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Gunoaie întru cei de jos, la cei 
suspuși curat - „lumină” pag. 4

în ajun de Crăciun între blocurile din cartierele 
Micro cinci, șase și șapte din municipiul Hunedoara este 
un peisaj deprimant. Tomberoanele au devenit neîncăpă
toare, iar gunoaiele fermentează și atrag tot mai mulți 
câini vagabonzi și pisici fără stăpân.
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Profesorii din Brad nu și-au primit de 
sărbători primele pag. 5
de vacanță și banii pentru transport

Conform unei sesizări primită la redacție, cadrele didac
tice din municipiul Brad nu și-au primit banii pentru navetă 

, și primele de vacanță. “Categoria cadrelor didactice este luată 
în bătaie de joc de oficialitățile din Brad.”

El R - Euro: 4,2047
l SI) - Dolarul american: 2,9506 
(MR - Lira sterlină: 4,7053
.V Il' - dramul de aur: 102,5100

Sursa: B\R

Din cuprins

O Banda hoților de la „Arcelor
Mittal” a fost prinsă

Q pag. 4

Moș Crăciun la Ursici

Q pag. 4

Programul societăților 
furnizoare de energie electrică 
și termică în perioada
sărbătorilor pag. 5

Următorul număr 
al ziarului nostru 

va apărea 
luni, 4 ianuarie 2010

a Noului An, când colindulIn pragul sărbătorilor creștine și
își pornește drumul său de belșug și veselie, când lumina ne 
pătrunde în suflet pentru clipa cea de taină, urăm tuturor ^ 

cititorilor și colaboratorilor noștri fericire, sănătate, multe bucurii 
și împliniri, gânduri bune și armonie deplină.

LA MULTI ANI!
f

♦

♦

Prefectul județului Hunedoara 

DORIN OLIVIU GLIGOR

țv^ărbători fericitei ?
La multi ani!

Colectivul ziarului „Glasul Hunedoarei”

Crăciunul este sărbătoarea 
speranței!

in preajma Crăciunului, 
speranța și lumina nașterii 
Mântuitorului inundă inimile noastre. 
Asta este de fapt Spiritul Sărbătorilor. 
Bucuria, speranța de mai bine, 
bunătatea, pe care le împrtașim cu cei 
de lângă noi.

Și dacă Crăciunul este o 
sărbătoare a speranței sper ca anul 
2010 să fie unul al certitudinilor, Un an 
Mi care sfl fim mai buni, mai înțelepți, 
mai toleranți.

Doresc să urez tuturor 
hunedorenilor sărbători fericite si un 
an nou cât mai bun!

K
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1 Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

X

RetetAzilei
► PROGNOZA METEO
/ X

Sos
Blue Cheese

Ingrediente:
1 ceașcă brânză cu mucegai 

fărâmată, 1 ceașcă maioneză, 1 
ceașcă smântână, 2 lingurițe 
suc de lămâie, 1 linguriță sos 
picant de ardei, 2 lingurițe sos 
Worcestershire (se găsește în 
comerț gata preparat), 2 linguri 
pătrunjel proaspăt tocat, 1 lin
guriță praf de piper negru, 1 lin
guriță sare de marc.

Mod de preparare:
într-un bol mare, amestecați 

toate ingredientele până când se 
omogenizează. Țineți la rece 
până se servește salata.

Timp de preparare:
15 min.
Complexitate: redusă
Porții: 4

Infertile

ZIUA * NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 7 8

Petroșani: 3 4

Hunedoara: 7 8

Hațeg: 5 7

Brad: 7 8

Orăștie: 6 8

__________ >

HOROSCOP
Este bine să acorzi atenție copiilor, pentru că unul dintre ei are 

mare nevoie de tine. Susfine-l moral, încurajează-l să facă lucruri 
care-i fac plăcere. Pe plan profesional, este bine să țintești sus, 
însă nu foarte sus, pentru a nu avea parte de dezamăgiri.

f in dragoste ai parte de momente agreabile împreună cu partene- 
rul de viață. Nu te hazarda totuși să faci promisiuni pe care nu le 
poți ține. Financiar, ai abilitatea de a-ți gestiona bugetul și de a-și 

X' fructifica resursele.

Este cazul să ai o alimentație mai echilibrată și mai sănătoasă. 
Ai obiceiul să mănânci prost sau prea mult, iar acest lucru îți in- 
fiuețează sănătatea. Consultă un dietician sau un specialist. In dra
goste neînțelegerile cu partenerul de viață se rezolvă.

Viața personală este bulversată de unele evenimente. Cel mai 
bine este să aștepți să treacă totul. Dacă dramatizezi situația, nu 
vei reuși să rezolvi nimic. Curând lucrurile vor reintra în normal. 
Este nevoie să faci unele restricții în privința bugetului.

In relațiile cu ce din jur, te încăpățânezi să rezolvi situații care 
nu au nici o soluție, cel puțin pentru moment. Ai grijă de bunurile 
materiale și verifică de două ori că ai încuiat mașina sau casă. 
Există riscul unor pierderi de bani.

MIN MAX

Deva: 6 7

Petroșani: 1 2

Hunedoara: 6 7

Hațeg: 4 5

Brad: 6 7

Orăștie: 5 6

O

y y Este indicat să stai cât mai departe de frig. Se poate să suporți 
sinuzită sau otită. Protejează-ți urechile și nasul, pe cât posibil. In 
relațiile profesionale, ține-te departe de persoanele pe care nu le 
cunoști destul de bine.

Ai un mod complet nou de a privi lucrurile acasă. Te simți mai 
senin ca oricând și privești situația intr-un mod filozofic. Ești plin 
de șarm și te pricepi să îi cucerești pe cei apropiați, astfel încât îți 
satisfaci toate dorințele.

Astrele îți conferă un farmec incomparabil. Ceea ce ai de spus 
știi să spui folosind exact cuvintele cele mai potrivite. Toți cei din 
jur îți sunt recunoscători pentru tactul și delicatețea de care dai 
dovadă.

Asociația Culturală 
Z.A.M din Hunedoara vă 
invită duminică 27 decem
brie 2009 cu începere de la 
orele 17.30 la Galeriile de 
Artă din Hunedoara la un 
recital de lăută și vihuelă 
în compania maestrului 
Nicolae Szekely.

INTRAREA ESTE LIBERĂ

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN7 Izvorul Rece - Halta Geoagiu

► DJ 705 Căstău - Orăștioara

► DN 7 Orăștie - Spini

► DN 7 Simeria - Simeria Veche

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia- Gurasada

► DN 7 Gurasada - Burjuc ■

► DN 7 Burjuc - Zam

► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 De
cembrie

......... ........

... Eforturile pe care le-ai făcut atâta timp încep să dea roade. Si-
y tuațiile se deblochează, ți se acordă niște credite și găsești soluții 

—ISjfe pentru problemele personale. Te pricepi să-i faci pe cei din jur să
A se simtă bine în pielea lor. Entuziasmul și serenitatea ta sunt foarte

apreciate.

jMflL Mercur favorizează proiectele de viitor. Dacă jobul actual nu îți 
kTBT* oferă satisfacțiile dorite, ia inițiativa și folosește contactele de c< 
ifdispui. Este un moment bun pentru tranzacții mobiliare sau pentru 

pregătiri în vederea pensionarii.

Dacă trebuie să ai o discuție serioasă cu partenerul de viață, 
j este indicat s-o amâni, mai ales dacă ea privește copiii. Evită să 

/Sv cheltuiești mai mult decât te ține cureaua, pune bani departe pen- 
///iKVSs. tru zile grele. Pentru a-ți menține aspectul fizic și pentru a avea o 

piele strălucitoare bea multă apă și evită alcoolul și țigările.

Din punct de vedere profesional, nu-ți lipsesc curajul, nici simțul 
responsabilității. Ești gata să-ți asumi riscuri pentru a rezolva o si- 
tuație care s-a blocat. Afacerile comerciale se poate să stagneze 
din motive care nu (in de tine.

Bancurile zilei
Legile Iui Murphy
© © ©

în orice grup de piese cu același 
marcaj, din start uneia îi va lipsi 
marcajul. Această piesă nu va fi des
coperită până când nu încerci să o 
pui acolo unde marcajul îi indică 
locul.

© © ©
în orice problemă cu n ecuații, 

vor fi mereu n+1 necunoscute.

© © ©
Toate marile descoperiri au fost 

făcute din greșeală. Cu cât este mai 
mare descoperirea, cu atât durează 
mai mult până se face greșeala.

© © ©
Dacă nu înțelegi un cuvânt dintr- 

un articol tehnic, ignoră-1. Articolul 
va suna la fel de bine și fără el.

© © ©
Dacă e verde și se agită, e biologie.
Dacă miroase urât, e chimie.
Dacă nu funcționează, e fizică.
Dacă e de neînțeles, e matematică.
Dacă nu are sens, e ori economie, 

ori psihologie.

© © ©
Orice problemă tehnică poate fi re

zolvată dacă i se acordă suficient timp 
și bani. Nu ți se acordă niciodată sufi
cient timp sau suficienți bani.
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© © ©
Dacă rezultatele nu se cunosc di

nainte, fondurile îți vor fi refuzate.

© © ©
Un fals ușor de înțeles și funcțional 

este mai bun decât un adevăr complex 
și de neînțeles.

© © ©
Fă trei preziceri corecte consecutiv 

și vei fi considerat un expert.

mailto:marcel.m.bot@gmail.com
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Dumneavoastră tuturor, mărturisitori ai lui Hristos, vă dorim să petreceți cu bucurie 
& sfântă sărbătorile Crăciunului, ale Anului Nou și ale Bobotezei, să fiți învingători 

asupra tuturor necazurilor...

MESAJ DE CRĂCIUN

în aceste zile minunate, care 
anticipează Marea Sărbătoare 
a Crăciunului, se cuvine să în
cercăm cu toți să învățăm câte 

va din atitudinile pe care le- 
au avut contemporanii Mân
tuitorului, în momentul 
nașterii. Astfel, ne spune 
Sfânta Scriptură, proorocița

Ana, care de multă vreme îl 
aștepta pe Mesia, plină de bu
curie că L-a găsit „vorbea des
pre Prunc tuturor celor ce 
așteptau mântuire în Ierusa
lim” (Luca 2, 38). La rândul 
lor, păstorii din Betleem, oa
meni simpli și credincioși, 
după ce au primit de la înger 

mesajul că li S-a născut un 
Mântuitor „au vestit cuvântul 
grăit lor despre acest Copil” 
(Luca 2, 17). Magii de la Răsă
rit, reprezentanții puterii poli
tice și ai culturii vremii lor, 
după ce S-a născut Hristos, 
vorbind cu autoritățile din Ie
rusalim, și-au manifestat lim
pede intenția: „Am venit să ne 
închinăm Lui!” (Matei 2, 2).

Cu toții acționau că niște oa
meni sănătoși la suflet. După ce ani 
de zile L-au așteptat pe Mesia, 
luând act de întruparea Lui, care-i 
scăpa din pieire și din moarte, nu 
păstrau în mod egoist această mare 
veste doar pentru ei, ci o propovă- 
duiau tuturor. Doreau să-i vadă sal
vați și pe ceilalți. Erau convinși că 
problema religioasă nu-i una pri
vată, cum se afirmă mai nou, ci-i 
una publică care-i interesează pe 
toți oamenii. Erau convinși că „întru 
nimeni Altul nu este mântuire, căci 
nu este sub cer nici un alt nume, dat 
între oameni, în care trebuie să ne 
mântuim noi”, decât numele Dom
nului Hristos (Faptele Ap. 4, 12).

Rugăciune de binecuvântare 
pentru jandarmi
Episcopul Devei și Hunedoa
rei, Preasfințitul Gurie s-a 
aflat pentru prima dată în 
mijlocul jandarmilor hunedo- 
reni, unde a înălțat o rugă
ciune de binecuvântare și a

Domnul Iisus Hristos nu-i unul 
dintre întemeietorii de religii, ci-i 
Unicul Mântuitor. Cel născut în 
peștera din Betleem este Fiul lui 
Dumnezeu, iar Sfântul Apostol 
Pavel ne spune că „întru numele lui 
Iisus tot genunchiul trebuie să se 
plece, al celor cerești, și al celor 
pământești, și al celor de dedesubt. 
Și să mărturisească toată limba că 
Domn este Iisus Hristos, întru slava 
lui Dumnezeu-Tatăl” (Filipeni 2, 
10-11).

El a fost rânduit de Dumnezeu- 
Tatăl „Să se nască,/ Și să crească,/ 
Să ne mântuiască”. Din ce să ne 
mântuiască? Din păcat și din 
moarte. Nimeni altul nu poate face 
afirmația pe care El a făcut-o: „Eu 
sunt învierea și viața; cel ce crede în 
Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și 
oricine trăiește și crede în Mine nu 
va muri în veac” (Ioan 11,25-26). în 
felul acesta dă dezlegare celei mai 
neliniștitoare frământări ce o are 
omul pe pământ.

în fața morții, El afirmă viața; 
în fața urii, iubirea; în fața violenței, 
iertarea; în fața păcatului, sfințenia;

rostit un cuvânt de învăță
tură.

în cuvântarea sa, Preasfințitul 
Gurie și-a exprimat încrederea în 
jandarmii hunedoreni aflați în slu
jba neamului, fapt de care s-a con

în fața egoismului, altruismul; în 
fața viciului, virtutea; în fața robiei, 
libertatea; în fața orgoliului, smere
nia; în fața lăcomiei, milostenia; în 
fața nedreptelor și efemerelor îm
părății lumești, El afirmă împărăția 
Cerurilor cea veșnică și fericită.

Dumneavoastră tuturor, măr
turisitori ai lui Hristos, vă dorim să 
petreceți cu bucurie sfântă sărbăto
rile Crăciunului, ale Anului Nou și 
ale Bobotezei, să fiți învingători 
asupra tuturor necazurilor, iar 
cândva, în eternitate, să faceți parte 
din ceata celor despre care se 
proorocește: „Celui ce va birui, îi 
voi da să mănânce din pomul vieții, 
care este în raiul lui Dumnezeu” 
(Apocalipsă 2, 7).

Vă urez mulți ani și cu 
dragoste în Hristos Domnul vă îm
brățișez,

fGURIE,

Episcopul Devei 
și al Hunedoarei

vins chiartlin ziua întronizării sale 
ca Episcop al Devei și Hune
doarei, moment în care jandarmii 
au asigurat impecabil ordinea pub
lică.

Maria Bulz

fSfântul Zilei ----------------- —-----
Preacuvioasa Muceniță Eugenia (Evghenia +1262)

Sfânta Muceniță Eugenia (Evghenia), odraslă 
de bun neam și mândrie a neamului ei s-a născut în 
Roma cea veche. Părinții el, Filip și Eugenia, primind 
de la împărat o înaltă dregătorie, au plecat în Alexan
dria, cu fiica lor. Pe când erau în Alexandria, fiica lor 
Eugenia și-a părăsit pe ascuns părinții.

S-a îmbrăcat bărbătește a luat cu ea două sluj
nice și într-o noapte, a fugit de-acasă. S-a dus la un 
episcop și a primit de la el sfântul botez. Și-a tuns 
părul capului, s-a numit Eugeniu și foarte de dimi
neață s-a dus în grabă la o mănăstire. Acolo a trăit în 
osteneli, în nevoințe, în trude, în privegheri de toată 
noaptea și a săvârșit toată virtutea. Strălucea ca un 
mare luminător, așa că frații l-au rugat să le fie stareț. 
Nu voia, dar silit de cuvintele și de dragostea lor a pri
mit. Și așa, nu cuvântul ci fapta a arătat tuturor pe Eu
geniu mare și prea strălucit.

Chipul lui îi atrăgea pe toți. Cum atrage mag
netul fierul, așa atrăgea pe toți, ca să se desfăteze de 
vederea faptelor lui bune. Dar o femeie Melantia, ne
agră la suflet, cum îi era numele, venită cu poporul ca 
să se închine la mănăstire, s-a îndrăgostit nebunește 
de chipul frumos al lui Eugeniu. Și s-a făcut că e bol
navă de o boală îndelungată și l-a rugat pe Eugeniu 
să-i îngăduie să-i spună boala numai lui îndeosebi, că 
altfel nu se poate vindeca. Melantia îi grăia cu lacrimi 
și cu cuvintele ei înșelătoare i-a mișcat inima lui Eu

geniu. Curat la inima fiind, a primit-o, fără să-și dea 
seama de viclenia ei. Când s-a găsit singură cu stare
țul, tăciunele desfrânării a aprins și mai mult inima 
Melantiei spre dragoste.

Și ca un orb, care-și pierde lumina ochilor, 
aprinsă de patimă, a căutat să aducă ocară lui Euge
niu, dar pentru că nu și-a ajuns scopul, Melantia s-a 
dus la prefectul orașului, tatăl Eugeniei, și a făcut 
plângere, că în cutare mănăstire starețul înșeală cu cu
vinte viclene pe femeile cinstite și că desfrânatul a în
drăznit să o necinstească chiar și pe ea. Când prefectul 
a auzit acestea s-a umplut îndată de mânie și a trimis 
în grabă la mănăstire să aducă pe Eugeniu, starețul 
mănăstirii, și pe monahi. Să-i aducă legați ca pe niște 
oameni vinovați, închinători mincinoși și făcători de 
rele, să se înfățișeze înaintea scaunului său de jude
cată și să dea socoteală de faptele lor. Și s-au înfățișat 
părțile la judecată. A început să grăiască Melantia. A 
acoperit cu ocări pe dumnezeiescul stareț; l-a batjo
corit și l-a defăimat cât a vrut. Striga și arăta cu de
getul pe stareț prietenilor, îl făcea ticălos, iar pe 
monahii de sub ascultarea lui, stricați. Cu glas mare 
a strigat și a zis: "Ascultați-mă toți, că vă spun ade
vărul!" Cât este de mare răbdarea Ta, Doamne Atot
puternice! Atunci Eugenia și-a rupt hainele de pe ea 
și a arătat celor de față priveliște înfricoșătoare și ne
maivăzută. Apoi a grăit cu îndrăznite tuturor: "Se cu

vine ca noi călugării să suferim, cu mulțumire, ocările, 
batjocura și chinuirea trupului. Dar pentru ca să nu 
se facă de batjocură haina călugărească iată vă spun 
că sunt femeie; sunt fiica judecătorului. Judecătorul 
este preaiubitul meu tată. Soția lui e mama mea. Ace
știa de lângă mine mi-s frați, nu-i numesc robi". Toți 
au rămas încremeniți de cuvintele Eugeniei. Oricine 
va fi cuprins de uimire când va afla cum a pedepsit-o 
Dumnezeu pe Melantia. Pe când era încăJa Judecată 
foc a căzut din .cer peste casa ei și a ars până la teme
lie.

Zguduit de cele petrecute, tatăl Eugeniei a pă
răsit toată mărirea, bogăția și desfătarea vieții și s-a 
botezat. A ajuns păstor credincioșilor din Alexandria, 
și-a sfârșit viața mucenicește, omorât de săbiile necre
dincioșilor, și a zburat cu bucurie la cereșțile locașuri. 
După săvârșirea tatălui ei, mama ei împreună cu ea 
au părăsit Alexandria, țara cea străină, și mânate de 
dor s-au dus să locuiască în Roma, patria lor. Atunci 
a dat poruncă împăratul ca toți creștinii să jertfească 
idolilor, de nu, să moară. Eugenia, care strălucea în
aintea tuturora, că era aprinsă de dragoste pentru 
Hristos, a fost legată cu o piatră grea și aruncată în 
apă, dar a scăpat nevătămată cu minune. Pentru aceea 
i s-a tăiat capul cu sabia și a zburat cu bucurie spre 
Hristos, doritul ei Mire.
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Reprezentanții primăriei recunosc faptul că utilajele întârzie la ridicarea gunoiului, 
& dar pretind că inconvenientul a apărut din cauza zăpezii înghețate...

► Gunoaie întru cei de jos, 
la cei suspuși curat - „lumină”

pentru AH1N1

Consiliul Județean Hune
doara a repartizat unor institu
ții aflate în dificultate, prin 
intermediul Consiliului Local 
Deva, suma de 50 de mii de 
lei. Banii vor fi utilizați pentru 
suportarea cheltuielilor oca
zionate de măsurile luate pen
tru prevenirea și limitarea 
îmbolnăvirilor cu virusul 
AH INI pe raza municipiului 
Deva. Banii au fost alocați din 
fondul de rezervă bugetară a 
CJ Hunedoara.

Au plecat 
la furat 
de fier vechi

Cu două zile în urmă, poli
țiștii din cadrul Biroul de Or
dine Publică Brad i-au 
surprins în flagrant pe Flaviu 
C., de 23 de ani, din Brad, re
cidivist și E. B., de 17 ani, din 
Brad, în timp ce furau 450 kg 
de fier vechi din incinta unei 
societăți comerciale pentru a- 
1 valorifica la un centru de co
lectare a fierului vechi. 
Prejudiciul a fost recuperat în 
totalitate, iar pe numele celor 
doi tineri a fost întocmit dosar 
penal pentru comiterea infrac
țiunii de furt calificat.

Cercetat 
pentru 
deținere ilegală 
de armă

Un bărbat care deținea un 
pistol de tir cu aer comprimat-, 
de calibrul 4,5 mm, fără auto
rizație, este cercetat de Poliți
știi Serviciului Arme, 
Explozivi, Substanțe Pericu
loase. în urma unor investiga
ții, aceștia au stabilit că 
tânărul Cosmin P., de 24 ani, 
din Lupeni, fără antecedente 
penale, a deținut arma încă din 
cursul anului 2005. Pe atunci 
însă, nu era necesară autoriza
rea din partea poliției. Poliți
știi efectuează, cercetări, 
pentru comiterea infracțiunii 
de deținere fără drept de armă 
neletală supusă autorizării, 
faptă prevăzută și pedepsită de 
art. 136 din Legea 295/2004 
privind regimul armelor și 
munițiilor.- J

în ajun de Crăciun între blo
curile din cartierele Micro
cinci, șase și șapte din munici
piul Hunedoara este un peisaj 
deprimant. Tomberoanele au 
devenit neîncăpătoare, iar gu
noaiele fermentează și atrag 
tot mai multi câini vagabonzi 
și pisici fără stăpân.

Oameni de la blocurile din 
apropiere sunt nevoiți să suporte 
putoarea ce răzbate din mormanele de 
mizerie și să se ferească de patrupedele

flămânde care scotocesc printre resturi. 
Reprezentanții firmei care se ocupă de 
colectarea deșeurilor nu sunt de găsit, 
iar autoritățile așteaptă primăvara și 
topirea gheții de pe străzi. „Eu abia am 
venit din concediu și nu știu despre ce 
e vorba. Șefii sunt pe teren, iar eu nu 
pot să ofer nici un fel de informații”, a 
declarat o angajată a firmei de salubri
tate care a binevoit totuși să răspundă 
la apelul telefonic promovat cu insis
tență de reporterii publicației noastre.

Gunoierii 
sunt protejați 
de Primărie

Autoritățile locale sar în apărarea 
gunoierilor pentru că pe străzile aflate 
„la vedere”, acolo unde locuiesc și 
muncesc mahării Hunedoarei, gunoiul 
este jidicat la timp și străzile sunt 
curățate de nămeți. Mirosurile neplă
cute și mizeria nu îi afectează și nici nu 
le tulbură bucuria sărbătorilor de iarnă. 
Reprezentanții primăriei recunosc fap
tul că utilajele întârzie la ridicarea 
gunoiului, dar prfetind că inconvenien
tul a apărut din cauza zăpezii înghețate

Moș Crăciun la Ursici

Localnicii din satul Ursici, comuna Boșorod, situat în Munții 
Orăștiei, au avut cu două zile în urmă, ca oaspeți de seamă, pe 
Moș Crăciun și spiridușii săi, studenți la Universității Ecologice 
„ Traian ”, din Deva.

Tinerii au organizat acțiunea de caritate sub deviza „Fii și tu Moș Crăciun 
pentru semenii tăi!”. Pachetele Moșului au fost transportate prin nămeți cu ajutorul 
jandarmilor hunedoreni. După un drum dificil care a durat peste două ore, înfrun
tând vremea neprielnică, jandarmii și studenții au ajuns la locuitorii acestui sat și 
le-au adus o mică bucurie în apropierea Sfintei Sărbători a Crăciunului. Locuitorii 
din Ursici au descoperit în pachete: rechizite, alimente și îmbrăcăminte. Toate 
acestea au fost colectate în cursul lunii decembrie de studenții Universității Eco
logice „Traian” de la locuitorii din Deva.

Maria Bulz

pe drumurile de acces câtre locurile 
special amenajate pentru depozitarea 
gunoiului. „Sunt convinsă că angajații 
Salub își vor face treaba. Până acum au 
fost probleme din cauza gheții de pe 
drum. în următoarele zile situația v/ fi

remediată”, a spus Monica Rada, con
siliera primarului municipiului Hune
doara.

Georgiana Giurgiu

Banda hoților de la „Arcelor
Mittal” a fost prinsă
Douăzeci și trei de persoane 
arestate, tot atâtea-percheziții 
domiciliare, instrumente utili
zate la furtul metalelor, zeci de 
pachete de țigări netimbrate- 
acesta este bilanțul unei ac
țiuni a poliției, care s-a desfă
șurat concomitent, în mai 
multe localități din județ, cu o 
zi înainte de Ajunul Crăciunu
lui

Peste 80 de polițiști din cadrul 
Serviciului de Investigație Criminală și 
Serviciului de Intervenție Rapidă și ai 
structurilor de ordine publică din,Hune
doara, Deva, Hațeg, Orăștie, Brad și 
Călan au efectuat ieri dimineață 
percheziții domiciliare simultane la 
locuințele unor hunedoreni suspectați 
de furt și complicitate la furt de materi
ale neferoase din incinta societății 
Arcelor Mittal S.A. Hunedoara. în 
cadrul acțiunii au fost percheziționate 
23 de gospodării. în urma perchezițiilor 
au fost descoperite instrumente folosite 
la furtul de componente din cupru de la 
utilajele societății menționate, dar și 
2.000 de pachete de țigarete netimbrate. 
Cei 23 de suspecți; au vârste cuprinse 
între 20 și 55 de ani, sunt cercetați pen
tru comiterea a peste 15 infracțiuni de 
furt de cupru. Faptele au fost comise în 
perioada septembrieidecembrie 2009,

prejudiciul estimat până în prezent fiind 
de 300.000 lei.

Lupul, paznic la oi

Din cercetările polițiștilor rezultă 
că în aceste furturi au fost implicați 
zece agenți de pază, angajați de Arcelor 
Mittal tocmai cu scopul de a păzi uni
tatea. în momentul de față, o parte din
tre aceștia sunt cercetați în stare de 
reținere pentru complicitate la furt cal
ificat. Pentru ca deșeurile neferoase să 
poată fi valorificate, hoții s-au „asigu
rat” că au și unde să le vândă. Astfel au 
racolat încă trei persoane care lucrau în 
depozite de colectare a deșeurilor ne
feroase, situate pe raza muncipiului 
Hunedoara. Toți suspecții au fost duși 
la sediul Poliției Municipiului Hune
doara pentru audieri, iar pentru o parte 
dintre ei urmează a fi formulate prop
uneri de arestare preventivă. De aseme
nea, cercetările vor fi extinse și cu 
privire la modul în care au fost valorifi
cate materialele sustrase la centrele de 
colectare. Pentru 18 dintre suspecți, 
procurorii au emis ordonanțe de 
reținere pentru 24 de ore. Suspecții sunt 
prezentați astăzi instanței, cu propunere 
de arestare preventivă pentru 29 de zile. 
Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții 
riscă pedeapsa cu închisoare între 3 și 
15 ani.

Maria Bulz
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Consiliul Județean a împărțit câteva tichete, dar cadrele didactice sunt 
nemulțumite că bugetarii de la Consiliu au primit prime de sărbători 
de peste 1.000 lei.

Profesorii din Brad nu și-au primit de sărbători 
primele de vacanță și banii pentru transport

Conform unei sesizări primită 
la redacție, cadrele didactice 
din municipiul Brad nu și-au 
primit banii pentru navetă și 
primele de vacanță. “Categoria 
cadrelor didactice este luată în 
bătaie de joc de oficialitățile 
din Brad.

Au fost făcute state de plată ca să 
putem primi diferențele câștigate prin 
lege și alaltăieri ni s-a comunicat de 
către primarul din Brad, domnul 
Cazacu, că nu le vom mai primi. Banii 

au fost primiți la Primărie, dar primarul 
a invocat motivul că toată chestiunea 

OFFICE@DIAMERE.RO
www.diamere.ro SC DIAMERE SIL 

gazai de porteo ta

Peste 8.000 de victime 

intr-un singur an.

FCHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN. CO Șl GPL 
Tel: 0354 408887; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 408887

este "neoficială. Pur și simplu ne 
sfidează și ne ignoră”, ne-a comunicat 
cu indignare o persoană din învățământ 
care a dorit să-și păstreze anonimatul. 
Din informațiile nostre, cu aceeași situ
ație se confruntă și cadrele didactice din 
Gurabarza. *

Ca să aflăm cum stă situația, l-am 
contactat pe Florin Cazacu, primarul 
din Brad, iar replica primită de la acesta 
a fost: “Sunt în concediu fără plată dat 
de primul ministru Boc și nu pot să 
vorbesc”. La Gurabarza nu a răspuns 
nimeni la telefonul primăriei, iar pri
marul din Crișcior, comună de care 
aparține satul Gurabarza, nu a putu fi 
contactat.

“Banii se vor primi”

Liderul Sindicatul din învățământ 
din județul Hunedoara, Paul Rus, ne-a 

prezentat varianta oficială a acestei 
chestiuni. “Cadrele didactice vor primi 
o parte din acea sută de euro care tre
buia să li se acorde pentru materiale di
dactice. Vor mai primi și primele de 
vacanță pe anul 2006 (!? - n. red.). Pro
fesorii din județ nu și-au primit nici 

tichetele care li se cuveneau. Consiliul 
Județean a împărțit câteva tichete, dar 
cadrele didactice sunt nemulțumite că 
bugetarii de la Consiliu au primit prime 
de sărbători de peste 1.000 lei. în mu
nicipiul Brad sunt nemulțumiri în rân
dul educatoarelor. De la contabilitate nu 
a fost solicitată suma corectă și de 
aceea nu au putu primi ce li se cuvine. 
Situația se va rezolva însă până la 
sfârșitul anului”, este optimist Paul 
Rus.

Irina Năstase

Depolitizarea 
între vorbe 
și fapte

„Ca urmare a numeroaselor de
clarații ale oamenilor politici, prin care 
se invocă necesitatea depolitizării 
funcțiilor publice, m-am hotărât să fiu 
un prim exemplu în acest sens, con
vinsă fiind că, dacă nu trecem și la 
fapte, doar declarațiile nu produc 
efectele dorite.

Așadar, o să renunț la calitatea de 
membru de partid și o să mă concentrez 
strict pe activitatea profesională. în luna 
noiembrie 2009 am susținut examenul 
public pentru obținerea titlului de doc
tor în știința mediului și sunt hotărâtă să 
continui în acest sens, pentru că sunt 
multe de făcut.

Singura politică în care mă voi im
plica va fi politica de mediu, iar aceasta 
nu poate aparține unui partid, pentru că 
dreptul la un mediu sănătos este apărat 
de Constituția țării, iar obligația de a 
contribui la însănătoșirea lui revine tu
turor.

Sărbători fericite și un An Nou 
fericit și bănos 

într-un mediu sănătos!”

Georgeta Barabăș, 
Director Coordonator APM 

Hunedoara

Programul societăților 
furnizoare de energie electrică 
și termică în perioada 
sărbătorilor
Societățile de distribuire a 
energiei electrice, a gazului și 
a energiei termice, Enel, E-on 
și Termoserv funcționează de 
Sărbători — Crăciun și Anul 
nou - cu program redus.

Casieriile și Centrele de Relații cu 
Clienții ale societății de distribuție a 
gazului, E-on Gaz vor funcționa cu pro
gram redus joi, 24 decembrie, până la 
ora 14. în zile de 28, 29, 30 decembrie 
societatea va funcționa după programul 
normal, iar în 25,31 decembrie și 1 ian
uarie va fi închis.

Serviciul Call Center al E-on Gaz 
va funcționa în 24 până la orele 14, în 
regim normal în perioada 29-31 decem
brie.

în restul intervalului Serviciul Call 
Center funcționează cu operatori virtu
ali. Programul normal va fi reluat în
cepând de luni, 4 ianuarie 2010.

în toată această perioada, dis
peceratul de urgență funcționează non
stop și este apelabil la numerele de 
telefon: 0265/200.928, număr taxabil 
cu tarif normal în rețeaua Romtelecom 
sau 0800.800.928 număr gratuit în 
rețelele de telefonie fixă și mobilă.

Societatea de distribuție a energiei termice Termoserv Deva funcționează 
conform programului normal și in perioada sărbătorilor. Cazurile de urgență vor 
fi rezolvate de echipele de intervenție.

Facturile de curent 
se pot plăti 
și în zilele libere

Societatea de distribuție a energiei 
electrice Enel Energie va funcționa 
conform programului obișnuit în pe
rioada sărbătorilor, exceptând zilele de
clarate libere prin lege 25-26 
decembrie, respectiv 1-2 decembrie 
2010. în zilele de 24 decembrie și 31 
decembrie casieriile vor funcționa cu 
program redus, până la ora 14.

Pentru zilele în care casieriile nu 
au program cu publicul, clienții Enel 
Energie își pot achita facturile la insti- 
tuțile bancare sau la sistemele Paz Point 
și anume: rețeaua de bancomate BCR, 
BRD și Unicredit Țiriac Bank, pe inter
net la INTERNET, la: BCR - Internet 
Banking, BRD - BRD-NET, Unicredit 
Țiriac Bank - Online Banking și Busi- 
nessNet, ING Bank - Home Bank, 
orice bancă din România care oferă 
acest serviciu sau pe baza facturii, la 
magazinele și supermarketurile de
schise în această perioadă și care au 
afișată sigla PayPoint.

Irina Năstase

mailto:OFFICE@DIAMERE.RO
http://www.diamere.ro
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PACHET SERVICII CU CAZARE 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASĂ FESTIVĂ DE REVELION
și CINĂ FESTIVĂ ÎN 01.01.2010
(acces gratuit la piscina și sauna interioară)

PREȚ 600 ron / pers

PACHET SERVICII REVELION - fără cazare
Include MASA FESTIVĂ DE REVELION 
și CINA FESTIVĂ ÎN 01.01.2010

,r

PREȚ 200 ron / pers

• <r 4

Pentru relații suplimentare și rezervări, vă rugăm să ne contactați 
la următoarele numere de telefon:

0254-234448, 0730-530953, 0723-011368

Pentru cazare
tariful este de 80 ron /pers/loc 
cameră/ zi hotelieră

Antrenul este asigurat 
de orchestră de muzică 

și soliști vocali.

TRECEREA ÎN NOUL AN
VA FI MARCATĂ
CU UN FRUMOS

FOC DE ARTIFICII

’E
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SILVA> 
LEMNTEX 
produce șicemercialin:aza

timplărie lia lom Iriplu straw leat
■șl șl fereștia Io cea mal bani

■arenei lia ierna de tag.
paltin sai Ir ■

S.C.SHA A I.EMNTF.X
sat 210, comuna Ităriiu,
tel.-'fax: O3S4-/501021 /22, e-mail: sil va (il2smari.ro

Vinde din stoc agresate de balastiera 
în cantitati foarte mari

BalastMiami preț: 18,80 lei/mc
Nisip, concasat, sgălat ți sortat 0 - 4 mm preț: 
ilatrlf, concasat, spăla! fi sortat 4 - 8 mm preț: 
■labil, caicBMi, mafllat fl sorv<t 8 -16 mm preț:
Platei spartS, saiiam vl asetută 16 - 31 B*m preț:

26,00 Ici/10 (
25,00 lei/to ț
22,00 lei/to
22,00 lei/to I

Complexul 
turistic

■r

nrâwnrt
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La Multi Ani! 
Crăciun Fericit!

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane in 10 apartamente 
și 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoana)
Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești și internaționale 

Sala de conferințe de 45 de 
locuri, dotata cu videoproleetor 
și Internet de mare viteză

_ J Piscina acoperita țu o Suprafața 
Ide 50mp. Apa este încălzita 

la 30 de grade.

.1 Sauna
Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafață totală de peste 
100.000 de metri pâtrați pentru 
pescuit crap, somn și șalău.r »

Pentru comenzi informații n« puteți Camilla la telefon: 
0254/234 448
0723 154 204

. mu e-mall: contabilitate@tclecerna<leva.ro

Tctefoane: 0254.264.038 Web: www.steauamuresuiui.ro,
țr 0254.264.039 E mail: office^stcauamuresului.ro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- i

CMYK

il2smari.ro
leva.ro
http://www.steauamuresuiui.ro
stcauamuresului.ro
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Crăciun fericit!

La multi ani!

< ■»
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1
La multi ani!

I

S-aveți parte de un an mai bun, îmbelșugat și plin de sanatate, 
iar sărbătoarea Crăciunului să vă aducă pace și bucurie!

•'Ln
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Primarul comunei Tomești, 
Octavian Tămaș

Primarul comunei Ilia, 
Marius Omotă

Primarul comunei Criscior,
Ovidiu Furdui

luliu Winkler 
deputat în Parlamentul European, 

președintele Organizației UDMR a județului Hunedoara

'A

a
Primarul orașului (îeoagiu.

Simian Mariș

# I
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Sfânta sărbătoare 
a Crăciunului să vă aducă 
lumină în suflet și bucurii 

alături de cei dragi, 
în Noul An să aveți parte 

de împliniri și succese. 
La multi ani!

*
Cu in azia Sfintei Sărbători 

a (rtlciiiniiliii, transmit tuturor 
locuimrilor orașului (îeoagiu cele 

mai calde urări de sănătate,.
, prosperitate și fericire. 

Noul An să vă aducă 
bucurii și succese.

C u ocazia sfintei sărbători 
a Crăciunului și a Noului An 
transmit tuturor locuitorilor 

comunei Tomești cele mai 
calde urări de sănătate, pros

peritate 
și fericire. 

Crăciun fericit! 
La multi ani!

Crăciun fericit și îmbelșugat 
le doresc tuturor locuitorilor 

comunei Ilia.
Noul An să vă aducă 

sănătate, împliniri și pace 
alături de cei dragi.

li 
J
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Marea sărbătoare
' a Crăciunului să aducă

* -■ A

locuitorilor comunei Dobra 
pace în suflet și fericire,
alături de cei dragi.
An Nou fericit 
și numai împliniri!

a *

La multi ani!

Primarul comunei Dobra, u •> •
Vasile Gheorghe Șuiagă X

L_T___*__________________

OJANÎM'c

Lumina sfântă a Crăciunului 
să aducă tuturor colaboratorilor 

și angajaților pace în suflet, 
belșug și vise împlinite. 

An Nou fericit! 
La mu Iți ani!

Conducerea S.C.Omniusig S.A. 
Hunedoara-Deva

Crăciun Fericit!

Sărbători fericite 
alături de cei dragi, 
cu lumină în suflet 

si prosperitate în case.

SI oul An să vă găsească 
bucuroși, cu dorințele 
împlinite, să vă aducă 

multa sănătate, 
putere de muncă, 

bucurii!

La multi ani!t

Director general
S.C.Deva GoldS.A,

Siicolae Stanca

CMYi'
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Deși membrii al Qaeda au admis că l-au vizat pe Clinton în anii 90, până acum
& nu a apărut nicio dovadă.

UE vrea un acord climatic după eșecul summitului de la Copenhaga
Miniștrii de mediu din Europa au înce
put să planifice o nouă strategie pentru 
abordarea schimbării climatice, după 
negocierile "dezastruoase " în cadrul 
conferinței ONU de la Copenhaga, unde 
SUA și China au făcut totul pentru a o 
submina, declara președinția suedeză a 
UE.

„Calific aceasta ca fiind un dezastru, nu întâl
nește deloc nevoile lumii și ce am discutat", declara 
ministrul suedez al mediului, Andreas Carlgren, a 
cărei țara deține președinția prin rotație a UE până 
la finele anului. Rezultatul discuțiilor climatice 
ONU de la Copenhaga, încheiate vineri, "au fost în 
principal pentru cei mari, pentru SUA și China și 
pentru susținătorii lor", care au căzut de acord "pe 

cel mai mic numitor comun", declara aceasta h 
sosirea la Bruxelles. Acordul de la Copenhaga a fos 
creat de liderii din SUA, China, India, Brazilia 
Africa de Sud și principalele state europene dup; 
ce a devenit clar că summitul este în prag de eșec 
S-au promis 100 miliarde de dolari pentru stateb 
sărace care riscă să ducă povara încălzirii globali 
și crearea unui angajament de a limita încă^re 
globală la două grade Celsius. Ministrul belgian a 
Mediului, Paul Mâgnette, este unul din europeni 
care doresc abordarea unei linii mai dure și dorești 
introducerea unei posibile taxe climatice ca posibi 
răspuns. „Dacă unele state, inclusiv cei mai mar 
poluatori din lume, continuă să blocheze adoptare; 
unor ținte de reducere a emisiilor, UE trebuie să i; 
în considerare o taxă pe carbon asupra produselo 
importate din aceste state", declara acesta. Ideea ; 
fost susținută și de președintele francez, Nicola 
Sarkozy, dar nu are o susținere unanimă în UE.

Ciocnirile dintre poliție și opozanți 
de la Ispahan s-au soldat cu victime
Mai multe persoane au fost ră
nite, ieri, în cursul ciocnirilor 
dintr-o moschee de la Ispahan, 
între participanții la o ceremo
nie în memoria ayatollahului 
dizident Montazeri și forțele de 
ordine, care au încercat să îi 
disperseze, potrivit site-ului 
Rahesabz.

„In această dimineață, înainte de 
începerea ceremoniei, membrii forțelor 
de ordine îmbrăcați în uniformă și în 
civil au încercuit moscheea, fapt ce a

Iranul va trebui să respecte termenul limită
pe tema nucleară»<<
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Decembrie este "un termen li
mită foarte real"pentru Iran 
"să își respecte responsabilită
țile" pe tema nucleară, a arătat 
purtătorul de cuvânt al Casei 
Albe, Robert Gibbs.

Răspunzând sfidării președintelui 
iranian Mahmoud Ahmadinejad privind

Bill Clinton a scăpat de bomba lui Osama bin Laden
Fostul președinte american 
Bill Clinton a fost la câteva mi
nute de a fi asasinat în Fili- 
pine, de teroriști controlați de 
Osama bin Laden, se dezvăluie 
într-o nouă carte apărută pe 
piață.

Liderul american a fost salvat cu 
puțin înainte de a trece cu mașina peste 
un pod din Manila, unde fusese pusă o 
bombă. Evenimentul s-a produs în tim
pul vizitei lui Clinton la forumul pentru 
Cooperare Economică în Asia Pacific, 
în 1996.

In timpul vizitei, el urma sâ se în
tâlnească cu un politician local, fapt 
pentru care trebuia să traversez un pod 

generat ciocniri violente cu oamenii" 
care urmau să participe, a precizat Ra
hesabz.

"Mai multe persoane au fost 
arestate și mai multe au fost rănite", a 
adăugat site-ul apropiat opoziției refor
matoare care militează împotriva 
președintei^ Mahmoud Ahmadinejad.

In cursul zilei, ciocnirile continuau 
între mulțime și forțele de ordine, care 
au folosit gaze lacrimogene pentru a 
încerca să o disperseze, potrivit Rah
esabz.

Ceremonia urma să aibă loc în 
moscheea Seyed din Ispahan, oficiată 
de un cleric cunoscut ca apropiat al 

termenul de fine al anului pentru a ac
cepta acordul de schimb al uraniului, 
Gibbs aprecia că Ahmadinejad „poate 
să nu recunoască termenul limită ce se 
apropie, dar este un deadline foarte real 
pentru comunitatea internațională". Ah
madinejad a apărut marți într-o declar
ație televizată, în care a respins 
termenul limită impus de SUA pentru 
ca Iran să accepte a schimba uraniul 
slab îmbogățit cu combustibil nuclear. 
„Ar trebui să știți că dacă doream să 
construim bombe, am avea destul curaj 
să anunțăm că facem bombe", arăta Ah
madinejad. SUA și aliații occidentali 

din Manila. Cu toate acestea, chiar în 
momenul plecării coloanei de mașini,

curentului reformist, ayatollahul 
Jalaledin Taheri.

Marele ayatollah Hossein Aii 
Montazeri, figură istorică a revoluției 
islamice trecut de partea reformatorilor, 
a decedat, sâmbătă, la Qom, un oraș 
aflat la sud de Teheran.

acuză că Iran dezvoltă în secret arme 
nucleare sub umbrela energiei atomice. 
Conform unui document susținut de 
ONU și AIEA, Iranul slab îmbogățit ar 
urma să fie livrat în Rusia și Franța 
până la finele anului, unde va fi proce
sat în combustibil nuclear cu o puritate 
de 20 procente. Acesta va fi transportat 
apoi la Teheran unde va fi folosit pentru 
producerea de radioizotopi medicali. 
Iran a respins acordul, cerând un 
schimb simultan între uraniul slab îm
bogățit și cel mai puternic, în interiorul 
țării.

serviciul secret american a primit un 
mesaj conform căruia un atac era imi
nent. Transmisia a folosit cuvintele 
"pod " și "nuntă" - codul teroriștilor 
pentru asasinat. Coloana a fost redi- 
recționată și ulterior agenții au de
scoperit o bombă sub pod. Apoi s-a 
descoperit că atentatul fusese pus la 
cale de "un terorist saudit ce trăiește în 
Afganistan - Osama bin Laden".

Deși membrii al Qaeda au admis 
că l-au vizat pe Clinton în anii '90, până 
acum nu a apărut nicio dovadă. Ken 
Gormley, profesor de drept din SUA, a 
aflat de complot de la Louis Merletti, 
fostul director al Serviciului Secret. 
Profesorul a felâtat-apoTîntâmțîlhreâ W 
cartea sa.

Un avion al companiei 
American Airlines 
s-a prăbușit

Un avion al companiei American Airlines, care efectua o 
cursă Miami-Kingston, s-a prăbușit și s-a rupt în două, marți 
seara, în cursul aterizării, în condiții de ploaie puternică. Ac
cidentul cursei 331 s-a produs pe aeroportul internațional 
Norman Manley, din Kingston, la ora locală 22 (miercuri, 5 
ora României).

Patruzeci de pasageri au fost răniți în urma accidentului, potrivit min
istrului jamaican al Informației, Daryl Vaz . Răniții au fost spitalizați la 
Kingston, a precizat ministrul. "Aparatul s-a prăbușit și s-a rupt", a declarat 
pentru Jamaica Observer o pasageră, Naomi Palmer.

Avionul Boeing 737, care transporta 148 de pasageri și șase membri ai. 
echipajului, a fost accidentat când a ieșit de pe pistă, în momentul în care 
încerca să aterizeze, potrivit companiei americane.

American Airlines refuză pentru moment să "speculeze cu privire la 
cauzele accidentului", potrivit unui purtător de cuvânt, Billy Sanez. "Primele 
informații arată că nu există persoane grav rănite", a declarat un purtător de 
cuvânt al companiei American Airlines, Tim Smith, într-un mesaj înregistrat 
Un pasager a declarat că aparatu' Boeing 737 a aterizat normal și că pasagerii 
chiar au aplaudat în acel moment, dar că apoi avionul nu a reușit să se oprească 
pe pistă.

"Apoi s-a auzit un zgomot put6mic", â afirmat el "Atunci când au c^zut 
măștile de oxigen (pasagerii) și-au dat seama că ceva nu este în regulă^ Ău 
mai observat și că structura avionului a început să cedeze".
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Prințul William a dormit o noapte pe stradă
Prințul William, al doilea în ordi
nea succesiunii la tronul Marii 
Britanii, a petrecut o noapte pe o 
stradă din Londra pentru a sensi
biliza opinia publică față de si
tuația grea a persoanelor fără 
adăpost

în vârstă de 27 de ani, nepotul 
Reginei Elisabeta a Il-a a petrecut săp
tămâna trecută noaptea de miercuri spre joi 
pe o străduță din apropierea Tamisei, în
velit într-un sac de dormit și așezat pe car
toane, în condițiile în care temperatura

coborâse la minus 4 grade Celsius. "Nu 
avea cum să nu simtă frigul, duritatea as
faltului sau teama de a fi acostat de trafi- 
canții de droguri, de proxeneți sau de cei 
cărora le face plăcere să lovească per
soanele fără adăpost", a declarat Seyi 
Obakin, președintele organizației de cari
tate Centrepoint, care i-a ținut companie 
prințului. "Unul dintre cele mai înfricoșă
toare momente s-a consumat atunci când 
am fost pe punctul de a fi loviți de o 
mașină care curăță străzile și care pur și 
simplu nu observase micul nostru grup 
ghemuit, ceea ce arată cât de vulnerabile 
sunt persoanele fără adăpost", a continuat

el. în ceea ce îl privește, viitorul rege a de
clarat: "După o noapte, nu pot nici măcar 
să încep să îmi imaginez cum este să dormi 
pe străzile Londrei în fiecare noapte".

Centrepoint este prima organizație de 
caritate care a beneficiat de patronajul său, 
în 2005. Și mama sa, Prințesa Diana - de
cedată într-un accident de mașină petrecut 
la Paris în 1997 - susținea această organi
zație. Peste 4.500 de persoane fără adăpost 
dorm pe străzile Londrei, relevă cele mai 
recente date publicate de Guvern și potrivit 
cărora aproape 40 la sută dintre ei sunt 
străini, originari cu precădere din țările Eu
ropei de Est.

teven Tyler, solistul trupei Aerosmith, 
internat la dezintoxicare
Steven Tyler, Solistul trupei Aero- 

th, s-a internat din nou într-o clinică 
iezintoxicare, pentru a-și trata de- 

a de medicamente analgezice, a 
larat acesta marți, după ce colegii 
ie trupă și-au exprimat în mod pub- 
îngrijorarea față de starea lui de 
itate.

Steven Tyler, în vârstă de 61 de 
a declarat că s-a internat într-o clin- 
al cărei nume nu a fost dat public- 
i, unde primește ajutor medical de 
cialitate împotriva dependenței de 
Igezice, rockerul american abuzând 
iceste medicamente în ultimii zece 
pentru că a trebuit să susțină nu- 

oase concerte, deși suferise diverse 
dentări. "Cu ajutorul familiei și al 
ipei medicale, tratez cu multă re- 
nsabilitate această terapie și abia 
pt să mă întorc pe scenă și în stu- 
îl de înregistrări alături de colegii 

trupă", a declarat Steven Tyler.
irecutul trupei Aerosmith este 

cat de numeroase scandaluri legate 
iroguri, sex și certuri, iar anunțul 
it de Steven Tyler reprezintă cel mai 
:nt episod al acestei "telenovele" 
idiale. Tyler s-a certat recent cu 
:gii săi de trupă, alături de care cântă 
□este 40 de ani. Această dispută, 
/ocată, în parte, de planurile lui 
/en Tyler de a înregistra un album

solo, amenința să destrame una dintre 
cele mai de succes trupe rock ale 
Americii. însă în noua sa declarație, 
Tyler susține că este pregătit să revină 
alături de vechii săi colegi.

Trupa Aerosmith a fost nevoită șă 
anuleze turneul din vara lui 2009, după 
ce Steven Tyler a căzut pe scenă, la mi
jlocul unei piese, fracturându-și umărul. 
Alte câteva spectacole au fost anulate 
la începutul turneului, deoarece Steven 
Tyler se accidentase la picior. Colegii 
săi nu au arătat niciun fel de milă, at
acând public comportamentul celebru
lui solist și acuzându-1 că a început din 
nou să se drogheze.

în mai 2008, Steven Tyler s-a in
ternat într-o clinică pentru tratarea de

pendenței de medicamente, declarând 
că avea nevoie de "un mediu sigur" 
pentru a învinge acea "durere mai sev
eră decât se credea" pe care o resimțea 
după o serie de operații la picior. "El are 
un trecut greu în ceea ce privește abuzul 
de droguri și sunt foarte suspicios din 
acest punct de vedere", a declarat 
colegul său, chitaristul Brad Whitford, 
în urmă cu o lună. "Nu l-am mai văzut 
făcând așa ceva sau nu mi-a ajuns la 
cunoștință, însă izolarea reprezintă un 
comportament tipic al dependentului de 
droguri".

Colegii săi de trupă au fost foarte 
iritați de faptul că Steven Tyler comu
nica' cu ei doar prin e-mail și prin inter
mediul unui impresar recent angajat. 
Celălalt chitarist al trupei, Joe Perry, s- 
a declarat deranjat de faptul că Tyler a 
refuzat să mai compună vreun cântec 
împreună cu el, de peste un deceniu.

Trupa Aerosmith nu a mai lansat 
un album de studio din 2001, însă vina 
nu i-a aparținut doar lui Tyler. Toți 
membrii trupei au suferit din cauza 
unor probleme de sănătate în ultimii 
zece ani. Joe Perry, de exemplu, a 
suferit din cauza unor complicații 
apărute după o intervenție chirurgicală 
la geijunchi. El intenționează însă să 
pornească într-un nou turneu, alături de 
colegii săi dintr-un proiect solo.

Bruce Willis 
face reclamă 
la vodcă

Actorul american Bruce Willis 
a acceptat să facă publicitate pentru 
vodca Sobieski, în schimbul a peste 
3% din totalul acțiunilor grupului 
francez de băuturi spirtoase 
Belvedere, care comercializează 
această marcă, a anunțat compania. 
Grupul Belvedere, aflat în plină 
procedură de reeșalonare a datori
ilor, și actorul Bruce Willis au 
încheiat un contract pe patru ani
care prevede că această companie va putea folosi de acum înainte imaginea 
actorului pentru a-și promova marca Sobieski.

în schimb, actorul american a ales să fie remunerat în acțiuni, el urmând 
să primească 83.000 de acțiuni Belvedere, reprezentând 3,3% din capitalul 
acestui grup. "Devenit al șaptelea producător mondial de vodcă, brandul So
bieski va putea astfel să se sprijine pe notorietatea lui Bruce Willis și pe im
plicarea lui personală pentru a accelera producerea lui în toate teritoriilor și 
mai ales în Statele Unite", se afirmă în comunicatul grupului Belvedere.

Grupul Belvedere, al șaptelea producător de vodcă pe plan mondial, are 
în subordine 47.000 de angajați. Grupul deține compania Marie Brizard, care 
produce Manzanita și Curasao Bleu, mărcile de whiskey Glen Roger's și 
William Peel, dar și brandurile de vodcă Sobieski și Danska. Grupul a fost 
plasat, în iulie 2008, sub incidența unei proceduri prin care 9e încearcă re
dresarea companiei, pentru a-i permite o restructurare financiară. Datoriile 
grupului au fost evaluate la aproape 580 de milioane de euro.

Bruce Willis a devenit celebru în 1985, odată cu apariția în serialul de 
televiziune câștigător al unui premiu Emmy "Maddie și David". Mai apoi, el 
s-a impus la Hollywood cu roluri în filme de acțiune, precum celebra serie 
"Die Hard", "Ultimul samaritean" și "Șacalul".

Melanie Griffith FBI a publicat 300 de pagini
jerard Depardieu e acuzat 
:ă a vandalizat o mașină

Gerard Depardieu a van
dalizat luni seară un automobil 
din apropierea locuinței sale, 
motiv pentru care va fi chemat 
la comisariatul de poliție din cel 
de-al doilea arondisment din 
Paris. Cunoscutul actor a distrus 
automobilul parcat pe Strada

herche-Midi, în cartierul Saint-Germain des Preș din Paris, fără a 
/ea, aparent, vreun motiv întemeiat. Depardieu a lovit portierele 
parbrizul automobilului, apoi a făcut o scurtă pauză și a reînceput 

i loveasccă vehiculul care, în cele din urmă, a suferit grave avarii.
Proprietarul mașinii ‘a depus plângere la poliție marți 

imineață, după ce și-a găsit vehiculul vandalizat. Incidentul s-a 
rodus în fața unui club, al cărui paznic a văzut toată scena. Acesta 
declarat că în momentul în care s-a apropiat de el, actorul s-a în- 
spărtat de automobil "cu un pas împleticit". Pentru moment nu se 
ie ce l-a determinat pe actorul francez să recurgă la acest gest.

Gerad Xavier Marcel Depardieu este unul dintre cei mai 
moscuți actori francezi. El s-a născut pe 27 decembrie 1948 și a 
iștigat numeroase premii, printre care o nominalizare la Oscar pen- 
u rolul din "Cyrano de Bergerac".

și Antonio Banderas 
s-au împăcat

2009 nu a fost deloc 
un an bun pentru Melanie 
Griffith. Internări la dez
intoxicare, probleme cu 
soțul, Antonio Banderas, 
care a amenințat-o că di
vorțează dacă nu își
învinge dependența de calmante și, cel mai grav, 
un cancer descoperit recent.

Iată însă că, în ciuda tuturor necazurilor, ac
trița are din nou puterea să zâmbească. Poate că 
tocmai boala i-a dat-o, deschizându-i ochii că nu 
doar operațiile estetice contează, ci clipa de care 
trebuie să te bucuri alături de oamenii dragi ție. 
Așa se face că, aflată în vacanță la Aspen cu fa
milia, vedeta nominalizată la Oscar pentru rolul 
din „Working Girl” a devenit de-a dreptul roman
tică.

Că lucrurile stau bine între ea și soțul ei, nici 
nu mai poate fi umbră de îndoială. Cei doi actori 
s-au sărutat pe pârtia din celebra stațiune montană 
americană, fără să le pese că i-ar putea vedea 
cineva.

din dosarul lui 
Michael Jackson

FBI a făcut publice, marți, circa 300 
de pagini din dosarul lui Michael Jackson, 
întocmit în perioada în care acesta era cerc
etat în urma acuzațiilor de pedofilie;, docu
mente care detaliază rolul jticat de poliția 
federală americană în acest caz. Dosarul nu 
oferă noi informații despre cauzele dece
sului "regelui muzicii pop".

Aceste pagini, publicate la cererea 
presei americane, prezintă și o tentativă de
extorcare a unui vagabond, care, în 1992, s-a dat drept fiul nașului mafiei new- 
yorkeze John Gotti și I-a amenințat cu moartea pe Michael Jackson. Inițial, 
acesta a fost declarat lipsit de discernământ, însă în cele din urmă a pledat vi
novat la acuzația de trimitere de scrisori de amenințare și a fost condamnat la 
doi ani de închisoare.

Numeroasele pagini arată și modul în care FBI a participat, între 1993 și 
2003, la anchetele efectuate în urma acuzațiilor de agresare sexuală a unor 
minori aduse cântărețului, care a fost în cele din urmă achitat, în 2005, după 
un proces controversat.

Michael Jackson a murit pe 25 iunie, la Los Angeles, la vârsta de 50 de 
ani, din cauza unei supradoze de medicamente. Medicul personal al starului, 
Conrad Murray, este considerat primul suspect în ancheta asupra morții aces
tuia, aflată în plină desfășurare.
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Vând GARSONIERĂ, confort sporit Gcoagiu Băi, preț 14.500 
curo, negociabil. Tel: 0744.513.201 sau 0744.671.110^

.partament 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la- 
inat, gresie, faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, mare și 
... ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, Str. Călugărcni, Deva (per- 
ană fizică). Tel. 0758.063.622.

ânti garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 curo, negociabil, 
u dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 
16.403.

ând urgent două casc în aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, la 
umul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 euro. Tel. 0744.549 312; 
154.217.553.

and apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în tota- 
ate, localitatea Simcria. Preț 80.000 lei. informații la Aleea Neplun, 
. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

•închirieri

ichiricz spațiu comercial în Deva, Bd-ul Dccebal, bl. J, parter, suprafața 
e 52 mp. Tel. 0726.191.954.

ichiriez urgent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
fepozit. Are toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

ameră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen
ii elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

‘•nd minibus Volkswagen, 8* 1 diesel, an de fabricație 1990, stare bună, 
nt persoană fizică. Preț 2.000 euro. Tel. 0728.308.583.

and Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
rbag, radio/cd, servodirecție, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
ire, negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00 și 20:00. 
fer și rog seriozitate.

ând două pompe de injecție pentru „Tractor U650”, zece pentru 
\RO”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

ând Renault Mcgane, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, full 
itions, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
>54.262.717.

ând/ schimb Skoda Octavia Break, albă, 1,9 TDI, an fabricație 2003, 
'8.000 km (reali), full options, garaj, unic proprietar, taxe la zi. Preț: 

” euro; tel. 0726.141.632, 0254.260.909.

Locurrdhwmu nea

eparator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate de navetă Deva, 
unedoara, Orăștic. Tel: 0740.247.383.

aut să lucrez ca muncitor nccalificat, în toate domeniile, la persoane 
ieresatc; lucrez în acord. Tel: 0741.053.085.

Vând mașină de cusut „CAMELIA” (la picior). Preț negociabil, stare per
fectă. Informații la: 0254. 222.348, 0720.867.861.

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Teodolitc, microscoapc, lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, de circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 
m înălțime. Telefon 0733.018.302. Numai sâmbăta și duminica.

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
de fabrică 17.50 lei, negociabil. Informații latei. 0254.228.748.

Vând pantofi de femei, noi, în stare foarte bună, din piele, numere între 36 
și 39. Preț între 10 și 30 lei^negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

Evaluator riscuri securitatea și sănătatea muncii, inspector protecția muncii, 
cadru tehnic PS1, execut toate activitățile pe linia legilor 319 și 307/2006 
(evaluări, fișe, documentații, instructaje). Tel. 0720.880.751; 0254.260.909.

Vând bicicletă pentru femei, tip Pegas, în stare bună. Preț: 150 RON, și role 
pentru adolescenți nr. 39. Preț: negociabil. Tel: 0753.200.853.

Vând un set dc 3 bucăți sfeșnice de sticlă, dimensiuni 21 cm, 25 cm, nefo
losit. Preț: 50 lei negociabil. Tel: 0254.228.748.

S.C.Consulting Anka S.R.L. vă oferă servicii dc : consultanță financiară și 
comercială; înființări societăți comerciale LI, I.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

Vând țuică prună din zona Hațeg, 32 de grade, 7 ani vechime, 10 lei/litru. 
Tel. 0723.757.434; 0254.260.909.

Vând aparat de masaj cu 5 funcții (200 lei), îngrijit, cu 3 curele de masaj 
plăcut, vertical. Vând aparat de alergat (500 lei). Vând dozator dc apă (200 
lei). Tel: 0743.011.772.

Vând patefon, anii 1930-1940, în stare de funcționare, cu ace de rezervă și 
plăci muzică de jazz, clasică, șlagăre internaționale. Tel. 0722.142.458, 
Deva.

Vând țuică 38 grade, preț 15 lei/litru. Tel. 0720.880.751,0254.262.717.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet, 
salariu atractiv

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 
Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon 

0254.234.448.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE 

- Persoane juridice - 

1 lună - 10 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei 

12 luni - 108 lei
Bonus:

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la ale
gere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anun
țuri de mică publicitate;

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu 
publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică pub’icitate;

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu 
publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică publicitate 
(spațiul publicitar este alocat în funcție de solicitările beneficia
rului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon:
TeL 0771.677.031, 0730.549.659.

I
TALON DE MICĂ PUBLICITATE |
____________________________________________ ________________________________ _____ __ ____ _ I

_____________________________________ ! !
—

ANUNȚ PUBLIC
♦

S.C. Inter Metaco S.A. cu sediul în 
localitatea Deva, Str. O. Goga, nr. 7, jud. 
Hunedoara, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul „EXPLOATARE 
HALDĂ DE ZGURĂ” situat în locali
tatea Călan, F.N., jud. Hunedoara.

Relații suplimentare la telefon:
0771.677.031, 0730.549.659.

Sărbători fericite!
vă urează

(text maxim 50 de cuvinte)

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L

Informații se pot obține la sediul 
A.P.M. Hunedoara, din Deva, Str. A. 
Vlaicu nr. 25, de luni până joi (orele 8- 
16.30) și vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot 
fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului.

s

k

CALIFICAT ANGAJĂM PERSONAL
• SOLUȚII 

SPECIFICE -arte*
• CALITATE _ ___

Prestam servid curățenie
• persoane fizice
* persons jurltlce

Telefon: (P61 -973.940

1 Vagram de funețifnurfc 

7ilnr 0730-2030 
Dummo- •900-15 00

Nume...........................................Prenume.........................................
Strada................................................. Nr.......Bl............... Sc............
Ap......Localitatea................................... Județul..............................
C.I. seria............... nr.........................................................................
Eliberat de......................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cei de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei

http://www.consultinganka.ro


Săpunaru și Hulk riscă sancțiuni cuprinse între 2 etape și 3 ani de suspendare și 
amenzi între 2.500 și 7.500 de euro, dacă se va doveni că au agresat un steward la 
finalul meciului cu Benfica.

Spor
Joi, 24 decembrie 21

Săpunaru a fost suspendat 
provizoriu
Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste Portugheze i-a 
suspendat provizoriu, marți, pe jucătorii echipei FC Porto, 
Cristian Săpunaru și Hulk, în urma incidentelor de la par
tida cu formația Benfica Lisabona, informează cotidianul 
Record.

în continuarea procedurii disciplinare, deschisă împotriva celor doi fot
baliști, Comisia de Disciplină a decis să investigheze și clubul organizator 
al partidei cu privire la comportamentul forțelor de ordine. Fundașul echipei 
FC Porto, Cristian Săpunaru, riscă o suspendare de până la trei ani, în urma 
incidentului de la meciul cu Benfica Lisabona, jucătorul român fiind acuzat, 
împreună cu brazilianul Hulk, că a agresat un steward în tunelul ce duce la 
vestiare. Săpunaru și Hulk riscă sancțiuni cuprinse între 2 etape și 3 ani de 
suspendare și amenzi între 2.500 și 7.500 de euro, dacă se va doveni că au 
agresat un steward la finalul meciului cu Benfica. în cazul în care Comisia 
de Disciplină a ligii portugheze va .constata că cer doi au răspuns unei 
provocări, așa cum susțin reprezentanții clubului FC Porto, cei doi fotbaliști 
riscă sancțiuni cuprinse între 2 și 6 etape de suspenare și amenzi între 1.250 
și 12.500 de euro.

Cotidianul Record notează că incidentul va fi analizat de Comisia de 
Disciplină în baza rapoartelor arbitrului și observatorului meciului, precum 
și în baza înregistrărilor video făcute în tunelul ce duce la vestiare. Echipa 
FC Porto, cu fundașul Cristian Săpunaru pe banca de rezerve, a fost învinsă, 
duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), de formația Benfica Lisabona, 
într-un meci din etapa a XlV-a a campionatului portughez.

MAGAZIN CU VÂNZARE 
EN-GROS Șl EN-DETAIL

pentru nunti, botezuri sau alte evenimente 
efectuam livrarea directa ia locul solicitat

Deva,-Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.235.482; 0254.235.483; euroscala@yahoo.com.

CM K

Schumacher se întoarce în Formula 11
și va pilota pentru Mercedes

Pilotul german Michael Schu
macher, retras în 2006 din ac
tivitatea sportivă, va concura 
din nou în Formula 1, urmând 
să ia startul în sezonul viitor la 
volanul unui monopost Merce
des, a anunțat, miercuri, direc

torul sportiv al noii echipe, 
Norbert Haug.

Potrivit ediției on line a cotidian
ului Bild, Schumacher, care va împlini 
41 de ani la 3 ianuarie, a semnat un 
contract cu Mercedes, urmând să 
primească un salariu anual de 7 mil

Liviu-Dieter Nisipeanu, 
cel mai bun șahist 
român al anului

Sportivul Liviu-Dieter Nisipeanu (ACS Șah Apa 
Nova București) a fost desemnat, miercuri, cel 
mai bun șahist român al anului 2009, de Fede
rația Română de Șah.

Nisipeanu a fost urmat de Corina-Isabela Peptan (CS 
AEM Luxten Timișoara) și Constantin Lupulesou (CS Di
namo). Pe locurile următoare s-au clasat Radu-Marian Doros 
(LPS Satu Mare + Unio Satu Mare), loan-Cristian Chirilă 
(Clubul Central de Șah + CS AEM Luxten), lozefina Păuleț 
(CS Politehnica lași), Alina Moțoc (CS Politehnica Iași), Ed- 
uard-Andrei Văleanu Eduard-Andrei (CS Victoria 
Techirghiol), Gegely Andras Gyula Szabo (CS Studențesc 
Medicina Timișoara) și Criștina-Adela Foișor (CSM Bu
curești).

ioane de euro. în ultima perioadă 
tuplul campion mondial a fost a 
de presa germană ca viitorul coe 
al lui Nico Rosberg la Merceo 
Brawn GP), echipă condusă 
Brawn, care a mai colaborat c 
macher la Benetton și apoi la Fer 
revenire în competiții a lui Schun 
ar fi trebuit să aibă loc în această 
când germanul ajunsese la un aco. 
Ferrari pentru a-i lua locul lui F< 
Massa în cursele rămâse până Ia fii. 
anului, după ce pilotul brazilian a 
rănit grav într-un accident produs la 
al Ungariei. în final, Schumach 
revenit asupra acestei decizii, dup 
medicii i-au recomandat să nu-și 
activitatea, din cauza problemei 
gât. Echipa Ferrari a anunțat, de ci 
că nu va împiedica plecarea la N 
cedes a germanului Michael Sc 
macher, care a îndeplinit rolul < 
consilier al scuderiei.de la finalul ca 
erei sale de pilot.
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