 

w* era tot ce Tess a visat
Dar i-a păcălit pe toți, 
Inclusiv pe ea. jucând 
rolul soției torid». To
tuși, când soțul ei Jhn, 
cunoscut ca un polițist 
dt bază, sa manifestă 
violent 
Tess devine

bărbatului pe

V

i

i
i
I

»

i

♦

t

"Sffi
dna, >vm m<HUl>,

• ,r 1 jllne Bracamontes, Se
bastian Rulll. Josefina 

’ Echanove, Antonio 
V '.Medetin 
22*0 Oocofetă cu piper. Cu: 
, BMurilo Benklo, Mari-

- ' ana Xlmenes, Marcello 
Novaes, Osmar Prado, 

■■ -r iu» Cabrai, Prlsdla

ronganto Anasto- 
Cu: Norids Batista, 

uan Pablo Raba, Klara, 
Hida Abrahamz, Dora 

, Sadl Marin,
D'Alessandro, 

Cart îl, Gustavo 
*>r . Rodriguez, Mayra Ale-

t
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I

f
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I

. ■•..ffcer Evo 
. Rlvera,.

Atojendrai Bănos, Petri- 
da Navidad

I
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07.45-00.00 Observator
Deva (r)

1635-1645 Știri pa scurt
22.30-23*0 Observator,

* Sdto, SUA 2002) 
.’. 930 Micul Oddemmam 
« Ufcomedto, Norvegia, 2000) 
! 1050 ârttoey Speen. Concert 

Marea Brttento, 2004
I
t
e 
t 
» 
t
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<

: iâSî2Suto?(£rt) 

; «(comedie, SUA 2002) 
■ I0ț15 Din nou acari (dramă,

2135 Medul cel mare 
<l(dremă, SUA 2001) 

23ri 5 Nori regine (dramă, 
[BArgantina, 2000) Cu: 

Gaston Pauls
1:10 Conâselunfe unul 
q agent de pariuri (dramă, 

SUA 2002)Cu: David 
Krumhoitz, Tory Kitties, I 
jfnnritoi nHufnion, rtr 
dwtos Turturro. Hlmui 
este bazat pe un scandal 
real din 1994 Iscat de 
meciurile aranjata din 
campionatul universitar 
de baschet

1230 Hunter (acțiune, 
11 SUA 2003) Cu: Jernes 

anine Esar 
dnemfodne-

: 1440 Siguranță na|Mâ
I■ fvH3 Hwni unumw 

a(dragosts3LXA'--

14*6

I

TELE 7 DEVA
00*0-11 *0 Reluarea omisi

unilor da luni
20*0 Știrile TUI 7 De» 
20.10 La șuetă cu Mcofe 

(partea!)
l

1 I 
' :T 
Șt' 
.' *

i

J-' 
>'0 £ 
t";

; 12.15 Misterele părintelui 
« Dowfina 
; 13*0 Fiicele Iul McLeod 
• 14*0 Umbrele trecutului 
! (western, SUA 2004) 
' 1546 Câmpul sălbatic 

(dramă, SUA 2000) 
; 1730 Orchestra din Sandy 

Bottom (dramă, SUA 
2000)

110,15 Povestea Iul Rich Do- 
I nato (dramă, SUA, 

1090)
I 21*0 Fiicele Iul McLeod 
! 22*0 Brigeda de poliție 
i 23.00 Jordan 
) 00*0 întoarcere

.J
I
1
I

Mspoat Casă ‘ ^2*° Aventuri printre piranha 
;2ri55cN Alpin ' 13*0 Mistere

__________ >, ItlNa Feminin ! 14‘°° Cazinouri americane 
antrenamente pentru coborâre ! H-» latorfl nealuddate 
(M1345 Decalat Schi Alpin . 16.00 Moarte șl boli In fa- 

. CM, la Bomfe, ttaNa Masculin, ) mINa regală 
amronamenta panta coborâr 117*0 Istorii nealuddau 

l 1445 Decalat Combinata Nor- j 18*0 Aventuri ia pescuit cu 
' did CM, le Sapporo, Japonia , Rax Hunt
< 1215 Fotbal Eurogokd (relua- 110*0 Mașini «treme 

re) 1130 Paitinaj Artistic CE, la ; 20*0 Anaconda prezentat
( Torino, Italia Gala laureatilor ! ..............
. (retaaro) 20*0 Fotbal Moduri ; 

dasla 1h Ugo Camptonâor Oue- <
, iun MrnwmMwwfw țrraMvW •

- la Cuxhoton - 22*0 Vânâk

21*0 PuMdtrie
21*5 La șuetă cu Iferia 

miffM » ttâriV
21*0 Știrile TELE 7 Deva 8)
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1
: ttBTifcnRrto Nato 

.{ 22# Foors Plus Prezintă: $11- 
‘ :ț£., via Nlcuto, Rubrica
I CM
; r ,; tetițla Enadțe

; «(dramă, 5UAWCu:
’ »‘ ■’.IWOfyi JWwWp
: f 1*0 Focus Prezintă: Mage-
■ * _ Oz VaeINu (reluare)

10*0 Moda

20*0 Raoato Doolalor
- Ofcomodto, WA 1.

!;Cu: Woody Herretoon, 
Rendy Quald, Vanessa

■; Angel, BIN Murray. Roy 
,,-Munson (Woody Har- 

’ ' raison) a fost campion
•’ 'la popice to 1979. La 

-'•'. .puțin timp dup* co a
. . . câștigat acest titlu, Roy 

a rimas IM o mâni 
pentru că la supărat pe 

r *-’/5jn rival deal său, Enfe 
$ *'■): zis și Big Em 
“*)Tifcn<to Nato

EUR0SP0R1
în trecut 

(dramă, Canada, 2004)
I
I

I
; 11*0 Fota EurogoitoKrolua-
' re) 12*0 Omntoport Watts (re- ’

luare) 1230 Ofr-'------ —

DISCOVERY

RaxNwR

Anaconda prezentat 
de Mgel Marven. Ș«r- 
pil sunt lmp*rpțf toii 
familii conținând 
■pradniHv 24*0 de

In căutarea faraonului 
Vânătorii de mltud.

/
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turismul hunedoreanInvestiții
Se pot obține finanțări nerambursabile de până la 4 miliarde pe proiect

(Fota artiM)

Transportul pe 8Q&

irturilor extreme si 
foarte curajoși, 
inconștienți.

Obiectivele specifice urmărite 
de finanțator - Guvernul prin 
Ministerul Integrării Europene - 
vizează creșterea calității și di
versificarea serviciilor în tu-

Bl Șoferii care nu și-au procurat rovlni- 
etele sunt pasibili de amends, începând 
de astăzi. Cei care nu au achitat taxa 
de utilizare a drumurilor riscă amenzi 
cuprinse între 4 șl 70 de milioane de lei. 
Rovinieta este valabilă timp de un aft 
de la data achitării ei. (C.P.)

Conform normelor metodolo
gice ale Legii 300/2004, care re
glementează astfel de activități,

prmse între un miliard și 4 mi
liarde de lei pe proiect, suma 
reprezentând maximum 50% din 
costurile total eligibile ale 
proiectului.

308ăoW
275^6 iei/l

299od lei/j,
36000 lel/i

privința aplicării legii. Este in
corect ca anumite activități eco
nomice să fie interzise pentru 
unii, iar pentru alții să fie per
mise.

Totuși cei care doresc expres 
să desfășoare activități care nu 
mai apar în nomenclator se pot 
constitui în societăți comer
ciale”, a declarat Daniela Pîrvu, 
reprezentantul Primăriei Deva.

în prezent, sistemul de au
torizare a persoanelor fizice este 
țnai complex pentru funcționarii 
publici, deoarece emiterea au
torizațiilor se realizează de către 
primăriile locale, și nu de către 
Oficiul Registrul Comerțului, 
cum era înainte.

Deva (C.P.) - Declara
țiile fiscale vor putea fi 
transmise și prin sistemul 
electronic de plăți sau prin 
sisteme electronice de 
transmitere la distanță ca 
urmare a modificărilor 
aduse Codului de proce
dură fiscală, a declarat Mi- 
haela Boldor, purtătorul de 
cuvânt al. DGFP Hune
doara. Organele de in
specție fiscală pot lua 
măsuri de conservare a stă
rii fiscale constatate, prin 
aplicarea de sigilii asupra 
bunurilor, și li se dă posi
bilitatea contribuabililor de 
a decide ordinea stingerii 
obligațiilor fiscale restante.

Localitățile hunedorene eligi
bile simt Vața, Geoagiu-Băi și 
Straja, a declarat Marcela Un- 
gureanu, reprezentantul Agen- 
pei penfcu, Dezvoltare Regională 
V Vest în județul Hunedoara.

Fondurile nerambursabile pot 
fi solicitate, în baza unor 
proiecte,, de către întreprinde
rile mipi Si mijlocii cu activități 
de turism* definite conform 
Legii nr.346/2004, cu maximum 
249 de angajați și care. au 
sediul social sau sucursa- 
la/punctul de lucru localizat în 
una dintre stațiunile turistice 
precizate.

Durata de execuție a unui 
proiect nu poate să depășească 
20 de luni.

Firmele eligibile pot solicita 
finanțări nerambursabile cu-

Activitățile independente sub embargou
Informaticienii-singurii care mai pot desfășura astfel de activități

rism, creșterea atracției stațiu
nilor turistice și creșterea 
numărului de turiști, în special 
a celor din străinătate, creșterea 
contribuției IMM-urilor la 
crearea de noi locuri de muncă 
și creșterea investițiilor în 
domeniul privat. Tipurile de ac
tivități care pot fi finanțate de 
acest program sunt: investiții di
recte în utilaje, instalații și 
echipamente pentru sectorul tu- 
ristic/balnear/tratament/agre
ment cu excepția mijloacelor de 
transport și a dotărilor specifice 
parcurilor de distracții; moder
nizarea infrastructurii turistice 
aflate în proprietatea solici- 
tanțildr; construirea de structuri 
de agrement cu excepția 
barurilor, discotecilor, par
curilor de distracții, cazinourilor 
și a structurilor pentru practi
carea sporturilor extreme.

Solicitanții vor depune 
cererile de finanțare la sediul 
Agenției pentru Dezvoltare Re
gională V Vest din Timișoara, 
până la data de 16 februarie, ora 
16:30, sau la Ministerul Inte
grării Europene, până în data de 
18 februarie, ora 16.30.

G3 f £ reduce începând de astăzi dobân
da. la creditele acordate persoanelor fi
zice. Solicitanții vor beneficia de reduc- 

. OotI ce variază între 1 și 4 procente, în 
'țpuncțle de tipul creditului solicitat. (C.P.)

■

cele menționate mai sus sunt 
scoase în afara legii.

Potrivit Legii 300, singura ca
tegorie care poate primi auto
rizație de funcționare este cea 
care. lucrează în domeniul in
formaticii. Noua lege este mai 
restrictivă cu anumite categorii, 
cel puțin până la noi regle
mentări.

Totuși, persoanele care au 
fost autorizate pe vechea lege își 
pot continua activitatea, 
primăriile trebuind să le emită 
viza anuală. „Celor care au avut 
emise autorizații vechi le-am so
licitat pentru moment să mai 
aștepte acordarea vizei deoarece 
avem nevoie de lămuriri, în

Deva - Programul de fi
nanțare are drept scop dez
voltarea economică a lo
calităților - stațiuni turistice 
prin îmbunătățirea infra
structurii de cazare și a 
calității serviciilor.

lO.aCCARPATICA BBDO -0,73
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Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 1 februarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
BNR 37.516 28.855 54.308 24.225 153

I Curau whiter prâcilteșțt băncile Km Deva în 31 lămâile 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint

C V c ® V 0 V C *V C V
BancPost 37.300 37.900 28.650 23.250 54.200 55.000 24.000 25.000 150 158
BRD 37.150 38.050 28.440 29.320 53.540 55.290 23.840 24.670 145 158
Banca Transilvania 37.400 38.000 28.696 29.296 54.132 55.032 24.149 24.599 151 155
Raiffeisen Bank 37.200 37.900 28.450 23.250 53.800 54.900 23.950 24.530 146 156

Cutsul vdutar practicat de casele de schimb valutar din Deva ...... •. -

Star Exchange 37.000 37.600 28.400 28.900 52.500 55.000 23.100 24.700 145 153
Herdan Exchange 37.100 37.500 28.500 28.800 53.000 55.000 23.500

’ i
25.000 148 153
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® RMtni că nu a adaptat viteza la con
dițiile de carosabil acoperit cu gheață 
și zăpadă bătătorită, Sorin G., din Lun- 
coi, a derapat cu autoturismul și s-a tam
ponat frontal cu o altă mașină care cir
cula regulamentar. în urma coliziunii a 
fost rănit Călin R., de 28 de ani, din 
Brad. (V.N.)

0 Trai Indivizi din Retrila, dintre care și 
un minor de 14 ani aflat în abandon șco
lar, au spart o boxă a unui cetățean din 
localitate, din care au furat alimente de 
mai multe milioane de lei. Este vorba de 
Valentin L, 24 de ani, Alin B., 21 de ani 
și, cei măi tânăr, Adrian C. Ei au fost de
pistați de polițiști după trai săptămâni. 
(V.N.)

0 O femele de 40 de ani, din Arad, a 
fost rănită grav pe DN 7, în apropierea 
localității Aurel Vlaicu. Nicolae H., de 51 
de ani, din Ocna Mureș, a virat cu in
tenția de a intra într-o parcare și a in
trat în coliziune cu un alt autoturism con
dus de Constantin M., din Arad, s-a an
gajat Tn depășirea celui care intenționa 
să parcheze într-o zonă în care marcajul 
axului șoselei este continuu... (V.N.)

Atac asupra gimnasticii românești?
Mihai Leu nu s-a întrebat niciodată de ce trebuie să cotizeze!

D-zeul românilor 
e finanțlst!
.Tiberiu Stroia
EMAIL tiberkj.stroia©inftxmmedla.ro

După 15 ani de ^pmocrație, românii au o 

singură certitudine: guvernele trec, poporul 
încă rămâne. în plus, fiecare din cei care 
s-au perindat pe la volanul României au 
avut mereu un țap ispășitor ori de câte ori 
intrau în gard. Care țap era de fapt pisică. 
Pe numele ei „greaua moștenire" și arun
cată de la un guvern la altul.

' - -li ■ - K ■ îi
stăzi, anaftzând recentele declarații ale 

lui Tăriceanu, premierul României, ob
servăm că lucrurile nu s-au schimbat. Și 
acesta a luat pisica grelei moșteniri și, în 
loc s-o rupă-n două, a aruncat-o, din nou, 
în curtea fostei Puteri. Mai mult, ca un bun 
creștin, Tăriceanu l-a chemat în ajutor și 
pe Cel de Sus. „Ne bate Dumnezeu dacă 
cerem mai mult în privința impozitelor", a 
spus mai ieri premierul afaceriștilor 
nemulțumiți. Ce să înțeleagă românașul de- 
aici? Că Dumnezeu e frnanțist? Și că atunci 
când nu se ocupă de iertarea păcatelor se 
delectează calculând impozite? 
Dacă e așa, atunci ar fi bine ca de 

fiecare dată când mergem la biserică să 
plătim un acatist pentru scăderea impozi
tului. Sau să tămâiem un pic lista 
medicamentelor compensate și, de ce nu, 
să stropim cu apă sfințită factura de la în
treținere. Iar la nivel național, să ținem 
slujbe pentru majorarea PIB-ului și pentru 
micșorarea accizei la benzină, 
în felul acesta, poate Dumnezeu va 

reface calculele. Altfel, până la El, pe noi 
ne mănâncă sfântul Fisc.

Valentin Neagu 
EMAIL vatentln.neagu9lnfornimedia.ro

Deva - Fostul campion 
mondial de box, Mihai Leu, 
a declarat ieri la Deva că 
ceea ce Belu și Bitang au 
făcut, încasând procente din 
încasările gimnastelor, este 
o practică internațională.

întâlnirea de ieri cu ziariștii 
a președintelui PUR Hunedoara, 
Petru Mărginean, a avut ca prin
cipal subiect de discuții demisia 
celor care, mulți ani la rând au 
adus pentru sportul românesc o 
sumedenie de medalii - Octavian 
Belu și Mariana Bitang. Numele 
acestor oameni sunt legate de

team datori ca partid să îi 
rugăm pe cei doi să renunțe la 
demisie, pentru că este în joc 
imaginea României”.

Prezent nu întâmplător la în
tâlnirea cu gazetarii, fostul cam
pion de box, Mihai Leu, a ținut 
să precizeze că „nu m-am între
bat niciodată de ce trebuie să 
plătesc 35 la sută din câștig 
antrenorilor. Am plătit și nu m- 
am supărat. Este o practică in
ternațională”. Mihai Leu a mai 
spus că cei doi antrenori sunt 
oamen de mare valoare, iar 
demisia lo/ iste o pierdere pen
tru Romania.

Șeful umaniștilor hunedoreni
a mai spus că nu este normal 
ca cei doi antrenori să-și dea 

gimnastica din România, ©o sue- - -demisia, «ei^^teoriduceftea3 Fede-* 
ce9ele ei. rației -RoMSfai de Gimnfâsticăi

Poate și din acest motiv pentru că nu a gestionat cores- 
Mărginean a spus ieri că „sun- punzător treburile.

S-au spus și alte lucruri in
teresante legate de această 
demisie. Bunăoară faptul că în 
jurul gimnasticii românești sunt 
multe interese, iar ceea ce s-a în
tâmplat nu este deloc întâm
plător. Există inclusiv interese 
internaționale. Mașinăriile însă 
au pornit din țară.

Din cele spuse la conferința 
de presă a mai- reieșit că Oana 
Petrovschi poate fi o unealtă tn 
mâna unor interese. „Fâța este 
o naivă. Este clar că-i manipu
lată”, s-a mai spus în conferința 
de presă.

Aceste lucruri au fost confir
mate indirect de Octavian Belu 
tot într-o conferință de presă de 
ieri. între altele Belu spynea că 
„atacurile - - sunt i nyiotp 
sportului românesc, a gimnas
ticii. Ele sunt dirijate și coor
donate cu o țintă precisă”. -

prtnwnlnlstru! ș! 
țrabuteratifiee

hanțe airakului șg -T. 
15'octombrie'. Pnntwn 
dum națtonțtf, noua Gw

neyțvâatee 
rpat flintr-un

fțO-15 februarie: Se vor enurw 
reeuftatete finafgflte'etogeritor- - : 

’ 27Ș metrixi vor figma Adunarea

proiectul Const!

CcfisttoM se vor^ripijfc^; 
generate șlunnpuGțMjm vșjft 
instalat până » sfârșitul anului. 
Oaeă documentul pste respins, 

’traWertf vorvpteoncuăacUWâir

Era de așteptat să se 
întâmple acest lucru 

pentru că nu se poate 
ca cineva să intre cu 
bocancii în viața ta și 
să nu iei nici o atitu
dine. Este mare păcat 
nu doar pentru gimnas
tică ci pentru întreaga 
Românie!
AnuU Gardian, 
Deva

XȚUmai în România se 
IN poate întâmplă ca 
oamenii de valoare să 
fie înlăturați de ne- 
cunoscuți care vor să-și 
facă publicitate. Este 
mare păcat pentru că 
acești antrenori ne-au 
făcut să ne simțim mân
dri că suntem români.
Floarea Roșca, 
Deva

Nu știu foarte multe 
despre motivele care 

l-au determinat pe 
antrenorul Octavian Belu 
să demisioneze. Dacă de
cizia este ireversibilă nu 
ne rămâne decât să 
sperăm că va apărea un 
nou antrenor de gimnas
tică egal ca valoare. 
Mirabela Olajhu,
Deva

Gei care sunt la con
ducerea Federației ‘ ' 

de Gimnastică sunt res
ponsabili pentru această 
demisie. Este imposibil 
să se intervină în viața 
ta privată, iar noi nu 
putem decât să regretăm 
că s-a ajuns atât de de
parte.
Petru Sonoc, 
Deva

Față de tot ce a făcut 
acest om pentru 

sportul românesc, con: 
ducerea Federației tre
buia să ia o atitudine. 
Autoritățile nu au făcut 
nimic în apărarea s^t. 
Belu este dorit peste tot 
în lume și- pentru noi 
este o mare pierdere. 
Doina Jula,
Deva

Cumperi eu pieoeml

OFERTA 
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• Prefectura Județului Hune
doara: ■' . . .
Dan Prieăjan, subprefect
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• IPJ Hunedoara:
Comisar-șef toaa Poantă, prim- , 
adjunct al șefului IPJ t 

10.00-12.00
. Cttnandarrwrtul de

Cetonei Sfllan Vidrei, ooinan- 
OantLtfCJJ , 1200-14.00
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doare:
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junct ai șefului Poliției Munto- 
piulul Hunedoara 10-00-12.06
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0 Atacantul brazilian Giovane Elber, care 
și-a reziliat contractul cu Olympique Ly
on, a semnat o înțelegere până la finalul 
sezonului 2005-2006, cu formația Borus
sia Monchengladbach, a anunțat, du
minică, gruparea germană. „Când ai' posi
bilitatea de a transfera gratis un Jucător 
precum Elber, nu trebuie să o ratezi”, a 
afirmat directorul sportiv al clubului ger
man, Christian Hochstatter. (C.M.)

pvu iva aiM.iiu.ui gurii ian nvuvi i > 
acuzat că a influențat rezultate* me 
multor meciuri de fotbal la care a tost - 
delegat, au fost plasate în arest .jsre* ț 
vehtiv, a anunțat, duminică, Pqrchewl 
din Berlin. Purtătorul de cuvânt al Par
chetului, Michael Grunwald, a declarat 
că cele trei persoane sunt bănuite de es
crocherie. 0 a patra persoană a fost 
.eliberată. (C.M.)

0 Trei dintre cele patru persoane reți- 
nute în cadrul anchetei deschis»- îm; 
potriva arbitrului german Robert

Octavian Betti

Vicecampioana națională a câștigat derby-ul cu principala contracandidată la locul doi

Octavian Belu și Mariana 
Bitang au demisionat 
Valuri tsunami în gimnastica românească

București (C.M.) - Gim
nastica, cel mai performant 
sport al ultimilor ani din 
România, a suferit o „lovi
tură” similară valurilor 
tsunami din Asia prin de
cizia antrenorilor Octavian 
Belu și Mariana Bitang de a 
demisiona de la conducerea 
lotului feminin de gimnas
tică.

„Am luat hotărârea să demi
sionez în primul rând din cauza 
faptului că văd, din ce în ce mai 
clar, că atacurile se mută de la 
mine către, copilul meu, că pre
ocuparea legată de latura profe
sională începe să dispară și 
crește preocuparea legată de 
viața mea privată. Și dacă am 
acceptat toate aceste atacuri și, 
cât ar fi fost de murdare, le-am 
considerat niște atacuri pe care 
pot să le accept și să le demon
tez în timp, atacurile celelalte 

legate de viața mea privată și de 
copilul meu nu le mai pot ac
cepta. Este o decizie unilaterală, 
demisia mea se găsește deja Ia 
federație, in temenii juridici cei 
mai preciși”, a declarat Octavian 
Belu.

Decizia.de a demisiona este 
urmare a dezvăluirilor din presă 
privind viața sa privată și a pro
cesului intentat de fosta compo
nentă a lotului olimpic, Oana 
Petrovschi. Șecretarul general al 
Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român (COSR), loan Dobrescu, 
a declarat că nu este surprins de 
decizia lui Belu.

„Sincer,, nu este vorba despre 
o surpriză. M-am temut de reac
ția asta, dar vom face orice pen
tru a-i determina să se răzgân
dească”, a spus Dobrescu.

Antrenorul Octavian Belu, 
aflat la lot din 1981, a obținut 
peste 300 de medalii cu echipa 
de gimnastică a României. Mariana Bitang.

Performanță în premieră în Valea Jiului

rilor, iar disciplina extremă a 
jocului colectiv și pragmatismul 
au adus echipei FC CIP o victo
rie „de șase puncte”.

Portarul Vlad lancu și-a salvat 
echipa din multe sttuațH dificile,

Odorlrtau Secuiesc - Virgil 
Stoica, antrenorul FC Cip 
Deva, a găsit rețeta succesu
lui chiar în condițiile ab
senței a doi jucători impor
tanți și vicecampioana 
națională a câștigat, du
minică seara, în deplasare, 
derby-ul cu AS Odorheiu Se
cuiesc, urcând pe poziția a 
doua a clasamentului.

{■rimele divizii la tenis de masă, 
n divizia B, formată din două 

serii de câte patru echipe, Inter 
Petrila va face parte dintr-o serie 
în care va avea ca adversare for
mațiile Gaz Metan Mediaș, Apu- 
lum Alba lulia și Dacia Mioveni. 
Componenții echipei din Valea 
Jiului vor participa, duminică, 6 
februarie, la Sala Sporturilor din 
Deva la Cupa „Inter Petrila” la 
tenis, competiție organizată de 
DSJ Hunedoara în care vor pri
mi replica formației Devateam.

ClPRIAN MARINUț \
E-MAIL: olprian.mannute-. formrr.euto.ro

Suspendarea căpitanului Ga
briel Molomfălean și a gol
gheterului ultimelor etape, Cos- 
min Gherman, pentru cumul de 
cgjfonașe. nu, i-a.împiedicat^«--,15:.ocazii clare, au fructificat 
ceilalți jucători ai FC CIP să 
învingă chiar pe terenul princi
palei contracandidate Ia locul 
doi. Antrenorul Virgil Stoica s- 
a dovedit inspirat in alcătuirea 
echipei și efectuarea schimbă-

într-o competiție foarte puter
nică la startul căreia s-au alini
at 12 echipe din întreaga țară, 
sportivii din Valea Jiului au 
demonstrat că sunt talentați și 
bine pregătiți, ocupând locul IV, 
ultimul care asigura calificarea 
în Divizia B. Succesul compo- 
nenților CS Inter Petrila 
reprezintă o premieră pentru 

j tenisul de masă din Valea Jiului 
și un important pas înainte pen
tru «ortul hunedorean, care din

Derby onorat
Partida și-a onorat statutul de 

derby, ambele formații oferind 
un spectacol de calitate euro
peană. CIP a deschis scorul prin 
Stăncuța care in debutul par
tidei a finalizat un contraatac 
...lansat de portarul lancu, dar 
până la pauză mai buni au fost 
oaspeții.,

Elevii antrenorului naționa
lei, Zoltan Jakob, au impus un 
ritm sufocant, presând careul de 
vean, dar, deși și-au creat peste

București (C.M.) ■ Condu
cerea clubului AC Milan a a- 
nunțat că va retrage tricoul 
cu numărul 3, purtat de Pao
lo Maldini, în momentul în 
care căpitanul formației ita

liene va de- 
>cide să-și în

cheie cariera. 
Anunțul a 

fost făcut de 
administra
torul delegat 
al clubului i- 

Paoto talian, Adri-
Maldlnl. ano Galliani,

în ziuă in ca
re a fost prezentat filmul 
„Paolo Maldini Filmul”, pe su
port DVD,-dedicat carierei fot
balistului italian.

Acesta este cel de al doilea 
tricou retras de AC Milan, 
după cel purtat de Franco Ba
rest, cu numărul & „Paolo re
prezintă isteria acestei echipe.

:WV^.
1 f* L saca,

doar două, conducând cu 2-1 la 
jumătatea partidei. „Vinovat” de 
această ineficientă a gazdelor a 
fost portarul devean Vlad lancu 
care a mtervenit salvator ia cel 
puțin 1V ocazii clare.

Nu există nici un dubiu că tri
coul său va fi retras atunci 
când jucătorul își va încheia 
cariera. Dar, fiți siguri, că 
mai trebuie să așteptăm încă 
mulți ani”, a spus Galliani. 
Fundașul Paolo Maldini, în 
vârstă de 36 de ani, a sărbă
torit recent împlinirea a 20 de 
ani de când evoluează In fot
balul italian, după debutul 
său la AC Milan pe 20 ianu
arie 1985, în fața formației 
Udinese.

Jucătorul italian a câștigat, 
de-a lungul carierei, patru 
cupe europene, patru trofee 
Supercupa Europei, șapte ti
tluri naționale și de două ori 
Cupa Intercontinentală. El are 
126 de selecții în echipa națio
nală a Italiei, cu care a pier 
dut finala Campionatului 
Mondial din 1994 și pe cea a 
Campionatului European din

foarte bine când li se oferă 
ocazia”, declara, ieri, antrenatul 
Virgil Stoica. „E o victorie im
portantă pe care am anticipat-o, 
dar care trebuie completată de o 
evoluție la același nivel până la 
finalul campionatului. Pentru 
meciul următor cu Gomonth 
așteptăm publicul să ne. susțină 
din nou, întrucât meciurile de 
acasă cu echipele aflate în criză 
de.puncte sunt întotdeauna difi
cile”, completa Paul Grecu, vi
cepreședintele FC OP.

Pragmatism ucigător
Repriza secundă a debutat cu 

„recitalul” noii achiziții a deve- 
nilor, Cristian Stăncuța, prin 
care FC CIP a trecut în avantaj 
pe tabelă. Foarte eficient, „ol
teanul” a speculat o eroare a de
fensivei gazdă la golul doi și a 
„țintit” vinciul din lovitură 
liberă la golul trei. AS Odorheiu 
a acuzat șocul și a cedat atât fi
zic, cât și psihic, iar FC Cip a 
profitat și a punctat încă de 
două ori prin Al - Ioani și 
Vișan. Ultimul gol, marcat de 
gazde pe final de meci, n-a mai 
pus în pericol victoria FC Cip.
Valoarea rezervelor

_,.Ma mult.decât victoria mă 
bucură disciplim lin teren și din 
afara lui, respectarea strictă a in
dicațiilor tactice și faptul că 
jucătorii care de obicei sunt 
folosiți mai puțin au demonstrat 
că au valoare și pot juca și ei

1 ----------------
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SPURT 7 8

Draper/Stosur - Ullyet/Huber 6 - 2, 2 - 6t 7 - 6

Finala juniorilor

AUSTRALIAN OPEN
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Finala simplu masculin
Safin - Hewitt 1 6 6 3 . 6 - 4, 6 - 4

Finala simplu feminin
S. Williams - Davenport 2 ■ 6 . 6 - 3, 6 0

Finala dublu masculin
W.BIack/Ullyet - Bryan/Bryan 6-4, 6-4

Finala dublu feminin
Kuznetsova/Molik - Davenport/Morariu 6 - 3, 6 ■ 4

Finala dublu mixt

Rusul Safin s-a plimbat cu trofeul prin Melbourne

„Am încredere în mine”
Marat Safin este conștient că la finele anului nu va fi pe prima poziție în ATP

PE SCURT
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0 Gimnasta Monica Roșu și-a mani
festat intenția de a se retrage din lotul 
național feminin dacă antrenorii Octavian 
Belu și Mariana Bitang nu vor reveni asu
pra deciziei de a-și părăsi posturile.(MF)

0 Echipa FC Porto a pierdut surprinzător 
pe teren propriu, cu scorul de 1 - 3, me
ciul susținut în compania formației Spor
ting Braga, în etapa a XlX-a a cam
pionatului Portugaliei, informează AFP. 
Porto a pierdut astfel poziția de lider.(MF)

Davenport, o ghinionistă

| Anala junioare dublu
, Azarenka/Erakovic - Francova/Szavay 6 - 0. 6 - 2

Young - Kim 6 - 2, 6 - 4

Finala junioarelor
Azarenka - Szavay 6 - 2. 6 - 2

Finala Juniori dublu
Kim/Yi - Young/Baker 6 - 3, 6 4

FEBRUARIE
J

29 Ianuarie -13 februarie:
SCHI ALPIN - Campionatul Mondial la Bormio (Ita);
31 Ianuarie - 6 februarie:
TENIS - turnee ATP la Milano (Ita), Delray Beach 
(SUA^Vina del Mar (Chi}£_ ~ .

31 Ianuarie - 6 februarie:
TENIS - turnee WTA la Tokyo (Jap). Pattaya City;
7 -13 februarie:
TENIS - turnee ATP la Marsilia (Fra). San Jose (SUA), 
Buenos Aires (Arg);
7 -13 februarie:
TENIS - turnee WTA la Paris (Era), Hyderabad:
8 februarie:
ATLETISM reuniune sală la Budapesta (Ung);
9 februarie:
FOTBAl - preliminarii CM 2006, grupa I: Macedonia

■ Andorra;____ ____________
11 -13 februarie:
AUTO - Campionatul Mondial raliuri, Raliul Suediei;

14 - 20 februarie:
TENIS - turnee ATP la Rotterdam (Ola), Memphis 
(SMAj,,Șahia (Bra); . . _ ______ ~_______________
14 - 20 februarie:
TENIS - tumee WTA la Anvers (Bel), Memphis (SUA),
Bogota (®p.i)i_. _ ____ c , v • Pr.'-

15 -17 februarie:
FOTBAL - Cupa UEFA, „16"-imi, manșa întâi, 
Valencia (Spa- Steaua București; _ __ £

19 - 20 februarie:
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (feminin) la Aere (Sue):
19 - 20 februarie:
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (masculin) la Garmlsch (Ger);
20 februarie:
ATLETISM - reuniune sală la Atena (Gre);
21 - 27 februarie:
TENIS - turnee ATP la Dubai (EAU), Acapulco (Mex), 

Scottsdale (SUA);
21 - 27 februarie:
TENIS - turnee WTA la Doha, Acapulco (Mex);
22 - 23 februarie:
FOTBAL - Liga Campionilor, optimi de finala, manșa 
întâi;

24 februarie:
ATLETISM - reuniune sală la Madrid (Spa); _____
24 februarie:
FOTBAL - Gupa UEFA, „16”-imi de finala, manșa a 

doua, Steaua - Valencia;
25 - 27 februarie:
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (feminin) la San Sicario (Ita);
26 februarie:
ATLETISM - reuniune sală la Lievin (Fra);
26 - 27 februarie:
SCHI ALPIN - Cupa Mondiala (masculin) la Kranjska 
Gora (SI®);
28 februarie:
TENIS - turneu WTA la Duoal (EAU);
28 februarie - 6 martie:
TENIS - Cupa Davis (Grupa Mondială, primul tur). 
România - Belarus.

Melbourne (MF) - Tenis- 
manul rus Marat Safin, care 
a câștigat, duminică, Austra
lian Open, primul turneu de 
Grand Slam al anului, a de
clarat că după obținerea a- 
cestui titlu începe să aibă în
credere în capacitățile sale, 
informează AFP.

„Am obținut o mare victorie, 
dar nu pot să mă gândesc că aș 
putea deveni numărul 1 mondial 
până la finalul anului. Lucrurile 
trebuie să se liniștească și să 
continuu să muncesc. înainte nu 
credeam în mine. Am comunicat 
bine cu antrenorul și rezultatele 
au venit. Acum am mai multă 
încredere în mine. în 2002, după 
ce am pierdut în fața lui Johan
sson, nu mai credeam că pot câș

Nicholas Anelka a fost 
prezentat ieri oficial fanilor 
echipei Fenerbahce, atacan
tul francez Hind ultima achi
ziție a clubului din Istanbul.

Tricou „marinăresc” de preț
Magdeburg (MF) - Un tricou 

cu semnăturile jucătorilor for
mației de handbal masculin 
HCM Constanța a fost vândut, 
cu 80 de euro, duminică, în ca
drul unei licitații inițiate de or
ganizatorii turneului de la Sper
gau, pentru ajutorarea victime
lor cutremurului și valurilor 
seismice din Asia.

Toate cele patru echipe care 
participă la turneul de la Sper
gau, HCM Constanța, SC Gladia
tors Magdeburg, FC Copenhaga 
și US Creteil, au donat câte un 
tricou cu semnăturile tuturor ju
cătorilor, fondurile obținute du
pă licitație urmând a fi virate în 
contul UNICEF, pentru un pro
gram de reconstrucție a școlilor 
distruse în catastrofa din Asia.

tiga un Grand Slam. Mi-am spus: 
«sunt bun, dar nu destul de bun 
pentru a-mi adjudeca un Grand 
Siam». Trebuie să crezi în tine. 
Iar eu nu credeam în mine. Du- 
H ■..... :•......... ••••.....................
Nu eu am pierdut acest meci, 
ci l-a câștigat Marat. Nu am 
jucat rău, dar el a fost prea 
bun. Este incredibilă forța pe 

care o gene; sază
Lleyton Hewitt

..........................................n 
pă acest titlu încep să am încre
dere în mine și în capacitățile 
mele”, a spus Safin.

Marat Safin l-a învins îri fina
lă la Australian Open pe Lleyton 
Hewitt, cu scorul de 1 - 6, 6 - 3, 
6 - 4, 6 - 4. „în primul set nu-mi

Victorii, remize și înfrângeri pentru românir
Echipele lui Hie Dumitrescu, Cărăbaș și Godrea au obținut succese

Atena (MF) - Antrenorul 
Hie Dumitrescu a obținut 
primul succes în calitate de 
antrenor al echipei Aigaelo 
Atena, care a învins, dumini
că, pe teren propriu, cu sco
rul de 2-0, formația OFI Cre
ta, în etapa a XVII-a a cam
pionatului Greciei.

Cele două goluri au fost îns
crise de Adamos '78 (autogol) și 
Manousakis '84. Tot în campio
natul Greciei, mijlocașul Stelian 
Carabaș a evoluat până în minu
tul 85 al meciului pe care echipa 
sa, Xanthi Skoda, l-a câștigat, pe 
teren propriu, cu scorul de 3 - 1, 
în fața formației Panathinaikos 
Atena. La oaspeți, jucătorul Lu
cian Sânmărtean nu a fost fo
losit. Atacantul Nicolae Mitea a 
fost titular la Ajax Amsterdam 
în meciul terminat la egalitate,

Licitația a fost inițiată, pe In
ternet, la începutul acestei săp
tămâni, dar până vineri, nimeni 
nu oferise pentru tricoul echipei 
constănțene mai mult decât su
ma de pornire, de 10 euro. După 
primul meci, în care HCM Cons
tanța a învins US Creteil, scor 
27 - 24, prețul tricoului echipei 
române a început să crească. Li
citația s-a încheiat înaintea dis
putării finalei competiției, în ca
re HCM Constanța a întâlnit SC 
Magdeburg. „Marinarii” au pier
dut finala, dar au lăsat o bună 
impresie în Germania. Tricoul 
echipei germane s-a vândut cu 250 
de euro, cel al echipei din Franța 
cu 101 euro, în timp ce pentru 
tricoul grupării daneze s-a plătit 
suma de 60 de euro. 

venea să cred că pot juca atât de 
slab. Este enervant să fii atât de 
aproape de titlu și să-l vezi în- 
depărtându-se. Știam că pot juca 
mai bine și eram nervos pe mine 
însumi. Totul s-a schimbat așa 
cum mă așteptam.

Hewitt a făcut câteva greșeli, 
am câștigat câteva puncte și mi-am 
recăpătat încrederea. Mi-ajp asu
mat multe riscuri. Ar fi fost’o 
mare decepție dacă pierdeăhi a 
treia finală la Australian-Open, 
așa că este o mare ușurare că 
am câștigat

Australianul Lleyton Hewitt a 
declarat că Marat Safin a fost un 
adversar extrem de puternic. 
„Nu eu am pierdut acest meci, 
ci l-a câștigat Marat. Nu am ju
cat rău, dar el a fost prea bun. 
Este incredibilă forța pe care o 

scor 0 - 0, pe teren propriu, în 
fața echipei Den Haag, îji etapa 
a XlX-a a campionatului Olan
dei. Mitea a fost înlocuit în mi
nutul 46 cu Pienaar. în etapa a 
XlX-a din liga a doua a campio
natului Germaniei, jucătorul 
Laurențiu Reghecampf a fost in- 
tegralist la Alemannia Aachen, 
în meciul pierdut, pe teren pro
priu, cu scorul de 0 - 2, în fața 
formației Ahlen. Reghecampf a 
obținut un penalti în minutul 61, 
care a fost ratat însă de Michal- 
ke. Mijlocașul Constantin Gâlcă 
a evoluat pe toată durata parti
dei pe care formația sa, Almeria, 
a pierdut-o, în deplasare, cu sco
rul de 0 -1, în fața echipei Celta 
Vigo, în etapa a XXII-a din Se- 
gunda Division. Mijlocașul Paul 
Codrea a fost titular la Torino, 
în meciul câștigat, duminică, pe 

Irina Slutskaia a câștigat și în ediția din acest an, medalia 
de aur la Campionatul European de patinaj artistic de la Torino. 
Rusoaica a strâns ropote de aplauze și în cadrul Galei Cam
pionilor desfășurată la închiderea competiției.(D.N.) (Foto, epa»

generează. Poate peste câteva zi
le îmi voi spune că am realizat 
o mare performanță, dar acum 
sunt decepționat. Jocul meu este 
mai bun decât în urmă cu 18 
luni. Ăm jucat o finală la US O- 
pen, o finală de Masters și una 
aici, nu este rău, chiar dacă mi- 
aș fi dorit să câștig măcar una.

Nu am simțit o presiune deo
sebită, pentru că toate meciurile 
au fost adevărate finale. Este șx 
traordinar să simți o țară întrea
gă în spatele tău, iar publicul a 
fost incredibil. A fost ca și cum 
aș fi jucat în Cupa Davis timp 
de două săptămâni. Este turneul 
meu preferat. Nu voi mai juca 
până la Cupa Davis (n.r. ■ la în
ceputul lunii martie)”, a declarat 
Lleyton Hewitt.

Nicolae Mitea

teren propriu, cu scorul de 2 -1, 
în fața formației Ascoli, în eta
pa a XXIII-a a ligii secunde din 
campionatul Italiei. Codrea a 
fost înlocuit în minutul 77, cu 
Franco. în etapa a XVIII-a a di
viziei secunde din Turcia, fun
dașul Iulian Miu a evoluat pe 
toată durata partidei pierdute de 
Bursaspor, cu scorul de 0 - 1, în 
fața echipei Vestei Manisaspor. 
Coechipierul său, Cornel Frăsi- 
neanu, nu a fost folosit.
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Bd Doi Indivizi au spart fotr-o noapte gara
jul unui cetățean din Petrila, de unde 
au furat piese auto ți alimente în valoare 

ttie aproape 10 milioane de lei. Polițiștii 
L>n cadful Formațiunii de Investigații 
Wrirninate Pefrila i-au dibuit însă destul.

de repede. Este vorba de Călin G., 27 
de ani, din-Petroșani, șl Wie P., 21 de 
ani, din Petrila. (V.N.)

Gelozie am cu moartea
Petrila (M.T,) - Șoferul Formațiunii de 

Pompieri Civili, Nicu Negoiu, de 48 de ant, 
și-a bătut soția cu o lopată până când 
aceasta a intrat în comă. După 30 de mii 
de căsnicie, gelozia și alcoolul l-au deter
minat pe bărbat să recurgă la violență pen
tru a-și recâștiga soția, de 45 de ani. in 
urmă cu câteva luni, femeia a plecat de 
acasă pentru că nu se mai putea înțelege 
cu soțul, spunându-i că are de gând să di
vorțeze. împreună cu cei trei fii ai săi s- 
a mutat intr-o locuință, cu chirie. Vineri 
dimineața, în jurul orei 6:00, băut și cu 
gândul că este înșelat de soție, a așteptat- 
o pe stradă, în apropierea locuinței, unde 
a bătut-o cu o lopată. După ce i-a aplicat 
mai multe lovituri, a plecat la Poliție, unde 
a anunțat că și-a ucis soția și a lăsat-o în 
stradă. Polițiștii au anunțat ambulanța 
care a transporțat-o pe femeie la spital, 
in comă. Nicu Negoiu a fost prezentat tri
bunalului Hunedoara, care a emis pe nu
mele său mandat de arestare preventivă 
pe 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, 
bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea 
de până la 12 ani.

de pompe funebre
Ajutorul de deces acordat în acest an are o valoare de 9,4 milioane de lei

Local de veci
Acesta se solicită bisericii de 

care aparține familia persoanei 
decedate. Pentru locul de veci se 
va achita o taxă cate nu 
depășește două milioane de lei. 
Chitanța se va prezenta admi
nistratorului cimitirului, împre
ună cu care se va alege am
plasamentul. Există in județ la 
ora actuală cimitire declarate 
„închise”, unde nu mai există 
locuri de veci, de vânzare. Sunt 
rare situațiile când aici se poate 
procura unul și atunci este vor
ba de acele locuri care au fost 
pierdute, deoarece nu au fost 
„răscumpărate” «Altfel spus nu 
s-a plătit, după zece ani, o taxă 
care atestă prelungirea dreptu
lui de proprietate. Pentru 2005, 
această taxă este de 700 de mii 
de lei; Sunt persoane însă care 
fac negoț cu locurile de veci. Nu 
de puține ori la mica publicitate 
găsim anunțuri privitoare la ast
fel de tranzacții. în funcție de 
amplasament și de modul cum 
a fost „amenajat”, prețurile vari
ază, în medie, între 7 și 35 de

CLARA Pfe
BMMk olara.pas@lnformmadla.ro

Deva - Decesul unei per
soane implică pe lângă stre
sul psihic fi o multitudine 
de cheltuieli fi alergătură.

Serviciile de pompe funebre 
oferite de firmele hunedorene 
specializate în domeniu sunt 
complexe. Dar până a ajunge 
aici mai trebuie făcute câteva 
drumuri.

Certifteatal de deces
Documentul se eliberează gra

tuit (te Biroul de Stare Civilă al 
primăriei din localitate. Pentru 
a obține certificatul de deces 
aveți nevoie de constatatorul 
medical (eliberat de medicii Se 
familie sau doctorul care a con
statat decesul), buletinul de iden
titate, certificatul de naștere și 
cel de căsătorie al persoanei de
cedate. Cel care solicită certifi
catul, obligatoriu, trebuie să 
aibă asupra sa propriul act de 
identitate.

milioane de Iei sau chiar mai 
mult. în plus, pentru a fi în
mormântat creștinește și a be
neficia de slujbele religioase tre
buie achitată tot la biserică o 
taxă de cult. Aceasta este sta
bilită anual de către Consiliul 
Parohial și variază de la o bi
serică la idta, de la sat la oraș.

Pompe ftmebre
La firmele specializate în acest 

domeniu se pot achiziționa toate 
cele necesare înmormântării: 
sicriu, coroană, lumânări, cruce 
de lemn, batiste și prosoape (con
form tradiției ortodoxe). Aici se 
pot face și comenzi pentru colaci 
și parastași. Dacă toate sunt 
cumpărate de la o singură firmă, 
aceasta asigură și transportul la 
capelă. în județ, sunt capele ce 
aparțin bisericilor (unde se

I 
! 
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achită o taxă de 250-400 de mii de 
lei), precum și capele private 
(unde se practică tarife cuprinse 
între 20 și 30 de mii de lei pe ora 
de utilizare). în funcție de posil 
bilitățile financiare, credincioșii 
organizează o „pomană". [

Ajutorul de deces
Valoarea ajutorului este în 

acest an de 9,4 milioane de lei) 
Suma se înjumătățește dacă ajui 
torul se cere pentru decesul u| 
nui membru al familiei asigu| 
râtului. Ajutorul financiar se 
acordă unei singure persoane în 
baza mai multor documente^ 
printre care se numără actele 
care atestă suportarea cheltui 
ielilor ocazionate de deces. îrt 
cazul decesului unui pensionar, 
plata ajutorul se solicită Casei 
de Pensii.

1,5 -10 mltloane lei
_ 300 - 900 mii de. tei

__  2000-12000 le»

Sicriu _____
Garrdtură (sălie) 
Lumânări________
Candele

«artificiale...
* .________net urate

Cruce lemn
Colaci

______________
Pomană(30.pefsoane)

00-1,2 mii lei 
' 6000 - 8000 fei/bUC 
40000 - 80000 lei/buc

3,5 - 4,7 mu lei

Pârtiile de schi din Parâng au fost luate 
cu asalt de turiști din toată țara.

Triplu eveniment cultural la Eleva
în județul Hunedoara sunt aproape 60 de biserici din lemn
Sanda Bocaniciu
EMAIL: sanda.bocaniciu@lnformmedia.ro

Deva - O lansare de carte 
șl vernisarea unei expoziții 
de grafică și fotografie stint 
evenimentele culturale care 
vot avea foc joi, 3 februarie 
2005, la ora 13.00.

Albumul etnografic „Vechi 
biserici de lemn din județul

cel Lapteș, iar expoziția este 
semnată de publicistul Nicu 
Jianu (fotografia) și graficianul
Emil Vacea (grafica). Mani
festarea va avea loc la sediul

numai din județul Hunedoara, 
unele cu vechime impresio-
nantă, construite pentru a fi 
lăcașe ce servesc diverse religii 
și pentru că așa și-au Horit bunii

Zece mil de turiști
Deva (C.P.) - Aproximativ zece mii de 

perSoane s-au aflat în acest week-end pe 
pârtiile de schi din Valea Jiului. Grosimea 
stratului de zăpadă pe pârtii era de circa 
60 de cm în Parâng și de 80 de cm în Stra
ja. Teleschiul a funcționat până la miezul 
nopții, iar zonele unde se schiază sunt ilu
minate artificial. „Am avut ceva probleme 
cu cei afiați pe pârtii, în sensul că au 
suferit entorse, luxații și fracturi. Nu au 
fost semnalate cazuri de turiști rătăciți 
pe munte”, au declarat reprezentanții Sal- 
vamontului.

Hunedoara” este noul volum al 
etnografului și scriitorului Mar-

Sindicatului „Thalia” din cadrul 
Teatrului de Revistă Deva și se 
dorește a fi semnal asupra mag
nificului tezaur existent în 
județul Hunedoara ce constă In
tr-un număr record de biserici 
din lemn. în patrimoniul națio-

creștini din zonele unde biseri
cile au fost ridicate. Unele din
tre ele sunt foarte cunoscute 
însă altele, în care civilizația a 
pătruns mai greu, oferă și astăzi 
numeroase surprize prin des
coperirile făcute, la un moment
dat, de oameni interesați de va
lorile și bogăția noastră.

Local a aprobat, la sfârșitul 
lunii decembrie, un proiect 
de hotărâre privind con
struirea unui heliport în 
apropierea Spitalului Mu
nicipal. Terenul, situat pe 
Strada Pricazului, va fi dat 
în folosință pe durata exis- 1 
tenței serviciului de asis
tență de urgență acordată 
cu elicoptere, conform leg- ‘ 
islației în vigoare. „Din , 
păcate, partea juridică nu 
este încă rezolvată, fiind 1 
necesară înfințarea unei 
asociații care să se ocupe 
de această problemă, a 
SMURD la Qrăștie. în plus 
trebuie elaborat și un caiet Ș 
de sarcini care să cuprindă 
și modul de utilizare a . 
obiectivului”, a declarat H 
primarul Iosif Blaga. Cos- < 
turile construirii heliportu- 
lui se ridică la câteva zec?' 
de milioane, suma fiind su- | 
portată din bugetul local.

Marcel Lapteș - etnograf Biserică de lemn

Poza cea mai haioasă!

Cete mai reușite fotografii vor apărea ta nu
merele de sâmbătă ale Cuvântului liberi

Condiții:
• fotografii color;
• să Surprindă o imagine nostimă din viața 
familiei, o întâmplare de vacanță ș.a.;
• protagoniști pot fi membrii familiei (copii, 
părinți, bunici), prieteni sau aceștia și animalele 
Ibr preferate.

Perioada desfășurării concursului; 
11 ianuarie - 31 martie 2005

Fotografiile se vor trimite, împreună cu o scurtă 
explicație Și talonul de participare, pe adresa 

Cuvântului liber; Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr. 37 A (în clădirea CEPROMIN, la parter), 

pentru Viorica Roman; sau pe 
E-MAIL: viorica.romanOinformmedia.ro.
Informații suplimentare: 0254-211.275.

TALO* M CONCURS
hkimâ . . -■<
Prenume......................................................
AdfesS • , ■ . . ■ . . ■ ■ ■ ■ ■,«....
Telefon . . ..... . . .  ................ ...
Sunteți abor>“v.

Emil Vacea - graficianNicu Jianu - publicist

mailto:olara.pas@lnformmadla.ro
mailto:sanda.bocaniciu@lnformmedia.ro
viorica.romanOinformmedia.ro
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0 Producătorii agricoli vor primi subven
ția de 5.000 lei pe litrul de motorină, dar 
banii vor veni prin redistribuire, din buge
tul programului prin care se acordau 2,5 
milioane lei/hectarul de teren agricol. (L.L.)

marți, 1 februarie 2005

bit parcul de la

0 Elevii pot acorda profesorilor note pe 
un site apărut de curând, www.califica- 
tiv.ro. Elevii pot acorda profesorilor trei 
calificative, pentru ușurința în exprimare, 
ajutorul dat elevilor și claritatea în expri
mare, folosind o scală de la 1 la 10. (R.L)

poalele Cetății. Fi

DNK Deva - lila - Zam
N ’’ ' Simeria - Slmerla Veche

• Mtaiaii mai pot fi întâlnite șl pe principalele 
c afters rutiere de pe raza focalhapior Brad - Orâștie 
0 - Hațeg - Petroșani - Vulcan - Lupenl. 
k--------------------------------------------------------------

indcă este frig, nu e
gu- indicat să ieșim cu

- capul descoperit
(Foto: Sanda Bocanlclu)

tl

‘ Proiecte pentru elevi
Hunedoara (R.l.) - Colegiul Tehnic

14 „Matei Corvin" din Hunedoara derulează 
*4 în prezent nu mai puțin de șapte proiecte
15 finanțate din fonduri Phare și pregătește 
,. depunerea a două noi proiecte chiar în 
,f’ aceste zile. „Astăzi vom depune documen- 
(6 tația pentru un proiect lingvistic „Soc- 
17 frates”, iar în 11 februarie este termenul 
iș pentru programul „Leonardo da Vinci”, 
îs unde ne interesează mobilitățile pentru 
19 elevi", precizează directorul instituției, 
’ Claudiu Voinia. Acest din urmă program

este specific formării profesionale și la el 
vor participa nouă elevi, însoțiți de un 
profesor, care vor lua parte la un stagiu 
de practică de trei săptămâni în Italia. Ti- 

s tulatura programului de instruire este 
„Formare profesională și consiliere profe- 

s sională cu mijloace TIC”. Alt proiect care 
debutează la colegiul hunedorean, „O șan
să pentru cariera profesională”, se adre- 

. sează foștilor absolvenți care sunt în cău- 
, tarea unui loc de muncă. „Se vor selecta 

30 de elevi din 15 școli csâ® se vor afla sub 
>2 îndrumare specializată și cărora li se va 
g întocmi un plan de carieră și un bilanț 
'3 de competență. Ideea e ca, la final, 6 din

tre ei să-și găsească un ioc de muncă”.

I
Afecflunî respiratorii tratate homeopatic

Deva (V.R.) - Tratamentul 
homeopat to general și cel al 
afecțiunilor respiratorii în 
special, ne e prezentat de dr. 
Carmen Ghiță, medic de 
familie, specialist în home
opatie și acupunctură.

HOMEOPATHS vine din cu
vintele grecești „homos”, cu sen
sul de similar, și „pathos” - 
suferință; deci homeopatie În
seamnă suferință similară.

Remediile care în doze mari 
produc simptome omului sănă
tos, in doze infinitezimale aduc 
vindecare celui bolnav. Exem
plu: cafeaua în cantități mari 
produce insomnie, dar adminis
trată ca remediu homeopat e in
dicată in insomnie.

Această metodă terapeutică se 
adresează tuturor vârstelor, de

i alllbd 3*1 ■ r .• aWaaalllawwI teeSK

-J

AMDAJEAZĂ;
■ictuighec
«1 fierar
-S aMari-falaețarl 
■1 muMltari noealffleațl

cv-urlle se vor depună Ic secretariat
ul firmei din Deva, depozit zona Qărll 

Tel./fax 0254-213141,219T51.
Lipsa consumului de alcool prezintă 

un avantajl 
Rugăm seriozitate maximă.

SC A&B EXPERT INSOL- 
VENȚĂ SRL fluosMoara 

- raderile prafaioidS da raorșanairi |i lr*“ < r idem 

îwnmă iui aiiwi ii oannarn ca ra omcIm procedura anritati du uaea 
64/19W cu Mra la iimioaraa radarajl cottier ia:

urm-

riiroririit
l.SCBAULF0tESTSSLcumfoi»iBrad,*.TM|«i-SMMow.2283/CA/04.112004, 

m docar 8W1/2® buncU Hunedoara, lormraitlIniHpoiOrudraunariaclodaraliilor
de aecrȘă ede 7W.MO5.
2. SC MCKMBAHOME) ML cu mU n Dara, Mm Mi, H F, 28 - Sarifti
nr. 2218/CA/15.Î0.26M, docar 97*2/2004 - Tribunalul Hunedoara, Umanul imH 
pontau depunerea doc nr do craanri ratai £02.2006.
3. $CMBniOlSBt¥9l,cuNdNlînDora,ilr.Du5uZandimcu,blQ,ap.l3- ‘ (
m 114 rar 5575/2OH ■ TAundul Hunedoara, ir dfimMS
pontau dofNMoa dadoKȘsor da marin ate £012006.
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****** BURUIANAUNIUNEA

din municipiul Hunedoara
cu sediul în strada Bicaz nr.2, organizează, în data de 

17.02.2005, ora 9.00, LICITAȚIE PUBLICĂ pentru

închiriere mese legume fructe în Piața 
Obor șl Piața Dunărea, chioșcuri amplasate 
în sectorul Bl Piața Obor și mese comer

cializare produse
industriale Piața Dunărea.

Documentația de licitație se poate procura de la sediul Ad
ministrației Piețelor, începând cu data de 11.02.2005, ora 
9.00.
Plicurile cu oferte se vor depune, până la data de 16.02.2005, 
ora 13.00, la sediul Administrației Piețelor Hunedoara. 
La licitație pot participa agenți economici autorizați să 
efectueze acte de comerț și care nu au datorii față de buge
tul local al municipiului Hunedoara.
Informații suplimentare la telefonul 712.779.

4

Ara 234, af. 1989, 8 locuri, motor de 
bună. Preț 79 mii. lei.

dr. Carmen 
Ghlță

la sugari la vârstnici, și unei pa
tologii foarte largi - afecțiuni cu
tanate, respiratorii, digestive, 

ginecologice, ne
vroze etc. Când 
nu se obțin rezul
tate, înseamnă că 
tratamentul n-a 
fostapllcat corect, 
cu respectarea si
milarității tutu
ror simptomelor, 

adică nu s-a ținut cont de reac
tivitatea generală a organismu
lui, care este proprie, indivi
duală pentru flecare dintre noi.

In sezonul rece sunt frecvente 
afecțiunile respiratorii, Începând 
de la feringite, otite până la 
pneumonii și bronșite. Cu trata
mente corect și atent alese se 
vindecă ușor infecțiile respira
torii, se previn adesea compli

Cu sediul în Deva, Aleea Nuferilor, bl. M5, județul Hunedoara
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor societății 

pentru data de 25.02.2005. ora 10. la sediul societății, 
cu următoarea ordine de zl:

1. Analiza activității economlco-flnanclare a societății, măsuri 
ds reorganizare a societății;
2. Schimbarea, structurii acțlonarlertulul, pentru o mal bună 
stimulare șl motivare a personalului;
3. Schimbarea sediului social al societății;
4. Completarea obiectului secundar de activitate;
6. Eliberarea din funcție a membrilor Comisiei de cenzori șl 
numirea unor noi cenzori;
6. Diverse.

In cazul 1h care nu se întrunește cvorumul necesar la prima con
vocare, se convoacă adunarea generală a acționarilor pentru da
ta de 28.02.2006, oră 10, la aceeași adresă.

cațiile și șe întărește sistemul 
imunitar. Dintre remediile 
homeopate, cel mai frecvent 
folosite în tratarea virozelor 
sunt: Aconitum, Gelsemium, 
Ferrum phosphoric, Eupatori- 
um, Oscillococcinum, care sunt 
eficiente doar când se ține cont 
de regula ^sfaniltmum” (adică' un 
produs este eficient doar când 
boala are anumite simptome - 
n.r.). De aceea e indicat să nu se 
administreze „după ureche’* ci 
apelând la farmaciști avizați și 
la medici specializați to dome
niu.

Tiotd: Dsci! ouați fafittaW 
pe teme de sdndtate, ne puteți 
contacta la telefonul 21127S 
(pentru Viorica Roman) sau 
la adresa redacției - Deva, 
Str. 22 Decembrte, nr. 37A, 
parter.

dealer
produce șl comercializează

- tâmplirie PVC import Germania 
ca grân tenaopen.
- jahude verticale

din ahmainia cu trieco-

- rolete «detioan PVC ri aluminiu

)

Vacanfa la munte 
. Hunedoara (S.B.) - în 
protocolul de înfrățire cu 
orașul Szombathely - Unga
ria, semnat In amil 1990 de 
municipiul Hunedoară se 
prevede și organizarea de se» 
jururi, pe baza principiului 
reciprocității, pentru gru
puri de copii din cele două 
localități

Astfel a fost lansată invi
tația către un grup de copii 
din Szombathely, împreună 
cu doi însoțitori să participe, 
în perioada 30 ianuarie - 5 
februarie 2005, la o tabără de 
schi, urmând ca în vara an
ului 2005 up grup de eonii 
din Hunedoara să petretaa 
o parte “din vacantS'-hri- 
Balatonbereny. Tabăra de 
schi se va desfășura la Stra
ja sau Râușor pe o perioadă 
de șapte zile.

-

*

(*

Cursuri gratuite de pregătire în domeniul IT 
SC INFOMIN SA Deva

Organizes* ta DEVA;

1 cursuri de pregătire în domeniul tahaotogWov tafermațloi, 
A proiect finanțat da Uniune» Europeană prin prooramul niAltt 

2002 Coeziune Economică șl SoeiaM- 
Umane, pentni.

• personal angajat în IMM-tiri

• personal angajat In întreprinderile de stat oftate în 
proces de restructurare.

c Proiectul permite accesul gratuit, egal șl natSscrimtaato- 
îriu al adulțlfor care au Ieșit din sistemul școlar, eu pregttlre 

<> mintal liceali, pentru care sunt oferite oportunltițt egale, 
înscrierile pentru participarea ta curs au început cu data 

de 26 Ianuarie 2005, la sediul SQ INFOMIN SA DEVA din: 
DEVA: STR.22 DECEMBRIE, NR.37A,

TELEFOANE: 21*916, 21471*. , L

Dada 1304 papuc, af. 2000. 
Preț 105 mii. lei.
Tel. 0740/532990.

•A

«â ‘‘

http://www.califica-tiv.ro
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63 La Berilnală Cel mai recent lung-me- 
traj al lui Radu Mihăileanu, „Va, vis et 
devfe'iS’ (,Live and Become"). va avaa 
premiera la Festivalul de Film de la Berlin.

0 în decolteu. O femeie din Marea Bri
tanic și-a scos la licitație pe internet 
sânii ca spațiu publicitar și a semnat 
deja primul contract. Angel Brammer (27 
ani) va puitâ pe decolteu logo-ul unei 
companii timp de 15 zile.

Mamă pentru a patra oară
Aman (MF) - Regina Rania, soția rege

lui Abdallah al II-lea al Iordaniei, a adus 
pe lume, duminică seara, un băietei bo
tezat Hachem, cel de al patrulea copil al 
cuplului, a anunțat palatul regal. Regele 
Abdallah a II-lea și regina Rania aveau 
deja un băiețel și două fetițe.

Nașterea prințului Hachem a coincis 
cu cea de-a 43-a aniversare a tatălui său, 
care a preluat tronul in februar] 1999.

Cuplul regal le-a cerut iordani iii să 
nu trimită fiori la palat și să nu publice 
felicitări in ziare, ci să facă donații pen
tru o campanie de ajutorare a orfanilor, 
inițiată de regina Rania la sfârșitul anu
lui 2003.

Bronzuri de Dall, furate
Bruxelles (MF) - Mai multe opere ale 

artistului spaniol Salvador Dali, printre 
care trei sculpturi in bronz, expuse Ia o 
galerie de artă din Anvers, Belgia, au fost 
furate sâmbătă.

Hoții au forțat ușile și au părăsit ga
leria cu trei sculpturi de bronz și câteva 
gravuri pe lemn, potrivit proprietarului 
galeriei Dasc, Dave Schweitzer.

Hoții au luat cele mai scumpe sculp
turi expuse a afirmat acesta, evaluând 
valoarea c perelor furate la aproximativ 
70.000 de euro. Parchetul din Anvers a 
deschis o anchetă în acest caz.

echrt

centru-vest a Statelor Unite ale; 
Americni, se va putea extinde M 
în sectorul sudic, editând in 23 
de state un număr de 58 de cc- 
tidiane cu un tiraj total de 1,7 
milioane d 
Lee Entert 
urmă cu țL «m.

Grupul media Pulitzer a fost 
creat în 1878 de jurnalistul 
Joseph Pulitzer. Urmașii aces- 
tuia controlează încă 88% .din 
drepturile de vot ale companiei 
și 55% din acțiuni.

exemplare.
Lses a fost 
ani.

Lee Enterprises cumpără Pulitzer
Devine numărul patru pe piața cotidianelor

Regizorul a câștigat 14 premii cu „Mar adentro” ui Spaniei pentru Oscaruri
Madrid (MF) - „Mar aden

tro” (The Sea Inside), în re
gia lui Alexandro Amenabar, 
deja premiat Ia Veneția și la 
Globurile de Aur, a dominat 
cea de-a 19-a ediție a Premii
lor Goya, desfășurată du
minică la Madrid.

„Mar adentro” și-a adjudecat 
14 premii Goya, printre cart ace
lea pentru cel mai bun film, cea 
mai bună regie, cel mai bun ac
tin' și cea mai bună actriță. Fil
mul regizorului de origine chi- 
liană în vârstă de 32 ani a mai 
obținut premiile pentru scena
riu, pentru cei mai buni actori 
în riduri secundare, cea mai bu
nă imagine, cel mai bun sunet, 
cea mai bună muzică, cele mai 
bune debuturi, cel mai bun ma
chiaj și cel mai bun montaj. Fil
mul este și unul dintre favorite 
la categoria pel mai bun film 
străin a premiilor Oscar, care se
— - A

Regizorul de origine chlllană Alejandro Amenabar îi

vor decerna pe 27 februarie la 
Hollywood.

„Mar adentro” este inspirat 
din povestea adevărată a unui

bărbat paralizat aproape complet 
în urma unui accident și care 
s-a străduit aproape te ani 
pentru a-și câștiga dreptul de

a-și pune capăt vieții. Filmul a,—, 
fost marele succes al anului îiț 
Spania, fiind vizionat de 3,8 mi-’ 
lioane de persoane.

Premiul Goya pentru cel mai 
bun film străin filmat în span
iolă a fost decernat producției 
„Whisky”, realizată de Juan 
Pablo Retell și Pablo Stoll (U- 
ruguay). Academia de Film spa
niolă a mai recompensat și 
„Head On” al cineastului ger
man de origine turcă Fatih A- 
kin, cu un premiu Goya pentru 
cel mai bun film europeaji.

Singurele filme care au reușit 
să 6midgă câte un premiu dintre 
cele dedicate filmului iberic, în 

, afară de cel al lui Amenabar. au 
fost „El Milagro de Gandeal”, în 
regia iui Fernando Trueba, care 
a câștigai la, categoria cel mai 
bun documentar, și „Zambie 
Mameto”, care a obținut premi
ul pentru cea mai bună temă 
muzicală originală.

Armani, sufletul pereche
Hollywood (MF) - Actrița Michelle 

Pfeiffer il consideră pe creatorul de modă 
Giorgio Armani ca fiind sufletul ei pe
reche, deși înainte ca acesta să o con
tacteze ea nici măcar eu auzise de el.

Actrița, care participă la actuala cam
panie de publicitate a lui Armani, i-a 
atras atenția acestuia după ce a jucat a- 
lături de Al Pacino in „Scarface”, în 1983.

„Armâni este versatil și suficient de 
flexibil pentru a se potrivi cu personali
tatea mea, uneori schizofrenică, mai ales 
pentru că nu îmi place .să mă gândesc la 
ceea ce trebuie să port. însă uneori vreau 
să încerc ceva mai îndrăzneț. El este în
totdeauna acolo pentru a mă salva de 
mine tisămi spune actrița.

Javier Bardem (Foto: EPA)

că a lovit-o pe Jill Marshall, fost 
model, în timp ce dansa la pe-

Bardem (35 ani) deține rolul 
principal în „Mar adentro” (The 
Sea Inside) și a triumfat la Pre
miile Goya, câștigând rolul de 
cel mai bun actor. El este acuzat

rănirea unei

*at

Dat în judecata
New York (MF) - Actorul i ja

spaniol Javier Bardem a fost M 
dat în judecată de o femeie & 
care susține că acesta i-a jiQ 
spart nasul într-un club de 
noapte din New York.

trecerea de lansare a filmwui în 
Statele Unite. Avocatul acesteia 
susține că Marshall'are nevoie 
de chirurgie reparatera jhq^ă in
cidentul care s-ar H®e#vctjr lu
na trecută.

Femeia a dat în Jte^șdă și 
clubul Gypsy. Tteak 
continuat să-i ser 
alcoolice actoruluiAffp 
torului a negat 1 
acestuia.


