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Tot mai puțini la școală!
dimineața

Qaida.

■ Florin Oancea a câș
tigat un nou mandat în 
fruntea organizației 
municipale PNL Deva.

Vremea va deveni instabilă, cu ploi la 
amiază.

dintre care mai mult de 600 au 
trecut prin procedura de reîn- 
registrare, conform legii. A- 
preciind că unitatea organiza
ției este cel mai important lu
cru în perspectiva unor acți
uni reușite, președintele PNL 
Deva a menționat că speră ca 
liberalii să poată câștiga, și în 
2008, funcția de primar și una 
de viceprimar ale municipiu
lui și o majoritate absolută în 
Consiliul Local. El a adăugat 
că organizația îl va sprijini pe 
actualul primar al municipiu
lui, Mircia Muntean, pentru

Deva (R.I.) - Se pare că în 
acest an vom avea cu 800 de 
copii mai puțini înscriși la 
grădinițele din județ, ceea ce

proporție de 40 la sută de 
jucătoarele din teren. Victo
ria echipei pregătită d: Ma
riana Tîrcă nu s-a datorat 
jocului mai bun al brașbveri- 
celor, care după cum recu
noștea chiar antrenoarea a 
suferit în majoritatea tir 
lui, ci ajutorului dat de arbi
trii și de FRH care au'sus
pendat-o pe Carmen Cartaș, 
golghetera echipei devene.

Inginerul 
agricultor

Deva (L.L.) - Un ingi
ner proiectant a dat locul 
călduț de la birou pentru 
agricultură. A transfor
mat totul intr-o afacere, 
iar azi profitul obținut ar 
fi fost imposibil de rea
lizat & ă și-ar fi păstrat 
locul de muncă.

înseamnă că, de anul viitor, 
numărul claselor I va scădea 
simțitor. Mult discutata scă
dere demografică este deja o 
realitate. în conformitate cu 
cifrele Inspectoratului Școlar 
Hunedoara acest debut de an 
școlar va aduce în bănci 83.784 
de elevi. Dintre aceștia un nu
măr de 4600 vor merge pentru

„CL îți pune termopane" 
are un câștigător!

Deva (I.V.) - Vineri, la sediul CL a fost 
desemnat, dintre cei aproape 550 de parti- 
cipanți, câștigătorul termopanelor de lemn 

g™,. stratificat pentru un aparta- 
CuVĂ[Pjț|L ment cu 2 camere.

Fericitul câștigător se nu
mește Sălăjan Ovldiu - Lucian din Deva, și 
îl așteptăm în decursul zilei de astăzi la 
sediul redacției.

Celorlalți participanți le urăm mult suc
ces pentru data viitoare.

Ieri, la Țebea, peste 5000 de 
români au participat la comemo
rarea a 133 de ani de la moartea 
lui Avram Iancu. La eveniment a 
participat și președintele 
României, Traian Băsescu. /p.3

(Foto:- Traian Manii la

re se confruntă școlile de la 
noi din județ se înregistrează 
în mediul rural unde sunt 
multe fără apă curentă; aceas
ta fiind una dintre condițiile 
impuse de Direcția pentru Să
nătate Publică. în mare parte 
consiliile locale s-au străduit 
ca școlile să arate bine la 
începerea anului școlar”.

Numărul șomerilor
Numărul șomerilor din România înregistrați la sfârșitul lunii 
iulie 2005 era de 489.300 persoane, în scădere cu 73.300 
persoane față de iulie 2004.
Rate ridicate ale șomajului în județele:
Hunedoara /10,5% NIMHBMHHB
Mehedinți/10,0% ■£

Ialomița/9,1%
Brașov, Covasna, Vaslui /cfaielL J ~ o ti «arie

prima oară la școală, în clasa 
I, formând 262 de clase. Si- 
mion Molnar, inspector gene
ral adjunct, consideră că: 
„Suntem pregătiți pentru înce
perea noului an școlar. Putem 
spune că școlile se prezintă 
bine, 60% dintre ele au primit 
autorizație sanitară de funcțio
nare. O mare problemă cu ca-

■ Echipa -teveană a 
pierdut d! cauza arbi
trajului deTavoraoil și a 
absenței tai jrt

• ; ■■ j.: >’• ■

Deva (C.M.) - Rezultatul în
tâlnirii Cetate Devșț - Rul
mentul Brașo" scor 22$4, dis
putată sâmbătă la Deva, e 
unul mincinoș și nedrept, în
trucât a fost decis doar în

Deva (M.S.) - Viceprimarul 
Devei, Florin Oancea, a reușit 
să câștige un nou mandat de 
președinte al organizației lo
cale a Partidului Național Li
beral (PNL), cu ocazia confe
rinței de alegeri. Apreciată ca 
una dintre cele mai puternice 
organizații municipale din 
țară, PNL Deva are înregis- nnnn J- —1-__J

Jiul a obținut, sâmbătă, la Vaslui prima victorie de la 
revenirea în Divizia A, astfel că finanțatorul Alin Simo- 
ta are toate motivele să sărute steagul clubului /p.7

(Foto: arhivă)

Enervat la culme de „furăciu- 
nile fiuierașilor”, Marian 
Muntean, finanțatorul echipei 
devene a intrat de câteva ori 
în teren, amenințându-i cu 
bătaia.

... La final, oficialul devean a 
refuzat să plătească baremul 
arbitrilor, acuzând că aceștia 
execută ordinele FRH cu care 
clubul devean e in conflict. 
*1

Noroc*.
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• Decizie; Fostul premier u- ? 
crainean, lulia Timoșenko (fo
to), a anunțat că echipa pe 
care o conduce va rupe legă
turile cu președintele Viktor 
lușcenko, dar „nu îi va decla

ra război" înaintea alegerilor legislative din 
martie 2006. Ea a mai anunțat că va condu
ce .propria alianță la alegerile din martie.(MF)

Planuri
Moscova (MF) - Mos

cova va dispune, până la 
sfârșitul anului 2007, de i 
cel mai sigur sistem de 
transport subteran, a de
clarat directorul compa- i 
niei de metrou din capi
tala rusă, Dmitri Gaiev, 
anunțând amplasarea, 
în curând, a unui vast 
sistem de securitate.

Condiție
Ierusalim (MF) - Pre

ședintele irakian, Jalal 
Talabani, a declarat că 
țara sa nu va putea sta
bili relații diplomatice 
cu Israelul înainte de 
crearea unui stat pales
tinian. Irakul este mem- 

• bru activ al Ligii Arabe 
și este condiționat de 
deciziile luate la sum- 
mitul arab de la Beirut 
din 2002, care a impus 
încheierea conflictului 
israeliano-palestinian 
drept condiție pentru 

‘ stabilirea relațiilor cu 
Israelul. „Nu există osti
litate între Irak și Isra
el”, a spus el, ex
cluzând însă po
sibilitatea unei 

. întrevederi 
cu premie
rul israel i- 
ân, Ariei 
Sharon.

Jalal Talabani

11 septembrie: lacrimi în lume

Speranțe
Washington (MF) - 
Președintele irakian, 
Jalal Talabani, consi
deră că, peste doi 
ani, în Irak va mai fi 
prezent numai un 
număr redus de mili
tari americani, stațio
nați îh două sau trei 
baze, având drept 
misiune descurajarea 
ingerințelor externe. 
„Cred că nu este ne
voie de un număr 
enorm de militari 
americani, însă cred 
că vor fi necesare 
două sau trei baze 
de dimensiuni redu
se, astfel încât nimeni 
să nu poată interfera 
în afacerile noastre 
interne", a spus el, 
după o întrevedere 
cu secretarul ameri
can al Apărării, Do
nald Rumsfeld. 
Rumsfeld a anunțat 
că Washingtonul „nu i 
dora^a să discute" 
deșp^SWtobiect 
înainte de referendu
mul privind noua 
Constituție irakiană.

■ întreaga omenire a 
comemorat ieri tragicele 
evenimente de la 11 
septembrie 2001.

Washington (MF) - Multe 
dintre țările lumii au găzduit 
evenimente care au avut ca 
rol aducerea-aminte a trage
diei care a schimbat lumea în 
urmă cu patru ani. Cele mai 
simple manifestări au fost în
să în SUA. Comemorarea a- 
tentatelor din 11 septembrie 
2001 a fost marcată la New 
York, de citirea numelor victi
melor, în timp ce la Washing
ton a fost organizat un marș 
de proporții, iar președintele 
George W. Bush a ținut un 
minut de reculegere.
Amintiri

Frații și surorile persoane
lor dispărute la prăbușirea

In Utah au fost puse steaguri pentru fiecare victimă.

turnurilor gemene ale World 
Trade Center au fost chemați 
să se reunească la locul dra
mei, „Ground Zero”, unde s-a 
ținut un minut de reculegere 
la ora locală 8:46 (15:46, ora

României), momentul în care 
primul avion deturnat a lovit 
turnul de nord al complexu
lui. Imediat după aceea au 
fost citite numele celor circa 
2.750 de victime, au anunțat

primarul orașului, Michael 
Bloomberg, și guvernatorul 
statului New York, George 
Pataki. La Washington, mii 
de persoane au participat la 
un Marș al liberății care a 
avut loc între sediul Pentag • 
nului, lovit și el de un avioiT 
deturnat în urmă cu patru 
ani, și Washington Monu
ment, marele obelisc din cen
trul capitalei federale.
Slujbă

Președintele SUA, George 
W. Bush, a asistat la un ser
viciu religios la ora locală 
7:30 (14:30 ora României) și a 
ținut un . moment de recule
gere la Casa Albă la ora 8:46 
(15:46 ora României), o dată 
cu locuitorii din New York. 
După aceea, el a plecat în Mi
ssissippi, unul dintre statele 
sudice puternic afectate de 
uraganul Katrina.

jumătate
ffo«o:EPW

JdpOneZII s-au prezentat 
ieri la urne la alegerile le
gislative anticipate. Con
form sondajelor, favorit este 
premierul liberal Junichiro 
Koizumi și Partidul Liberal 
Democrat, In defavoarea 
Partidului Democrat Japo
nez, principala forță de opo
ziție. Alegerile legislative 
sunt considerate drept unul 
dintre celdmai importante 
scrutme (Jhfășaritte în i

Nu mai vor ilegaliști
Paris (MF) - Aproape 13.000 de cetățeni 

străini aflați ilegal în Franța au fost expul
zați în primele opt luni ale anului, a anunțat 
ministrul francez de Interne, Nicolas Sarko
zy, afirmând că românii și bulgarii nu se 
bucură de nici o protecție judiciară specială 
împotriva deportării. Sarkozy a reamintit 
prefecților din Franța că obiectivul stabilit 
pentru 2005 prevede expulzarea a 23.000 de 
imigranți ilegali”. Sarkozy a nominalizat și 
opt „țări necooperante” în privința expulză
rii cetățenilor lor din Franța, afirmând că 
autoritățile de la Paris ar putea decide, ca 
măsură de represalii, limitarea numărului 
de vize de sejur acordate cetățenilor'dini 
Belarus, Camerun, Egipt, Georgia, Guineea, 
Pakistan, Serbia-Muntenegru și Sudan.

■ Kuwaitol a cerut pe
deapsa cumoartea în 
actul de acuzare împo
triva lui Soldam Hussein

Kuwait City (MF) - Saddam 
Hussein este considerat res
ponsabil pentru crimele comi
se în timpul ocupației emira
tului, a anunțat ministrul ku- 
waitian al Justiției. „Actul de 
acuzare cere pedeapsa cu 
moartea împotriva lui Sad
dam, pentru un mare număr 
de crime” comise în timpul 
ocupației irakiene în țiuwait 
(august 1990 - februarie 1991), 
a declarat Ahmed Baqer. „Do
sarele noastre de acuzare

sunt pregătite și conțin dovezi 
și mărturii împotriva a mai 
mult de 200 de acuzați (...). 
încercăm să demarăm o coo
perare judiciară cu autori- 
ISfjile irakiene”, a adăugat el. 
Actul de acuzare a fost trans
mis Ministerului kuwaitian 
de Externe, care urmează să 
îl trimită mai departe autori
tăților irakiene.
La judecată

Guvernul irakian a anun
țat, recent, că Saddam Hus
sein și șapte dintre colabora
torii săi vor fi judecați înce
pând din 19 octombrie, pentru 
uciderea, în 1982, a 143 de lo
cuitori ai satului Dujadi, si-

tuat la 60 de kilometri nord 
; de Bagdad, după un atac lan- 
j sat asupra convoiului fostului 

lider irakian. Actul de acuza
re kuwaitian afirmă că Sad- 

. dam și adjuncții săi sunt res- 
. ponsabili pentru comiterea de 
crime împotriva umanității, 
crime de război și recurgerea 
la forțele armate pentru inva
darea Kuwaitului. Dosarul 
conține și acuzații legate de 
răpirea a 605 persoane.

Rechizitoriul include și in
fracțiuni de mediu și îi acuză 
pe oficialii irakieni că au dat 
ordin de incendiere a zeci de 
puțuri de petrol și de dever
sare a unor cantități enorme 
de petrol brut în mare.

£

Raid reușit
Bagdad (MF) - Armata 

americană a anunțat că 
a distrus, în urma unui 
raid aerian efectuat sâm
bătă, adăpostul unui li
der al rețelei teroriste al- 
Qaida, situat în vestul 
Irakului, în apropiere de 
granița cu Siria.

„Un expert important 
al rețelei al-Qaida, cunos
cut drept Șeicul, care re
cruta combatanți străini, 
se afla probabil în adă
post în momentul atacu
lui”, desfășurat la Ubai- 
di, se arată într-un comu
nicat trimis de oficiali ai 
armatei americane.

Q

9

Ostatic eliberat
Roma (MF) - Un ziarist 

italian de la Corriere del
la Sera a fost răpit sâm
bătă în Fâșia Gaza, fiind 
eliberat după scurt timp, 
a anunțat vicepremierul 
palestinian Nabh Shaath. 
Trilhis special în Fâșia 
Gaza, Cremonesi a fost ră
pit, sâmbătă, de un grup 
de palestinieni înarmați, 
în localitatea Deir el-Bal- 
ah, situată în centrul 
Fâșiei Gaza. Translatorul 
său a declarat că răpirea 
a avut loc după un inter
viu cu un lider local al 
Brigăzilor Martirilor Al- 
Aqsa, grupare legată de 
mișcarea Fatah. La scurt 

^timp după ce a fost răpit, 
ziaristul a telefonat în 
redacție, anunțând că a 
fost luat ostatic de Brigă
zile Martirilor Al-Aqsa.

Irakienii, împotriva teroriștilor
■ Mai mult de 140 de 
rebeli au fost uciși și alți 
197 au fost arestați la 
Tall Afar în ultimele zile.

Bagdad (MF) - Anunțul a 
fost făcut, sâmbătă, de mi
nistrul irakian al Apărării, 
Saadun al-Dulaimi, după lan
sarea unei ofensive majore în 
orașul situat în nordul Iraku
lui, în apropiere de granița cu 
Siria. „Rebelii au înregistrat 
în două zile 141 de victime, 
iar 197 dintre insurgenți au 
fost capturați”, a anunțat Sa
adun al-Dulaimi, confirmând 
lansarea unei noi ofensive de 
anvergură pentru preluarea 
controlului asupra orașului 
ocupat de rebeli.
Pierderi

Cinci militari irakieni au 
fost uciși și alți trei au fost

Forțele irakiene încearcă să elibereze orașul Tall Afar.

răniți în ultimele două zile, 
a precizat ministrul irakian 
al Apărării, într-o conferință 
de presă la care au fost pre- 
zenți mai mulți membri ai 
Guvernului, inclusiv premie
rul Ibrahim Jaafari. El a a- 
dăugat că operațiunea a fost 
lansată de a treia divizie a 
armatei irakiene, cu sprijinul 
a trei batalioane ale Minis

terului de Interne și a trei 
batalioane ale Forței multi
naționale. „Este o operațiune 
irakiană, efectuată de forțele 
noastre, care sunt capabile să 
îi învingă pe teroriști”, a pre-, 
cizat al-Dulaimi. Premierul I| 
brahim Jăafari a declarat dt 
ofensiva a fost lansată la so
licitarea șefilor de trib sun- 
niți și șiiți.

CWÂfflW.
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• Impozit progresiv. „PSD va milita pentru 
revenirea la impozitul fiscal progresiv, pentru 
ca cei cu venituri modeste să plătească mai 
puțin", a declarat Victor Vaida, președintele 
organizației județene a partidului. El a spus 
că social-democrații mai doresc și introdu
cerea TVA diferențiat pe categorii de pro
duse. (D.l.)

• Eficientizare. Bugetul Ministerului Sănătății 
va crește cu peste 20 la sută în 2006, față de 
anul în curs, acesta ajungând la finele anului 
viitor la o valoare de 5 la sută din PIB, a afir
mat ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu. Se 
urmărește eficientizarea managementului 
sanitar prin includerea unei selecții mai ri
guroase a furnizorilor de medicamente. (S.B.)

Pariu câștigat cu agricultura

Contra listelor 
de partid

Deva (M.S.) - Mai 
mult de două treimi din
tre români (67,2%) ar 
dori ca la viitoarele ale
geri parlamentare să se 
introducă votul unino
minal, în timp ce numai 
18% optează pentru vo
tul unei liste de candi
dați propusă de un par
tid, potrivit unui sondaj 
realizat de INSOMAR în 
perioada 30 august - 5 
septembrie. Procentul 
nehotărâților a scăzut 
din aprilie până în sep
tembrie de la 19%, la 
11%.

Cercetarea INSOMAR 
a fost realizată folosind 
metoda sondajului de 
opinie pe bază de ches
tionar administrat la do
miciliul intervievaților, 
pe un eșantion de 1.383 
de persoane, reprezenta
tiv pentru populația Ro
mâniei cu vârsta de 
peste 18 ani. Interviurile 
au fost realizate în 56 de 
localități urbane și 55 de 
localități rurale, eroarea 
maximă admisă pentru 
rezultatele obținute 
fiind de +/- 2,6%.

„Natura 
trăiește 
prin noi" 
Deva (S.B.) - A 
urmat o vizită la gos
podăria familiei 
Gavriloiu din Ludești. 
Și aici au avut de 
învățat despre acti
vitățile tradiționale și 
cum trebuie ele 
păstrate.
Au văzut cum o 
moară, care macină 
porumbul de peste 
200 de ani, este și 
ecologică și econo
mică.
„Merge cu energie 
pe gratis", a zis 
Dragoș, cel mai 
năzdrăvan dintre 
ecodaci, văzând cum 
apa Grădiștei este 
pusă la treabă de 
Tata-Moș. Tot aici au 
avut parte și de 
prezentarea în ima
gini a Parcului Natu. 
ral Grădiștea 
Muncelului - Cioclo
vina și au constatat 
că mai au încă multe 
de văzut și învățat. 
Sunt conștienți că 
pregătirea pentru 
această luptă nu va 
fi deloc ușoară, iar 
după catastrofele 
naturale pe care le- :
au văzut la televizor, i
va fi și de durată. :

■ Patru solarii cu trei 
cicluri de culturi/an asi
gură agricultorilor pre
zența zi de zi în piață.

Loredana Leah________________
loredanaJMheinformmedla.ro

Deva - loan Popa este unul 
dintre puținii oameni care, 
dezamăgiți de faptul că schim
barea mult promisă se lasă 
așteptată, a hotărât să-și ia 
soarta în propriile mâini și să 
se ajute singur. „Totul a înce
put dintr-o mare pasiune pen
tru agricultură. Lucram ca in
giner proiectant și pentru că 
nu se întrezărea nici o schim-

Cheltuielile anuale, pentru toate 
cele trei cicluri de cultură, pentru 
un solar sunt de aproximativ 15 
milioane, dar dacă se respectă 

toată tehnologia, potențialul acestu
ia este de 100 milioane lei

Ioan Popa

bare, am demisionat. Soția a 
fost cea mai surprinsă și chiar 
șocată de decizia mea. Puțini 
ar renunța la birou pentru 
munca brută,- în câmp. M-a a- 
menințat chiar și cu divorțul”, 
spune amuzându-se loan Popa.

Admirație

loan Popa, inginerul devenit legumicultor

„Primele legume cultivate 
au fost morcovii și afacerea 
a devenit serioasă de-abia în 
1999 o dată cu amenajarea 
primelor două solarii. Acum 
am ajuns la patru, și tot ce 
am investit aici este numai 
din acumulări. Cheltuielile 
sun mari dar există și profit. 
Prima achiziție importantă a 
fost instalația prin picurare și 
pentru că am văzut care simt 
avantajele am extins-o și în 
câmp. Apoi am cumpărat un 
motocultor. Reduce la minim

munca omului și folosind 
doar sămânță de calitate, 
rezultatul este foarte bun”, 
susține loan Popa. Cele patru 
solarii permit familiei Popa 
să aibă cel puțin câte zece 
sortimente de legume pe 
piață, zilnic.
Porumb zaharat

Marfa este tot timpul proas
pătă și faptul că de câțiva ani 
buni sunt pe piață zi de zi, i- 
a ajutat în câștigarea clien
telei. Diversitatea produselor

(Foto: Loredana Leah)

cultivate îi ajută foarte mult 
la amortizarea pierderilor.

50 de ari de porumb zaha
rat constituie noutatea abso
lută pentru agricultorul hune- 
dorean. Cultura de porumb 
este complet diferită de po
rumbul obișnuit. Producția 
obținută în acest an și cere
rea manifestată pe piață îi 
dau speranțe chiar dacă ma
joritatea porumbului a fost 
valorificat prin intermediul 
ștrandurilor, restaurantele a- 
vând volum mic de cereri.

Cultură nou-înființată Printre dovlecei Instalație de udare prin picurare Cultură de vinete

Leasing-ul finanțat de bancă

TRANZACȚII BUBSKRE
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1 EURO 3,4851 34851
1 liră sterlină 5,1601 51601
1 dolar SUA

<------

2,8109 28109

■ Societățile de leasing 
independente s-ar 
putea finanța în lei de 
la băncile comerciale.

Clara PAs
clara41asfi1rfonnmedia.ro

Deva - Societățile de lea
sing independente vor fi afec
tate de limitarea creditelor 
bancare în valută, în urma 
deciziilor BNR luate în acest 
sens. în acest context, în func
ție de politica comercială a 
băncilor din România, proba
bil că vor fi nevoite să consi
dere și finanțarea în lei, apre
ciază specialiștii în domeniu.

Dobândă mai mică
Reorientarea spre acest gen 

de credite se poate face doar 
în condițiile în care dobânda 
la creditele în lei va scădea. 
Creditul în lei va deveni la fel 
de avantajos ca și cel în va
lută, în condițiile unei do
bânzi de 10-12%. Astfel, im
pactul asupra companiilor de

leasing nu va fi unul negativ. 
Ținând cont de acest fapt, 
unii jucători de pe piață esti
mează că finanțarea de la 
bănci în moneda națională nu 
va lua amploare în următorii 
doi ani, afirmând că euro are 
încă o cotă mare de populari
tate în rândul românilor și că 
este, deocamdată, o monedă 
mai avantajoasă decât leul.

Soluții de supraviețuire
Pentru a rămâne pe piață, 

societățile de ’ leasing inde
pendente au două soluții la 
îndemână. Prima soluție con
stă în majorarea capitalului

companiei prin mijloace pro
prii, pentru a deveni un client 
mai atractiv și mai profitabil 
pentru bănci. Cealaltă vizează 
reprofilarea independenților 
pe leasing operațional, ceea 
ce înseamnă că aceștia vor 
accesa fonduri de la firmele 
de leasing ale băncilor. Inde
pendenții mici, cu capital 
social redus, nu vor avea însă 
șanse de supraviețuire. în 
schimb, societățile de leasing 
subsidiare băncilor și cele 
captive, aparținând producă
torilor și dealerilor auto, nu 
au motive de îngrijorare în 
privința refinanțării.

Activitatea de leasing se reorientează spre creditul în lei.

Concurs la final
Deva (S.B.) - Copiii - 

interpreți de muzică po
pulară, participanți la 
Festivalul concurs de 
interpretare „Felician 
Fărcașu”, derulat Ia fi
nele săptămânii trecute 
la Brad, cu vârste cuprin
se între 9 și 13 ani, au re
prezentat, în acest an, a- 
proape toate zonele folclo
rice ale României. „Nu 
am avut candidați din 
Moldova și Dobrogea însă 
această ediție a festivalu
lui a fost ediția record 
prin numărul participan- 
ților la renumitul con
curs dedicat unui solist 
de excepție, Felician 
Fărcașu”, susține direc
toarea Casei de Cultură 
Brad, Bianca Leucean. 
Premiul cel mai râvnit a 
fost, desigur, Premiul I, 
în valoare de 3 milioane 
de lei. Acesta a fost acor
dat de juriul concursului 
lui Cosmin Andrei Big 
din Gherla, jud. Cluj.

Preț Variație 
închidere (lel/acț)(%)

1. SNPPETROM 0,4690 -0,42
Si1 BANAT-CRiSAML 1,6300

3. tlv 0,8850 -1,67
4. BRD 11,900 -0,83
5. ÎMPAC 0/4390 *0,23
& ®t)MURE$ 0-2350 +<91

ANTIBIOTICE IASI 0,«300 +3,75
8. ROM PETROL 

RAFINARE (RRC)
0,0339 +4,06

i HABER Ojwtt
10 , BCCARPATICA 0,5250 +0,96
liJBECEBAL -3,06
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Număr locuri Data limită
1. AL Deva Teatrul de Artă Dramatică . 'director adjunct instituție publică și asimilați 1 15 sept 2005
2. AL Deva Banca Transilvania inginer de sistem în informatică 1 17 sept 2005
3. AL Deva Daciapharm Deva '♦armâCBt de specialitate 2 ISuept 20O5
4. AL Deva Banca Transilvania inspector financiar bancar 1 17 sept 2005
5. AL Deva Eurosport DHS

■ V. - ?
con sil ier/expert/inspector/ referent/econom ist 

In ewiomie generală 5 31 ianuarie 2006
6. AL Deva Casa de Asigurări de Sănătate inspector de specialitate administrație publică 1 30 septembrie 2005
7. AL Deva ' Marco InvestsRi tehnicial de echipamente de calcul rețele 2 06 octombrie 2005
8. AL Deva Hrecinic Med SRL asistent medical generalist 1 6 octombrie 2005

loredanaJMheinformmedla.ro
clara41asfi1rfonnmedia.ro
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ȘCOALA FARA 
DECOLTEURl

41

Decență., 
elevule!
Sarda Bocaniciu
sanda, bacanlduftlnformtr

’J-l

Atitudinea pe care o are elevul față de 
școala în care-și urmează studiile se poate 
reflecta și în felul în care acesta se îmbracă. 
Dacă profesorul de la catedră este respectat 
nu te afișezi în fața lui cu o ținută nelalocul 
ei. Totul ține doar de bunul simț. în acest al 
doisprezecelea și jumătate ceas, autoritățile, 
prin prelucrarea regulamentului școlar doresc, 
de fapt, păstrarea bunului simț în școli care, 
printre elevi, a devenit o pasăre rară. Totul 
pornește de la latura socială a elevului 
român. Regula neobligativității purtării uni
formei în școli a fost acceptată doar de cei 
„purtați de valul democratizării", dar și de cei 
care nu se intergrează ușor în societate, 
refulându-se în crearea unei imagini proprii 
care să-l individualizeze.

Fiecare caută soluții. Uniforma școlară 
creează unora, celor de „bani gata" com
plexe. Cei mai săraci se bucură că nu trebuie 
să concureze, vestimentar vorbind, cu colegii 
săi. Părinții, în general, sunt de părere că nu 
ar fi fost nevoie de amenințări, dacă s-ar 
introduce în școli din nou uniforma. Acest 
lucru se poate face înțr-un mod foarte demo
cratic! Exact cum este chiar și în America 
unde există uniforme și, deci, există decență! 
Elevul român vede prin filme doar etalarea 
extravagantului nu ceea ce este bun! Prea 
multă libertate! La școală se cere decență. 
Bun, dar după ore barurile îi primesc pe.elevi 
cu brațele deschise. în Deva există astfel de 
baruri în care și țâncii pot lua o dușcă și o 
țigară! Peste drum de un liceu renumit se 
deschide Sex shop și nimeni nu face nimic!... 
Deci, cum stăm, în acest caz cu obișnuirea 
elevului cu decența? Tot ce se construiește la 
școală se dărâmă în afara ei...

La clasele mici nu pot fi văzute decolteuri, tatuaje sau tocuri înalte (Foto: Traian Mânu)

Pro și contra Regulament
■ Noul regulament 
școlar își propune 
să mai... lungească 
fusta elevelor!

Raluca Iovescu
raluca.lovesaieln1oniiinedh.ro

Deva - Noul an de învăță
mânt va debuta și cu nu nou 
regulament școlar, care va 
intra în vigoare chiar din 12 
septembrie. Pe hârtie par să 
se mai schimbe unele lucruri, 
în realitate rămâne de văzut. 
Cea mai i . .
bare pare a fi aceea că școala

își asumă principala respon
sabilitate pentru felul în care 
vor fi pregătiți elevii, pentru 
a se elimina vechile discuții 
în legătură cu slaba pregătire 
a absolvenților. Și, pare-se, 
că-și asumă responsabilitatea 
și pentru felul în care... vor 
arăta, atâta vreme cât o mare 
problemă este cea legată de 
vestimentația elevilor.
Unii da, alții ba

Cei din clasele primare au 
uniformă în schimb colegii

e ramane ae văzut... , M....................................
importantă schim-

Pe lângă faptul că orice elev poate 
să-și conteste nota, ceea ce este o 
aberație, plus că și Înainte orice 
elev putea să aibă o discuție de 

acest fel cu profesorul... ni se pare 
absurd ca acest regulament eă nu 
Sepus fatr o discuție publică, așa 

cum ar S fost normal!
Paul Rusu, liderul SIP 

..........-.................................w 
lor mai mari puteau veni, 
până acum, îmbrăcați cum 
doreau, dacă școala nu le-a 
impus și lor uniformă. Noulin

regulament școlar impune, 
însă, elevilor fără uniformă 
o ținută decentă, așa că adio 
fete cu fuste scurte și bluze 
cu “vedere" la buric, adio 
băieți cu cercei în ureche, 
părul lung sau cu tatuaje în 
locuri vizibile ale corpului. în 
plus, 'nu ai voie să fumezi în 
școală, n-ai ce căuta în clasă 
cu telefonul mobil, nu poți să 
consumi alcool în spațiul șco
lii. Evident, liceenii sunt 
supărați pe atacul Ministeru
lui Educației la ținuta lor ves
timentară. “Nu înțeleg cum 
cineva își poate închipui că 
ne putem întoarce la vremea 
sarafanelor și a codițelor 
prinse în fundițe de pe vre
mea bunicelor noastre”, re- 

. clamă o liceeancă supărată.
Modificări de formă

O altă prevedere impor
tantă a noului regulament es
te cea legată de sancționarea 
părinților care nu-și trimit 
copiii la școală, în cadrul 
învățământului obligatoriu. 
Legislația stipulează că fami-

Machiaj extravagant 

lia în cauză poate 
amendă de până la 
lioane de lei. Dar 
până acum, de când există

primi o 
două mi- 
din 1995

acest amendament, nimeni ntf 
a primit vreuna...

Școala nu este abilitată s$f 
dea amenzi așa că nici un 
părinte nu a fost amendat 
pentru că nu și-a trimȘW 
copilul să învețe, preferând , 
să-l trimită Ia muncă sau 1B

Băieți serioși la început de an școlar

furat. Statisticile arată îngri 
jorător: abandonul școlar 
până la clasa a VIII-a se apro
pie de 5% din totalul elevilor 
români.

Să se termine o dată 
cu acest comporta

ment provocator al e- 
levelor. La școală tre
buie să ai o ținută de
centă dar, în zilele 
noastre, tinerele au 
uitat ce înseamnă de
cență. Nesimțirea este 
ceea ce le caracte
rizează pe multe eleve 
de liceu și să nu ne 
mirăm că se întâmplă 
atâtea nenorociri. 
Emilia LazAr,
Deva

Da. Multe tinere 
merg la școală 

îmbrăcate ca la dis
cotecă și așa ceva este 
de neconceput. Să fii 
îmbrăcat frumos dar 
și decent. Școala nu 
este locul unde să-ți 
etalezi ținutele și să 
te lauzi în fața 
colegilor și a profeso
rilor cu ultimele 
haine pe care părinții 
ți le-au cumpărat. 
Maria SArb,
Deva

Da. în afara școlii 
tinerii sunt liberi 

să se îmbrace cum do
resc, dar școala impu
ne o anumită ținută. 
Este absurd! La școală 
vii să înveți nu să-ți 
etalezi ultimele 
achiziții vestimentare. 
Școala trebuie să se 
impună, să ia atitu
dine și să împiedice 
comportamentele li
bertine ale tinerilor. 
lOAN FLOREA,
Deva

Este adevărat că 
unele tinere se îm

bracă mult prea provo
cator pentru cum se 
presupune să te îm
braci la școală. Buna- 
cuviință ar trebui să 
impună o ținută de
centă pentru că la 
școală se presupune că 
mergi pentru a te edu
ca nu pentru a arăta 
colegilor și profeso
rilor cât de bine arăți. 
Mariana Oprean,
Deva

Sunt pentru o ținută^ 
decentă chiar dacă 

o asemenea ținută 
include fustele. Dacă - 
școala ar impune un 
anumit tip de 
îmbrăcăminte cred că 
altele ar fi și rezul- i 
țațele la învățătură. Ș- 
ar concentra mult mâi 
ușor asupra materi- 
ilor nemaiinteresându- 
le hainele și podoa
bele celorlalte colege. # 
Amezbi ir a Rnr.i ct. ...........--

raluca.lovesaieln1oniiinedh.ro


• Autogol brazilian. Cel mai elocvent ele
ment de superioritate al FC CIP în meciul cu 
Clujana a fost golul marcat de Borbely în pro
pria poartă, după o centrare braziliană a lui 
Măgurean. Devenii au făcut spectacol, reușind 
zece goluri și și-au consolidat poziția de lideri 
ai clasamentului. (C.M.)

Deva <C.M£> — Rezultatele etapei a V-a: vineri: FC Argeș - 
Sportul Studențesc 2-2; sâmbătă: Otelul Galați - Rapid 3- 
3; FC Național - CFR Cluj 0-4; FC Vaslui -Jiul Petroșani 1- 
2; Poli Timișoara - Gloria Bistrița 4-0; duminică: Poli iași 
- FC Farul 3-1; Pandurii Tg. Jiu - Steaua 1-2. PartidaDi- 
namo - FCM Bacău s-a înceiat după închiderea ediției 
Oasament

entru Jiul

ClPRIAN MARINUJ

ciprian.marinut@informmedia.ra

Defensiva Jiului a știut să închidă toate culoarele spre poarta lui Mulțescu

In sfârsit, „

Vaslui - Minerii par că în
cep să se obișnuiască tot mai 
mult cu aerul tare al Diviziei 
A. După patru etape în care 
duelurile din primul eșalon au 
părut o pălărie prea mare pen
tru ei, elevii lui lonuț Chirilă 
au obținut, sâmbătă, primul 
succes în actualul sezon. 
Minerii au câștigat derby-ul 
suferinței, învingând, în 
deplasare, cu scorul de 2-1 (1- 
1), formația FC/Vaslui, și ea

1 t i?

1. Steaua 5 4 1 0 11-1 13
2. Farul Constanța 5 3 1 1 7-6 10
3. CFR Cluj 5 2 3 Q 10-3 9
4. Dinamo 4 3 0 1 9-2 ; 9'
5. Sportul '■ 5 2 ,3 0 11-6 9
6. FC Național ' -5 ''3' 2 4-8 9
7. Poli Timișoara 5 - 2 B -2 1 7-1
8. FCM Bacău 4 2 i 1 1 2-1 7
9. FCArgeș .' 5 1 3 1 7-6
10. Rapid 5 1 -•3 1 5-5 6
11. Poli lași 5 '2's -0 3 4-7 6
12. Oțelul Galați 5 . 1 ’ft 5-11 ■■/S'
13. Jiul Petroșani ' :■ 1 ■;C;1 l 3 ?-7 î-4i
14. Gloria Bistrița . 5 1 1 3 3-8 4
15. Ft Vaslui ■ .5 .0 .1 4 2-10 wj-.
16. Pandurii 5 0 0 5 . 2-9 0
Etapa a Vl-a, 16-18 septembrie: FCM Bacău - Poli lași;

CER CM - Ro» Timișoarc1: sp
VW og 
ortul - FC Naj Jiul

Petroșani - FC Argeș• ; Faru1 - FC• Vastui

nou-promovată în Divizia A. 
A marcat și s-a accidentat

Minerii au avut un start 
bun, Claudiu Drăgan deschi
zând scorul la o gafă a fun
dașului Irinel Voicu. Fostul 
dinamovist putea să înscrie 
pentru 2-0, dar portarul gazde
lor și-a salvat echipa cu un 
reflex de ultim moment. La 1- 
0, Jiul l-a pierdut pe Drăgan 
care s-a accidentat, dar a con
tinuat să aibă superioritate la 
mijlocul terenului, fiind mai 
bine organizată și mai sigură

în faza de construcție. Contrar 
cursului jocului, pe finalul 
reprizei gazdele au egalat în 
urma unei faze fixe care a sur
prins defensiva minerilor.

După pauză, tot Jiul a con
trolat jocul, iar Ciprian Petre 
a reușit să profite de o nouă 
eroare a defensivei gazdă și a 
adus prima victorie a „mine
rilor". Pentru Jiul urmează 
un meci greu pe teren pro
priu, cu FC Argeș, în care va 
lipsi CI. Drăgan, marcatorul 
primului gol de la Vaslui.

0-1 (min. 8): după o lovitură liberă de la mijlocul terenului mingea a ajuns 
la CI. Drăgan, care a intrat în careu și a marcat cu un șut de la 14 metri 
1-1 (min. 44): Petâr Jovanovici a reluat în plasă, de la șase metri, după un 
corner executat de V. Badea. _________ ■_________________
1-2 (min. 62): lonuț Voicu, a intrat în careu, driblând doi adversari, i-a pasat 
iui Ciprian Petre care l-a executat pe Kajcsa cu un șut de la 15 metri.
FC Vaslui: Kajcsa - Buhuș, Panait, Ir. Voicu, Lăcustă - Jovanovici (59 V. 
Frunză), I. Badea, Nivaldo (29. V. Badea), S. Frunză - CI. Rădticanu, Torok. 
Jiul: Mulțescu - Mihart, I. Voicu (79 Boiciuc), Kalai, Perenyi- lîin (54 Drăghi- 
ci), Pâcleșan, Ionică, C. Dinu - C. Petre, CI. Drăgan (20 Dedu).
Cartonașe galbene: Jovanovici '44, V. Frunză '87 / Ionică '43, Perenyi '45, 
Boiciuc '80.______________ _____________________ ___________________
Artxtrl: Marian Salomir - centru, Nicolae Marodin, Octavian Șovre (asistenți).

^£8,.—.1 .................... I .......................................' ■ ■■ ' ■ ■

lonuț Chirilă, bun psiholog

Raikkonen învingător în 
Marele Premiu al Belgiei

Spa-Francorchamps (C.M.) - Pilotul fin
landez de la McLaren Mercedes, Kimi 
Raikkonen, a câștigat Marele Premiu al Bel

giei, a 16-a etapă a 
CM de Formula 1, 
care s-a desfășurat, 
ieri, pe circuitul de la 
Spa-Francorchamps. 
Raikkonen, care a 
câștigat pentru a șa
sea oară un Grand 
Prix în acest sezon, a 
fost urmat de liderul 
clasamentului mondi
al, spaniolul Fernan
do Alonso (Renault). 
Poziția a treia i-a re- 
venit lui Jenson But-. 
ton (BAR-Honda).

Campionul mondial 
en-titre, Michael

Schumacher (Ferrari), a abandonat în turul 
14. Columbianul Juan Pablo Montoya (Mc 
Laren Mercedes), plecat din pole-position, 
a abandonat în turul 42, în urma unui 
acroșaj cu brazilianul Antonio Pizzonia 
(Williams-BMW).

Petroșani (C.M.) ■ Antre
norul Jiului, lonuț Chirilă, a 
menționat că un element im
portant pentru obținerea vic
toriei la Vaslui a fost elibera
rea jucătorilor de presiunea 
mizei. “Secretul acestui succes 
este faptul că am scos pre
siunea de pe jucători, spunân- 
du-le că nu este o tragedie 
dacă pierdem. Știam că va fi 
o partidă de luptă, pentru că 
Vasluiul are jucători indivi
dual mai buni decât Jiul. Sin
gura noastră șansă era să 
jucăm organizat și să creăm

faze colective. Prin jocul bun 
de astăzi am continuat ceea ce 
s-a încheiat în minutul 90 la

rece creștea presiunea pe ju
cătorii gazdă. Am câștigat me
ritat trei puncte foarte pre
țioase în fața unei echipe va
loroase”, a spus Chirilă.lonuț Chirilă

Constanța”, a explicat lonuț 
Chirilă, care a adăugat că va 
miza în continuare pe jucători 
tineri, “indiferent de con
secințe și de rezultate".

Chirilă a declarat că a 
crezut în victorie din momen
tul în care formația sa a mar
cat golul de 2-1.

“Când am dat golul doi 
că o să câștigăm, deoa

Panduru a 
demisionat

Vaslui (C.M.) - înfrân
gerea cu Jiul l-a costat 
scump pe Panduru. 
"Principalul vinovat pen
tru înfrângere sunt eu și 
va trebui să plătesc. Ni
mic nu mă mai poate face 
să rămân. Nu ai cum să 
rămâi când toață lumea 
strigă «demisia»”, a de
clarat, după meci, Basa- 
rab Panduru, ex-antre- 
norul echipei FC Vaslui.

FC CIP a făcut spectacol
■ Echipa deveană a 
realizat scorul etapei în 
fața unui adversar care 
nu i-a pus probleme.

ClPRIAH MARIMUȚ____________________

ciprian jnarinut#Snf o rmmedla.ra

Deva - Vicecampioana na
țională a readus spectacolul în 
Sala Sporturilor din Deva o- 
dată cu primul meci pe teren 
propriu din acest sezon. FC 
CIP a realizat scorul etapei și 
a primit aplauze la scenă des

chisă de la spectatori, pentru 
fazele realizate.

Devenii au început relaxați 
jocul de aseară cu Clujana, iar 
lipsa de concentrare era să-i 
coste. Bejinariu a încasat un 
gol printre picioare,, după o 
minge degajată cu mâna de 
portarul advers, însă reușita a 
fost anulată, pentru că nimeni 
nu atinsese mingea. Apoi, clu
jenii au mai avut o transver
sală și o mare ocazie de gol. 
Amenințările oaspeților s-au 
stins, după ce Marius Rupa- 
cici a trimis în teren linia a

Al-loanii, căpitanul FC CIP

Au marcat: Șotîrcă (5, 38), Lupu 
(14), Molomfălean (15, 33), Gher
man (23), Al-loani (28, 31 și 34), 
Borbely (40 autogol) Z Moteț (15, 
32, 38 din lovitură de penalitate). 
FC CIP: lancu, Bejinariu - Măgure- 
anu, Molomfălean, Al-loani, Lupu, 
Șotârcă, Dobre, Gherman, Tomes- 
cu, Vișan, Moț.

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 4 -a, sâmbătă, 10 
septemrie: liberty Salonta- ISC Turzii 0-0; Gaz Metan 
Mediaș- Corvinul 2005 3-0; FC Bihor Oradea- UTA Arad 
1-2; FCM Reșița - Minerul Lupeni 2-0; Armătura Zalău- 
Apulum A.l. 1-3; Unirea Dej- Gloria II Bistrița 0-0; CFR 
Timișoara- U. Cluj 0-3; Olimpia S M.- Unirea Sânnicolau 
Mare 3-2.
Clasament

16. Armătura Zalău 4 0 13 1-8 1
Etapa a 5 -a, sâmbătă, 17 septembrie: Liberty Salonta- 
Olimpia S.M.; ISC Turzii- Gaz Metan Mediaș; Corvinul 

. 2005- FC Bihor Oradea; UTA Arad- FCM Reșița; Minerul
Lupeni-Armătura Zalău; Apulum A.l.-: Unirea Dej; Gloria 

- II Bistrița- CFR Timișoara; U. Cluj- Unirea Sânnicolau Mare.

1. Universitatea Ciul 4 3 1 0 8-1 10
2. Gaz Metan Mediaș 4 : 1 0 7 - 1 10
3. Minerul Lupeni 4 2 1 1 4 - 3 7
4.. FC Bihor Oradea 4 2 0 2 8 - 3 6
5. ISC Turzii 4 î 3 0 5 - 4 6
6. CFR Timișoara .4 2 0 3 - 7 6
7. Unirea Dej 4’. 1 .2 T 6-2 5
8. FCM Reșița 4 1 2 1 3-2 5
9. UTA Arad 4 . 1 3 - 4 5
10. Liberty Salonta 4 ■ 2 -1- 2 - 3 •5
11. Gloria II Bistrița 4 1 2 1 2 - 4 5
12. Olimpia Satu-Mare 4 1 2 6 - 7 4
13. Unirea Alba-lulia 4 1 1 ■ 2 3 - 5 4
14. Unirea Sânnicolau 4 1 2 5 - 8 4
15. Corvinul 2005 4 0 2 2 5-9 ■■ 2-

Au luptat
■ Cetate a jucat bine, 
dar a pierdut meciul cu 
Rulmentul, plătind tri
but războiului cu FRH.

Deva (C.M.) - Verdictul par
tidei Cetate - Rulmentul a fost 
dinainte stabilit, astfel că efor
turile jucătoarelor devene au 
fost în zadar. Federația s-a răz
bunat pe Cetate, pentru că pre
ședintele echipei devene, Ma
rian Muntean, nu „înghite”

doua a echipei și Șotîrcă a 
deschis scorul. Descătușați de
venii au făcut rapid 3-0, în 
urma unor combinații între 
Lupu și Molomfălean. în re
priza secundă, CIP și-a amețit 
adversarii cu combinații,

devieri, ori pase cu călcâiul. 
Golurile au venit ca pe bandă, 
căpitanul Al-loani reușind tri
pla, iar Șotârcă și Molomfă
lean trecându-și în cont câte o 
dublă.

cu morile de vânt
dus de Cristian Gațu. Primul 
pas l-a constituit suspendarea 
pe nedrept a golgheterei Car
men Cartaș, absența ei afec
tând serios potențialul echipei 
devene. A urmat arbitrajul de
favorabil din partida cu Rul
mentul din cadrul etapei de de
but a Ligii Naționale care a 
decis practic soarta meciului.
•Determinare maximă

Elevele antrenorului Liviu 
Jurcă au dat dovadă de ca
racter. în față uneia dintrematrapazlâcurile forului con-

pretendentele la titlu care a 
investit masiv în transferări 
în această vară, devencele au 
jucat fără complexe.

Cu excepția ultimelor trei 
minute din prima repriză, 
când Rulmentul ș-a desprins 
la patru goluri, diferența de 
scor a oscilat între 1-2 goluri. 
Au fost momente în repriza 
secundă când Cetate era pe 
val și putea egala, dar atunci 
au intervenit arbitrii și Rul
mentul, s-a desprins în în
vingătoare.

Toate devencele au luptat 
cu determinare, însă trebuie 
remarcate prestațiile excelen
te ale portăriței Laura Poena- 
ru și pivotului Mădălina 
Nica, care dincolo de reușitele 
din teren au luptat și cu sufle
tul. Dacă devenecele vor con
tinua la fel viitorul poate su
na bine pentru Cetate, chiar 
dacă FRH va „arde” echipa 
deveană la orice ocazie i se va

Cetate Deva - Rutmentul
Brașov 22-2# (8-12)
Cetate: Poenaru - 21 intervenții 
reușite, Filip — 10 (5 din 7m), Tă- 
tăran - 6 (1 din 7m), Șovar, Mi- 
trea, Nica, Chirilă, bobea șl Pe
trescu - câte 1. Antrenor - Liviu 
Jurcă. ________ _
Rulmentul: Dranici - 6 (4 din 7m), 
Urcan șl ftritiMWI - câte 4, Aia- 
coboaie ? 3, Radu, Damian și 
Zavragiu - câte 2, Gheorghe - 1. 
Antrenoare - Mariana Tîrcă.
Arbitri: A.CÎriigeanu (București) 
- D. Bejenaiiu - (Pitești).
Alte rezultate: Tomis Constanța - 
Dunărea 31-23; HCM Roman - 
Oltchim Rm: Vâlcea 25-23; CSM 
Sibiu - Unw. Jolidon Cluj 26-35; 
HCF Piatra Neamț - Astral Poșta 
Câlnău 29-40; oțelul Galați. - 
Rapid CFR București; 27-23; Sel- 
’monț Baia Măre - Siicotub Zalău 
. se va juca în 15 septembrie.
Etapa a ll-a, sâmbătă, 17 sep
tembrie: Dunărea Brăilă - Rapid 
CFR București; Astral - Oțetul, Sil- 
cotub - HCF Piatra Neamț; Univ. 
jolidon Cluj - Selmont; Rulmen
tul - CSM Sibiu; Oltchim - Cetate 
Deva; Tomis Constanța - HCM 
Roman.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ra
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• Eșec. Echipa fundașului român Cristian Chi- 
vu, AS Roma, a pierdut pe teren propriu în 
fața formației Udinese, scor 0-1, într-un meci 
contând pentru etapa a doua din Serie A (MF)

' %•'

Silcotub 
s-a calificat

Saint-Galien (MF) • 
Campioana României, 
Silcotub Zalău, a câști
gat în deplasare, cu sco
rul de 31-21 (14-7), meci
ul susținut în compania 
formației Otmar St. Gal
len, in manșa secundă a 
primului tur preliminar 
al Ligii Campionilor la 
handbal feminin.

Cele mal multe goluri 
ale forma*iei Silcotub, 
pregătită de antrenorul 
au fost marcate de Crap, 
8. Echipa din Zalău a 
câștigat și prima manșă, 
disputată săptămâna tre
cută, cu scorul de 33-21.

Silcotub Zalău, urmea
ză să întâlnească echipa 
norvegiană Byasen 
Trondheim, în turul doi 
preliminar al Ligii Cam
pionilor. Dacă va trece 
și de formația nordică, 
Silcotub va^^ 
juca în gru- /' 
pele celei f 
mai puter- 
nice. -----
petiții conți 
nentale.

com-

Victor Plțurcă : 
(Foto: arhM)

Plțurcă e 
optimist 
București (MF) - 
Referitor la decizia 
de sancționare a 
Stelei luată de UEFA 
Plțurcă a afirmat 
„Din punctul meu de 
vedere este 
nedreaptă, dar nu 
știu sigur ce s-a 
întâmplat la stadion. 
ProbaN că observa
torul cart a fast aco
lo știe mal multe. 
Depinde foarte mult 
ce a scris In raport 
Nu cred dl românii 
sunt rasiști. Nimeni 
nu are nimic cu noi, 

. nu e nld un complot 
împotriva românilor 
din partea UEFA". 
Vktpr Pițurcâ a pre
cizat câ formațiiie 
românești se pot cal
ifica în grupele Cupei 
UEFA „Toate trei 
echipele noastre au 
șanse dea se califica 
fa grupe”, a 
menționat Plțurcă.

Munteanu e mulțumit
București (MF) - Tehnicianul formației 

CFR Cluj, Dorinei Munteanu, a afirțnat că 
nu se aștepta ca echipa sa să învingă cui 
0. .

„înainte de joc nu mă gândeam Ia acest 
scor: Am avut în față una dintre cdlepqiaâ ■’ 
puternice echipe ale campionatului, o 
echipă care joacă fotbal, o echipă agresivă, 
dar am reușit să realizăm ceea ce ne-am 
propus înainte de meci și am câștigat.

E o victorie mare, dar nimic mai mult, 
pentru că ne așteaptă un meci greu cu Poli 
Timișoara în etapa viitoare. Rezultatele pe 
care le-am avut până acum mi se par poate 
cam prea mari, dar mă ocup foarte mult de 
echipă, creștem de la joc la joc și asta ne 
dă speranțe”.

Antrenorul-jucător al formației clujene a 
precizat că la echipa sa simt câțiva jucători 
care așteaptă la poarta echipei naționale.. 
„Selecția la națională nu se face după un 
joc sau două, dar pot să spun că și eu am 
la echipă câțiva jucători care bat la porțile 
naționalei”, a spus tehnicianul echipei CFR . 
Cluj.

Clijsters a învins la US Open
■ Tenismana belgiană a 
învins-o categoric în. 
finală pe Mary Pierce, cu 

.storul de 6-3, 6-1.
* y

Flushing Meadow (MF) - 
Ultimul turneu de Grand 
Slam al anului, US Open, a 
consemnat victoria în proba 
feminină a jucătoarei belgie
ne Kim Clijsters, care a dis
pus în ultimul act de Mâry 
Pierce, prima tenismană din 
Franța calificată în finala 
acestei competiții.

Clijsters, în vârstă de 22 
ani, a jucat sâmbătă a cincea 
finală din carieră a unui tur
neu de Grand Slam, însă s-a 
impus pentru prima dată. Me
ciul a durat o oră și cinci 
minute. în sezonul 2005, spor
tiva belgiană a câștigat șapte 
turnee, dintre care trei în 
această vară (Stanford, Los 
Angeles, Toronto).

„Este formidabil. Nu îmi 
vine să cred. Emoția pe care 
o am este comparabilă cu cea 
de la prima mea victorie intr- 
un turneu de Masters femi
nin. Victoria pe care am 
obținut-o arată nivelul la care 
pot rivaliza cu cele mai bune 
și că pot ajunge până la capăt 
într-un mare turneu. M-am 
concentrat asupra acestui 
obiectiv toată vara”, a de
clarat Clijsters.

Jucătoarea franceză Mary 
Pierce, în vârstă de 30 ani, 
ocupă locul doi în topul celor 
mai în vârstă sportive care au 
jucat în finala unui turneu de 
Grand Slam.
Cel mai mare premiu

Pe primul Ioc se află Mar
tina Navratilova, care a real
izat această performanță la 
Wimbledon, în 1994, la vârs
ta de 37 ani. „După înfrângere 
am simțit mai întâi o mare 
decepție. însă aceasta nu a 
durat mult. întotdeauna exis
tă un motiv pentru ceea ce se 
întâmplă. Nu este deznodă
mântul pe care mi-1 doream, 
dar îl accept. Cea mai bună 
a fost Kim. Ea m-a forțat să 
joc prost, a fost mai rapidă 
decât toate celelalte jucă
toare", a afirmat Pierce.

Kim Clijsters a obținut cel 
mai mare premiu din istoria 
sportului feminin, 2,2 milioane 
de dolari, datorită victoriei 
din finala de la US Open, 
înaintea turneului de la Flush
ing Meadow, câștigurile lui 
Clijsters se ridicau la suma de 
10.322.849 de dolari. Inițial, 
premiul pentru câștigătoarea 
finalei urma să fie de 1,1 mil
ioane dolari, însă această 
sumă a fost dublată deoarece 
Kim Clijsters s-a impus și la 
turneele premergătoare aces
tei competiții de Grand Slam. Kim Clijsters

Blatter cere schimbări legislative 
tugalia există o lege potrivit 
căreia Liga Profesionistă este 
autonomă și nu răspunde în 
fața federației. I-am trimis o 
scrisoare premierului în care 
i-am cerut ca această lege să 
fie schimbată”, a declarat 
Blatter. în ceea ce privește 
Polonia, FIFA este nemulțu
mită de legea prin care Gu
vernul este autorizat să 
„schimbe sau să suspende 
conducerea unei federații a- 
tunci când există senzația că 
aceasta nu este suficient de 
credibilă". Forul internațion
al nu este de acord nici cu 
aspecte legate de legislația 
din Grecia, privind desem
narea arbitrilor și un număr 
prea mare de comisii de dis
ciplină.

FIFA a confirmat, la Mar
rakech, suspendarea Fed
erației de Fotbal din Yemen, 
pronunțată la 15 august, ca 
urmare a amestecului statu
lui în activitatea forului fot
balistic.

■ Președintele FIFA este 
nemulțumit de regulamen
tele federațiilor din Grecia, 
Polonia și Portugalia.

Marrakech (MF) - Președin
tele Federației Internaționale 
de Fotbal (FIFA), Joseph Blat
ter, a cerut forurilor din Gre
cia, Polonia și Portugalia să 
pledeze pentru realizarea

unor schimbări legislative 
pentru ca regulamentele lor 
să fie conforme cu cele FIFA, 
până în 15 iulie 2006. „Le-am 
acordat Greciei, Poloniei și 
Portugaliei un termen până la 
finalul Cupei Mondiale din 
2006, pentru ca federațiile să 
intervină pe lângă Guvern în 
scopul schimbării unor legi 
care sunt incompatibile cu 
regulamentele FIFA. în Por-

(Foto: ERA)

nul mondial en titre al 
Formulei 1, germanul Mi
chael Schumacher, a fost 
nevoit să abandoneze în 
MP al Belgiei, în urma 
unui incident provocat 
de japonezul Takuma 
Bato. (G.N.) (Fota: epa)

Sepp Blatter EPA)

Raikkonen a câștigat MP al Belgiei
■ Pilotul finlandez s-a im- 
pus la Spa-Francors- 
champs, urmat de Fernan
do Alonso și Jenson Button.

Spa-Francorschamps (G.N.) 
- Marele Premiu al Belgiei a 
fost adjudecat, la fel ca în 
anul trecut, de pilotul finlan
dez Kimi Raikkonen (McLa
ren Mercedes), urmat la 28,3” 
de spaniolul Fernando Alon
so “(Renault), respectiv de Jen
son Button (Marea Britanie, 
BAR Honda), la 32”. în urma 
acestei victorii, Raikkonen 
mai păstrează șanse teoretice 
în lupta pentru titlul mondi
al al actualei ediții. Juan 
Pablo Montoya (McLaren 
Mercedes) și Michael Schu
macher (Ferrari) au abando
nat în urma unor incidente 
care urmează să fie analizate 
de stewarzii cursei. Victoria 
lui Raikkonen s-a datorat
_ V _ J _ _ S._l _1_X_ » 

său, Juan Pablo Montoya, 
care a abandonat cu câteva 
tururi înainte de final.

După MP al Belgiei, clasa
mentul mondial al pilofilor se 
prezintă astfel: 1. Fernando 
Alonso (Spania, Renault), 111 
p; 2. Kimi Raikkonen (Fin
landa, McLaren Mercedes), 86 
p; 3. Michael Schumacher 
(Germania, Ferrari), 55 p; 4.

Juan Pablo Montoya (Colum
bia, McLaren Mercedes), 50 p; 
5. Jarno Trulli (Italia, Toy
ota), 37 p; 6. Giancarlo Fisi
chella (Italia, Renault), 31 p 
etc. Clasamentul constructo
rilor este următorul: 1. Re
nault, 152 p; 2. McLaren Mer
cedes, 146 p; 3. Ferrari, 90 p; 4. 
Toyota, 80 p; 5. Williams BMW, 
59 p; 6. BAR Honda, 31 p etc.

lonuț Chirilă a 
anticipat victoria

Vaslui (MF) - Antre
norul echipei Jiul Petro
șani, lonuț Chirilă, a de
clarat că a fost convins 
că nu poate rata victoria 
în momentul în care for
mația sa a marcat pen
tru 2-1 în meciul din 
deplasare cu FC Vaslui. 
„Sunt bucuros pentru 
victoria de astăzi. Când 
am dat golul doi știam 
că o să câștigăm, deoa
rece creștea presiunea 
pe jucătorii vasluieni. 
Am câștigat meritat trei tf 
puncte foarte prețioase 
în fața unei echipe val
oroase”, a spus Chirilă. 
Tehnicianul a mențion
at că înaintea partidei 
le-a spus jucătorilor săi 
că o eventuală înfrân-i 
gere la Vaslui nu ar fi 
o tragedie.
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Vând ap. 2 camere (03)
• Vladlmirescu, etaj 1 balcon 
închis, vet» |R spital. Relații teL 0744^99225.
• dec. aatta a mp, balcon închis, conto
rizări, boxa; uscătorie, Interfon, str. Titu 
Maiorescu, Deva. Tel. 0741/210056.
• Deva, zon Miorița, bl. M3, etaj 1, preț 1,150 
mid. lei, TeL 0254/223336.
• tart* urgent, etaj 1, Al. Moților, bloc cără
midă. parchet, gresie, faianță, contorizări apă, 
gaz, 34 mp, instalații sanitare noi, preț 600 mili
oane lei. Tel. 227698 după ora 16 șl 0742/564654.
• tarte regent, etaj 1, Deva, Al. Moților, bloc 
cărămidă, 34 mp, gresie, faianță, îmbunătățiri, 
negociabil. Tei. 227698, după ora 16,0742/564654.
• nmlflirninretai, contertzM apă, gaz, in
terfon, zona Gojdu, parter, preț negociabil. Tel. 
0724/853882.
o Deda, et 3, amenajat modem, ocupabil ime
diat, preț 630 mil, neg, tel. 072V81578L (Prima- 
tovest)
< wgent, contotaiț balcon închis, zonă li
niștită, tel. 0740/126029. (Prima- Invest)
• LManiu, dec, balcon închis, parchet, amena

jat contorizări, preț 880 mii, neg, tel.
0742/019418 (Prima-invest)

i • ta, crem* cont aiconi ns.ocupa- 
’ bil imediat preț 120.000 RON, nea tel.

074Q/210780 (Prima-invest)
• zona Bd. 1 Decembrie, sdec, et 3, contorizat, 2 
focuri gaz, apometre, ocupabil imediat preț 980 
mii, tel. 0745/640725 (Mimason)
• zona Ko^tatarea* et 3, circuit parchet ste
jar, balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, apo
metre, gaz contorizat scară cu interfon, bloc de 
cărămidă preț 950 mii, tel 0745/640725 
(Mimason)
• wiMl Utaata dec, fără îmbunătățiri, bu
cătărie modificată, balcon închis, contorizat 
preț 980 mii, nea tel. 0740/173103, 206003 
(Mimason)
• zona tfortța, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizat 50 mp, preț 
950 mii, neatel. 206003,230324 (Mimason)
• Mtorița idee, balcon mare închis, zonă 
liniștita, bucătărie mooiticata, parcnet contor
izat total, ocupabil imediat preț 95.000 RON, tel 
0723/251498,232808,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona etaj 3, cu centrală termică,
balcon închis, mobilat preț 76.000 RON, tel. 0745- 
302200,232808,0788165703. (Fiesta Nora)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ung i, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

angajează

referent publicitate
Cerințe:

e Abilități de comunicare; 
e Experiență în vânzări;
e Experiență operare calculator; 
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• ama Gafe semidecomandat 48 mp, cu 
modificări și knbunâtățiri, centrală termică pre, 
28000 euro, tei. 0723/251498,232808 0788348702. 
(Fiesta Nora)
• zona Mensem etaj intermediar, decoman
date, balcon mare, contorizat total, parchet 
faianță, ușă metalică, preț 100000 RON, tel 
0723/251498,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zonă uHrarantrate, vedere la bulevarrLetaj 2, 
decomandate, 2 balcoane, parchet crtetorizăn, 
preț 130.000 RON, tel. 0788/16570*232808 0745/ 
302200. (Fiesta Nora)
• ama Dicta, etaj 1, circuit balcon închis, ușă 
metalică parchet, gresie, faianță apometre, gaz
2 focuri, preț 79000 RON, tel. 0745-302200,232808 
0788-165703. (Fiesta Nora)
eunaM Armatei, superamen^at complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă. Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zma Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet gresie, faianță, apartament foarte îngrijit, 
585 mii., neg. TelL 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
■zonă centrata, împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, nea Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață, decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Were 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț
480 mit neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă cenkală, I. Creangă, et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț nea Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zonă centrata, dec, et 1, contorizări, bucătărie 
cu cămară, baie, balcon, camere cu linoleum, 
preț 110.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. 
(Garant Consulting)
• zona Scărișoara, semidec, contorizări, repar
titoare, instalații sanitare noi, uși, geamuri noi, 
gresie, faianță, parchet baie cu cabină de duș, 
preț82.000 ron, tel. 224296,0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• semidecomarataie, zona Minerului, et 3,75.000 
ron, tel. 224296, 0745-367.893. (Garant Con
sulting)

•ron* centrală, semidec, contorizări, bucătărie 
cu cămară, baie, camere parchetate, •e**'”1- 
preț 80.000 ron, tel 2242% o»»® (Garant 
Consulting)
•ta robtarr, et 2. zona pieței, preț 110.000 
roa-wr'224296, 0745-367.893. (Garant Con- 

--Suiting)
• ta, bta et 2, zona luiiu Maniu, preț 
108.000 ron, tel 224296,0745-367893. (Garant 
Consulting)
•dec, baksn, superamenajat, zona loan Corvin, 
preț 99.000 ron, tel. 224296,0745-367893. (Garant 
Consulting)
• et i, dec. st 62 mp,-'centrală termică proprie, 
vedere în 2 părți, beci, jaluzele exterioare, 
modificări interioare, gresie, faianță, Liliacului. 
Preț 135.000 ron. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• cfcodt, st 56 mp, bloc de cărămidă, balcon 
mare, contorizări, ap. modest Minerului. Preț 
760 mii. neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
• decomandate, suprafață mare, centrală 
termică proprie, parchet balcon, beci, Decebal. 
Preț 125.000 ron. Tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• decomandate, centrală termică proprie, 
gresie, faianță modernă parchet, Liliacului. Preț 
105.000 ron, neg. Tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• dec, btoc de cărămidă balcon mare, bucătărie 
modificată contorizări, scară cu interfon, vedere 
spre oraș, Minerului. Preț 74000 ron, nea Telefon 
223400,0720/387896. (Casa Betania)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță, par
chet lavabil, baicon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona bduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•Ocaziei Zona Al. Straiul ui, dec. et intermediar, 
superamenajat, centrală, termică modificări , 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat, tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• urgent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Micro, semidec, modificat faianță 
gresie, centrală termică rolele exterioare, bine 
întreținut, hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid, tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona Mă Hunedoara et 3, preț 350 mii, neg, 
tel. 0721/839624 (Partener Hunedoara)
• Deva, sir. Mihai Viteazul, et 4 dec, preț 45500 
euro, neg. tel. 0746/225.726; 0254/213.050. (Casa 
Majestic)
• dec, sir. Eminescu, et. 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• M. Eminescu, sdec, 2 holuri, bucătărie mărită 
vedere în 2 părți, ușă metalică termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit 
lavabil, 46 mp, preț 830 mii, tel. 0729/002100. 
(Megalopolis)

• am Gojdu, Al. Păcii, parter, sdec, pivniță
balcon închis, gresie, faianță parchet con
torizări, 47 , preț 980 miL lei, tel. 0729/002100.
(Megafopotis)
• zona Eminescu; dec, ușă- metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis) 
•dec, Mr. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• zona Udo, dec, et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Lie. Auto, et 2, dea, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona taL Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări .ăra 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
•zonă bună în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• regent, In Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212 (Prima Invest)
• urgent In zonă liniștită decomandate, etaj 
intermediar. în zona Progresul, Mărăștiul Nou. 
cu plata imediată tel. 0745/302200, 232808. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, contorizări, vedere în 2 părți, 2 
balcoane, 2 focuri, etaj 1, zonă centrală preț 
1320 mid. lei, negociabil. Tel. 228615.
• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter- 
mopan, 2 bai; preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Proyesuț et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobanți, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona G Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Progresul, dec, ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enesai, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet. 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrata, I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, ■ 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț45000 euro, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting) 
•zona MtoeraU,etajă balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/25 1498- 232H» 078frl6670i 
(Fiesta Nora)

• zona Decebal, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită in 2 
păți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808 0745-302200. (Fiesta Nora)
• zona fflu Maiorescu, etaj 2, vedere în față 
apometre, gaz contorizat, repartitoare, parchet, 
preț 100.000 RON. tel. 0723/251498, 232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, decomandate, apometre, 
gaz contorizat. bucătărie modificată parchet 
preț 145.000 RON, tel. 0745/302200, 232809; 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• ta parchet, 2 balcoane închise, centrală 
termică termopane, preț 1,3 mid, tel. 
0726/710903 (Prima Invest).
• urgent, Bălcescu, 110 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
contorizat gresie, faianță preț 1,25 mid, neg, tel. 
0742/019418 (Prima-invest)
• dea, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil imediat, preț 
103.000 RON, tel. 0740/210780 (Prima-invest)
• zonă excelentă contorizat et Intermediar, 
gresie, faianță termopane, 2 balcoane, parchet, 
preț 135 mid, tel. 0740/126029 (Prima-invest)
• zona Bălcescu, superamenajat, et. Interme
diar, bloc de 4 etaje, preț 30.000 euro, neg, tel. 
0721/815781 (Prima-invest)
• zonă centrata, amenajat cu centrală termică 
dec., parchet, tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• zona Bucegi, Hunedoara, et. 2, cu mici 
îmbunătățiri, preț 750 mii., neg., tel. 0727/191703. 
(Partener Hunedoara)
• dec, vedere în 2 părți. 2 băi, balcon mare, 
contorizări, apartament modest. M. Viteazul. 
Preț 37.000 euro neg. Tel. 223400,0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Zamfirescu, dea, parter, centrală, gresie, 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 15 mid., tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• Dec, AL Viitorului, centrală termică parchet, 
vedere în 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 , 
(Megalopolis)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
•lugent,‘mzonăDorot); ț împăratul Traian,cu 
plata imediată tel. 0723/251498,232808. (Fiesta 
Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• zona UEacubă dec.,-modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut, et. 2, 
preț 52000 euro,tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec, centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• decomandate, centrata termică, gresie, 
faianță marmură 2 balcoane, et. intermediar, 
zona M5. Hunedoara, preț 950 mii, neg, tel. 
0727/191703. (Partener Hunedoara)
• zona Ion Creangă decomandate, cu garaj, 
centrală termică modificat, ușă metal, 
termopan, parchet, gresie, faianță baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 
0723-251498.232808 0788-165702. (Fiesta Nora)
• zonă ultracentrală et. 2, decomandate, 2 
balcoane, vedere in 2 părți, ușă metalică 
contorizări, parchet preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• dea, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt 
aretitaiă termică preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)

• 2 băi 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet, loc rezervat pt mașină preț 
1,400 m|d, neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zonă centrală semidec, contorizări, ct, 
faianță parchet, garaj sub bloc, preț 186000 ron, 
tel. 224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)
• dea, 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut Liliacului. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)

Vând case, vile (13)
• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 22 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/6942», 0744/261665, 
0254/719728.
• te Deva casă ap. 1, cu.două curți și grădină 
str. Griviței, nr. 31, preț 1 mid. £i. Tel. 236510
• vând/schimb casă Deva, Viile Noi, 4 camere, 
curte, grădină cu apartament 3 camere în Deva 
plus diferență și butoaie fag de 150 și 300 litri. 
Tel. 219588
•str. Horeă 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, gaz metan, apă \ 
curentă canalizare, curte + grădină st 1078 mp, ’ 
zonă deosebită Deva. Preț 400.000 lei, neg. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• casă p+1,4 camere, 2 băi, garaj, bucătărie, 
curte + grădină st 1.200 mp, centrală termică 
proprie, Deva. Preț 120.000 euro, neg. Tel. 223400. 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
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e experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească; 
e experiența în vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix și venituri în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 
fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro
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SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.
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Oferta ajunge direct la tine!

Una pentru trei!

De astăzi suntem mult mai generoși cu clienții noștri! Pentru 
3 luni contractate, primești încă UNA ..gratuit! s
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25 Diesel, 1987, înmatriculat pf, 
RT10/2006, stare bună, consum 6 lltri/100 km, 
preț 1800 euro, negociabil. Tel. 0741/153075, 
222120.
• tad Sta Octavia break, af20Cl, 126.000 km, 
geamuri electrice, alarmă, închidere centra
lizată, cd, compact bord, culoare gri metalizat, 

eț8650 auro, negociabil. Tel '”44/597784.

Microbuze. Dube (38)
• tad ■tarata 12+1 locuri, motor Diesel, 2400 

nf!9B7, stare foarte bună de funcționare, 
ta^iegocM preț 14,000 ron, posibilitate rate. 

W 0722/18166’

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• «MaMMcuăoperațlunl, burghiu,circular 
șlfreză. Brad, tel. 6132»
•tad faarti avantajos semănătoare de grâu 
$1 porumb, noi. Tel. 0258/760305

Garaje (43)
• MMu In zona Pieței centrale, amplasat la 
parter de bloc, 20 mp, current, apă, preț 20 
euro/lună, tel. 0745/640725 (Mlmason)
• tochbfai In zona Cuza Vodă, amplasat la 
parter de bloc, încălzit, apă curentă, preț 80 
euro/lună, tel. 0745/253413 (Mlmason)
• tochhtet ganontori, Deva, zona Gării, tel. 
0745/225726; 0255/213.050. (C - estic)

Mobilier si interioare (47)
• vând moMfor discotecă stil modem, stare 
foarte bună, preț avantajos, informații tel. 
0746/896880.
• vând tarata dezafectate - 3 canate cu sticlă 
2 bucăți. Tel. 770017.
• tad imMă combinată, dulap-2 usl, dulap 
vitrină, canapea, masă, oglindă. Tel. 770017
• vând canapea extensibilă l,50/035, cu des
chidere 2 m. culoare bleumarin $1 un cuier de hol 
pentru haine șl 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună, preț 53 milioane 
lei. Tel. 221060.
a tad I fatalU, frigider mare, mobilă bucătărie, 
oibiic te mare, Dioiiotec mc masă mare, 
dulap, 4 scaune, măsuță pentru fotolii, aragaz 2 
ochiuri plus cuptor, covor persan 230/330 m, 
culoare oordo, negociabil. TeL 218697, după ora 
21.
e tad o ușă șl o fereastră, noi. Tel. 0254/215795.

Televizoare (48)
• tad irgant tv color dlag. 37 cm, toate 
opțiuni le, teletext, 100 programe, meniu română, 
sigilat In ambalaj, garanție magazin, preț 2,6 
milioane lei, negociabil, 0723/503980

SC GLOBAL GENERAL 
ACTiViTiS SRL Deva 

angajeaza:
1 dulgher

■ zidar
2 muncitori necalificati.

Relații la tel.
0726/100967.

35*3

Calculatoare si accesorii 
(51)

instrumente muzicale (60)
• tad ta cu coadă, vechi. Tel. 0254/215795.

Matrimoniale (69)

DELCRI5 SERVICE SRL
TEI.::|I)J59)M222 
072.3-.3fU.Wl
Str. Primăriei Nrlti

< >R A|)l A

ACUM
SI mimai

ULTRA PROMOȚII
Niiiii.u ;nc> >^.1 scs11

<■*’ it\:i mic r/chr
V. ’NUOARc 450.000 lei
VeV.’ARI 1 .'<i-l,i 850.000 ie! 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi

I- nanii: cuie ulilt<>an\a ni-.link.rti

» Ui

Materiale de construcții (53)
• vând 5 mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.

Electrocasnice (56)
■ tad cengetalor 5 sertare, preț avantajos. Tel. 
770735,770367.
• tad cengtaor 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.
• tad ladă frigorifică 4 sertare, preț 3 milioane 
lei, negociabil. Tel. 233166.
• tad maahă de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 - 2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste ÎOO ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• tal rnașM de spălat mică plastic, 80 ron. 
Tel. 0720^06332.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând castraveți, preț 0,70 ron (7.000 lei/kg). 
Tel. 262069.
• tal câine de rasă Boxer, vaccinat, carnet de 
sănătate. Tel. 0723/994164.
• tal fon și lucemă, cantitate mare, 1500 - 200 
kg, sat Boz, comuna Brănișca, nr. 27. Tel. 
0723/148741.
• tal lucarnă cosită pusă pe 10 pari, Vețel. Tel. 
237761.
• tad vacă, 7 ani și vițea de 6 luni, preț la 
vedere. Tel. 264682,0722/299906.

M M—MM. —.

COMPANIE MC^^TJNiraN^ANGAJEAZĂ

CERINȚE
^DOMICILIUL STABIL IN DEVA 0POSESOR AUTOTURISM PROPRIU 

JNOȘTIKTE uPERARE PC 0DINAMIC, ENTUZIAST, CARISMAT1C 
RESPONSABILII,1:

0PRELUAREA/LIVRAREA COMENZILOR LA SOLICITAREA CLIENȚILOR
SE OFERĂ:

0SALARIU MOTIVANT 0TELEFON MOBIL 0ACOPERIREA CHELTUIELILOR DE 
ÎNTREȚINERE AUTO

CEI INTERESAȚI POT TRIMITE CV-URILE LA FAX 0236/496777.
1 (30146)

RECLAME

Altele (61)
• tad 2 butoaie de lemn pentru vin sau țuică 
puțin folosite. Tel. 216347 după ora 20.
• tad talar 500 kg, moară pe piatră cu 
ciocane, țeavă neagră de 6 m, 11/2, negociabil. 
Tel. 775703.
• tad talar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/030 mp, stare Ireproșabila, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560,
• tad cazan pe lemne pentru încălzire 
centrală tip Viadrus, U 22, 50 kw, In stare 
perfectă a funcționat lama 2004 - 2005, preț 
convenabil. Tel. 0746/985202.
• tad covor Iută 33/3 m, nou. Tel. 211603.
■ tad covor persan 3/2 m pe roșu, nou, țesut 
manual, 700 ron. Tel. 0720/306332.
• tad foarfecă de tuns profesională 45 ron și 
reșou voiaj nou 15 ron. Tel 0720/306332.

• Agenda matrimonială româno-italiană SC 
ROMEOlCENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 
Toate doamnele și domnișoarele înte 18 ■ 45 ani, 
necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prezentabile și aspect fizic plăcut sunt așteptate 
la sediul din Hunedoara, Bdul Traian, nr. 18/60; 
tel/fax 0354/401678,0254/745866,0742/301068, 
0744/801015, Web:www.romedlcenter.net

• executăm decupări, gravări, Inscripțio
nări p« placheta ABS, plexiglas, duralu- 
mlnlu, bronz, eto, pentru plachete birouri, 
plachete de semnalizare, numere de 
Inventar, brelocuri, afișate puHdtare, Utere 
-ne. vcusoaite și iiugn, inc -, 

Industriale șl fețe pentru aparatura elec
tronică sau mașini unelte, allșale lumi
noase, Inscripționări pe radă. TeL 
072V67134S, 025V228306.

Oferte locuri de munca (74)

Prestări servicii (72)

• caut temele pentru îngrijire bolnavă la domi
ciliu, informații la telefonul 219934.
• caut femeie, pentru a îngriji la domiciliu, o 
femeie bolnavă în Simeria. Țel. 261618.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul i riei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in Județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

distribuitori de presă 
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program 
matinal;
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

• experiență în relații cu publicul;
• persoană dinamică;
o experiență în vânzări.

Oferim:
• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

• traneport mobil, electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,2 to și 14 mc; asigur demontarea 
acestora pentru transport. Tel. 225578, 
0744/934462.
• otar servld de menaj șl alte munci 
godpodăreștl la familii foarte serioase, pretind 
seriozitate. Tel. 218597, după ora 21.
• persoană fizică autorizată recondiționez 
mobilier din lemn masiv. TeL 0726/856440.

■ «fectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• efectuez transport marfă local șl 
Interurban, cu camion acoperit de 3,21 util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. Tel. 229611,0740/953297.

Administrația Piețelor din 
municipiul Hunedoara 

cu sediui în strada Bicaz, nr. 2, 
organizează în data de 29.09.2005, 

ora 9.OO, licitație publică pentru:
închirierea de spații amplasate Tn Complexul Comercial 

Dunărea, profil de activitate:
comercializare pâine; 
comercializare came;
laborator pentru analize umane sau analize produse 

alimentare;
comercializare mărfuri cu amănuntul; 
birouri;
alimentație publică fără băuturi alcoolice; 
piață agroalimentarâ en gros.
înscriere chioșcuri amplasate în sector III Piața Obor, cu2. înscriere chioșcuri amplasate în sector III Piața Obor, cu 

profil de activitate comercializare mărfuri industriale. 
Documentația de licitație se poale procura începând cu data de 
16.09.2005, de la sediul Administrația Piețelor.
Plicurile cu oferte se pot depune până în dala de 28.09.2005, ora i 
13.OO, la sediul Administrației Piețelor Hunedoara.
La licitație pot participa agenți economici autorizați sâ efectueze 
acte de comerț și care nu au datbrii față de bugelul local al 
municipiului Hunedoara.
Informații suplimentare la telefon 712779.

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește

,30179)

EVIDENTIAZA-TE!
r

VARIANTE

• firmă autorizată execută lucrări de am» 
najări Interioara, tencuieli, cu materialul 
dtentulul TeL 9744/174341, 0254/232082.

• llțMUMI J KAkwW UMIWUM1tXKUUI 
terestro șl uși dn lemn triplu stratificat la 
preț de pvc sau aluminiu. Tel/fax 
nSMUMătaL 0746/8002».

• scc ! masai (relaxare, terapeutic, 
c jU efiexotetule, gimnastică de

recuperare, organizată de SC Reflexo*Vltal 
SRL Sibiu In Deva, autorizat de Ministerul
• •___ M J , El-J,__ ■_ • m « teJiM si Euucaim rrwna kttv uvrinKiaza 
de -duceri. T«L 0722/780092,0786/191164.

• firmă marketing angajează operator to- 
tanriu pentru județiri Hunedoara. Câștigul 
atractive. Condlti tudO medfi șl dtepoid- 
Nlltate pentru ’deplasare In județ. TeL 
0723/888948, fax 021/3233959.

• SC Refraceram SRL Bani, str. Prindpztt, 
nr. 314, comuna Bani, angajează urgent 
manevranL Relații taL 0254/778001, 
074V56946L

tor ntcMncifl <M pn 
In Deva, In condMI

lâ angajează numcl- 
rferințâ cu dortedU 

avantajMM. T«L
0254/232715,221149.

Alege CL pentru anunțul tău

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

V ‘ $1 servicii Internet in vestul 1 riei, in nord-estul
Ungariei, cât și in Județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara,- Orăștie, Brad, Simeria 

vânzători ambulanți 
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 ■ 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit intensul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

Of»

Locm Gtmi POȘTALE
• chioșcul de ziare de lângă 
Comtta;
• chioșcul de ziare .m stația 
de autobuz Orizrnt- Micro 15;
• chioșcul cir -tare de lângă
Galeriile ('. Artă Forma;
• ehio^ ui de ziare de lângă 
Alic ..ntara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul DecebaL

cuvâIB Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

Web:www.romedlcenter.net
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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• Pilot căsătorit. Pilotul de raliuri Sebastien 
Loeb s-a căsătorit, sâmbătă, la biserica Saint- 
Gengoult din localitatea franceză Toul, cu
Severine Meny. La petrecere au participat a- 
proximativ 700 de persoane, printre acestea 
numărându-se și fostul pilot Henri Pescarolo 
și fostul pilot finlandez Ari Vatanen. (MF)

Ashton este ca 
un tată

Fiul Camillei s-a căsătorit

Los Angeles (MF) - 
Actorul Ashton Kutcher 
a declarat că are puter
nice sentimente pater
nale fafă de copiii lui 
Demi Moore, relatează 
site-ul Ananova. Starul 
de 27 de ani, care are o 
relație cu actrița Demi 
Moore în vârstă de 43 de 
ani, a declarat că a 
început deja să aibă 
„instincte paternale, pro
tective”.

Kutcher a declarat că 
atunci când fiica cea 
mare a lui Moore, 
Rumer, în vârstă de 17 
ani, l-a întrebat dacă îl 
poate aduce acasă pe 
prietenul ei, a simțit că 
nu poate să îl suporte pe 
acesta, chiar înainte să- 
1 vadă. El a declarat că 
ar vrea să fie un tată 
bun pentru Rumer, 
Scout, în vârstă de 14 
ani și Tallula, în vârstă 
de 11 ani, copiii lui 
Moore din căsnicia cu 
actorul Bruce Willis.

Actorul a refuzat să 
facă vreun comentariu 
în ceea ce 
privește 
planurile 
sale de 
a avea 
copii 
cu 
Moore.

Britney (Foto: epa)

Britney 
alege 
Versace
Los Angeles (MF) - 
Copilul lui Britney 
Spears va avea când 
se va naște un 
șifonier plin cu haine 
de la faimoasa firmă. 
Donatella Versace a 
sunat-o pe Spears și 
s-a oferit să creeze 
pentru copil o 
întreagă garderobă. 
„Britney a fost foarte 
fericită când Donate
lla s-a oferit să-i facă 
toate hainele copilu
lui. S-au întâlnit de 
câteva ori și frecven
tează aceleași cercuri, 
dar Britney nu s-a 
așteptat la o ofertă 
atât de generoasă", 
a declarat un apropi
at al vedetei. „Britney 
și Donatella au un 
prieten comun, pe 
Madonna. Britney a 
fost foarte impresio
nată de cum era 
îmbrăcată fiica aces
teia. Ea speră ca și 
copilul ei să fie la 
modă, la fel ca fiica 
Madonnei, Lourdes", 
a adăugat acesta.

Doi pui de lei asiatici, de numai două luni 
și jumătate, în grădina Zoologică din Guwa- 
hati, în nord-vestul Indiei. Cei doi pui au fost 
eliberați într-una din zonele deschise ale par
cului pentru ca vizitatorii să-i poată vedea.

(Foto: EPA)

Francis Ford Copolla a 
fost la cramele Merei

Buzău (MF) - Regizorul Francis Ford Co
polla s-a aflat zilele trecute pentru câteva 
ore în județul Buzău unde a vizitat celebrele 
crame de la Merei; El a venit însoțit de un 
prieten, având asupra sa câteva sticle de vin 
produs în podgoriile sale. La Vinoteca de 
la Merei care aparține fiului academicianu
lui Gherasim Constantinescu, unul dintre 
întemeietorii viticulturii românești moder
ne, celebrul regizor a degustat vinurile pro
duse în zonă și a promis că va reveni la 
Buzău, mai ales că mai are de stat în Româ
nia, unde se documentează pentru o viitoare 
peliculă ce va fi inspirată dintr-un roman 
al lui Mircea Eliade.

■ Tom Parker Bowles, 
fiul Camillei, s-a 
căsătorit sâmbătă cu 
Sara Buys.

Londra - Tom, în vârstă'de 
31 de ani, este cel mai mare 
dintre copiii ducesei de Corn
wall, din această primăvară 
soția lui Charles, moștenito
rul tronului Angliei. Tom este 
fiul primului soț al Camillei, 
Andrew Parker Bowles.

Fost elev al colegiului Eton, 
Tom nu este doar fiul vitreg 
al prințului Charles, dar și 
finul acestuia.

■ După Statele Unite, 
Franța și Japonia, 
Mickey Mouse pleacă 
în China.

Hong Kong (MF) - Con
form tradiției Disney, cel mâi 
nou vlăstar al „lumii magi
ce”, al cincilea, va fi inaugu
rat prin trei zile de sărbă
toare, cu focuri de artificii, 
show-uri și celebrități ale 
căror nume sunt ținute încă 
secrete. Vicepreședintele chi
nez Zeng Qinghong și prim- 
ministrul din Hong Kong,

Disneyland în Hong Kong

Doi cowboy
■ „Brokeback moun
tain", un western cu 
homosexuali, a câștigat 
la Veneția.

Veneția (MF) - „Mulțu
mesc, este o mare onoare. 
Este o poveste universală, o 
poveste de dragoste extraor
dinară”, a declarat regizorul 
Ang Lee, cu lacrimi în ochi, 
după ce i s-a înmânat trofeul.

Cei doi protagoniști din 
„Brokeback mountain”, Ennis 
Del Mar și Jack Twist, inter
pretați de Heath Ledger și 
Jake Gyllenhaal, se întâlnesc 
într-o fermă din Wyoming 
înainte de a deveni prieteni 
și mai târziu iubiți. Proble
mele unui homosexual, atât 
față de sine, cât și în soci

Sir Sean Connery

Tom este critic gastrono
mic, iar Sara, logodnica sa 
din decembrie 2004, este jur
nalistă de modă.

Printre invitații care au în
fruntat ploaia pentru a asista 
la ceremonia din Rotherfield 
Greys, din apropierea Henley- 
on-Thames, Oxfordshire, s-au 
numărat și prinții William și 
Harry. Acestora li s-a alăturat 
cuplul regal, dar și fostul can
celar, Lord Howe și Annabel 
Elliot, sora ducesei.

Mireasa, care a întârziat 15 
minute la ceremonie, a purtat 
o rochie marca Alexander 
McQueen.

Donald Tsang, vor participa 
la festivități.

în China, Mickey este mai 
mult decât bine venit. Nu vor 
exista voci care să spună că 
se vrea o invazie americană, 
așa cum s-a întâmplat la des
chiderea Euro Disney în 1992, 
devenit mai târziu Disney
land Paris, care a stârnit o în
treagă polemică.

Peste 15.000 de bilete sunt 
puse în vânzare pentru inau
gurarea de luni, străzile Hong 
Kong-ului sunt pline de anun
țuri publicitare, iar magazi
nele abundă în veșminte care 
poartă însemnele celebrului 
șoricel. Deschiderea „lumii 
magice” este cu atât mai im
portantă cu câf coincide cu 
qga de-a 50-a aniversare a 
inaugurării prunului Disney
land, în California. De atunci, 
mai mult de cinci sute de mi
lioane de persoane au vizitat 
cele patru centre Disneyland 
din: California (deschis în 
1955), Florida (1971), Tokyo 
(1983) și Paris (1992).

Cupa Volpi pentru cea mai bună actriță i-a revenit Giovannei 
Mezzogiorno (Foto: epa)

etate, constituie tema centrală 
a filmului, care impresio
nează fără a fi melodramatic.

Ang Lee reușește să dis
trugă clișeele despre homo
sexualitate, cât și pe cele 
despre cowboy-ii macho, 
interpretați în trecut de Gary 
Cooper sau John Wayne.

Connery vrea în club
Londra (MF) - Managerul 

scoțian al grupării Manches
ter United, Alex Ferguson, îl 
ajută pe actorul Sean Connery 
să devină membru al unui 
club exclusivist din Londra* 
Caledonian Club, din care face 
și el parte. Connery, în vârstă 
de 75 de ani, a fost propus de 
Ferguson pentru a deveni 
membru al acestui club.

„Pe panoul cu anunțuri a 
apărut o hârtie pe care scria 
că Sean Connery, din Nassau,

Monica
Are 17 ani, 
îi plac ieșirile în 
natură, distracția 
și dansul.

Un alt mare câștigător al 
serii, cineastul francez Phi
lippe Garrel a câștigat Leul de 
Argint - premiu special pentru 
regia filmului „Les amants 
reguliers”, odă în alb-negru 
despre mai '68, cât și Premiul 
pentru cea mai bună realizare 
tehnică. Un premiu special i-

a fost decernat și actrițe fran
ceze Isabelle Huppert. Cinema
tografia francofonă a prim^ 
mai multe premii: Leul Viito
rului - Cel mai bun film de J 
debut i-a revenit regizorului 
franco-georgian Gela Bablu- 
âni, pentru ,,13(Tzamet)” și 
Premiul Marcello Mastroianni 
pentru cea mai bună speranță 
i-a revenit tânărului haitian 
Mânothy Cesar, pentru rolul 
de gigolo din „Vers le sud” al 
francezului Laurent Cantet.

George Clooney a trebuit să 
se mulțumească doar cu Pre
miul pentru cel mai bun sce= 
nariu. Un alt film american, 
„Mary” al lui Abel Ferrara, 
care ilustrează o lume vio
lentă și tulburată, a primit 
Leul de Argint - Marele Preș 
miu al Juriului.

Bahamas, a depus o cerere 
pentru a deveni membru. El 
a fost propus de unul dintre 
cei mai faimoși membri ai clu
bului, Sir Alex Ferguson”, a 
declarat o sursă din cadrul Ca
ledonian Club.

Connery ar putea fi accep
tat, săptămâna viitoare, ca 
membru al clubului londonez. 
Membrii Caledonian Club, re
zervat în exclusivitate bărba
ților, trebuie să poarte în per
manență sacouri și cravate.

timpul sărbătorilor care 
celebrează Ziua Națională 
Catalonă (Diada) Ia Bar- 
celona. , (Foto: era)
«—«


