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Vremea va fi frumoasă. Dimineața, pe 
alocuri, se va semnala ceață .

dimineața la prânz seara

• Locuri vacante. Oferta de locuri de 
muncă în județ este în scădere, luna aceasta 
ATOFM Hunedoara pune la bătaie doar 
1.371 de posturi vacante. Cele mai multe 
sunt de confecționer textile, 145, zidărie, 
121 și cele mai puține de șofer, 32. (I.J.)
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Debitorii s-au opus timp de șase ore executării silite +++ Angajații au creat zid uman pentru 
păstrarea bunurilor +++ Drumul ce leagă Deva de Hunedoara a fost blocat ore în șir pe un sens.

■ Executorii judecăto
rești au recuperat în 
forță bunuri de la o 
societate executată.

Bîrcea Mare (I.J.) - Execu
torii judecătorești au întâm
pinat ieri o rezistență acerbă 
din partea reprezentanților

Fotbal de la suflet la suflet
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Integrarea în Uniunea Europeană 
îi conferă Primăriei Deva bucuria de 
a organiza două spectacole pentru 
toți cetățenii Devei, Indiferent detoți cetățenii Devei, indijerent de 

vârstă. La 23 decembrie, începând cu ora ÎS, 
va fi organizat un spectacol folcloric în care 

regăsim nume precum loan Bocșa, Frații 
Petreuș, lonuț Doldnescu, Ciprian Roman. Spec
tacolul va fi prezentat de Vărul Săndel. la 26 
decembrie, de la ora 17, vor concerta trupele 
Provincialii, Nico, Selena, Kt, și alții. Prezintă 

Daniel Buzdugan și Simona Pâtruleasa.
■ ■

Crește consumul de whisky
Comparativ cu alte băuturi, piața de whisky a cu
noscut cea mai spectaculoasă creștere în România, 
scoțieni având 77% din total

Anul - milioane litri (200? prognoza!)

2003 W BUI I1»6 £. y

■ încasările meciului 
CFR Marmosim - Corvi- 
nul au fost donate unui 
junior călcat de tren.

Simeria (C.M.) - Cumplitul 
accident suferit de Cătălin 
Scorpie de 16 ani, fost compo
nent al echipei de juniori a 
clubului CFR Marmosim, în 
urma căruia i-au fost ampu
tate ambele picioare de dea

Topuri și CD-uri pentru firme
■ Mediul de afaceri 
hunedorean dispune de 
un CD de promovare a 
exportului.

Deva (C.P.) - Un număr de 
44 de firme din județ se 
regăsesc pe primele trei locuri 
în Topul Firmelor din 
Regiunea Vest, ceremonia de 
premiere a acestora urmând 
să aibă loc la Timișoara, în 
data de 19 decembrie, a afir
mat Călin Pogăciaș, directorul 
CCI Hunedoara. Anunțul a 

unei societăți din localitatea 
Bîrcea Mare ce urma să fie 
executată silit. N-au fost de 
folos nici actele pentru con
fiscarea mărfii, acte ce de
monstrau că sentința jude
cătorească este definitivă și 
cu titlu executoriu. în demer
surile lor, a fost nevoie de 
sprijinul Jandarmeriei și al 

supra genunchilor i-a afectat 
profund și pe fotbaliștii clubu
lui din Simeria. Jucătorii și 
conducerea clubului au dove
dit că sunt cu sufletul alături 
de fostul junior și au organi
zat, ieri, Ia Simeria, un meci 
amical cu Corvinul, pentru a- 
i oferi sprijin financiar și 
cadouri de sărbători. „Am fost 
surprins de gestul fotbaliștilor 
de la Simeria și de disponi
bilitatea celor de la Corvinul 

fost făcut ieri cu ocazia lan- 
s-ării la Deva a CD-ului care 
include oferta de export a 
peste 100 de firme din județul 
Hunedoara. CD-ul va fi dis
tribuit reprezentanțelor diplo
matice ale României în străi
nătate. Prezent la eveniment, 
ministrul Iuliu Winkler a 
declarat că acest catalog edi
tat în engleză și franceză con
stituie un instrument de lucru 
util pentru cei care caută 
parteneri de afaceri sau cei 
care doresc să dezvolte relații 
comerciale cu firme din județ. 

Poliției rutiere întrucât re
prezentanții societății au uzat 
de toate mijloacele pentru a 
împiedica transportul bunu
rilor din incintă. Executorul 
judecătoresc a cerut ajutorul 
Jandarmeriei după ce ânga- 
jații firmei executate silit au 
făcut un zid uman în fața 
camioanelor încărcate cu

de a juca pentru mine. Fot
balul e cea mai mare pasiune 
a mea și acest meci mă 
bucură foarte mult”, afirma 
Cătălin Scorpie care a urmărit 
partida de la marginea terenu
lui dintr-un scaun cu rotile. 
„Ne dorim să adunăm 2000 de 
euro pentru a-1 ajuta. Dacă nu 
vom reuși vom mai organiza 
și alte meciuri”, preciza Teo- 
doros Favatas, finanțatorul 
echipei CFR Marmosim. /p.7 

materiale ridicate de firma 
creditoare, au blocat ieșirea 
din incintă și au blocat cir
culația pe drumul care leagă 
Deva de municipiul Hune
doara. Proprietarii depozitu
lui s-au opus cu vehemență 
executării și spun că mate
rialele ridicate aparțin altei 
firme, /p.3

Gunoi și câini 
comunitari

Hunedoara (C.B.) - An
chetele CL din ciclul 
“Hunedoara - reședință 
europeană" continuă. în 
timp ce locatarii cartieru
lui își fac cunoscute 
nemulțumirile, primarul 
crede că o parte din vină 
pentru mizeria din carti
er o au cetățenii, /p.6
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•Alarmă falsă. Alarma cu bombă din noul 
Palat de Justiție, dată ieri dimineață, s-a do
vedit a fi falsă, magistrații reluându-și activi
tatea după două ore de investigații ale piro- 
tehniștilor. Centrala Curții de Apel București 
a primit un apel telefonic prin care s-a 
anunțat amplasarea unei bombe în Palatul 
Justiției inaugurat la începutul săptămânii.

încântat 
de insultă

Teheran (ME) - Preșe
dintele iranian Mah
moud Ahmadinejad a

* scris pe site-ul său per- 
■ sonal de Internet că este
* „încântat” că a fost „in

sultat” de un grup de 
studenți, în timpul unei 
conferințe susținute 
luni, la universitatea A- 
mir Kabir din Teheran. 
„Atunci când, la univer
sitatea Amir Kabir, un 
mic grup l-a insultat in 
deplină libertate pe pre
ședintele ales de popor,

. fără frică, am fost încân
tat”, a scris Ahmadine
jad. „Mi-am adus amin
te, atunci, de anii mei 
de studenție, când în 
timpul regimului laic (al 
șahului), susținut de Oc
cident, nu puteam nici 
să respirăm”, a adăugat 
el. Un grup de studenți 
l-a insultat, luni, pe pre
ședintele Ahmadinejad, 
dând foc la portretul a- 
cestuia și strigând

Mahmoud Ahmadinejad
(Foto: EPA)

Nati Meir
(Foto: FAN)

Deputat deferit justiției
București (MF) - Deputatul independent 

Nati Meir - membru în Comisia pentru 
Drepturile Omului din Camera Deputaților 

- a fost trimis în judecată de 
procurorii Parchetului înal
tei Curții de Casație și Justi
ție.

Nati Meir este acuzat de e- 
vaziune fiscală, fals intelec
tual și înșelăciune, în legătu
ră cu încheierea unor con
tracte de muncă pentru Isra
el.

Potrivit anchetatorilor, în
calitate de asociat unic la firma Orwalsam 
Trading, în perioada 2000-2002, s-a sustras 
de la plata taxelor și impozitelor, diminu
ând cu bună știință veniturile societății 
cu 21 de miliarde de lei vechi (600.000 de 
euro).

Totodată, Nati Meir, ,în perioada 2000- 
2005, ar fi indus în eroare, cu ocazia înche
ierii și executării contractelor de mediere 
a forței de muncă, un număr de 129 de per
soane cărora le-a produs un prejudiciu de 
390.539 de lei (110.000 de euro), încheind 
contracte de plasare a forței de muncă în 
calitate de agent de ocupare, prin interme
diul firmei Orwalsam Trading cu societăți 
angajatoare din Israel, specializate, în prin
cipal în domeniul construcțiilor civile.

Parlamentarul independent Va fi judecat 
de înalta Curte de Casație și Justiție.

Președintele CE, Jose Barroso, președintele Băsescu, premierul Tăriceanu și comisarul Olli Rehn (Foto: epa)
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Viktor Orban
i (Foto: EPA) :

| Amenin- 
î țarea lui 
| Orban 
! Budapesta (MF) - U- 
î clerul principalului

partid ungar de 
opoziție Fidesz, Vik- 

: tor Orban, a amenin- 
i țat elita postcomu- 
\ nistă că va fi trasă la
î răspundere în fața ;
i legii. Potrivit lui, elita L
î postcomunistă care a
i revenit la conducere
i nu se va putea sus-
= trage responsabilității
i pe care o poartă

pentru o serie de 
i infracțiuni, cum ar fi
| delapidarea proprie-
:■ tății publice, corupția
i fără precedent sau
î haosul moral spre i
; care a împins țara. El
ș a salutat inițiativa
\ unui membru al par- i
ț ridului radical de
; dreapta Jobbik, de
\ organizare a unui
ț referendum în urma
: căruia foștilor oficiali i
i comuniști să le fie ș
; interzis să mai dețină
; funcții guvernamen

tale de rang înalt.

■ Băsescu și Tăriceanu 
au integrat România în 
harta de turtă dulce a 
Uniunii Europene.

Bruxelles (MF) - Președinte
le Traian Băsescu și premie
rul Călin Popescu Tăriceanu 
au lipit România la harta de 
turtă dulce a Europei, au ur
mărit trupa Sistem și au flu
turat tricolorul, la spectacolul 
dedicat aderării României și 
Bulgariei organizat, ieri, de 
Comisia Europeană la Brux
elles.

Cei doi oficiali români au 
participat alături de președin
tele CE, Jose Barroso, de co
misarul pentru Extindere, 
Olli Rehn, cancelarul Austri
ei, Wolfgang Schussel, de co
misarii europeni român și 
bulgar, Leonard Orban și Me-

Zeci de răpiți la Bagdad
■ Circa 50 de per
soane au fost răpite 
ieri la prânz în centrul 
capitalei Irakului.

Bagdad (MF) - Aproxima
tiv cincizeci de persoane 
au fost răpite, ieri, în plină 
zi, în centrul Bagdadului, 
de mai mulți bărbați înar
mați care purtau uniforme 
militare, au declarat surse 
din cadrul serviciilor de 
securitate.

Numărul exact al persoa
nelor luate ostatice nu este 
deocamdată cunoscut. Po
trivit unei surse din cadrul 
serviciilor de securitate, es
te vorba de un număr între 
40 și 50 de persoane răpite, 
în timp ce un martor vor
bește de aproximativ 50.

„Au apărut circa 20 de 
autovehicule de teren noi, 
identice cu cele ale Guver
nului. Din ele au coborât 
vreo sută de bărbați înar
mați, purtând uniforme mi

glena Kuneva, de premierul 
bulgar Serghei Stanișev și de 
ministrul bulgar de Externe, 
la spectacolul dedicat aderării 
României și Bulgariei la UE, 
care a avut loc în Piața St. 
Madeleine din centrul Brux- 
elles-ului.

La spectacol au asistat a- 
proximativ 200 de persoane, 
foarte mulți dintre aceștia fi
ind români și bulgari.
Urări și stegulețe

Președintele Barroso a de
clarat la începutul spectacolu
lui că este bucuros că eveni
mentul are loc în centrul 
Bruxelles-ului, „inima inte
grării europene”. El a urat 
„Bun venit!” României și Bul
gariei în UE și a precizat că 
cele două țări revin de la 1 ia
nuarie 2007 în Europa, acolo 
unde le este locul.

litare”, a relatat un vânză
tor de ceai în cartier.

„La început, au blocat ce
le două extremități ale stră
zii și au anunțat: «Nu pani- 
cați. Suntem în misiune», 
însă, de îndată ce au deve
nit stăpâni pe situație, au 
început să aleagă persoane 
la întâmplare: sunniți, șiiți, 
kurzi. Mașinile erau însoți
te de patru ambulanțe”, a 
povestit martorul.

Surse din serviciile de 
securitate au declarat că au 
fost trase mai multe focuri 
de armă, însă la locul inci
dentului nu s-au înregistrat 
victime.

Mulți localnici au pără
sit cartierul, refugiindu-se 
pe malurile Tigrului, fluviu 
care străbate centrul orașu
lui, sau traversând poduri
le pentru a se îndepărta cât 
mai mult de locul unde a 
avut loc răpirea.

Poliția a ajuns la locul 
incidentului după ce bărba
ții înarmați plecaseră deja.

„Bun venit în UE! Bun ve
nit acasă!”, spus Barroso, în 
român și bulgară.

La rândul său, comisarul 
european pentru Extindere a 
urat „Bun venit!” celor două 
țări, precizând că, deși harta 
afișată la eveniment este din 
turtă dulce și marțipan, pro
cesul aderării celor două state 
nu a fost ușor.

Traian Băsescu a vorbit du
pă cei doi, pe scena amplasată 
în Piața St. Madeleine din 
Bruxelles. El a amintit că, în 
cei 16 ani scurși de la revolu
ție, a fost nevoie de efort și 
de sacrificiu din partea celor 
22 de milioane de români pen
tru succesul aderării.
împreună pe hartă

După discursuri, președin
tele Băsescu și premierul Tă
riceanu au făcut separat scur

Blair, interogat de poliție
■ Premierul britanic a 
fost interogat în privința 
acordării de titluri onori
fice de către partide.

Londra (MF) - Premierul 
britanic Tony Blair a fost in
terogat de poliție în ancheta 
privind acordarea de titluri 
onorifice de către partide, în 
schimbul unor împrumuturi, 
a declarat joi purtătorul său 
de cuvân.

„Premierul a vorbit cu poli
tia astăzi, la Downing Street”, 
a declarat purtătorul de cu
vânt, adăugând că premierul 
a fost chestionat ca martor, 
nu ca posibil suspect și nu a 
fost însoțit de un avocat.

Ancheta poliției a fost lan
sată după ce Partidul Națion
al Scoțian (SNP) l-a acuzat pe 
premier că a nominalizat oa
meni de afaceri prosperi pen
tru locuri în Camera Lorzilor, 
în schimbul unor împrumu
turi acordate Partidului Labu
rist.

Agenții au interogat majo
ritatea membrilor Cabinetu- 

te declarații de presă. Băse 
cu a spus că odată cu adera
rea se încheie un proces difi
cil care va fi însă urmat de u- 
nul poate la fel de dificil, cel 
al integrării.

Premierul Călin Popescu Tă
riceanu a precizat că, după a- 
derare, România trebuie să fie 
capabilă să utilizeze fondurile 
structurale primite de la UE., 

Oficialii români au revenit 
pe scenă, alături de Barroso, 
Rehn, Stanișev. Rehn și Bar
roso au dezvelit o pancartă pe 
care era afișată harta Europei 
făcută din turtă dulce și mar- 
țipan. Inițial, din această har
tă lipseau România și Bulga
ria. Stanișev și ministrul de 
Externe bulgar au alipit Bul
garia, după care Băsescu și 
Tăriceanu, împreună, au 
dăugat harta României în spa
țiul rămas liber.

Tony Blair (Foto: epa)

lui lui Blair din 2005 în aceas
tă anchetă și au declarat că 
speră să trimită procurorilor 
dovezile obținute în ianuarie.

Poliția vrea să afle dacă mi
niștrii știau că patru oameni 
de afaceri prosperi, care au fi
nanțat campania electorat^, a 
Partidului Laburist în 2005 au 
fost nominalizați de Blair 
pentru mandate în Camera 
Lorzilor.

O lege din 1925 interzice 
vânzarea titlurilor onorifice.
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• Concert extraordinar. îndrăgitul cantau- 
tor Ștefan Hrușcă va susține astăzi, la Casa 
de Cultură „Drăgan Muntean" din Deva, de 
la ora 20.00, un concert extraordinar de co
linde intitulat „Bucuria Crăciunului". (S.B.)

• Cadouri de la jandarmi. Cei 42 de copii 
din Centrul de Plasament Numărul 2, din O- 
răștie, au primit ieri cadouri din partea 
jandarmilor hunedoreni. Copiii au pregătit 
lin program de colinde în urma căruia au 
primit cadourile constând în alimente și 
rechizite. (M.T.)

Populare
Simeria (I.J.) - Râul 

Mureș a fost populat 
ieri cu 1.000 de kg de ca
ras de către AVPS „Șoi
mul românesc” Simeria 
în baza contractelor de 
gestionare a luciilor de 
apă. Asociația s-a con
stituit împreună cu alte 
cinci în 2006, sunt avi
zate de Agenția Națio
nală de Pescuit și auto
rizate pentru practica
rea activității de pescuit 
sportiv recreativ. „Noi 
suntem la prima acțiune 
de populare a luciilor de 
apă naturale și avem în 
vedere în special râul 
Mureș. Urmează acțiuni 
similare în Geoagiu și 
Orăștie”, declară loan 
Arsin, președintele aso
ciației simeriene.

Furt „din 
greșeală" 
Vulcan (M.T.) - Un 
bărbat din localitatea 
Vulcan riscă să 
rămână între o lună 
și trei luni după gra
tii, pentru că nu a 
anunțat oamenii legii 
că a găsit pe stradă 
un telefon mobil. Po
lițiștii Biroului de In
vestigații Criminale 
Vulcan au stabilit că 
Ion Cristian H., din 
Vulcan, în timp ce se 
deplasa prin cartierul 
Cocoșvar, din locali
tate, a găsit un tele
fon mobil Nokia 
6101, pe care și l-a 
însușit fără drept. Te
lefonul, în valoare de 
690 lei, a fost pier
dut de Ștefan Cristi
an P., din localitate. 
Prejudiciul a fost 
recuperat și restituit 
părții vătămate, iar 
bărbatul este cerce
tat în libertate pentru 
însușirea bunului 
găsit. Dacă va fi găsit 
vinovat, riscă o pe
deapsă cu închisoare 
de la o lună la trei 
luni.

■ După negocieri, 
amenințări și circulație 
blocată, bunurile au 
fost recuperate.

Ina Jurcone__________________
lna.jurcane@lnfarmmedia.ro

Bîrcea Mare - După ce s-au 
împotrivit executării, socie
tatea debitoare a blocat ieșirea 
din incinta unității a tirurilor 
cu marfă. Mai mult, drumul 
care leagă Deva de Hunedoara 
a fost blocat mai multe ore și 
a fost nevoie de intervenția 
Poliției Rutiere pentru dega
jarea circulației care s-a efec
tuat doar pe un sens. Nici 
Jandarmeria Hunedoara nu a 
stat cu mâinile în sân pentru 
că a fost nevoie de intervenția

caras cu 1000 kg

£eil£«a câștigătoare a concursului puz
zle destinat celor care vor să se alăture 
Cuvântului Liber, devenind cititori de 
probă, este d-na Tașcu Rodica, din Deva. 
Este așteptată la redacție pentru a-șl ridi
ca cei 50 ron. felicitări! (Foto: isi.ș.)

Autoutilitara blochează ieșirea Divergențe între părți

Turismul, o șansă pentru 
județul Hunedoara
■ Agroturismul are în 
județ condiții propice 
de dezvoltare pe ter
men mediu și lung.
Clara PAs___________________
clara.pas@in1ormmedia.ro

Deva - Aceasta este conclu
zia seminarului „Agroturis
mul hunedorean în context eu
ropean”, desfășurat ieri la 
Geoagiu-Băi. Participanților 
le-au fost prezentate modalități 
de finanțare, asigurare, cur
suri și modalități de promo
vare a acestei activități. „Anul 
trecut, în județ, 300 de persoa
ne s-au calificat în acest dome
niu. Agroturismul trebuie să 
aibă specific românesc, deoa
rece turiștii vor să cunoască 
viața de la țară, tradițiile 
oamenilor care trăiesc în zona 

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS

întrebarea săptămânii:

, Ați dat vreodată șpagă în acest

Trimite SMS conținând cuvântul
DA la numărul 0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate 

și scurte comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri

mis până în data de 15 decembrie, ora 24.

în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

Vrei să-ți oferim ediția de astăzi GRATUIT?
Ne găsești, azi, în hypermarketul TRIDENT din Deva, 
începând cu ora 17,00. Fetele noastre îți stau la dispoziție! 
Te așteptăm!

cuvw

jandarmilor în repetate rân
duri. „Am asigurat protecția 
executorilor judecătorești pe 
toată perioada executării silite 
pentru a nu se produce nici o 
tulburare”, a declarat sublo
cotenent Nicolae Răducu, pur
tător de cuvânt al Inspec
toratului Județean de Jan
darmi Hunedoara.

După șase ore de negocieri 
și amenințări din toate părțile 
macaraua ce a fost folosită 
pentru încărcarea celor șase 
cilindri a fost folosită pentru 
degajarea intrării în incinta 
firmei blocată de o autoutili
tară.

Atât societatea creditoare, 
cât și cea debitoare au ame
nințat că se vor da în judecată 
pentru pagubele produse și 
executare ilegală. „Am partic- 

respectivă”, a declarat Martin 
Borbely, directorul OJCA Hu
nedoara. „Guvernul a alocat 
3 milioane de lei, pentru ju
dețul Hunedoara, cu scopul de 
a finanța patru studii de fe
zabilitate în turism. Proiectele 
aparțin Consiliului Județean 
Hunedoara (Studiu de Fe
zabilitate și Proiect tehnic 
pentru subprogramul „Dezvol
tarea Infrastructurii turistice 
din zona montană înaltă”) și 
municipiilor Vulcan, Petro
șani, Lupeni, pentru fiecare 
dintre acestea urmând a se 
realiza câte un Studiu de Fe
zabilitate pentru subprogra
mul „Schi în România”, a de
clarat ministrul Iuliu Winkler.
Modelul Geoagiu

Stațiunea Geoagiu-Băi a 
cunoscut un reviriment în 
ultimii ani, aici deschizân-

Cilindrii de metal au stat la baza executării silite

ipat la licitație, bunurile sunt
ale mele. Am fost împiedicat 
să le ridic”, a declarat direc- 

După șase ore se aplică legea

Seminarul, găzduit de complexul Alexandra, a fost organizat de 
Centrul de Afaceri Master Deva, MBS Deva, prin inițiativa ANCA.

du-și porțile unități hoteliere 
de 3 sau 4 stele, complexul 
Germisara fiind catalogat a 
doua bază de tratament din 
România, afirmă primarul 
orașului Geoagiu, Simion 
Mariș. Pe lângă tratament,

Fîtoterapie pentru 
insomnie

zi. de obicei noaptea, și lără 
întreruperi. Dereglările de la acest 
orar care durează mai multe zile sunt 
un indiciu pentru insomnie. în multe 
cazuri nu este vorba numai de 
scăderea duratei somnului efectiv, ci 
de lipsa de calitate a somnului, astfel 
încât organismul nu-și poate retăce 
rezervele energetice, este epuizat și 
vulnerabil in țâța bolilor.
în cazul în care insomnia durează 
mat mult de o lună este necesară 
consultarea medicului.
Cauzele cate pot favoriza instalarea 
insomniei sunt:’stresul. 
sedentarismul, mesele foarte 
copioase seara.
unele boli acute 
evoluție fulcer, 
astm, cardiopatie
te.).

reclama

«131

torul firmei creditoare Axxa 
București. „Este foarte grav 
ceea ce s-a întâmplat. S-a mai 
încercat în două rânduri in
trarea în societate. Am făcut 
două contestații în instanță la 
executare. Cine a greșit va 
plăti pentru că voi acționa în 
judecată acțiunea care a fost 
ilegală. Toate bunurile confis
cate aparțin firmei mele și 
celei ce trebuia executată si
lit. Este o nedreptate ce se în
tâmplă”, susține Mircea Elisei, 
patronul SC Valmet.

aici vin în cantonamente 
sportivii și se derulează com
petiții de nivel național.

Anul viitor se vor aloca 4 
milioane de lei pentru refa
cerea infrastructurii din sta
țiune.

Farmacist specialist SEPTIMIA ȘERBAN
Director al LABORATOARELOR FARES 810 VITAL

Insomnia reprezintă o tulburare 
somnului caracterizată prin 
următoarele simptome: dificultate 
de a adormi. treziri repetate în 
cursul nopții, precum și oboseală 
persistentă dimineața.
Persoanele adulte trebuie să 
doarmă în medie între 6 și 8 ore dii

Pentru a preveni insomnia 
trebuie să urmați câteva reguli 
simple: evitarea meselor 
copioase seara înainte de 
culcare, evitarea consumării 
după ora 18” a unor excitante 
cum ar fi alcoolul, cafeaua, 
ceaiul negru, tutunul, aerisirea 
dormitorului înainte de 

utilizarea unei ținute
de somn cât mai lejere, 
respectarea orelor de culcare și 

de trezire, cu evitarea exceselor. 
Remediile fitoterapeutice vă ajută să 
vă relaxați și să aveți un somn liniștit. 
Spre deosebire de somnifere, 
produsele naturale nu creează 
dependență. Dacă principala cauză a 
insomniei este stresul trebuie să aveți 
în vedere și eliminarea cauzelor care 
îl generează. Dintre produsele Fares 
vă recomand ceaiul SOMN 
LINIȘTIT și uleiul esențial de 
LAVANDĂ. Băută seara înainte de 
culcare, infuzia SOMN LINIȘTIT 
favorizează regăsirea cu blândețe, pe 
cale naturală a stării mentale și fizice 

somn, Uleiul d e
lavandă are efect calmant.

mailto:lna.jurcane@lnfarmmedia.ro
mailto:clara.pas@in1ormmedia.ro
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Rochefoucauld (m. ,1680).

I860 - împăratul kustriei, Franz Joseph L hotărăște alipirea 

Banatului ia Ungaria.„
1888 - S-a nSscut Cella Delavrancea

Im. 1991)
1948 - Sa născut Carnal Nistorescu,

prozator, publicist
1948 - S-a născut actorul american 

Don Johnson goto) LMiami Vice*).

1951 - S-a născut loan Ltichian Mihalea, interpret de 

muzică ușoară, întemeietorul șl dirijorul grupurilor Song 
și Mini Song (m. 1993). ~ _________________________

1866 - M murit Wait Disney, regizor și producător de 

film american (n. 1901).

Prognoza pentru astăzi
Timp însorit. Maxima va fi de 10°C, iar 

minima de -2°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Timp însorit. Maxima va fi de 

11°C, iar minima de -2°C.
Duminică. Preponderent noros. Tempe

ratura maximă va fi de 9°C. Minima va fi 
de circa -1°C.

Calendar Creștin-Ortodox___________________________________
Sf. Mc. Elefterie romanul, episcopul lliricului; Cuv. Pavel 
din Latro; Sf. Mc. Suzana din Palestina.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Silvia, fc.

Calendar Greco-Catolic

Ss. Eleuteriu, ep. m.

Energie electrică_______________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice m fi întreruptă, Intre 

orele: . , 0 ■ £ ■ ■ s
7.00 - 15.00 în localitățile Bebra, lunea Bourii, Abucea, 

Grind, Lăpugiu de Sus, Lăpugiu de Jos, Teiu, Ohaba, Fin- 

toag, Coșești, Holdea și Coșevița.

Gaz • ■_____■____
Astăzi, furnizarea gazului metan va fl întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 - 15.00 pe străzile; D. Zamflrescu bl. 11 șl A6 sc.1; 

Liliacului bl. 24, st.B; N.Bălcescu bl.34M, sc.B; minerului 
bL37, sc.A și bl.28; Cartierul Dacia bl.35 șl pe Aleea Crinilor 

bl. E14 b, sc.A.

Apă _ _______________________ __ ___________ ._________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va B tareruptiă.

Fasole verde
Ingrediente: 800 g fasole verde conservată, 

1 ardei capia roșu, 1 ardei verde, 1 ceapă 
potrivită, 1 roșie, 3 căței de usturoi, pătrun
jel, piper, sare.

Mod de preparare: Se pune la călit ceapa 
tăiată mărunt solzișori, ardeii curățați și 
tăiați julien cu sare până se înmoaie puțin. 
Se adaugă roșia tăiată în cuburi mai mă
ricele, usturoiul tăiat mărunt și fasolea ver
de. Se adaugă două pahare de apă și se lasă 
să fiarbă până scade apa. La sfârșit se a- 
daugă pătrunjelul tocat mărunt. Se pipe- 
rează după gust și se servește caldă!

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integramel din numărul precedent: P - L - HOP - RAFALA - UC - PICATURI

- CALOIAN - U - RAME - TAP - TU - ITI - PE - DF - INGER - NAUT - SA - C - E -

RAU - UNU - SAT - MURAT - BULBOANE - PANER - TINE - NU - TL - TR1A

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 4 - 23 decembrie, Cuvântul Liber vrea sâ 
continui să-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect toate Integramele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție șl trimlte-o 
alături de talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str, 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până 
în 28 decembrie. Extragerea va avea loc îh 2fi decem
brie, iar numele câștigătorului va fî publicat în ediția 
din 30 decembrie.
NOI CONTINUAM SĂ Iți DĂM BANII
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șeitan.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

j Nume.........................  qL
! Prenume.................................... I
} Adresa....................................... j
!...........  - Tel........................ î
f Bocahtatea................................. j
! Sunteți abonat la Cuvântul liber? I

DA □ NU □

Săgetător

Vărsător

------------- a .. . V

Comunicarea:

PRO TV
7:00 Jurnalul TVR 
8:00 Justiție militară (s).

El Cu: David James 
Elliott, Catherine Bell, 
John M. Jackson, 
Tracey Needham, 
Patrick Labyorteaux. 

R.: Donald P. Bellisario 
8:55 TVR 50. Izolați în 

România. TVR - singu
rul prieten 

9:00 Meseria, brățară de 

aur (r) 
9:30 Spioanele 

1025 TVR 50 
10:35 Rrom european (r) 
11:05 Garantat 100% (r) 
12:00 Dis-de-searâ (r) 
13.-00 Corry și restul lumii

0 (ep. 92, comedie, SUA) 
1330 Club Disney (SUA) 
13:50 Minunata lume Disney 

1450 Jurnalul TVR 
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare 

16:00 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Interes general 
17:50 Minunata lume Disney 

18.-00 Dis-de-seară 

19:00 Jurnalul TVR

20:15 Stele de... 5 stele
21:50 Lost Naufragiații (ep.

013, SUA, 2004). Cu: 

Naveen Andrews, Emi
lie de Ravin, Matthew 

Fox, Jorge Garcia 
R.: Jeffrey Lieber, 
JJ.Abrams, Damon 
Lindelof 

22:45 Jurnalul TVR. Sport
Meteo 

23105 Lumea dteștel
în premieră o dez

batere liberă între 
„uniunea scriitorilor* 

și „uniunea cititorilor" 
23:55 Celebritățile timpului 

0tău (s)
0:10 Reconstruction

H (dramă, Danemarca, 
2003). Cu: Nikolaj Lie 
Kaas, Maria Bonnevie, 
Krister Henriksson, 
Nicolas Bro. R.: 
Christoffer Boe

150 Meseria, brățară de 

aur (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore? 
Te uiți șl câștigi 

■ 9:10 Omul care aduce
rartpfl

* 9:15 Tânăr și neliniștit (s, r)

Moș Crâaun există I 
10:15 Om sărac om bogat 

0(s, r)
; 11:00 Caviar, femei șl
< Hmoarte (film, r) 
î 1350 Știrile ProTv.

Te uiți și câștigi 
Moș ăaun existăl 

s 13:45 întâlnirea (acțiune, 

î 0 România, 1982). Cu:
Ovidiu luliu Moldovan, 
Gheorghe Dinică 
Te uiți și câștigi 
Moș Crăciun existăl 

î 16.00 Tânăr și neliniștit (s). 
' 0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow
> 17.-00 Știrile ProTv. Vremea

Te uiți și câștigi 
j 17:45 Familia Bundy (s)
> 18:45 Dăruiești și câștigi
< 18:55 Știrile sportive
, 19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Hany Rotter și Cam- 
Qera Secretelor (aven

turi, SUA, 2002). Cu: 
Daniel Radcliffe, 
Rupert Grint, Emma 
Watson, Kenneth 

Branagh, Robbie 
Coltrane, Richard Har
ris, Alan Rickman, 
Jason Isaacs, Maggie 
Smith, Ian Hart, John 

Cleese, Warwick Davis, 
Richard Griffiths, Fiona 

Shaw, Julie Walters. 
R.: Chris Columbus 

2450 La servid (s)
045 Familia Bundy (r)

145 Știrile ProTv
245 La Servid (r)

! 3:15 Stilul Oana Cuzino (r) 
*50 Te vezi la Știrile ProTv 

(reluare)
• 4X5 kstrirn Tivi

(reluare)
5:15 Apropo Tv

s (reluare)
650 Parte de carte (r)

l 
I 
I
1

I 
I 
i 
f
1
1 
)
I 
)
1

I
I

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos 
9:00 în gura presei (r) 

1050 Concurs interactiv 

1150 Vivere (s) 
12:00 Vocea inimii (s) 
13:00 Observator 

cu Simona Gherghe 
1450 Fotbal: FIFA Club 

World Championship 

16:00 Observator 

16:45 9595, te învață ce să 
fad

18:00 Vocea inimii (serial, 

0 dramă. România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ma
rius Bodochi, Maria 

Dinulescu, Andreea 
Măcelaru Șofron , 

1950 Observator cu
Alessandra Stoicescu și s 
Lucian Mândruță. j 
Sport Meteo

HS30 Tablou de nuntă 
(divertisment) 

2350 Mai bine nu se poate 

« Q(comedie/dramă, SUA, 
1997). Cu: Jack Nichol
son, Helen Hunt, Cuba 

Gooding Jr.R.: James L. 
Brooks

, 250 Concurs interactive ■ 
3S00 întâmplări hazlii (s) 

WIAnimax: „Roboți , 
uriași - Heavy Gear* !

530 Vivere (r)

I 
i 
?

I

I

i

t 
l
i
I 
f

S

NA 1 DEVA
0630-07.00 Observator (r) 

1630-1645 Știri locale ,

7:00 Suflete rănite (r) 8:00 
Amy, fetița cu ghiozdanul 
albastru (s) 950 De 3x femeie 
(r) 10:00 Culoarea păcatului i 
(ep. 1) 1150 Bărbatul visurilor, 
mele (r) 1250 Pariul iubirii (s) 
13:00 Daria, iubirea mea (r) 
14:00 iubire ca în filme (r) 
15:15 Rețeta de acasă 1530 

Suflete rănite (s) 1730 Po-

750 ABC... de ce? (r) 7:30 
Clubul zânelor (s) 850 Lecția 

; de... sănătate (r). Sănătate șis 
asistență socială 830 Secretul 
tatălui (s, r) 950 Jeremiah (s, 
r) 1050 Tonomatul DP2 1130 
Caracatița (r) 1225 Câțiva pași 
spre un management mai bun 
(doc, r) 1350 Motomagia (r) i 
14:00 ABC... de ce? 14:30 
Secretul tatălui (s) 1550 împre- veștiri adevărate 1830Rebel- 

ună în Europa! Magazin ■ 
interetnic 16:00 Jurnalul TVR ‘

(r) 1630 Hollywood reporter (s) 
1750 Jeremiah (s, SUA, 2000) 
1850 Lecția de management... 
(doc.) 18:35 Caracatița (s) 
19-25 Ray Mears (doc.) 2050 
D'ale lui Mitică 2150 Ora de ; 
știri 22:10 Campionatul de 

comedie 2240 Mica Britanie
(s) 23:10 Festivalul ARTMANIA 

040 Ray Mears

i 
ț

1
1

f

l J

HBO

1

I 
f 
i

î 
H

t 
I

f

I
1

de (s) 1930 SOS, viața meal 
(s) 2030 Bijuterii (romantic, 
SUA, 1992) 23:00 0 lume a , 
fiarelor (s, Mexic, 2006) 150 
Poveștiri adevărate (r) 2:00 
Extravaganta Anastasia (s) ‘ 
400 Muzica de acasă

950 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1150 Baronii (s) 1250 
Look who is winning 13:00 
Țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment) 13:20 Look who is 

winning 14:30 Miezul pro
blemei (r) 16*20 Bărbatul din 

vis (s) 1720 Naționala de bere 
1850 Baronii (s, r) 18:30 Știri 
Național TV 1945 Țara Iu' t 
Papură Vouă (divertisment) 
20:00 Tabăra amintirilor (co
medie) 2250 Slujbe de noap
te (comedie romantică) 2450 
Știri Național TV 030 Emma
nuelle (s)

730 Dragoste și putere (r) 
850 Sport cu Florentina 8:05 

Teleshopping 8:15 The Temp
tations (partea a ll-a) (film, r) 
1030 Teleshopping 11:00 
Tele RON 13:00 Play 14:30 
Dragoste putere (s) 15:00 •- 
Alegerea lui Solomon (dramă, 
SUA, 1992) 1730 Farsele lui 
Jugaru (r) 18:00 Focus 19:00 I 
Cele mai uimitoare filme din 
lume 1930 Camera de râs 
20:00 Eroi necunoscuți (ac-; 
țiune, Hong Kong, 1971) s 
22:00 Mondenii (r) 22:30 

Focus Plus 2330 Cod roșu 
(thriller, SUA, 1999) 1:30 
Focus (r)

945 Icstrim Tivi (s) 10:15 Cre-: 
atoarea de modele (comedie) 
12:45 Taz-Mania (s) 13:15 

Liga juniorilor (s) 13:45 Lumea 
Pro Cinema (r) 14:15 Viața la 
Casa Albă (r) 1530 Dispăruți 
fără urmă (r) 1630 Ca-n fa
milie (s, r) 17:00 Fascinației 
ucigătoare (dramă/thriller) 
1950 Viața la Casa Albă (s) 
20:00 Entertainment News 
20*20 Dispăruți fără urmă (s) 
2130 Ca-n familie (s) 22:00 
Atenție, se filmează! (corn.) 
0:30 Prețul libertății (s)

10:00 Euromaxx (r) (docu
mentar) 10:30 Euroblitz (r) 
1150 Ne privește 12:00 Știri . 
1355 Esentze (r) 1435 Lumea 

cărților 1535 Euromaxx (doc.) 
16:00 Unde e iubirea 17:00 
Vis de vacanță 17:30 Pasul 
Fortunei 19:00 Știri 19:20 
Hobby Mix 2050 Bărbați de 

onoare (dramă, SUA, 2000). 
Cu: Robert de Niro, Charlize 

Theron, Cuba Gooding Jr.,: 
Aunjanue Ellis. R.: George 
Tilman Jr. 23:00 High Life. Cu ’ 
Monica Stan 24:00 Lom- 
brazilor 8 (s, r) 150 Știri 1:15 , 
Vedetele se întreabă (div.) (r) 
145 Upgrade (reluare)

13:20 Mireasă la comandă 
(comedie, SUA, 2004). 1450 

Bun venit îhjunglăl (aventuri, 
SUA, 2003). 1635 Copita’ ta' 
tăticu' (comedie, SUA, 2004). 
18:00 Impostonil (dramă, 
SUA, 2004). 19:30 Cinema, 
dnema, cinema (SUA, 2006) 

2050 Huff-Fără Beth (Ep. 23, 
comedie, SUA, 2005). 2150 
Război în deșert - Tendințe si

nucigașe (Ep. 10, acțiune, 
SUA, 2005). 2250 Răzbunate 
și iertare (thriller, SUA, 2004). 
2330 Charlie și fabrica de de
colată (aventuri, SUA, 2005)

12:00 Realitatea de la 12:00 
1320 EU, România 14:50 

Realitatea bursieră 1520 Fa» 
brica 16:50 Marta 1750 Rea
litatea de la 1750 1729 

România fără frontiere 1745 
Editorii Realității 1850 Reali

tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 2050 Realitatea dț 
la 20:00 20:15 Reporterii 

Realității 20:50 România fără 

frontiere 21:50 Prima ediție 
2255 Tănase și Dinescu 23:15 
Realitatea all-inclusive 2450 
Realitatea de la 24:00 ____ 2?

■ ' MVS.v

5:00 Motociclete americane 
650 Tehnologie extrem? *' TO 

Discovery Atlas 1050 <®to- 
mobile americane recon di 
nate 1150 Confruntări și fard 

vechi 1250 Tehnologie extre-1 
mă 13:00 Discovery Atlas 
15:00 Brainiac. Maniaci ai 
științei 16:00 Curse 17501 

Automobile americane recon
diționate 18:00 Motocicleta 
americane 19:00 Alegerea 
dvs. 2150 Ultimele 24 de ore; 
River Phoenix 22:00 Crin® 

naliștii 2350 Garajul glouz: 
24:00 Bărbații în alb 3:00 
Rable și reparații - SUA: Tatg 

mi-a furat mașinal 450 Curse
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• Gala tineretului. ONG-urile de tineret Manageri numiți de ministrupot vota până duminică, 17 decembrie, ora 
20, structurile de tineret ce vor fi premiate 
marți 20 decembrie la Gala Tineretului. (IJ.)

, MB mmii sau - bbmb&MOi
1 euro 3,4287 lei
1 dolar american 2,5925 lei

1 qram aur 52,4085 lei

100 forlnți maghiari 1,3539 lei

T DST 3,9064 lei

1 liră sterlină 5,1003 lei

y
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■ Managerii de spitale 
care au luat concursul 
pe post au fost numiți 
de ministrul Nicolăescu.
Ina Jurcone__________________
lna.Jurconetlnformmedla.ro

București - Alături de cei 
339 de manageri de spitale din 
țară, managerii de spitale din 
județul Hunedoara care au 
luat concursul s-au aflat ieri 
la București unde au fost 
numiți pe post. Numirea a 
fost făcută de însăși ministrul 
Sănătății, Eugen Nicolăescu. 
„Nu veți face minuni din pri
ma zi, dar sper să asigurați 
o corelație minimă între cos
turile activității generale și să 
vă sporiți grija față de 
pacient. Cine nu este în stare 
să facă bine treaba, atunci să 
meargă la casierie să-și facă 
lichidarea”, a spus ministrul 
Sănătății primului lot de 
manageri din sistemul sani
tar. Nicolăescu le-a spus ma-

Dr. Bende Barna

nagerilor că politicul n-a avut 
nimic de-a face cu profesio
nalizarea managementului 
spitalelor publice. „în urma 
concursului, trei spitale din 
județ au rămas cu manageri

Dr. Dan Florea

interimari, aceștia nu au 
reușit să treacă de probele 
din concurs. Pe aceste posturi 
se va organiza un nou exa
men”, declară dr. Dan Maghe- 
ru, director ASP Hunedoara.

Valentin Câmpean (Foto: u.)

Ministrul Sănătății i-a feli
citat pe manageri și le-a urat 
să reușească în noua funcție. 
Noii manageri au primit 
ordinele de numire și con
tractul de management.

Șase milioane căldura
Deva (C.B.) - O deveancă reclamă faptul 

că suma de pe factura de la încălzire este 
prea mare. După ce primarul Mircia 
Muntean a renunțat cu ceva timp în urmă 
la centrala proprie de încălzire pentru a 
da cetățenilor un exemplu pentru reîn
toarcerea la sistemul centralizat de încăl
zire, o deveancă își exprimă nemulțumirea 
față de prețul exorbitant pe care trebuie 
să-l plătească pentru acest serviciu. Dana 
Balaș, cu domiciliul pe Aleea Crinilor, bloc 
E9, trebuie să achite pentru încălzire, pe 
luna recent încheiată, suma de 633 de lei. 
„Locuiesc într-un apartament cu patru 
camere dotat cu doar patru calorifere. Nu 
înțeleg de ce trebuie să plătesc atât de 
mult”. Directorul Calor, loan Cristea afirmă 
că suma pe care doamna Balaș e nevoită 
să o plătească este consecința faptului că a 
fost de acord cu debranșarea vecinilor. „Cu 
cât numărul celor care se debranșează din 
bloc este mai mare, cu atât suma pe care 
trebuie să o plătească cei branșați crește 
mai mult. Factura emisă s-a făcut pe baza 
citirii unui contor. îi recomand doamnei 
Balaș să meargă la administratorul blocu
lui să ceară lămuriri asupra facturii”.

Hoț de „bună ziua!"

Reguli:: Începători

■ A fost prins după ce 
a furat o sută de euro 
și 175 lei, dintr-o casă 
din Sântuhalm.

Deva (M.T.) - Bărbatul, 
Iulian Muntean, de 29 de ani, 
din Hațeg, este cercetat în 
stare de libertate pentru furt 
calificat, după ce ieri, în jurul 
orei 14.00, a furat din casa 
Măriei S., de 37 de ani, din 
Sântuhalm, 100 de euro și 175 
de lei. Ușa nefiind asigurată 
cu yala, bărbatului i-a fost 
foarte ușor să intre și dintr- 
un dulap să fure banii. A ieșit 
din casă și a fugit, insă a fost 
văzut de un localnic care tre
cea cu bicicleta prin acea 
zonă și l-a văzut când a ieșit 
din casa femeii. Astfel, în 
scurt timp a fost prins de 
polițiștii Biroului de Investi
gații Criminale Deva, iar 
prejudiciul a fost recuperat. 
Bărbatul este recidivist, în 
urmă cu doi ani a reușit să 
fure bijuterii în valoare de 
aproximativ 70 de milioane,

fiind prins de polițiști în timp 
ce încerca să fure aurul la o 
casă de amanet. Polițiștii îi 
numesc pe aceștia „hoți de 
bună ziua”. Acest lucru deoa
rece în cazul în care sunt „în
tâmpinați” de proprietarul 
imobilului, salută respectos și 
spun că sunt săraci și vor ce
va de mâncare. Astfel, scapă 
basma curată. Pot exista însă 
și cazuri în care sunt prinși 
cu „bunu'-n mână”, iar în ast
fel de situații pot deveni vio- 
lenți.

Hoțul a fost prins în flagrant

Microbuze pentru elevi
■ Microbuzele aștep
tate de elevii de ia 
sat ale județului au 
sosit la Deva.

Deva (S.B.) - Dintr-un 
număr de 14 microbuze, 
care-i va scuti de grija 
navetei pe elevii și profe
sorii din zonele rurale ale 
județului, au sosit deja 11. 
Noi-nouțe, mașinile marca 
Fiat Ducato sunt parcate în 
curtea Inspectoratului Șco
lar Județean, urmând ca 
astăzi, în cadrul unei fes
tivități la care va fi prezent 
și ministrul Educației, 
Mihail Hărdău, să fie dis
tribuite celor 10 unități de 
învățământ care au nevoie 
urgentă de ele. Microbuzele 
sunt de culoare galbenă și 
au inscripționat pe ele 
„Transport copii”. De noile 
autovehicule vor beneficia

Școala Generală din Pui (2), 
Școala Generală Nr.2 din 
Uricani, Școlile din co
munele Beriu, Buceș, Baru, 
Ribița, Tomești, Zam, Vața 
de Jos, Șântămărie Orlea, 
Școala Generală „Horea, 
Cloșca și Crișan” din Brad, 
Liceul Teoretic Ilia și 
Școala din comuna Văli- 
șoara. Transportul elevilor 
se va face după un orar 
propriu iar de întreținerea 
autovehiculelor se vor ocu
pa consiliile locale ale 
localităților amintite. Bucu
ria elevilor care făceau 
naveta pe jos, dimineața 
prin frig, este de la sine 
înțeleasă, mai ales că mi
crobuzele au venit, acum, 
ca un dar de la Moș 
Crăciun. Celelalte micro
buze, cu capacitate de câte 
opt locuri, vor ajunge în 
județul Hunedoara în 
cursul săptămânii viitoare.

In, flecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 
figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze □ 

singură dată 

atât pe rân

durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

Galerii de artă
Hunedoara. Sâmbătă, 16 decembrie, 
ora 19.00, la Galeria de Arte, va fi 

vernisată expoziția personală de pic
tură „Flori și peisaje" a artistului plas
tic hunedorean, Constantin Zgâmbău. 

Petroșani. Astăzi, va fi deschisă 

expoziția de pictură și metaloplastie 

a elevilor de la Clubul Copiilor din 

Petroșani.

Cinema

4 8
9 8 5. 2

6 2 7 8
8 9 5

2 8 9
4 9 5 6
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7 5 4
6 3 7 1

Deva. Cinema „Patria”. Rulează filmul 
„Garfield 2”. Program zilnic de la orele 

15.00,17.00 și 19.00. Preț bilet: 3,5 

RON (primul spectacol) șl 5 RON. 
-„Garfield 2”. Motanul preferat al 

Americii, vine în Europal El va călători 

peste lacul cel mare (alături de 

tovarășul său canin, Odie) pentru a-i 

face o surpriză stăpânului său, Jon 
Arbuckle (Breckin Meyer), aflat la Lon

dra pentru a o cere în căsătorie pe 

iubita Iul, medicul veterinar Liz Wilson 
(Jennifer Love Hewitt). în tărâmul lui

BÎ(fB"en,”al PalatuM Buckingham? ăl” 

Scotland Yard-ului și al peștelui cu 

cartofi, invazia lui Garfield în Marea

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători

2 7 3 5 1 6 8 9 4

8 1 5 4 9 2 7 3 6

4 6 9 3 7 8 15 2

6 5 4 8 3 7 2 19

3 8 1 2 5 9 6 4 7

9 2 7 6 4 1 5 8 3

5 9 8 7 6 4 3 2 1

7 4 2 1 8 3 9 6 5

1 3 6 9 2 5 4 7 8

Avansați

9 2 1 4 3 6 7 8 5

4 8 5 7 9 2 6 1 3

7 3 6 5 8 1 4 2 9

1 9 4 2 5 3 8 6 7

5 7 2 6 4 8 9 3 1

3 6 8 1 7 9 5 4 2

6 4 3 9 1 7 2 5 8

8 5 9 3 2 4 1 7 6

2 1 7 8 6 5 3 9 4

Britanie ia dimensiunile unei povești 

precum Prinț și Cerșetor. Fără să 

vrea, Garfield ajunge în locul lui 

Prince, o pisică regală (și, ce noroci, 
exact sosia lui!), care tocmai a 

moștenit , Castelul Carlyle de la 

stăpâna lui care a murit, Lady 

Eleanor. Această moștenire este o

mare dezamăgire pentru nepotul ei, 
maleficul Lord Dargis (Billy Connolly). 

Trăind pe picior mare, ca Pisica din 

Carlyle, Garfield are un majordom,

, V) Vf V «S Si' k. wr «■' W «■' V V W fci’.W' V V- »'■ V 
lui magnifica lasagna... Și îi place la 

nebunie viața asta. Garfield însă 

începe să aibe probleme. Lord Dar
gis, care este următorul moștenitor al 

castelului, vrea să-l facă să dispară 

pe motanul Prince/Garfield. Iar lumea 

minunată în care ajunsese Garfield se 

transformă într-un coșmar, în această 

poveste a doi motani.
Hunedoara. Cinema „Flacăra". Pro

gram: vineri, sâmbătă și duminică de 

la orele 13.00, 16.00 și 19.00, 

rulează filmul „Miami Vice".

speare și Christophe, o gâscă din 
Franța. între timp, Prince trăiește viața 

simplă a unul motan obișnuit, 
mergând prin pub-uri cu Jon și Odie, 

șl gustând pentru prima oară în viata

Smithee (lan Abercrombie), și o 

mulțime de servitori și supuși, print

re care Winston, un bulldog (foarte) 

englez; McBunny, un iepure scoțian; 

Nigel, o nevăstuică indiană; Bolero, 
un taur spaniol; Claudius I, un șori

cel care citează mereu din Shake

Spectacole
................-.......................
Deva. Astăzi la Casa de Cultură 

„Drăgan Muntean”, la ora 17.00, va 

avea loc spectacolul „File de poveste” 

susținut de elevii de la Școala Ge- 

nrală Nr.4 „Andrei Șaguna".
- Astăzi, la Casa de Cultură, Ștefan 

Hrușcă va susține, cu începere de la 

ora 20.00, concertul extraodinar de 

colinde „Bucuria Crăciunului”.
Petroșani. Teatrul Dramatic „I.D. Sâr- 

bu”. Astăzi, ora 17.00: Spectacol de 

dans modern „Vine, vine Moș 

Crăciun!”- ediția a Vl-a.
Deva. Biserica Greco-Catolică „Imma- 

culata”. Duminică, 17 decembrie, ora 

19.00. Concert coral de colinde 

susținut de corul „Sargeția”, dirijor 

prof. Nicolae Icobescu, concert în 

cadrul căruia vor participa și elevii 
claselor l-ll a Liceului de Muzică și 

Arte PLâstice „S. Toduță” Deva.

Turism
Brad-Crlșcior. Pentru toți cei cărora le 

plac locomotivele cu abur, în acest an 

pot circula cu ele sâmbătă și 

duminică. Plecări: Crișcior: Poarta 2 

de la SC Atelierele Centrale SA de la 

orele 13.00 și 15.00 și din Brad: 

PECO SC Atelierele Centrale SA de 

la orele 14.00 și 16.00. Sosiri: Brad: 
PECO SC Atelierele Centrale SA la 

orele 13.45 și 15.45 și la Crișcior: 

Poarta 2 de la SC Atelierele Centrale 

SA la orele 14.45 și 16.45. T Infor

mații suplimentare la tel. 0254/ 616 

211; www.cfi.ro.
Straja. Situată în județul Hunedoara, 
la o altitudine de 1445 m, stațiunea 

Straja îndeplinește toate condițiile 

pentru o vacanță perfectă. Acces auto 

pe DN 66 până în Petroșani și de aici 
la Lupenl. Din Lupeni se urcă la Stra-

lna.Jurconetlnformmedla.ro
http://www.cfi.ro
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Hunedoara - 
reședință 

europeană (3)
Azi: Cartierul Micro 7

• Câini vagabonzi. Grădina Zoologică din 
Hunedoara este în acest moment în plin pro
ces de populare a adăpostului special creat 
pentru câinii comunitari. Deși poate găzdui . 
până la 40 de câini, în acest moment în 
cuști sunt doar 18 patrupede. (C.B.)

Gunoaiele din spatele blocurilor

Siguranța publică
Hunedoara (C.B.) - La fel ca în Micro 6, 

infracționalitatea care predomină în carti
erul Micro 7 este furtul de fier vechi. „Car
tierul Micro 7 are 5000 de locuitori. Din ca
uza problemelor sociale și economice cu ca
re se confruntă locatarii, aici au loc dese 
furturi de fier vechi. De asemenea, în zonă 
se înregistrează frecvente scandaluri famili
ale, dar cu efect redus. La Școala Numărul 
9, singura din cartier, se înregistrează foarte 
multe cazuri de absenteism și abandon șco
lar. Zona este permanent asigurată de pa
trule ale poliției atât ziua cât și noaptea. 
Pentru fiecare cartier există câte un polițist 
de proximitate care consiliază persoanele în 
vârstă pentru a se feri de pericole”, a de
clarat subinspectorul Bogdan Nițu, purtător 
de cuvânt al IPJ.

Copacul, pericol public
Hunedoara (C.B.) - în cartierul Micro 7 

locatarii nu se simt în siguranță din cauza 
unui... copac. Pe Strada Pinilor, o salcie 
bătrână și uscată stă să cadă, iar cetățenii 
roagă primăria să vină să o taie. „Ar fi 
foarte bine dacă salcia ar fi tăiată. S-a uscat, 
iar când bate vântul tare se poate rupe în 
orice moment. Până la urmă va fi scoasă de 
acolo, dar numai după ce va cădea pe cine
va”, crede Alexandrina Marcu. Primarul 
afirmă că nu toți copacii pot fi tăiați după 
cum își doresc cetățenii. „Locatarii trebuie 
să facă o cerere la primărie pe care noi o 
vom trimite mai departe la direcția tehnică. 
Ei analizează dacă se justifică tăierea acelui 
copac sau dacă e cuprins în planul de tăieri 
și abia apoi acel copac va fi tăiat”, a spus 
primarul Nicolae Schiau.

Nota redacții pentru Micro i hs*b: 6

Cartier cu câini și gunoaie
■ Locatarii din Micro 7 
nu înțeleg de ce 
primăria nu se implică 
mai mult în cartierul lor.
CALIN BiCAZAN

Hunedoara - Seria cartie
relor murdare din Hunedoara 
continuă în această săptămâ
nă cu Micro 7. Deși aici situ
ația în materie de curățenie 
este mult mai bună decât în 
Micro 5 și Micro 6, cetățenii 
își fac cunoscute nemulțumi
rile cu aceeași ardoare. „Ce 
curățenie? Nici nu știu de 
când nu s-a mai măturat pe 
aici. Am ajuns eu, pensionară 
să adun hârtiile din zona ver
de”, se plânge Alexandrina 
Marcu, o locatară din cartier. 
„Lângă blocul 31 gunoiul urcă 
până la etajul 1. Cei de la Sa
lubritate se țineau de treabă, 
acum văd că au lăsat-o mai 
moale”, spune Virgil Popescu. 
Unii locatari afirmă că există 
cetățeni care aruncă gunoiul

■ Primarul Hunedoarei 
crede că în raport cu
educația cetățenilor se 
păstrează și curățenia.
CALIN BiCAZAN

Hunedoara - Primăria afir
mă că față de cartierul Micro 
5, în Micro 7 cetățenii sunt 
mai înțelegători și că ei sunt 
singurii care pot păstra 
curățenia în zona în care 
locuiesc. „Dimineața se face 
curățenie și până seara mi
zeria revine la loc. Până nu 
o să ne învățăm să păstrăm 
curățenia și până nu o să fim 
mai educați, cartierul Micro 
7 va fi tot murdar. Sunt cetă
țeni care stau cu gunoiul în 
fața scării și nu îl adună. Pri-

Casă pentru maidanezi
■ Grădina zoologică 
din Hunedoara poate 
găzdui până la 40 de 
câini vagabonzi.
CĂLIN Bicăzan

Hunedoara ■ Câinii vaga
bonzi „culeși” de prin car
tierele Hunedoarei sunt duși 
în incinta grădinii zoologice, 
acolo unde sunt construite 
cuști speciale pentru ei. Timp 
de 14 zile câinii stau în aces
te stabilimente până când 

Ciprian Hodor

menajer oriunde, numai în lo
curile special amenajate nu. 
„Oamenii aruncă gunoiul pe 
unde se nimerește. E prea 
multă mizerie în cartier”, cre
de Constantin Amurăriță. 
„Cetățenii aruncă gunoiul pe 
unde pot. Ne-a spus primarul 
că dacă vedem pe cineva care 
aruncă gunoaie unde nu tre
buie, să dăm telefon la primă
rie ca să le dea amendă. Eu 
nu cunosc pe nimeni care să 
fi fost penalizat pentru asta, 
în schimb, gunoaie sunt peste 
tot”, susține Georgeta Mun
tean.
Gunoaie și câini

Cetățenii cartierului Micro 
7 au ajuns la concluzia că 
numărul de câini comunitari 
este mare peste tot în oraș nu 
doar în cartierul lor. Ei afir
mă că acolo unde sunt multe 
gunoaie se adună și mulți 
câini care caută hrană. „La 
noi e multă mizerie, iar aco
lo unde sunt gunoaie sunt și 
câini. Mie nu îmi e teamă că 

au principala vină"
măria nu poate face totul, 
trebuie să-și dea și ei silința 
să nu mai arunce gunoiul în 
zone nepermise”, spune pri
marul Hunedoarei, Nicolae 
Schiau. Primarul comentează 
și situația blocului 31 din 
cartier. „Blocul acela este un 
bloc turn. Când tubulatura pe 
unde se aruncă gunoiul se 
blochează acolo va fi mereu 
mizerie. O să ducem con
tainere acolo, dar cetățenii 
să înțeleagă că trebuie să 
coboare să pună gunoiul în 
tomberon și să nu-1 mai 
arunce de sus”. Nicolae Schi
au recunoaște că Micro 7 nu 
este un cartier curat, dar aco
lo lucrurile se mișcă înspre 
bine. „Nu spun că Micro 7 
este curat, dar s-au făcut pași 
importanți în această priv

cineva îi va revendica sau 
adopta. Dacă acest lucru nu 
se întâmplă, câinii vor fi ste
rilizați sau eutanasiați. Cetă
țenii care își revendică pa
trupedele trebuie să plătească 
o taxă de 30 de lei la care se 
adaugă 3 lei pentru fiecare zi 
în care câinele a stat acolo.

Hrana este asigurată pen
tru toți câinii. „Se cumpără 
de la Mintia resturi de pui, 
capete, gheare, pâine sau 
deșeuri de pâine. Până acum 
șase săptămâni primeam pro
dusele expirate de la super - 
market-uri, dar a venit un 
ordin de la Agenția Națională 
Sanitar-Veterinară care impu
ne ca aceste alimente să fie 
incinerate. Pe zi hrana pen
tru un câine ne costă doi lei”, 
afirmă Ciprian Hodor, admin
istratorul grădinii zoologice.
Eliberați în oraș

Toate patrupedele aflate în 
stabiliment sunt suprave
gheate sanitar-veterinar. Câi
nii care sunt castrați vor fi 
eliberați în oraș nu înainte de 

m-ar ataca pentru că la bătrâ
nețea mea nu prea umblu pe 
străzi”, afirmă Constantin
Amurăriță. Alții însă se fe
resc de patrupedele pe care le 
consideră periculoase.

„Sunt destui câini pe Stra
da Trandafirilor. Acum îmi 
este frică de ei pentru că am 
văzut cum au sărit la doi 
oameni să-i muște. înainte 
parcă nu erau așa de mulți. 
Acum umblă câte zece într-o 
haită”, spune Georgeta 
Muntean.
Copaci în loc de trotuare

Locatarii cartierului afirmă 
că primăria a uitat să repare 
trotuarele din cartier, dar în 
schimb s-a ocupat de un lucru 
inutil. „Bineînțeles că nu ne- 
au făcut trotuarele, dar ne-au 
plantat copaci. Păi, nouă 
copaci ne trebuie? Străzile s- 
au mai peticit, dar trotuarele 
sunt groaznice”, afirmă Ale
xandrina Marcu.

Cetățenii din Micro 7 nu 
sunt mulțumiți de activitatea 

ință. Am găsit acolo cetățeni 
care au dat dovadă de mai 
multă înțelegere decât cei din 
Micro 5, iar situația se va 
îndrepta curând”. Primarul a 
afirmat că nu doar Micro 7 se 
confruntă cu starea proastă 
a trotuarelor ci și alte 
cartiere. „La trotuare mai 
este de reparat și în Micro 1 
și 2. Am lucrat în acest an la 
asfaltări atât cât ne-a permis 
bugetul, dar vom repara tro
tuarele și anul viitor”. 
Situația câinilor vagabonzi 
este mereu în atenția pri
măriei. „Sunt mulți câini în 
oraș, dar încercăm să-i ges
tionăm în conformitate cu 
prevederile legale. Legea este 
destul de proastă. Nu s-a ținut 
cont de faptul că noi suntem' 
departe de faza în care 

Câinii beneficiază de asistență sanitar-veterinarâ

a li se prinde de ureche un 
crotaliu, un semn de identifi
care de culoare verde. „După 
castrare câinii sunt trimiși 
înapoi în oraș. Câinii care 
sunt bolnavi în momentul în 
care ajung la noi sunt eutana- 
siați pe loc. Cu toate acestea 

primăriei și consideră că pri- 
mărul nu face mai nimic pen
tru ei.

„Cartierul e mărginaș și 
primarul nu ne prea ia în 
seamă, dar impozite plătim”, 
spune Mărioara Herinean. 
„Nu se face nimic în Micro 
7. Se vede ceva? Un trotuar 
bun nu avem și noi. Pică 
blocurile peste noi, dar nici 
că le pasă. Plătim impozite 
până nu mai putem, dar 
străzile și trotuarele rămân la 
fel de proaste. Pe strada unde 
locuiește domnul viceprimar 
Jitian s-a asfaltat de trei ori 
până acum, acolo e lux. La 
noi nu vin, parcă suntem ciu- 
mați”, susține Alexandrina 
Marcu.

Unii locatari afirmă că nu 
și-au spus nemulțumirile pri
marului pentru că oricum nu 
se face nimic. „Nu am ajuns 
pe la primar, dar nici el nu 
a ajuns pe la noi în cartier, 
în schimb, așteptăm majora
rea impozitului”, a spus Con
stantin Amurăriță.

Nicolae Schiau

europenii aveau o astfel de 
lege. Față de alte orașe, noi 
avem un adăpost pentru câi
nii comunitari în incinta Gră
dinii Zoologice care poate 
adăposti până la 40 de câini”, 
a mai spus primarul Nicolae 
Schiau.

până la sfârșitul anului nu se 
vor mai face eutanasieri”, 
spune Ciprian Hodor, care a 
mai ținut să precizeze că pe 
viitor perioada de „găzduire” 
a câinilor comunitari va fi 
diminuată de la 14 zile, la 
șapte.



Fotbal de la suflet la suflet

• Fără vestiare. Terenurile de fotbal ale 
echipelor din Pâclișa, Boșorod, Vața de Jos, 

fRibița, Unirea și Simeria Veche, care 
•'activează în Campionatul Județean, nu au 
vestiare conform regulamentelor. Dacă până 
la 15 martie 2007 situația nu va fi redresată, 
respectivele echipe nu vor fi programate 
pentru retur. (V.N.)

• Vacanță. începând de marți, jucătorii de 
la Jiul Petroșani au intrat în vacanță. Oficialii 
clubului au precizat că antrenamentele se 
vor relua la 10 ianuarie 2007, fiind prevăzut 
și un stagiu de pregătire în străinătate. 
(V.N.)

Neajunsuri în fotbalul 
județean

Deva (V.N.) - Ieri, la Deva, biroul execu
tiv al Asociației Județene de fotbal a ana
lizat felul în care s-a organizat și desfășurat 
turul din această ediție a campionatelor de 
fotbal din Liga a IV-a, județean, juniori C,

■ încasările meciului 
CFR Marmosim - Corvi- 
nul au fost donate unui 
junior călcat de tren.
ClPRIAN MARIHUȚ 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Simeria * Jucătorii și con
ducerea clubulai CFR Mar
mosim au dovedit că sunt cu 
sufletul alături de fostul ju
nior Cătălin Scorpie care a 
suferit un cumplit accident și 
au organizat, ieri, la Simeria, 
un meci amical cu Corvinul 
2005 Hunedoara, pentru a-i 
oferi sprijin financiar și 
cadouri de sărbători. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 4-3 
în favoarea echipei gazdă, 
după ce până în minutul 70 
Corvinul conducea cu 3-1. 
Golurile au fost marcate de 
Babarți, D. Dăscălescu (2) și 
Costea pentru Marmosim, 
respectiv M. Dăscălescu (2) și 
R. Cristian pentru Corvinul.
Vor să-l ajute

„Noi, cei de la CFR Mar
mosim vrem să-l ajutăm pe 
băiat. Dacă voi rămâne eu și 
în continuare la echipă o să-

D și E. Din raportul prezentat cu acest prilej 
de Doru Toma, secretarul AJF, și din dis
cuțiile purtate, a reieșit că, în general, în 
această perioadă, nu au existat probleme 
deosebite, ceea ce dovedește o mai bună con
lucrare a instituției cu conducerile 
echipelor, cu primăriile, precum și o mai 
mare responsabilitate a acestora. Cu toate 
acestea, în fotbalul județean există o seamă 
de neajunsuri „care persistă de ani de zile 
și pe care încă nu am reușit să le 
înlăturăm”.
Probleme de disciplină

S-a arătat astfel că, la multe partide, 
ședințele tehnice nu sunt ceea ce trebuie 
să fie, iar oamenii, de ordine sunt căutați de 
conducerile asociațiilor doar cu puțin timp 
înainte de începerea meciurilor. Mai mult 
decât atât, unii dintre ei sunt mai recalci
tranți-decât spectatorii. Au fost cazuri în 
care aceștia au înjurat, amenințat și chiar 
au încercat să lovească arbitrii!

De asemenea, înaintea partidelor nu se 
inspectează terenul și vestiarele (sunt și 
cazuri în care nici nu există vestiare), iar 
asistența medicală este impropriu asigurată, 
ori chiar deloc. „Toate acestea le știm, dar 
de dragul de a avea echipe în campionat 
închidem ochii, ne bucurăm că nu am avut 
evenimente deosebite și mergem mai 
departe”, se arată, între altele, în raportul 
prezentat.

Doru Toma (Foto: Traian Mânu)

Două victorii contra Turciei
■ Internaționalii de la 
FC CIP au marcat șapte 
dintre cele 13 goluri 
ale tricolorilor.
ClPRIAN MARINUȚ 
ciprlan.marinu1@informmedia.ro

București - Naționala de 
futsal a României cu cinci 
jucători de la FC CIP Deva în 
lot a câștigat ambele partide 
amicale de verificare cu 
echipa similară a Turciei, dis
putate miercuri seară și joi 
de la ora 11.00, la București, 
în prima partidă tricolorii au 
învins cu scorul de 7-2, iar în 
a doua românii s-au impus cu 
6-2.
Devenii în prim-plan

Dintre cele 13 goluri ale tri
colorilor șapte au fost reușite 
de jucători de la FC CIP Deva. 
Lupu și Molomfălean au mar
cat de câte două ori în primul 
joc, pentru ca Lupu, Dobre și 
Măgureanu (gol spectaculos 
cu călcâiul) să înscrie câte un 
gol în partida a doua. Pe 
lângă cei patru jucători de la 
FC CIP care și-au trecut

Bronz în Suedia
Deva (V.N.) - La CN de tenis 

al veteranilor, de la Brăila, a 
participat și Dionisie Kiș, an
trenorul divizionarei B Inter 
Petrila. El a ocupat locul III 
și va participa la CE al Ve
teranilor, care se va desfășura 
în mai 2007 în Suedia.

Cătălin Scorpie a fost junior la CFR Marmosim Fotbalul este cea mai mare pasiune a lui 
înainte de accident (Foto: cl) Cătălin, dar din păcate nu-l mai poate practica

i asigur un salariu lunar și 
voi mai organiza și alte meci
uri umanitare pentru el”, 
afirma Teodoros Favatas, 
finanțatorul echipei CFR 
Marmosim. Accidentul fostu
lui junior s-a produs în seara 
de 5 noiembrie în gara Deva. 
„Cătălin a fost la spectacolul 
„Nopți albe pe Cetate”, iar în 

numele pe lista marcatorilor 
a mai jucat pentru națională 
și Gherman, în vreme ce alți 
trei jucători convocați la lot, 
respectiv Al-Ioani, Juverdea- 
nu și Matei, nu au evoluat 
din cauza unor accidentări.
Lupu premiat

înainte de începerea primei 
partide, căpitanul echipei 
naționale a României, Robert 
Lupu de la FC CIP Deva, a 
primit din partea Federației 
Române de Fotbal o diplomă 
și o cupă pentru cele 70 de 
selecții din echipa națională, 
pentru care a marcat 28 de 
goluri. Căpitanul naționalei și 
al FC CIP a „răspuns” printr- 
un joc foarte bun și prin trei 
goluri marcate în poarta Tur
ciei. Vedeta reprezentativei 
Turciei a fost în meciurile 
contra României cunoscutul 
jucător fost component al 
echipelor Galațasaray Istanbul 
și AC Milan, Urnit Davala (34 
de ani). Partidele de la 
București au fost primele din 
istoria echipei naționale de 
futsal a Turciei. „Turcia e o 
echipă ambițioasă aflată însă 
la început de drum. Au jucă- 

si Cuvântul liber ?3

Mâine, 16 decem
brie, începe 

o nouă ediție a 

concursului puzzle 

destinat cititorilor 

de probă.

REGULAMENT:
Acest concurs este valabil doar pentru cei care în ultimele 6 
luni nu au fost /.l '«l v ‘i( 5au Mi 11 •! I bl I i Ol /.! Angajații 
Inform Media SRL si iudele acestora de gradele I și II nu pot 
participa. Relații suplimentare la 0254-211275, ini. 8806.

în ziarul de luni, 18 decembrie, vei găsi inserată o 
carte poștală pentru cititori de probă. Colecționează 
fiecare piesă puzzle (6) apărută până in 22 decembrie, 
inclusiv, lipește-le apoi pe cartea poștală, reconsti
tuind imaginea și depune-o in cutiile speciale Cuvân
tul Liber, sau la O.P.l, C.P.3. Deva, sau trimite-o la 
sediul redacției din Deva. Strada 22 Decembrie, nr. 
37A, până in 29 decembrie, in 30 decembrie poți să 
fii câștigătorul celor !■(' (■< I idi! Toți participanții 
ce se incadrează in regulament vor primi, timp de o 
lună, Cuvântul Liber ( ' I . / . 'l !' ■ I !
Alătura te Cuvântului Liber! Cu noi ai numai de câștigat'

gară la întoarcerea acasă a 
încercat să se urce din mers 
în tren și a căzut sub roțile 
acestuia. Știa că nu are voie 
să facă așa ceva, pentru că eu 
lucrez de 25 de ani în CFR și 
l-am atenționat zilnic, dar 
asta a fost soarta lui. Nu ne 
putem împotrivi lui Dum
nezeu. Acum Cătălin e bine

Robert Lupu, căpitanul naționalei și al FC CIP
tori buni din campionatul de 
futsal al Belgiei sau care au 
jucat la Galațasaray, însă 
experiența jucătorilor noștri a 
fost superioară”, comenta 
George Mara, președintele 
executiv al FC CIP Deva.

Cele două jocuri cu Turcia 
constituie pentru naționala 
României ultimele teste înain
tea startului în preliminariile 

psihic, pentru că îl ajută 
foarte mult colegii de la 
Liceul Energetic Deva și cei 
de aici din echipa de fotbal de 
la Simeria. Căutăm deja pro
teze și deși sunt foarte scum
pe, circa 30.000 de euro una, 
nici nu ne gândim să nu 
meargă din nou”, spunea 
tatăl lui Cătălin.

(Foto: CL)

Euro 2007 în care tricolorii 
vor juca, la Deva, în ianua
rie, în primul tur preliminar 
cu Letonia, Anglia și Bulga
ria. Dacă România câștigă 
grupa va evolua, în perioada 
18-25 februarie 2007, în Slove
nia, în grupa G în cel de-al 
doilea tur preliminar, alături 
de naționala țării gazdă, Bel
gia și Republica Moldova.

instrumentu! potrivit pentru căutarea ta!

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprlan.marinu1@informmedia.ro
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• Deces. Lamar Hunt, pionierul fotbalului 
american care a inventat numele de „Super 
Bowl", finala campionatului Statelor Unite, a 
încetat din viață miercuri într-un spital din 
Dallas în urma unui cancer la prostată, au 
anunțat joi surse din anturajul său. (MF)

Brazilianul - tot cel mai bun
• Revenire. La 2 zile după ce a suferit un 
atac cardiac, de care abia se refăcuse, Koji 
Takano a revenit pe traseul maratonului de 
la Honolulu (Hawaii) și a trecut linia de 
sosire pentru a primi certificatul care atesta 
că a participat la această competiție. (MF)

Aclamat
București (MF) - Dan 

* Petrescu, fost jucător la 
’ Chelsea Londra, a fost 

aclamat, miercuri, de 
■ fanll londonezi In pauza 

meciului pe care elevii 
lui Jose Mourinho au 
disputat-o In Premier 
League, cu Newcastle U- 
nited, scor 1-0. „Fostul 
erou" al lui Chelsea, ața 
cum 11 numesc ziariștii 
de la „The Thimes” pe 
Dad Petrescu, a fost in
vitat să comenteze meci
ul pentru canalul de 
televiziune al suporte
rilor, Chelsea TV. In pa
uza partidei câștigate de 
formația antrenată de 
Mourinho cu scorul de 
1-0, prin golul lui Didi
er Drogba, din minutul 
74, Petrescu a făcut un 
tur al terenului, in timp 
ce spectatorii 11 aclamau 
și cântau imnul „Bring 
him on”. In tribunele 
stadionului Stamford 
Bridge au mai fost pre- 
zenți președintele Fe
derației Române de Te
nis, Die Năstase, fostul

Cristian Chlvu
(Foto: EPA)

Personali
tate
Bucurași! (MF) - Fun
dașul echipei AS Ro
ma, Cristian Chlvu, a 
primit miercuri, la 
Campldogllo, titlul de 
„Personalitatea euro
peană" a capitalei 
Italiei îh anul 2006, 
de către Giuseppe 
Lepore, președintele 
Centrului European 
pentru Turism, a a- 
nunțat cotidianul II 
Glomale. Același titlu 
a mal fost acordat 
fotbaliștilor Slmone 
Perrotta, Vincenzo 
Montella (ambii AS 
Roma), SMglia, Ro
berto Baronio și Zaurl 
(toți Lazio Roma). De 
asemenea, Lepore a 
mai premiat actori, 
jurnaliști, membri al 
forțelor de ordine și 
alți sportivi, printre 
aceștia aflându-se 
Susana Walton, Ma
fia Bazar, Vittoria Pu- 
cdnl, Manuela Ar
curi, Lorena Blan
chett!, Paola Quattrini 
și Gigl D'Alessio.

■ Ronaldinho va fi 
desemnat de FIFA cel 
mai bun fotbalist al 
anului, susține Marca.

București (MF) ■ Interna
ționalul brazilian al echipei 
FC Barcelona, Ronaldinho, va 
fi desemnat de FIFA cel mai 
bun jucător al anului 2006, pe 
locul doi urmând să se afle 
Fabio Cannavaro, iar pe al 
treilea Zinedine Zidane, sus
ține cotidianul Marca.

Astfel, Ronaldinho, câști
gător cu FC Barcelona al Li
gii Campionilor și al campi
onatului Spaniei, va primi 
titlul de cel mai bun fotbalist 
al anului pentru a treia oară 
consecutiv. Trofeul va fi de
cernat la 18 decembrie, la Zu
rich, câștigătorul fiind desem
nat în urma voturilor selec
ționerilor și căpitanilor repre-

De la Dinamo la Real Madrid?

președinte 
dinamovist 
Giovanni 
Becali 
deputatul 
Cozmin 
Gușă.

■ Ștefan Radu a ajuns 
pe lista jucătorilor aflați 
in atenția clubului Real 
Madrid.

București (MF) - Fotbalistul 
echipei Dinamo București, 
Ștefan Radu, în vârstă de 20 
de ani, se află pe o listă de 14 
fotbaliști aflați în atenția 
clubului Real Madrid. „Real 
Madrid definitivează discuțiile 
pentru a-i aduce pe Higuain și 
Gago, dar pregătește și o sur
priză. Kaka sau un fundaș 
central care să facă pereche 
cu Fabio Cannavaro”, notează 
20 minutes.

Potrivit sursei citate, coti
dianul Marca notează că, în 
ceea ce privește postul de fun
daș central, Cristian Chivu, 
Alex și John Terry nu par să 
fie opțiuni bune, deoarece 
sunt greu de transferat, fiind

CE de handbal
Goteborg/Ștockholm (MF) - Reprezentati

va de handbal feminin a Rusiei, campioană 
mondială en-titre, s-a calificat în semifi
nalele Campionatului European, Învingând 
Danemarca, miercuri, la Stockholm, cu 
scorul de 32-27 (17-13), în turul principal al 
competiției, informează AFP. Alte rezultate 
din Grupa 2: Croația - Franța 21-22 ; Sue
dia - Spania 24-19.

» 2. Ungaria - 6 p.; 3.

- 2 p.; 5. Austria - 2 p.;

puncte; 2. Suedia - 4 puncte; 
‘4. Spania - 4 puncta; 5. 

lanamarca -2 puncte.

Macedonia - Norvegia 13 - 
37-21; Austria-Germa-28; Ungaria - Fota

vmkhhTiWW* »■»’ ntor
Germania - 6 p.; 4.
6. Macedonia - 0 p.

Cupa UEFA
Londra (MF) - Echi

pele Blackburn, Nancy, 
Feyenoord, Espanyol, A- 
jax, Waregem, Panathi- 
naikos, PSG, Hapoel Tel 
Aviv, Newcastle, Celta 
Vigo și Fenerbahce s-au 
calificat în șaisprezeci- 
mile de finală ale Cupei 
UEFA, după meciurile 
desfășurate miercuri sea
ra. La Ajax, George Ogă- 
raru a jucat tot meciul 
(3-0 la Waregem), ca mij
locaș dreapta, primind 
un cartonaș galben în 
min. 29. Gabriel Tamaș a 
intrat doar în minutul 88 
la Celta Vigo, dar a reu
șit calificarea, după re
miza de la Palermo. Tra
gerea la sorți a meciuri
lor din șaisprezecimi es
te programată vineri 15 
decembrie, la Nyon.

Cea mai veche crasă
Montreal (MF) - Cea mai ve

che crosă de hochei pe gheață 
din lume, realizată în Canada 
la jumătatea secolului al XIX- 
lea, a fost scoasă la licitație pe 
Internet. Considerată cea mai 
importantă piesă de colecție 
din analele hocheiului pe 
gheață, crosa a fost confecțio
nată din lemn, de bunicul un
chiului actualului proprietar, 
canadianul Gordon Sharpe. 
Sharpe a primit crosa de la 
unchiul său, când avea 9 ani, 
și a păstrat-o timp de aproxi
mativ 35 de ani. „Tatăl meu

Zinedine ZidaneRonaldinho Fabio Cannavaro (Foto: epa)

zentativelor țărilor afiliate la 
FIFA.

Ronaldinho, în vârstă de 26 
de ani, va deveni al treilea 
Jucător, după Zidane și Ronal

Dinamovistul se mal află în atenția unor cluburi din Italia

„în afara pieței”. De aceea, 
opțiunile clubului madrilen se 
îndreaptă către o listă de 14 
jucători, în majoritate tineri, 
care joacă în afara Spaniei: 
Leandro Gioda (Lanus- 
Argentina), Ondrej Mazuck 
(FC Brno), Joleon Lescott (E- 
verton), Jorge Andrade (De- 
portivo La Coruna), Robert 
Huth (Middlesbrough), Lino

Lucescu, doar pe locul 5
■ După ce a câștigat al 
doilea titlu de campion 
al Ucrainei, românul nu 
a prins podiumul.

Kiev (MF) - Mircea Lucescu, 
care în vară a câștigat al doi
lea titlu consecutiv de campi
on al Ucrainei la fotbal, cu 
Șahtior Donețk, ocupă locul 5 
în clasamentul antrenorilor 
din Ucraina pe 2006. Prima 
poziție a revenit lui Oleg Blo- 
hin, selecționerul echipei na
ționale, care a calificat Ucrai
na în premieră la un turneu 
final - Campionatul Mondial 
din Germania, unde echipa 
din țara vecină s-a oprit în 
sferturile de finală. Blohin (52 
ani) a acumulat 259 de puncte 
din 270 posibile. Pe locul doi 
apare o prezență surprinzătoa
re, fostul internațional rus 
Aleksandr Zavarov (72 p), care 

și unchiul meu foloseau aceas
tă crosă când erau tineri”, a 
declarat Gordon Sharpe. Cro
sa, păstrată de-a lungul anilor 
în subsolul unei locuințe din 
Peterborough, localitate din 
provincia Ontario, a fost afec
tată de o inundație și a fost 
evaluată la suma de 4,25 mi
lioane de dolari. Sharpe a 
declarat că nu va vinde crosa 
pentru mai puțin de două mi
lioane de dolari. Piesa a fost 
autentificată în anii '90, la 
Toronto, iar de atunci a fost 
expusă într-o vitrină. 

do, desemnat de FIFA de trei 
ori fotbalistul anului, și 
primul ales cel mai bun de 
trei ori consecutiv. Francezul 
Zinedine Zidane va fi desem-

Marzoratti (Empoli, împru
mutat de la AC Milan), Mar
cell Jansen (Borussia Mon- 
chengladbach), Ștefan Radu 
(Dinamo), Zat Knight (Ful
ham), Gael Givet (AS Mona
co), Anton Ferdinand (West 
Ham United), Sebastien Puy- 
grenier (Nancy), Borislav Stoi- 
cev (Levski Sofia) și Renato 
Civelli (Olympique Marseille).

Mircea Lucescu

pregătește pe Arsenal Kiev, 
formație ce ocupă locul 4 în 
Ucraina, după 16 etape. Podi
umul este completat de Alek
sei Mihailicenko (46 p), antre
norul naționalei de tineret U- 
21 a Ucrainei, finalistă a Cam
pionatului European din 2006, 
din Portugalia (0-3 cu Olanda, 
în finală). Pe patru se află 

Jucățoarea 
de tenis Lind
say Davenport 
nu va 
participa la 
competiții 
în prima 
jumătate a 
anului 2007, 
ea urmând 
să aevină 
mamă în 
luna iunie.

(Foto EPA)

nat la Zurich cel mai bun fot
balist al Cupei Mondiale din 
Germania, el fiind preferat 
italienilor Cannavaro și An
drea Pirlo.

Demitere
București (MF) ■ An

trenorul român Mihai 
Stoichiță a fost demis 
recent de la conducerea 
tehnică a reprezentativei 
Kuwaitului, a anunțat 
Federația de Fotbal din 
Kuwait. Potrivit unui 
comunicat al forului din 
Kuwait, Stoichiță a fost 
demis din cauza lipsei 
sale de cooperare și pen
tru că a fost „insensibil 
la critici”. „Nu a înțeles 
cât de importantă este 
Gulf Cup pentru fanii 
kuwaitieni” se adaugă în 
comunicat. Naționala 
Kuwaitului va fi pregă
tită, la turneul Gulf Cup, k 
ce va avea loc la Abu 
Dhabi, în perioada 17-30 
ianuarie 2007, de Saleh 
Zakarya fiind ajutat de 
alți doi conaționali.

(Foto: EPA)

Oleg Protasov, fost antrenor al 
Stelei, acum la Dnepr Dnepro
petrovsk (locul 5 în Ucraina), 
cu 35 puncte, iar pe pozițiile 
5-6 se află, la egalitate de punc
te, 33, Lucescu și Miron Mar- 
kevici (Metalist Harkov - locul 
3). Antrenorul lui Dinamo 
Kiev, Anatoli Demianenko, 
ocupă locul 8.
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“Moș Crăciun la noi sosește!”

Logistics
™ ™ ™ www.vosloglatlcs.com

„Cuvântul liber" va premia, și in acest an, cele mai frumoase 
desene ale copiilor Concursul nostru se adreseaza elevilor din 
clasele l-VIII, care trebuie să ne trimită, în perioada

cel mai reușit desen al clasei, având ca temă: Moș 
Crăciun. Adresa redacției este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A- 
parter, clădirea Cepromin, sau le puteți atașa și pe e-mail: 
sanda.bocaniciu@informmedia.ro. Desenele pot fi atât pe
portalul Hunedoara Online la adresa în perioada
ÎS - 20 decembrie, cât și completând și trimițându-ne talonul de 
vot apărut in aceeași perioadă în ziar. Mai multe taloane, mai 
multe voturi! In 22 decembrie desenul câștigător va aduce

Firma olandeza de transport international

regulament
Lucrările copiilor trebuie sa fie în format 
A4, sub forma de desen colorat Desenul 
și fotografia clasei câștigătoare vor fi 
incluse atat în ziar, cât și pe portal. 
Informații suplimentare la tel.0254/ 211 
275, int. 8834.

jurnal

CONCURS

Vând ap. 2 camere (03)

• Hațeg, AleeaTrandafirilor, nr.3, bl.A2.sc. 
B, ap. 22, parter, preț negociabil. Tel. 
0726/834634.(10/12.12)

• Oriștle, Str. Pricazului, bl. 42, ap. 73, preț 14500 
euro, negociabil. Tel. 0722/912697. (T)
• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, 2 intrări prin 
balcon și scară, zona Gojdu, Al. Crinilor, 125.000 
ron. Tel. 0723/227569. CD
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 0254/223336. (T)
• zona Zamflrescu, etaj 3,51 mp, balcon închis, 
parchet, contorizări complete, preț 115.000 ron. 
Tel. 0726/710903. (Al)

• wmldecomandate, balcon închis, parchet, 
gresie, faianță, 2 focuri gaz, 54 mp, Bălcescu, 
preț 850 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, centrală termică, termopane, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, etaj 1, 
zona Astoria, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)

• eonrWecomandate, centrală termică, 
termopane, multiple îmbunătățiri, zona Astoria, 
preț 110.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Al)
• circuit, contorizări, balcon închis, etaj 3, zona 
Gojdu, preț 115.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona MkieniM, et. 1, dec., faianță gresie, 
balcon, parchet, preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)

cu experiența 
pentru curse internaționale in 

Uniunea Europeana.
Relații intre orele 8.30 si 17.30/ora ungariei la

Tel.: 00-36/56-550-120
Fax.: 00-36/56-550-607

e-mail: fob@vosfogtstics.com

• bd. Bălcescu, et. 2, dec., centrală termică, 
amenajat, preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• In Qojdu, et. intermediar, semidec., contorizări, 
parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)

BIJUTERIA INTERIORULUI TAU
Un begtt sortiment de covoare plusate, mochete 

carpete, traverse, covorașe de baie si paturi
LANA PURA 100%

Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce

între 15 noiembrie și 16 decembrie decupați fiecarea câte

literă a zilei apărută în hartă, la sfârșit compuneți o propoziție, lipiți-o pe o 
coală și trimiteți-o la O.P.1, CP 3 Deva, depuneți-oîn cutiile speciale Cuvântul 
Liber sau veniți cu ea chiar la redacție, până în 20 decembrie. Cu CL fiecare 
literă este câștigătoare!

REGULAMENT: La acest concurs

CONCURS

DEVA
Bd. I Decembrie 20A

0254.212215
www.bizoo.ro/firma/colmaco

• In Dada, parter, faianță, gresie, termopane, 
convector, preț 70.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661.(A2)
• pe bd. Decebal, et. intermediar, amenajări, 
centrală termică, preț 140.000 RON, neg., tel. 
221712 sau0724/305661. (A2)

Suntem nr. 1 
în județul 
Hunedoara

cuvw
SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE

AURORA S.A.

(66620)1.0726/118355,0725/223889

«cMNEXFORba

STANDARD OSWJEjfflg
AVA EXIMEjT

produse și preparate din 
carne

produse și preparate din

o gamă largă de produse 
alimentare

(56584)Personal calificat - servire ireproșabilă

situat în piața centrală 
oferă clientilor:

CAR'fJOrra s.r.l.

■ Fort Fwîta laMt 5» st i m
• Ford fauni fir;

• Fon! F«cm r.'
■ Fort Koafe* teeom AxtMs*.» £t U w.

Fort Merte» fcabinrte. && : ș

Deya, Cale® brandului, nr. 28, DFM 7 
TEL: 0254/22O18H / ÎSM 1

e«mail:ford.deva4$smart.ro 2a

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

RECLAME

http://www.vosloglatlcs.com
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:fob@vosfogtstics.com
http://www.bizoo.ro/firma/colmaco
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Compania Națională de Admi
nistrare a Fondului Piscicol

cu sediul în București, organizează în perioada 23.01.2007 - 
24.01.2007 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante pentru Filiala Timiș:

■ pentru județul Nunedoarn:
- Referent specialitate -1 post

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele 
în vederea participării la concurs, programarea probelor 
de concurs, locul susținerii concursului, precum și actele 
necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul Filialei 
Timiș. Relații suplimentare la tel. 0256-227722. (72458)

S.C. «AXUM COMP* S.R.L.
Arid, Bd. Revoluției, nr,12-18, sc. B, apt. 3 

ANGAJEAZĂ:
+ SUDORI șl INSTALATORI 

CERINȚE:
- disponibilitate le deplasări tn teri;
- rtzlrtențl le efort fizic;
- seriozitate șl spirit de echipă.

Se,oferă: salarizare avantajoasă, bonuri de masă.
Id. 0257/252.104; C.V. se poete trimite le fex. 0257/252.108 
fcmell: offlceMxumcgmrg: mu personal le sediul firmei.

(72488)

TOUR IMPEX GROUP vă oferă: |
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂSTRAIE, MOTOUNELTE, I 

UTILAJE AGRICOLE. CENTRALE TERMICE.

IMIlDKTIBJMLMIlinilj'. ..9<*

• urgent zona Bălcescu, dec., et, 2, amenajări 
modeme, centrală termică, preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dada, balcon, fără amenajări, 
preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• b-dui lullu Maniu, dec., et. 8/10, parchet, 
balcon mare, contorizărl, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• pa Aleea Pescarilor, et. 1. dec., contorizărl, 
balcon, s=56 mp, baie, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent, dac, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță, parchet, termopane, et 1, zona 
Emlnescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dac, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• circuit, greale, faianță, parchet cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliara, 
tel. 0740/290024. (A3)
• aamldac, gresie, faianță, parchet canalizare 
separată, zona Al. Teilor, preț 650 mil., neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• aamldac, greale, faianță, parchet reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mil. neg., 
tel. 0740/290024. (A3)
• zona Bălcaacu - I. Corvln, decomandate, 
centrală termică, modlfcărl, parchet gresie, 
faianță, ușă de lemn capitonata, bine întreținut, 
preț 127.000 ran negociabil, accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)
a «ta| Intermediar, zona Kogălnlceanu - Gojdu, 
centrală termică, termopan, ușă de metal nouă, 
parchet, gresie, faianță, balcon, închis, vedere 
pe 2 părți, preț 36.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• decomandate, etaj 3, zona Mărăștl, fără 
modificări, parchet, ocupabll azi, preț 125.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232809. (A4)
octal Intermediar, zona Goldu, centrală 
termică, termopan, parchet gresie, faianță, ușă 
metalică, Instalații sanitare noi, modificări, preț 
35.000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
o decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol șl bucătărie, 
zona piață, preț 110.000 ran negociabil, accept 
credit Ipotecar, tel. 0745/302200, 0723/251498, 
232808. (A4)
• zona Trident, etaj 3, ocupabll azi, contorizărl, 
fără modificări, preț 72.000 ran negociabil, 
accept credit Ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232808. (A4)
• etaj L centrală termici faianță, se dă optional 
cu mobilă, zona Școala Gen. Nr. 5, preț 83.000 ron 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498,232809. 
(A4)
• el 2, CT proprie, balcon închis, parchet bl. de 
cărămidă, B-dul Kogălnlceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400.0724/169303,0742/005226 (A5)
• el 3, dec., contorizărl, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizărl, parchet bloc de cărămidă, 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• el Intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
bale cu geam, modernă, str. Dorobanți, preț 
137.000 RON. neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• el 3, parchet balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică, CT proprie, zona Gojdu. Merită văzutl 
Preț 130.000 RON. tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005226 (A5)
• dac, zan* Parc (Avram lancu), parter, ST 55 
mp, amenajat, Ideal pentru locuit sau birou, 
cabinet preț 40.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729.018866,0724.620356 (A6)

• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată, 
gresie, faianță, parchet, boxă, zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024 (A3)
• dec, 2 băl, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță, parchet garai, boxă, zona Imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• lemldec, parchet apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024 (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizărl totale, 
parchet balcon mare, 2 băl, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, 
tel.0723/251496 0745/302200,232809. (A4)
• cu gan| șl boxă mare, zona împăratul Tralan, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, poziție 
deosebită, zonă liniștită, accept credit Ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Udo, ultracentral, 2 băl, balcon, deco
mandate, termopan, parchet gresie faianță, 
bine întreținut preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• 010, ,0L 2, CT proprie, 2 băl, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005226 (A5)
• ol Intonnedtar, dec., CT proprie, 2 băl, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914686 (A5)
• zona DrabaL et. 3, termopane, 2 băl cu gresie 
șl faianță, 2 balcoane închise, totul contorlzat 
parchet în camere, merită văzut, preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724620358; 0729.018866. (A6)
• zona Daoabal decomandate, CT, parchet, preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăiatul Tralan, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băl, 100 mp, centrală termică, 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță, parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235206 0724/620358. (A6)
• str. Scărișoara, et 3, semldec., liber, balcon 
închis, laminat apometre, Instalație făcută pt 
CT, preț 95.000 RON, tel. 206003,0749/268830. (A7)
• zona Tltu Malorescu, semldec., et. 4 Izolat CT, 
ușă metal, s=6C mp, preț 125.000 RON, neg., tel. 
206003,0745/159606 (A7)
• B-dul 1 Decembrie, semldec., et. 1, liber, 
contorizărl, neamenajat, vedere la bulevard, 
preț 170.000 RON, neg., tel. 206003,0745/159573. 
(A7)
• Mul Decebal dec., 2 băl, bucătărie mare, 
balcon de 10 mp, cu vedere la bulevard, CT, ușă 
metalică, preț 140.000 ron, neg., tel. 0745/640725. 
(A7)
• zona parc, dec., 2 băl, balcon mare, cu vedere 
spre cetate, CT, amenajat frumos, aprobări + 
proiect pentru mansardare, preț 62.000 euro 
neg., tel. 0749/268830. (A7)
• zona împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786576 (A8)
• zona l Creangă, parchet contorizărl, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779286 (A8)
• semldec, camere cu parchet contorizărl, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231800. (A9)
• zonă centrală, Brad, 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0786/156483. (A10)
• Inul 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0786H56483. 
(A10)

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 șl în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad 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 șl 
scrisoare de Intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mall: andras.bajuszffinformmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779286 
(A8)
• zona L Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779286 (A8)
• dec, 2 băl, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231.800. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• In Deva, 6 balcoane, 2 băl, scară Interioară, 
centrală termică, 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă, 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786576 (A®

Vând case, vile (13)

• casă D+P+Lconstrucțl» nouă, suprafață 
construită 700 mp, curte MO mp, zonă 
foarte bunii pentru detain vIzHațli 
wwwaaasupeMiomira. (M24707/4.12)

1. Deva, bd. Decebal, bl. I parter tel: 230310 * nmhare ne
2 Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter tel: 230210 Pc
3. Hunedoara, bd. Corvinnr. 9 tel: 712592 1OC.
4. Orăștie, str. Eroilor, bl.Cl part, tel; 244603 eStlITiafinanCe’
5. Brad, str. Avram lancu, bl.43 p. tei: 612822 —

ii CRIOTI SAL «mmiwmizi
SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Ști CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie șl de Întreținere-

Tel/Kix:0254/231552 Mobll:0721/032271 I

• zona Dada, et. Intermediar, termopane, modi
ficat, parchet laminat bine întreținut preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol șl bucătărie, 
gresie, faianță, Instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorlzat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620356 (A6)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc., 
mobilat șl utilat preț 160,000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamflreecu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță, termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizărl, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786576 (A8)
• Aleea Armatei 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, orice zonă, indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent tel. 
0723/251496 0745/302200,232809. (A41

Vând ap. 4 camere (07)

—

Moș Crdciun a VEMITII!
-ZSJJel Cu NUMAI 775 lei (TVA indus),
puteți achiziționa un calculator * pentru sărbătorile de iarnă 

+ GRATUIT o cameră web

• zona Dacia, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779286 (A8)
• zonă contrală, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779286 (A8)
• semkhc, multipla îmbunătățiri (gresie, 
faianță, geamuri termopan, CT, parchet laminat 
vedere pe 2 părți), etaj 3. zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317314. (A9)
• Brad, gresia, faianță, parter, zona Ă preț nego
ciabil. tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0786'156483, (A 10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
«AtfdmoflHw

Venițila DUAL să vă luați cadourile_ I
-.. ...................................................................................

• ugent In Deva, plata imediat Tel. 215212 (Al)
• foarte umani apartament 2 camere în Deva, 
orice zonă, indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat de preferință firi amenajări, se 
oferă de la 65.000 ron până la 130.000 ron, tel. 
n7«/307inn 077’7,51496 (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

S.C.DITELNETS.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744118773
E-mail: cdinis@smart.ro

DITELNET vă oferă produse, 
servicii și soluții profesionale complete 
în domeniul telecomunicațiilor:
- rețele telefonice fixe și wireless
- centrale telefonice, telefoane și faxuri
- sisteme de alarmă antiefracție
- echipamente de telecomunicații
- consultanță și secretariat

(6497B)
REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

• In Deva, Bălcescu, etaj 3, parchet balcon 
închis, contorizărl complete, preț 94.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandata, contorizărl, 2 băi, balcon, zona 
Liliacului. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• samklecomandata, centrală termică, parchet 
gresie, faianță, bloc acoperit zona Gojdu, preț 
40.000 euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, grecia faianță, parchet CT, garai, boxă, 
et Intermediar, zona împăratul Tralan, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, CT, 2 băl, boxă, 2 balcoane, st=112 mp. 
et Intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dac, Wng, faianță, gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, et. intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024 (A3)
• zona Caipațl etaj 1, balcon mare închis, 
contorizărl, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Emlnescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică, parchet 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită, accept credit ipotecar, tel. 
0745/302200,0723/251496 (A4)
• dl, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/0052260724/169303.(A5)
• dec, st=100 mp, contorizărl, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914686 (A5)
• termopana, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară în balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg, tel. 223400,0720/387896  0740/914686 (A5)
• zonă ultracentrală, et 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță, 
parchet în camere, 2 băi, CT, proaspăt zugrăvit 
merită văzut preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724620356 (A6)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235206 0729/018866. (A6)
• zona l Creangă, 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (AS)

• casă nouă, în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 
Intrări separate, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, 
garaj, centrală termici 400 mp teren, preț 
120.000 euro. Tel. 0722/564004 (Al)

• casă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă, gaz, curent, totul nou, 
preț 66000 euro. Tel. 0722/564004 (Al)
• urgent 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină, st=1.500 mp, apă, curent sobă teracotă, 
zona Crlstur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024 (A3)
• ugere, 2 camere, hol, bucătărie, cămară, beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă, curent 
trifazic, livadă 5=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă, zona Geoaglu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024 (A3)
• 2 camera, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914686 (A5)
• casă, P+l, 4 camere, 2 bâi, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.2O0 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005226 (A5)
• zonă ultracentrală, casă modestă, 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă, gaz, curent), fs
15 m, merită văzută, preț 250.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)
• zona Barttlu, D+ P+l, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, balcon, scară interioară, garaj pentru
2 mașini, grădină, centrală termică, preț 200000 
euro, tel. 235 206 0724-620356 (A6)
• construcție 2006 P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă, garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie. 3 
dormitoare, terasă garaj, CT. tefen 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786576 (A8)
• 8 camere, bucătărie, baie (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231300; 
0740/317314(49)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)

• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/156483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/156483. (A10)
• Brad, zona 6 curte, garaj, st 2500 mp, curent 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490.0788/158.483.7* 10)
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Cumpăr casa (14)

Alege CL pentru anunțul tău

• urgent casă cu grădină în Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând case la țarâ (17)
• Băda, 2 corpuri, 2 nivele, 7 camere, terase, 
pivniță centrală termică apă curentă gaz, 
canalizare, garaj, curte, grădină anexe, preț 
62.000 euro, negociabil. Tel. 0254/264523,
- 211273. (T)

Vând garsoniere (19)
• urgent zona Mărăști, parter, balcon închis, 
contorizări, complet amenajată 2 focuri, preț 
negociabil, la vedere. Tel. 222313,0747/692330. 
CT)
• ki Deva, zona Gojdu, etaj 1, parchet, 30 mp, 
contorizări, preț 77.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• wgenl decomandata, parchet gresie, faianță 
repartitoare, etaj 3,30 mp, zona Gojdu, preț 620 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019416 (Al)

• semldecomandate, contorizări, balcon închis, 
zona gării, preț 75.000 ron, negociabil. Tăi; 
0740/210780. (Al)
• confort 1, dec., bucătărie, bale, faianță gresie, 
contorizărl, et Intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• confort L dec., bucătărie, bale, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A?)

• 2 cambra, bale, et Intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• <hc,ociBabllă Imediat zona Zamfirescu, pițt
22.000 euro, neg., tel. 074V154401,227542 seai£ 

(A2)
• doc, bucătăria, bale, faianță gresie, balcon, 
contorizărl, zona Contlm, preț 85.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent zona Dorobanți, et Intermediat? 

balcon, contorizărl, preț 80.000 RON, td 
0740/013971.(A2)
■ urgent zona Dadă modernizări, et, 1, preț, 
60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• uigent zona Gojdu, et Intermediar,
contorizărl, preț 67.000 RON, tel. 0740/0139tL - 
(A2) /ț
• eemldec, zona Mărăștl, preț 65.000 RON, t®
0740/290024. (A3) ț
• dec, grecie, faianță parchet CT, bucătări 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel.' 
0740/290024. (A3)
• urgent eemWeft, parchet gresie, faianță*
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăștl, preț 670 mil, neg., tel. 232068S 
0742/290024. (A3) z
• zona Decebal zona pieței, cu balcon, deco-*. ’ 

mandată debara, bale mare, gaz 2 focuri,: 
termopan, parchet ocupabllă Imediat preț 
83.000 ron negociabil, tel. 0723/251498. 
0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul ■ piață balcon, fărit 
modificări sau amenajări, ocupabllă în 7 zlte, 
accept credit Ipotecar, preț 71.000 ron negoi 
Ciabll, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• el 1, dec., contorizări, termopane, gresie șl 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005226 (A5) ■
• et 3, contorizărl, balcon, Al. Crlșulul, preș 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303: 
0742/005226 (A5)
• parchet Iambici apometre, lavabll, B-dii 
Kogăiniceanu, preț 75.000 RON, tel. '23-*% 
0720/387896,0742/005226 (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et 3, ocupabllă 
imediat preț 52.000 RON, tel. 235.208,' 
0729/018866. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Plată et 2, contorizări, balcon, parchet/ 
preț 235208,0724/620358. (A6)

• urgent zona Dacia, dec., et bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron; 
neg., tel. 0745/786576 (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 46000 Ron, neg., 
tel. 0746/779286 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/7792®' 
(A8)
• zona Dorobanți bucătărie, hol, baled*) 

cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779286 (A8)
• dec, amenajată (parchet laminat gresie," 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231300; 
0740/317314. (A9)
• semldec, suprafață 35 mp., cameră & 

parchet contorizări, balcon, zona Mărăști. Deva; 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231300 
0740/317314, (A9)
• Brad, confort 1 sporit etaj 2. mobilată preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.49W 
07W158483. (A10)

Cumpâr garsoniere (20)
• foarte uigent garsonieră în Deva, orice zonă, 
se oferă preț bun, plata Imediat de pref”’ iB 
fără amenajări, se oferă de la 67.000 ron pânăia, 
90.000 ron, tel. U «), 0723/251498? (A^

Vând terenuri (2?
• două temui extravilan, de 6000 și 24.700 rnJ£) 

localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte 8® 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 21227’. 
0723/732560. (T)
• intravilan 4600 mp, la 14 km de Deva șoset 
asfaltată apă gaz, canalizare, toate la poartă 
acte în regulă Tel. 0729/055585, 0254/212803, 
după ora 16 (T)
• Intravilan, pretabO depozlt/hală producția/ 
hotel, pregătit pentru a construi pe el, la DN7, 
3041mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, proiect hală 
de 420 m, branșamente de utilități, liber de 
sarcini, tel. 0723/230204. (T)
• Intravilan, pretabll depozlt/hală/sp. corner 
cial, DN 7,3000 mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, 
proiect hală branșamente de utilități, totul 
pregătit pt a se construi pe el, pers, fizică Tei! 
0723230204.CD

RECLAME
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parte a unei corporații Internationale mass-media
* u care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

W și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severln, Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:

e cunoașterea foarte bună a localității în care 
domiciliază;
e capacitate de convingere
e seriozitate;
• abilități de comunicare.

Oferim:
e lucru într-o echipă tânără și dinamică; 
e mediu de lucru profesional și competitiv; 
o salariu atractiv în funcție de realizări.

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: Camelia Gîga, 

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

• urgort, tiran Intravilan, st=3.519 mp, fs=20 m, 
zona Bărsău, preț 13 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024 (A3)

• Imn IntravBin, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă, curent, gaz, zona Săntandrel, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)
• Imn Intavlan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
facilități: apă, gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• tn Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună, Ideal pt Investiție, construțle 
casă, acte la zl, preț de la 22 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0723/251498, 

0788/165703,0254/232809. (A4)
• teren IntravBan la DN 7, la Intrare în Slmerla 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/168303,0742/005228. (A5)

• imn htravlan, st=370 mp, în zona ultracen
trală, toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5) 
teren Intravilan la DN 7, Vețel, st: 2.300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228(A5)
• tmn htravlan la DN 7, între Deva șl Slmerla, 
2 parcele alăturate a căte 3.600 mp, flecare, 
utilități în zonă, preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parate cu s=800 mp, 20 x 40 m, Intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă super, 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5) ’
• zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă, panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• Intravilan, tteva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• htravlan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (AS)
• Deva, Intravlhn, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)

• Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18 utilități în zonă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231B00. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp., tel. 231300 
sau 0745/511.776. (A9)

• Brad ■ Deva, 1800 mp, Intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad,M ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanțe, la șosea pe malul Arleșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613368 0788/040490. (A10)

Vând spații comerciale (25)
• urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona Industrială Deva, tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)
• zona Qoldu, modificat în spațiu comercial, 
contorlzărl, preț 36.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232808. (A4)
• zona Emlnoecu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie șl faianță contorlzărl, 
ocupabll repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 232809. (A4)
• zona Mărăotl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, prețlS.000 euro, tel. 0745/786578. (AB)

Vând alte imobile (27)
• două camere la parter (uscătorlI), zona Baroul 
de avocațl; complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
0M4/611MR 0788/040 490. nWlSf 3,(A10)'

Imobile chirii (29)
• Inchlrtez spațiu comercial recent amenajat, 
zonă bună 21 mp, în Hunedoara, preț 300 
euro/lună negociabil. Tel. 0743/103588 (T)

■ oferim ■ menriat spapi excapționate 
pontei blrourli 40, 43 șl 22 mp, preț 10 
euro/mp. TeL 0254/106218 0723/130466. 
(7/14J2)

• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată preț 80 euro/lună Tel. 215212.

• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, în Deva, 
70 mp și 130 mp depozit, centrală termică 
termopane, preț 800 euro/lună Tel. 215212. (Al)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
8. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Ilia - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoagiu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zong Chizid);
3. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) 
Sîntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

• pe b-dul Decebal, et. 2,2 camere dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună și garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893. (A2)
• pe b-dul Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• str. Caragiale, et 2,2 camere dec., CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• garsonieră mobilată aragaz, frigider, zona 
Marăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. 
(A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet 
aragaz, frigider, zona Piață preț 150 euro/lună 
tel. 0740/290024 (A3)
• ofer spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat zona BRD Deva, CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună neg.), te 
235208 0729.018866,0724620358 (A6)
• zona Măriștl, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică 
podele laminate, tv color, gresie, faianță 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• caut apartanwite sau garsoniere, (ne)mobl- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață M. 
Eminescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208 0724-620358 0729- 
0188% (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
Intermediar, de lux, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet, complet 
mobilat și utilat merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208 0224-620358. (A6)
• apartament 2 camere, zona Dacia, et3, C.T., 
pe termen lung, pentru persoane serioase, preț 
100 euro/lună+garanție, tel. 0745/640725. (A7)
• garsonieră zonă centrală et. 1, mobilată, 
contorlzărl, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/640725. (A7)
• garsonieră dec, nemobilată, parter, zona 
Trident, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/159608 (A7)
• apartament 2 camere dec., mobilat CT, zona 
Banca Transilvania pe B-dul 22 Decembrie, preț 
200 euro/lună + garanție, tel. 0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere dec., et. 2, nemobllat, 
zonă centrală, preț 150 euro/lună tel. 
0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere, mobilat șl utilat pentru 
pretențioși, CT, termopane, pe termen lung, preț 
250 euro/lună neg., tel. 0745/640725. (A7)
• apartament 3 camere dec., zonă centrală 
mobilat, utilat, contorlzărl, preț 200 euro/lună 
tel. 0745/159608 (A7)
■ apartament 3 camere semldec, et 1, nemo
bllat, contorlzărl la apă gaz, zona centrală preț 
180 euro/lună tel. 206003,0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere semldec., parter, zona 
Kogălnlceanu, balcon, apometre, gaz contorlzat, 
nemobllat, preț 120 euro/lună tel. 206006, 
0749/268830. (A7)
• închiriez spațiu comercial, s=32 mp, Zona 
Bălcescu, nou amenalat modem, pentru birouri, 
sediu firmă, preț 250 euro/lună neg,, tel. 
0745/640725. (A7)
• închiriez sp. corn., s=16 mp, geam la alee, 
acces prin scara blocului, apă caldă căldură 
preț 50 euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• închiriez uscătorie amenajată ca sp. corn., 
pentru diferite activități, vedere în spate, zona 
Trident, preț 200 RON/lună neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• ofer spațiu pentru depozitare, parter de vilă 
zona Slmion Bărnuțiu, preț 100 euro/lună tel. 
206003,230324 (A7)
• închlrta spaȘu WtâFW W 2 
încăperi, grup sanitar, zona Pavilioanele 
ofițerilor, pretabil prestări servicii, preț 600 
RON/lună tel. 206003,230324 (A7)
• spațiu comordal în Deva, zonă ultracentrală 
S-140 mp, amenajat, contorlzărl, preț negociabil, 
tel. 231800 sau 0745/511.776. (A9)
• ccmtrdaJ, $-203 mp, zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776. (A9)

Mobilier și interioare (47)
• vănd mobU bucătărie, albă mobilă bucătărie, 
suspendată plus mască chiuvetă lemn masiv, 
servantă lemn mahon, birou furnir cireș, 
mochetă 4/2 m, negociabil. Tel. 218084, 
0722/586808. (T)
• vănd ușă exterior, deschidere pe stânga 
189/90 cm, din stejar, preț 150 ron și tv color 
Electronica diag. 37 cm, preț 150 ron. Tel. 
0254/214814. (T)

imorăcâminte, incălțăminte 
articole sport (52)

• vănd rochB pentru ocazii șl compleuri de 
damă cu accesorii, mărimi 40 ■ 44 Tel. 218084, 
0722/586808 0743/211074. CT)

Electrocasnice (56)
• vănd combină frigorifică Electrolux, 4 sertare, 
2 motoare încorporate, aragaz 4 ochiuri, mașină 
automată 1000 rot/mln, prețuri negociabile. Tel. 
218084 0722/586808 (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vănd porc mare pentru sacrificat șl purcel de
60 - 75 kg, scroflțe apte pentru monta, rasă de 
carne. Tel. 0254/210900,0744/611145. (T)

• vănd pord grași, Banpotoc, nr. 235. 
Relații la tel. 0741/355301. (6/12.12)

• vănd pord, localitatea Hărău, nr. 149. Tel. 
0724/090025.(5751499/412)

• vănd vacă grasă pentru sacrificat. Relații 
la tel. 0254/264611. (1/13.12)

Altele (61)
• vănd cadă bale acrii, nouă, cu scurgere 
automată șl mască frontală incluse, preț 250 ron, 
negociabil. Tel. 0723/227569.(7)

• vând cuptor rotativ pa gaz pontei patl- 
■orio ■ bratârio cu Injactonil nou, stare 
toarte bună; mașină tnths aluat, malaxor, 
masa do lucra, 1 uși noi, din temn. Td. 
0766/246808. (11/1342)

• vând țuică calitate excepțională Ideală 
pentru price tip de evenimente, preț negociabil, 
in funcție de cantitate. Tel. 0254/212242, 
0721/400563. (T)

Pierderi (62)
• pterdut camot asigurări sănătate pe numele 
Cutcan Liliana Maria. Se declară nul. (2/14.12)
• pterdut camot asigurări sănătate pe numele 
Todorolu Lucian Valentin. Se declară nul. 
(5/14.12)

Prestâri servicii (72)
• «MoșuT vino la tine șl anul acesta, pentru o 
sumă modică de 10 ron. Merită să faci copilul 
tău fericit Tel. 0726/621049,0728/466491. (T)

Comemorări (76)

Nepoata Alexandra Gherghina aduce 
la cunoștința tuturor celor care l-au 
cunoscut pe

ing. MARIN GHERGHINA 
că se împlinesc 6 luni de la încetarea 
din viață, iar în data de 16 decembrie, 
ora 10, va avea loc parastasul de 
pomenire la Biserica de pe str. M. 
Eminescu Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace

(10/13.10)

Auto românești (36)

• abordate, transport zilnic, sigur șl rapid, 
porsoanoh Italia-100 curo, Spania-120 
euro, hanța, Portugala șl Belgia, cu mașini 
modernei reduceri pontei ar «n mu 
necesarul pontei o călătorie sigură, tel, 
0721/329600, 0743/241010.
(4/2L11)

• vând Dada papuc, dublă cabină 5 locuri, af 
2004, vopsea metalizată km reali, service la zl, 
taxe la zl, foarte bine întreținută Tel. 
0723/270348 (T)

Auto străine (37)
• vănd Skoda Fabia af 2004 rde o lună în țară), 
vopsea originală roșu rubin, carte service, km 
reali, extrase, climă închidere centralizată 4x 
airbag, ABS, ESP, CD, ireproșabil. Tel. 
0745/789789. (T)
• vănd Skoda Fabia SDI înmatriculată în 2005, af 
2002, preț 7800 euro. Tel. 0744/508217. (T)
• vănd Votvo V401,9 TDI, af 2001, full electric, 
ABS, SRS, MP3, climatronic, jante Al 16 inch, 
persoană fizică 8500 euro. Tel. 0723/301857. (T)

• efectuez orice tip de lucrări în domeniul 
instalațiilor sanitare, montez sau repar centrale 
de apartament sau case, montez boilere sau 
convectorl, sigilez apometre. Tel. 218084, 
0722/586808 (T)
• Laboratorul VITROS, Aleea Transilvaniei, 
parter, efectuează analize compensate în lunile 
decembrie 2006 și ianuarie 2007. Tel. 
0254/212376.(7/12.12)
• transport persoana: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148 0749/037604 (65282)

Oferte locuri de muncă (74)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

■ vănd urgent abricht motor trifazic cu două 
cuțite cu ridicătoare, preț negociabil. Tel. 611439. 
CT)

Piese, accesorii (42)
• vănd radiator Dacia 1300,150 ron: calorifer 
Dacia 1300,75 ron: electromotor Dacia 350 ron, 
alternator 12 v, 160 ron, redresor 12 v, 75 ron, 
toate noi. Țel. 0254/214504 CT)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei 5B/1O 
tei: 0359 / 405.002 
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Redacția nu-și asumă respon
sabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

■ angajoz cu contract de muncă personal în 
agricultură în Grecia, salariu 1.000 -1500 euro; 
cazare gratuită Tel. 0747/153922,0766/858542, 
0720/396149.(2/7.12)
• caut colaboratori cu mașină proprie pentru 
colaborare cel puțin pe perioada sărbătorilor de 
iarnă informații latei. 0726/369313,0745/100194 
(5/14.12)
• Fundația Mare cu sediul în Deva angajează 
jurist Informații la tel. 221200, 0354/401169. 
(9/13.12)
• h data de 20.12.2008 ora 10, la sediul SC Smart 
SA din Timișoara va avea loc concurs pentru 
ocuparea a două posturi de Inginer, în 
Timișoara. Relații la tel. 0745/988198, Adam 
Mihaela, BRU. (5/13.12)
• SC Danielle Company SRL Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 8 angajează agent comercial. 
Relații la tel. 0724/230642 sau 0728/107099. 
(2/12.12)
• SC Guler Corn Imex SRL angajează șoferi 
profesioniști cu atestat pentru trafic intern și 
internațional, obligatoriu pașaport. Relații latei. 
0254/219751,0254/213141,0723/800830.  (3/11.12)
• Societate de pază angajează agenți pentru 
pază Relații la tel. 0723/525399. (11/12.12)
• flerar-betonist, Deva, 2 posturi, data limită 
10.01.2007. Tel. 213244 orele 9 -16.
• figurant, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244 orele 9-18
• fochist la cazane de abur de joasă presiune, 
Deva, 1 post, data limită 2412. Tel. 213244, orele 
9-18
■ fochist la cazane de abur de joasă presiune, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 22.12. Tel. 
213244 orele 9-16.
• frezor universal, Orăștie, 1 post, data limită 
15.12. Tel. 213244 orele 9-16.
• gahranlzator, Orăștie, 3 posturi, data limită 
30.03.2007. Tel. 213244, orele 9 • 18
• gaterist la tăiat bușteni, Brad, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244 orele 9 ■ 18
• gestionar depozit, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 21.12. Tel. 213244 orele 9 ■ 18
• Inginer automatist, Orăștie, 3 posturi, data 
Iimită31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• Inginer constracțl civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post, data limită 10.01.2007. Tel. 
213244 orele 9-18
• Inginer mecanic, Orăștie, 3 posturi, data limită 
15.12. Tel. 213244 orele 9-16.

Astăzi, 15 decembrie 2006 se 
împlinesc cinci ani de când singurul 
meu frate

JURCA NICOLAE
a lui Spiridon din Zdrapți iși doarme 
somnul de veci,

Dumnezeu să~l odihnească tn 
pace și liniște. 

Fratele Gheorghe cu familia 
din Șoimuș

(3/14.12)

Amintim celor care l-au cunoscut că se împlinește un 
an de le trecerea în neființă a celui care a fost

dr. BRETOI VIRGIL
- Gomemorarea-va avea loo-la Biserica Greco-Gatolică 

“Immaculata” din Deva, duminică, 17.12.2006, ora 11.
Dumnezeu să-l odihnească în pace 

Familia

(4/14.12)

Soțul Pădurean Nicolae, fiicele Angela 
și Sanda, ginerii Doru și Crinu, nepoții 
Marius și Costin anunță împlinirea a 
6 luni de la trecerea în neființă a 
scumpei soții, mamă și bunică

PĂDUREAN MARIA
Comemorarea va avea loc sâmbătă 16 
decembrie, ora 9,30 la Biserica Orto
doxă de pe str. Popa Șapcă.

• Inginer constracHI civile, industriale și agri
cole, Hațeg, 1 post data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• Inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 1 post, data limită 16.01.2007. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer electromecanic. Petroșani, 1 post data 
limită 30.12. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• Inginer Instalau pentru construcții, Deva, 1 
post data limită io.01.2007. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• Inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier, 
Călan, 1 post data limită 31.12. Tel. 213244 orele 
9-18
• Inginer producție, Brad, 2 posturi, data limită 
30.12. Tel. 213244 orele 9-16.
• Inspector resurac umane, Brad, 1 post, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inspector iwne umane, Hunedoara, 1 post 
data limită 7.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Instalator apă canal, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.06.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• Instalator apă, canal, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Instalator încălzire centralăși gaze, Petroșani,
3 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• Instalator Instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Hunedoara, 5 posturi, data limită 20.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

(1/14.12)
• tncărcător-descărcător, Călan, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Ingriâtor clădiri, Lupeni, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-18
• jurisconsult, Hunedoara, 1 post, data limită
29.12. Tei. 213244, orele 9-16.

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informații 

Ziarul familiei tale!

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro


vineri, 15 decembrie 2006

• De unul a scăpat. Acuzațiile de vătămare 
corporală aduse top modelului britanic Nao
mi Campbell de o creatoare de modă, în 
urma unui incident care a avut loc în 
noiembrie, au fost respinse de procurorii 
britanici din cauza dovezilor insuficiente.

• A fost un accident. Poliția britanică a 
concluzionat că prințesa Diana și iubitul său 
Dodi al-Fayed au fost victimele unui „tragic 
accident" rutier provocat de viteza excesivă 
și de faptul că șoferul lor consumase alcool, 
și nu ale unui complot.

Sute de clovni s-au adunat miercuri, 
ca in fiecare an, in fața bazilicii din Mexi
co City, pentru a o venera pe Fecioara 
Guadalupe. (Fota: epa)

Și-a hrănit fiul 
■ Angelina Jolie i-a 
cumpărat fiului ei adop
tat Maddox primul lui 
platou cu greieri.

Los Angeles (MF) - Angeli
na Jolie a cumpărat pentru fiul 
său adoptat Maddox un platou 
cu greieri, în timp ce actrița 
se afla împreună cu familia ei 
în vacanță în Cambodgia, țara 
natală a băiețelului. „L-am dus 
recent pe Maddox în Cambod
gia și a fost prima lui călătorie 
în care a înțeles ce înseamnă 
această țară. într-o seară l-am 
dus la un restaurant și i-am 
cumpărat primul lui platou cu 
greieri”, a spus Jolie.

Aceste insecte cu un 
conținut mare de proteine sunt 
foarte populare în Cambodgia 
și sunt frecvent servite întregi. 
Angelina a declarat că a mai 
încercat și alte delicatese de 
acest tip, printre care larve de 
albină. Jolie (31 ani) este 
cunoscută pentru obiceiurile

O ieșire în spațiu în plus

Al-Fayed acuză
Londra (MF) - Moha

med al-Fayed acuză ser
viciile secrete britanice 
de manipularea rezul
tatelor anchetei conduse 
de lordul John Stevens, 
fostul șef al poliției me
tropolitane londoneze, 
asupra morții fiului său 
Dodi și a prințesei Diana, 
într-un interviu pentru 
postul NBC, Mohamed al- 
Fayed a declarat: „Con
cluziile sunt eronate. El 
(Stevens) spune ceea ce 
vor serviciile secrete bri
tanice să spună. în urmă 
cu șase luni, agenți ai 
MI6 i-au furat din birou 
computerul personal și 
laptopul”. Fayed a mai 
declarat că prințul Philip, 
soțul reginei Elisabeta a 
Ii-a, a fost cel care a pus 
la cale uciderea prințesei 
Diana pentru că „el este 
de origine germană”, „a 
crescut împreună cu 
naziștii” și nu a dorit ca 
aceasta să se mărite cu 
un musulman.

Noi 
adepți 
Los Angeles (MF) - 
Actorul Tom Cruise 
este pe cale de a 
câștiga doi noi 
adepți celebri pentru 
biserica scientologică, 
al cărei membru 
marcant este.
Starurile Jennifer 
Lopez (36 ani) și Car
rey (44 ani) au par
ticipat la nunta scien
tologică a cuplului 
de actori Tom Cruise 
și Katie Holmes, care 
a avut loc în Italia, în 
noiembrie. Cruise (44 
ani) i-a introdus pe 
amândoi în tainele 
ciudatului cult, ai 
cărui membri cred 
mai mult în existența 
extratereștrilor decât 
în Dumnezeu. O pri
etenă a lui Lopez a 
declarat: „A început 
să folosească expresii 
tipice scientologice și 
să promoveze 
această religie în rân
dul altor oameni".

Houston (MF) - Astronauții 
vor efectua o ieșire suplimen
tară în spațiu în cursul misiu
nii Discovery, pentru a strânge 
manual vechea antenă solară 
de pe Stația Spațială Inter
națională (ISS), dar oficialii 
NASA nu au precizat dacă mi-

Robert Curbeam (Foto: epa)

Luptă pentru cauza Darfur

DC import Mai multe exemplare de 
alpaca au fost importate din Chile pentru a 
fi duse la grădina zoologică din Toledo, 
Spania. (Foto; epa)

■ George Clooney a fă
cut o vizită în Egipt în 
scopul de a pleda pentru 
cauza regiunii Darfur.

Cairo (MF) - Actorul George 
Clooney a sosit în Egipt pentru 
a pleda pentru cauza regiunii 
Darfur din vestul Sudanului, 
căzută pradă unui război civil 
care a izbucnit în februarie 
2003 și care, până în prezent, a 
avut ca rezultat 200.000 de 
morți și două milioane de refii- 
giați.

Clooney s-a adresat, ieri, la 
Universitatea americană din 
Cairo (AUC) studenților din 
programul de Studii despre 
migrarea forțată și refugiați, 
conform purtătorului de cuvânt 
al AUC Hanane Nayel. „Nu

Ennio Morricone va primi un Oscar

Speră la Globurile de Aur
Los Angeles (MF) - Actrița Helen Mirren 

a obținut trei nominalizări la premiile Glob
ul de aur, care vor fi decernate de Asociația 
Presei Străine de la Hollywood, în cadrul 
unei ceremonii care va avea loc la Los 
Angeles, pe 15 ianuarie 2007. Helen Mirren 
a obținut nominalizări la categoria „cea mai 
bună actriță într-o dramă de televiziune”, 
pentru rolurile din „Elisabeth I” și „Prime 
Suspect”, și la categoria cea mai bună 
actriță într-un rol principal, pentru rolul din 
„The Queen”. Drama „The Queen”, de 
Stephen Frears, a mai fost nominalizată la 
categoriile „cel mai bun film al anului” și 
„cel mai bun regizor”. Clint Eastwood a 
obținut două nominalizări la categoria „cel 
mâi bun regizor”, pentru „Letters From Iwo 
Jima” și „Flags of Our Fathers”.

■ Compozitorul italian, 
în vârstă de 78 de ani, 
va primi Oscarul pentru 
întreaga carieră.

Los Angeles (MF) - Compozi
torul italian Ennio Morricone, 
celebru pentru coloanele sono
re pentru filme, va primi în fe
bruarie un premiu Oscar pen
tru întreaga carieră, a anunțat 
Academia Americană de Film,

; țul britanic Sting a sus
ținut, miercuri, un con
cert la bazilica „Sania 
Maria delle Grazie” din 
Milano. (Foto: EPA)

In bazilică Cântăre-

Angelina cu Madoox (Foto: epa) 

sale ciudate. Totuși, imaginea 
actriței a devenit mai conser
vatoare în ultima vreme, de 
când lucrează ca ambasadoare 
a bunăvoinței pentru ONU. Pe 
când era căsătorită cu actorul 
Billy Bob Thornton, Jolie pur
ta la gât o fiolă cu sângele aces
tuia. în prezent, actrița are o 
relație mai mult decât normală 
cu actorul Brad Pitt, în vârstă 
de 42 de ani. Cei doi au devenit, 
în mai, părinții unei fetițe, 
Shiloh Nouvel. Actorul a 
devenit și tatăl celor doi copii 
adoptați de Angelina, Maddox 
și Zahara.

siunea va fi prelungită cu o zi. 
NASA a anunțat că a reușit să 
strângă suficient panourile 
vechii antene solare de pe ISS 
pentru a putea deschide com
plet noua antenă, livrată și 
instalată pe Stația Spațială în 
septembrie. Această nouă an
tenă trebuie să dubleze capac
itatea electrică a Stației Spa
țiale. Ieșirea suplimentară are 
da scop închiderea manuală 
completă a panourilor fotovol- 
taice ale aripii stângi a antenei 
vechi, pentru că mecanismul 
de închidere este defect. Ieri, 
Robert Curbeam și Christer 
Fuglesang, au efectuat a doua 
ieșire în spațiu pentru a reface 

Ahmad Aboul Gheit a bătut palma cu Clooney (Foto: epa)

este vorba despre un eveni
ment formal”, a precizat aceas
ta. Clooney s-a întâlnit și cu 
ministrul egiptean al Afacerilor 

organizatorul prestigioasei 
ceremonii. Pe parcursul celor 
45 de ani de carieră, maestrul 
coloanelor sonore a compus 
peste 400 de piese muzicale 
pentru filme, iar Academia 
Americană de Film vrea să-l 
recompenseze „pentru con
tribuția magnifică și cu mul
tiple fațete la arta de a com
pune muzică pentru filme”. 
Ennio Morricone, în vârstă de 
78 de ani, a devenit celebru

externe, Ahmad Aboul Gheit. 
Egiptul este un mediator cheie 
între comunitatea internațio
nală, care dorește să trimită în 

datorită coloanei sonore reali
zată pentru filmul „Pentru un 
pumn de dolari”, în regia lui 
Sergio Leone. Printre filmele 
pentru care a realizat coloane 
sonore se numără „Cinema 
Paradiso”, „A fost odată în 
America” și „Incoruptibilii”. 
Nominalizat de cinci ori la 
premiile Oscar, pentru filme 
precum „Malena” și „Bugsy”, 
Morricone nu a primit nicio
dată această distincție.

Darfur căștile albastre ale 
Națiunilor Unite, și regimul 
președintelui sudanez Omar el- 
Bechir, care refuză acest lucru.

Actorul, militant activ pen
tru cauza populațiilor din Dar
fur, a sosit în Egipt marți, din 
China, imul dintre principalii 
aliați economici și politici ai 
Sudanului. Criza umanitară 
din Darfur este considerată 
una dintre cele mai grave la 
ora actuală în lume.

în septembrie, Clooney a 
lansat împreună cu Elie Wiesel, 
laureatul premiului Nobel pen
tru pace, un apel Consiliului de 
securitate al ONU. Cele două 
personalități au cerut Consili
ului să impună sacțiuni eco
nomice, politice și culturale 
Sudanului pentru a pune capăt 
acestei crize.


