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Zărăndenii au început 
anul sub amenințarea

9

apelor Q pag. 3

Primii arestați 
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Primele trei mandate de arestare preventivă pentru 
o perioadă de 29 de zile, au fost date de polițiștii hu- 
nedoreni, chiar în noaptea de Revelion.
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Hunedoarei
cotidian de informații, sport, divertisment, publicitate

Monumentele istorice hunedorene 
sunt subiect de concurs

Castelul Con inilor de la Hunedoara va găzdui în 
această lună Simpozionul și Concursul Național “Mo
numente și locuri istorice”.

* Curs Valutar
>. EUR - Euro: 4.2282

( Si) - Dolarul american: 2.9361
GBP- Lira sterlină: 4.7393
A.4 l - Gramul de aur: 104.1843

Sursa: BSR

De la Brad pe Ararat

Din cuprins

G Potop în satele din 
apropierea Crișului Alb

O
©Nicole Kidman va 

prezenta premiile 
Globul de Aur
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Primul născut
în acest an este o fetită5

în prima zi a anului 2010 cinci bebeluși au văzut
lumina zilei, în județul Hunedoara. Primul copil 
născut în acest an este o fetiță din municipiul Brad, 
care a venit pe lume la ora 0,45. Ea avea la naștere
o greutate de 3.160 de kilograme. ►) Pag- 4

► Editorial
de Bogdan Barbu

Schizofrenia 
la români

Conform unei definiții larg răspân
dite, “schizofrenia reprezintă un grup de 
tulburări psihice în care realitatea este in
terpretată în mod anormal.”

Românul, luat individual, ca om, 
are tendințe schizofrenice. Cum justific 
această afirmație - dură în sine? Destul de 
simplu: dacă oprești zece oameni pe 
stradă și îi întrebi, cel puțin opt dintre ei

îți vor spune că noi, românii, ca popor, 
suntem cei mai inteligenți, cei mai crea
tivi, cei mai frumoși, cei mai deștepți și 
mai cu moț de pe fața pământului, dacă nu 
chiar din întreg Universul. Bun, dar atunci 
de ce toți - dar absolut toți! - vor recu
noaște că lucrurile în România merg cât 
se poate de prost?! Ei, aici ajungem deja 
să vorbim despre diferența dintre lumea 
interioară din mintea fiecăruia și realitatea 
- cruda realitate - înconjurătoare...

Chestionați despre cum cred ei că 
va fi 2010 și ce speră de la noul an, 
aceeași români recunosc că nu au cum să 
se aștepte la nimic bun, conștienți, că 
scumpirile, șomajul, inundațiile acum, se
ceta la vară vor constitui aceleași calami
tăți ca și în 2009,2008 etc., însă, în pofida 

oricărei logici, tot vreo opt din zece își în
cheie răspunsurile cu un năucitor „sperăm 
că va fi mai bine...”

Totuși, poate că nimic nu ilustrează 
mai bine cum poate fi disociat în mintea 
românului eeea ce știe că nu e bine să facă 
de ceea ce face decât exemplul următor: 
zilele trecute, (încă) de sărbătoare, într-o 
farmacie a intrat un ms cu o sticlă de bere 
în mână (!) și, cu glas împleticit, a ceru.t 
oxacilmă - „că atâta sunt de răcit!...”; de
geaba a încercat farmacista să îi explice 
că dacă a consumat alcool (fapt evident!! 
antibioticul nu își mai face efectul, omul 
a insistat, a cumpărat și, tot cu sticla de 
bere în mână, a ieșit în stradă și s-a urcat 
la volanul mașinii (!!?). Orice alt comen
tariu e inutil.
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Retettrzilei
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(rece) pentru 
macaroane

Ingrediente:
500 g roșii (de preferință 

lunguiețe), 3 tulpini de praz, 2 
căței de usturoi, 2 linguri oțet 
aromat, 4 linguri ulei de mă
sline, o linguriță zahăr, sare, 
piper.

Mod de preparare:
Se opăresc roșiile, se curăță 

de pieliță și semințe și se taie 
cubulețe. Prazul se taie rondele, 
iar-usturoiul curățat se toacă 
mărunt. Se prepară un sos din 
oțet, ulei, zahăr, sare și piper, se 
bate bine cu furculița și se 
amestecă cu roșiile, prazul și 
usturoiul. Se lasă să se pătrundă 
(cîteva ore sau chiar peste 
noapte) și se servește rece, cu 
pastele făinoase fierbinți.

Timp de preparare:
20 mirt.
Complexitate: redusă 
Porții: 4

Serviciul Public Comuni
tar pentru Eliberarea și Evi
dența 'Pașapoartelor Simple 
Hunedoara își schimbă se
diul. Luni, 4 ianuarie 2010, 
nu se lucrează cu publicul, 
activitatea urmând să fie re
luată din data de 5 ianuarie 
2010, ora 8.30.

Noul sediu este situat în 
Deva, B-dul Decebal, bloc P, 
mezanin (intrare din Str. 
Cuza Vodă).

► PROGNOZA METEO
Z”

ZIUA
MIN MAX

Deva: -5 -1

Petroșani: -7 -3

Hunedoara: -5 -2

Hațeg: -6 -2

Brad: -5 -2

Orăștie: -5 -1

__________________________________________________________________________________y

► HOROSCOP
a?

Deși treci în continuare prin stări apăsătoare de devitalizare, in
fluxurile de energie benefică te ajută să îți canalizezi energia emo
țională în proiecte practice. Dacă nu te lași pradă oboselii, îți vei 
putea găsi resurse nebănuite.

Ai grijă cum comunici. Resentimentele tale sunt greu de ascuns 
și nu neaparat justificate. Puteți să creezi tot felul de încurcături, 
mai ales dacă faci comentarii răutăcioase.

Ești dominat de o stare nostalgică și visătoare, în care anumite 
amintiri din copilărie pot ieși la suprafață într-o lumină cu totul 
nouă, ajutându-te să înțelegeți mai bine genul de creativitate prin 
care îți poți exprima individualitatea.

Profită din plin de această zi pentru a-ți pune ordine în viața per
sonală. Ziua de azi îți permite o introspecție profundă și cinstită cu 
privire la ceea ce îți dorești de fapt să devii. Te frământă, în sens 
creator, pozitiv, ideea de schimbare și te simți puternic motivat să 
te cunoști mai bine și să îmbogățești existența..

Ești într-o stare de spirit melancolică, dar care se manifestă sub 
formă cea mai acută când ești acasă. Plăcerea ta de-a comunica 
cu ceilalți nu mai este resimțită, ești cuprins de o plictiseală nedefi
nită, un fel de lehamite.

* NOAPTEA
MIN MAX

Deva: -7 -6

Petroșani: -9 -8

Hunedoara: -7 -6

Hațeg: -7 -6

Brad: -6 -5

Orăștie: -7 -6

E posibil să te preocupe personalitatea unui membru de familie 
decedat, să îți pui probleme legate de ce se petrece cu sufletul după 
ce trupul trece în neființă. Nu e cazul să te sperii: până și persoa
nele cu o dragoste de viață atât de pronunțată ca a ta trebuie să-și

Au început să te bântuie nostalgii legate de copilărie și mai ales 
de casa părintească. Ai nostalgii cu o tentă aproape mistică, pre
cum și tendința de a te izola de lume, foarte ciudată pentru tine, 
atât de interesat de viața socială, în care te implici cu pasiune.

Nu îți priește statul în casă, pentru că te apucă stări neplăcute și 
nevoia de a mânca peste măsură, pentru a-ți contracara iritabilita- 
tea. Fă un efort de voință și ieși la plimbare sau, dacă vrei să scapi 
și de starea de nervi, întâlnește-te cu un prieten și discută cu el.

îți vei pune din ce în ce mai acut întrebări existențiale. începi să 
reevaluezi ce-ai realizat până acum și măsura in care cele realizate 
exprimă într-adevar valorile în care crezi. Acest proces este extrem 
de important, marcând trecerea ta într-o nouă etapă a existenței.

E imperios necesar să încerci să îți pui viața în ordine, cel puțin 
în minte. O să vezi de ce este utilă aceasta pregătire psihologică. 
Deciziile luate azi rămân bune și bine luate.

Vei avea o zi plină din toate punctele de vedere, ceea ce te poate 
obosi foarte tare. Cineva apropiat îți va da o veste care te bucură 
foarte mult și din acest motiv vei da o petrecere spre seară.

îți pui o mulțime de întrebări legate de viitorul tău profesional, ai 
multe incertitudini referitoare la justețea alegerii tale. Treci printr- 
o perioadă contemplativă, din acest punct de vedere, nu te poți ho
tărî prea ușor. S-ar putea să regreți că ai abandonat o intenție mai 
veche.

pună la un moment dat întrebări de genul acesta.

Amplasarea 
radarelor

►DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 Simeria - Simeria Veche - 
Spini

► DN 7 Spini - Orăștie

► DN 7 Orăștie - Halta Geoagiu - 
Izvorul Rece

► DN i Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Keșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc - Zam

► Vulcan pe DN 66A și B-dul
Mihai Viteazu

Bancurile zilei
© © ©

% %
De ce este un computer mai pre

ferabil unei femei?
1. este întotdeauna acolo;
2. orice îi cumperi vei folosi tu;
3. nu se supără dacă îl neglijezi;
4. nu este o problemă deosebită 

dacă prietenii îți fososesc calculato
rul;

5. este ușor de aprins.

© © ©

Redactor șef: Marcel BOT
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Dacă constructorii ar înălța clă
dirile în același fel în care progra
matorii își concep programele, 
atunci prima ciocănitoare care s-ar 
ivi ar distruge civilizația.

© © ©
Culmea tehnologiei: să alungi 

musca de pe monitor cu mouse-ul.

© © ©
Care este culmea lungimii? Să 

scrii pe un Tico "Long vehicle"!

© © ©
Culmea lăcomiei: să iei pumni și 

să nu te saturi.

© © ©
Culmea îngâmfării: o râmă să 

zică că merge la pescuit.

© © ©
Știți ce făcea Meșterul Manole 

când o zidea pe Ana? Body buil
ding!

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN
Corectură: Dacian DAN
Distribuție: Cristian RUS

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon: 0722 - 393.897

© © ©
De ce le place bărbaților să se 

antreneze pe banda rulantă? în felul 
acesta au o mînă liberă pentru o 
bere și cealaltă pentru telecomandă.

© © © ’
De ce au bărbații conștiința cu

rată? încă nu au folosit-o.

© © ©

Deva, str. Mărăști,
BL D4, Sc. 1, Ap. 1

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo.com

mailto:marcel.m.bot@gmail.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
ahoo.com
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Prefectura, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), Poliția, Jandarmeria și primăriile 
& locale au luat măsuri pentru a limita efectele inundațiilor. Din datele furnizate de ISU 

în acțiuni au fost angrenați 80 de pompieri cu autospeciale și pompe.

Zărăndenii au început anul 
sub amenințarea apelor
Ploile abundente din ultimele 
zile ale lui 2009 au condus la 
creșterea debitelor Crișului Alb 
și ale afluenților săi. Pericolul 
unor inundații de proporții a 
planat asupra unor localități

din Zarand mai ales în ziua de 
31 decembrie când o viitură 
puternică a coborât pe râu pă
trunzând în curțile și casele 
oamenilor din câteva localități.

La Brad cea mai 
afectată zonă a fost cea 
de la ieșirea din oraș spre 
Abrud. Apele s-au 
revărsat peste câmpuri, 
dar au inundat ' și 
instituții, agenți comer
ciali și gospodării ale 
populației. Au fost afec
tate Oficiul pentru 
Gospodărirea Apelor 
Brad (OGA), un depozit, 
o spălătorie auto și câteva 
gospodării. Și pe Strada 
Horia, aproape de centru, 
apa a ajuns la câțiva cen
timetri. Afectate au fost și localitățile 
din amonte de Brad. La Gurabarza, în 
zona stadionului și a Grupului Școlar 
Crișan apa s-a revărsat în câteva 
gospodării, intrând chiar și în imobile. 
La Zdrapți, localitate componentă a 
comunei Crișcior, locuitorii din zonele 
mai joase și-au evacuat animalele pe 
terenuri mai înalte. Și aici apa a 
pătruns în gospodării și pivnițe, pro
ducând pagube. în aval de Brad apele 
revărsate au acoperit o bună porțiune 
din DJ 762 care face legătura între 
Baia de Criș și Bulzești de Sus, pertur-

bând traficul rutier și izolând . 
localitățile de la nord de Crișul Alb.

Autoritățile
9

au fost prompte

De această dată autoritățile nu au 
fost luate prin surprindere și au 
reacționat imediat. Prefectura. Inspec
toratul pentru Situații de Urgență 
(ISU). Poliția, Jandarmeria și 
primăriile locale au luat măsuri pentru 
a limita efectele inundațiilor. Din 
datele furnizate de ISU în acțiuni au 

fost angrenați 80 de pompieri cu au
tospeciale și pompe. în zona Crișcior 
pompierii au fost ajutați de 20 de jan
darmi și 20 de lucrători ai primăriei. 
Apele au fost stăvilite cU saci de nisip, 
iar autospecialele și pompele au în
ceput evacuarea apelor din 
gospodăriile populației. Acțiunea a 
continuat și în primele zile ale noului 
an, pompierii fiind la datorie până la 
lichidarea efectelor produse de 
revărsarea apelor.

Cătălin Rișcuța

Potop în satele din apropierea 
Crișului Alb
In noaptea de Revelion, dato- 

\îă precipitațiilor abundente 
căzute și a scurgerilor de pe 
versanti, s-au produs creșteri 

’mnificative de debite și nive
luri, depășindu-se cota de peri
col pe râul Crișul Alb în zona 
Crișcior cu 52 cm.

S-au înregistrat revărsări ale 
râului Crișul Alb, care au afectat, în 
special comuna Crișcior și satele 
aparținătoare. De asemenea, s-au 
înregistrat revărsări ale văii 
Obârșia, care a afectat satele

p-ț-SfântulZilei
Soborul Sfinților

9

șaptezeci de Apostoli
După alegerea celor 12 apos

toli, Domnul nostru Iisus Hristos 
a luat încă 70 de apostoli mai 
mici, ca să-i trimită la 
propovăduire. Despre acest lucru 
scrie Sfântul Evanghelist Luca 
astfel: După aceștia a arătat Dom
nul și alți 70 (și doi) și i-a trimis 
câte doi înaintea feței Sale; pentru 
că pe cei 12 îi avea lângă Dânsul, 
ca pe niște martori ai vieții Sale, 
iar pe cei 70 îi trimitea. Dar care 

Tomești și Târnava. Au mai fost 
afectate două drumuri județene sit
uate pe raza comunei Buceș. La fața 
locului s-au deplasat membrii 
comitetelor locale pentru situații de 
urgență ale comunelor afectate, 
grupa operativă, precum și forțe și 
mijloace din cadrul ISU Hunedoara, 
coordonate de inspectorul șef. 
Situația a fost analizată și 
monitorizată la fața locului, 
autoritățile asigurând forțe și mi
jloace de intervenție în caz de evac
uare a persoanelor, bunurilor și 
animalelor. De asemenea, au fost 
activate grupa operativă Ia nivelul

erau numele celor 70 nu este ade
verit, de vreme ce, precum scrie 
Sfântul Evanghelist loan: Mulți 
din ucenicii Lui s-au. dus și după 
aceea nu mai umblau cu Dânsul. 
Și a zis Iisus celor 12: Oare și voi 
voiți să vă duceți? Și a fost așa, 
căci aproape de patima cea de 
bunăvoie a Domnului, se 
împuținaseră foarte mult ucenicii 
lui și abia câțiva din cei 70 
rămăseseră lângă El, dar și din cei 

ISUJ și permanența 
la toate subunitățile 
acesteia. Echipajele 
ISU au adus la locul 
intervenției 1.200 
saci pentru nisip și 
au monitorizat în
tregul curs al râului 
Crișul Alb din zona 
de competență și au 
făcut îndiguiri ale 
râului în zona 
localității Crișcior. 
în urma inundațiilor, 
în comuna Crișcior,
au fost avariates!5 locuințe, precum

- și 41 de gospodării și anexe situtate 
în satul Crișcior. O altă curte a fost

60 de hectare de pământ din
Crișcior, cinci în Baia de Criș, 15 la Maria Bulz

12 a căzut unul. Iar după înviere, 
ceata sfinților 12 apostoli s-a îm
plinit cu Matia; iar ceata celor 70 
nu îndată, ci încet s-a împlinit cu 
cei nou încredințați prin buna ve
stire a celor care erau în ceata 
celor 12 și prin propovăduirea 
Sfântului Pavel, cel chemat de 
sus, fiind în aceeași beată cu 
Sfântul Petru. Deci se află despre 
cei 70 de apostoli o istorie, sub 
numele Sfântului sfințit Dorotei, 
episcopul Tirului, scrisă și la în
ceputul cărții faptele apostolilor, 
care și în Prolog este pomenită. 
Dar acolo sunt scriși unii care 
numai la început au fost apostoli, 
iar după aceea au căzut din

acoperită de ape, în satul Blăjeni și Rișca, 10 hectare la Țebea și alte 10 
alte trei în Tomești. Au fost afectate la Lunca.

credință și din apostolie. Și nu se 
cuvine pe unii ca aceia să-i cin
stim în numărul sfinților celor 
șaptezeci ai soborului, ce acum se 
prăznuiește. Căci ce împărtășire 
este luminii cu întunericul? în 
știință să fie că după toți apostolii 
știuți pot încă și mai mulți să se 
afle într-aceeași vreme, împreună 
cu sfinții apostoli; fiindcă 
mărturisește despre aceasta Euse- 
biu, episcopul Cezareei 
Palestinei, care în cartea sa cea 
dintâi, în capitolul al 12-lea, scrie 
astfel: "Numele fiecăruia din cei 
12 apostoli ai lui Hristos din 
destul se' încredințează, din 
mărturiile Evangheliei, iar pentru 

cei 70 de apostoli nici un catalog 
sigur nu se află undeva". De vei 
voi ca să cercetezi cu înlesnire, 
vei afla mai mult de 70, din 
mărturiile Sfântului Pavel, care în 
cea dintâi Epistolă către Corinteni 
zice: Hristos S-a arătat după în
vierea Sa lui Chifa, apoi celor 11; 
iar după aceea S-a arătat la mai 
mult decât 500 de frați deodată, 
dintre care cei mai mulți trăiesc 
până acum, iar unii au și adormit. 
Deci, mulți ostenindu-se în buna 
vestire a lui Hristos în aceeași 
vreme în Biserica cea dintâi și, 
luminând multe țări cu credința, 
asemenea cu apostolii sunt vred
nici de numele apostolesc.
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Trei dintre copiii născuți pe data de 1 ianuarie 2010 sunt fete 
& și doar doi sunt băieți. Spre deosebire de prima zi a anului trecut, 

când au venit pe lume patru băieți și o singură fată.

Primii arestați ai anului
5

Scandal 
la Cimpa

Cea de-a doua zi a anului 
2010 nu a trecut fără eveni
mente în Valea Jiului. Astfel, 
jandarmii hunedoreni au fost 
sesizați printr-un apel la 
numărul de urgență 112 despre 
faptul că a avut loc un scandal 
în zona Cimpa. Cel care a 
provocat acest scandal este un 
tânăr de 28 de ani, din orașul 
Petrila, care a fost sancționat de 
jandarmi cu amendă 
contravențională în valoare de 
200 de lei.

S-a urcat 
la volan 
după ce 
s-a cinstit 
cu câteva 
pahare

Șoferul unui autoturism a 
fost prins de polițiștii Biroului 
Rutier Deva, în timp ce se afla 
la volan cu o alcoolemie de 
0,84 alcool pur în aerul-expirat. 
Mihai S. în vârstă de 42 de ani, 
din comuna Hărău a fost găsit 
de polițiști ieri noapte, în jurul 
orei unu pe strada M. Emi- 
nescu.

Incidente 
la munte

Primele trei mandate de ares
tare preventivă pentru o pe
rioadă de 29 de zile, au fost 
date de polițiștii hunedo
reni, chiar în noaptea de 
Revelion.
„Recordul” este deținut de 
trei persoane din municipiul 
Vulcan, care au fost reți
nute de polițiști, la scurt 
timp de la comiterea unor 
infracțiuni.

trei tineri cunoscuți ca persoane vio
lente au făcut scandal pentru că per
sonalul localului nu le-a permis 
accesul în incintă, pe motiv că erau

Incidentul a avut loc într-un 
club din municipiul Vulcan, unde

beți, iar barul era 
închiriat de un grup de 
20 de tineri care își pe
treceau acolo Reve
lionul. Până la sosirea 
forțelor de ordine, cei 
trei tineri bătăuși au dis
trus mobilierul barului 
și au lovit “nai mulți 
tineri și angajați ai baru
lui. Câțiva tineri, de 
teama de a nu fi

agresați, s-au refugiat 
într-o altă încăpere a 
barului, de unde, printr-o 
fereastră, au sărit de la 
aproximativ patru metri, 
într-o curte situată în 
spatele barului.

Una dintre 
victime este 
în comă de 
gradul II

In încercarea de a 
scăpa de agresori, un 
tânăr de 21 de ani s-a 
dezechilibrat când a sărit 
de la fereastră și s-a'acci
dentat grav. El se află in
ternat în spital cu 
politraumatisme prin 
-cădere de la înălțime,
fractură de bază craniană, comă grad 
II, fiind transportat la Secția Neu
rochirurgie a Spitalului Județean din 
Timișoara. Polițiștii i-au idefitificat pe 
cei trei scandalagii ca fiind Gheorghe 
P., de 31 de ani, Remus P., de 21 de 
ani, și Valentin C., de 33 de ani, toți 
din Vulcan. Ei au fost reținuți pe bază 
de ordonanță pentru 24 de ore. După 
două zile de la producerea incidentu
lui, suspecții au fost aduși în fața 
instanței din Petroșani, care a emis 
mandate de arestare preventivă pe 29 
de zile pe numele lor, sub pentru

comiterii infracțiunilor de ultraj c< _ 
tra bunelor moravuri, distrugere, 
loviri sau alte violențe și furt, 
deoarece unul dintre suspecți a furs B 
un telefon mobil și o cameră video. îs. 
funcție de evoluția stării de sănătate a 
tânărului care se află în comă, 
procurorii vor face o nouă încadrare 
juridică a faptelor. în momentul de 
față cei trei bărbați se află în Centrul 
de Deținere și Arest Preventiv al IPJ 
Hunedoara.

Maria Bulz

Primul născut în acest an
este o fetită

9
în prima zi a anului 2010 cinci bebeluși au văzut lumina zilei pșntru prima dată, în 

județul Hunedoara. Primul copil născut în acest an este o fetiță din municipiul Brad, care 
a venit pe lume la ora 0,45. Ea avea la naștere o greutate de 3.160 de kilograme. Bătrânii 
spun că dacă primul născut este o fetiță, atunci anul va fi destul de greu pentru oamenii din 
respectiva comunitate. Anul trecut primul născut a fost un băiat,care a venit pe lume la 
Orăștie. Primul născut din România este tot o fetiță, care a văzut lumina zilei la București, 
la ora 0,10.

Mai multe fete decât băieți

Monumentele istorice
hunedorene sunt subiect 
de concurs

Mai multe evenimente ne
dorite au avut loc în această 
perioadă în stațiunile montane 
hunedorene. Astfel, în stațiunea 
montană Parâng, o persoană a 
pătruns cu un autovehicul pe 
pârtia de schi. Conducătorul 
auto, un bărbat de 52 de ani, din 
localitatea Câmpia Turzii, a fost 
amendat de jandarmii montani 
cu o amendă în valoare de 500 
de lei. Și în stațiunea montană 
Straja, jandarmii au avut de 
lucru în aceste zile. Ei au inter
venit, împreună cu membrii 
formațiunii Salvamont Lupeni 
și a unui echipaj SMURD, pen
tru a acorda primul ajutor unei 
persoane care s-a accidentat pe 
drumul de acces spre stațiune. 
Persoana rănită este un tânăr de 
26 de ani, din județul Vâlcea. El 
a suferit o fractură deschisă la 
gamba piciorului drept.

Elena Matieș Iancău

Trei dintre copiii născuți pe data de 1 ianuarie 2010 sunt fete și doar doi sunt băieți. 
Spre deosebire de prima zi a anului trecut, când au venit pe lume patru băieți și o singură 
fată. Doi bebeluși s-au născut în acest an la Hunedoara, un băiețel și o fetiță. La Deva și la 
Brad au venit pe lume în prima zi a acestui an câte o fetiță, iar la Petroșani un băiețel. Dintre 
cei născuți pe 1 ianuarie, copilul cu greutatea cea mai mică este fetița de la Brad, care a 
cântărit la naștere 3,160 de kilograme. Cel mai grăsuț hunedorean care a venit pe lume în 
prima zi a anului este băiatul născut la Petroșani, care cântărește 3,720 de kilograme. Pe 1 
ianuarie 2009 au venit pe lume cinci copii, iar pe 1 ianuarie 2008, s-au născut 11 copii.

Elena Matieș Iancău

Adio, cutii poștale!
O mare parte dintre hunedoreni au 

pus pe listele de cumpărături la începutul 
anului 2010 și cutiile poștale puse în 
scările blocurilor. Crăciunul lui 2009 a 
fost cu desăvârșire în afara obiceiurilor 
străbune pentru localnicii municipiului 
Hunedoara. Oamenii care au plecat în 
vacanță sau nu au dorit să deschidă ușa 
colidătorilor necunoscuți au avut surprize 
neașteptate: grupuri de „colindători”, au 
decis să-i „pedepsească” pe toți cei care 
nu i-au primit cu Jocul Caprei în ajunul 
Crăciunului, distrugându-le cutiile 
poștale din scările blocurilor. „Nu am de
schis ușa pentru că de Crăciun se cântă 
colinzi! Cei care au venit cu „capra” de 
Crăciun au distrus cutiile poștale și nu

erau niște copii, au fost tineri care aveau 
mai mult de 18 ani”, ne-a declarat o 
locatară dintr-un bloc de pe Strada 
Trandafirilor, din municipiul Hunedoara.

Castelul Corvinilor de la Hu
nedoara va găzdui în această 
lună Simpozionul și Concur
sul Național “Monumente și 
locuri istorice”. Manifesta
rea are drept scop promova
rea monumentelor istorice 
ale zonei, dar și focalizarea 
interesului copiilor spre stu
diul istoriei locale.

Astfel, elevii, coordonați de 
cadrele didactice trebuie să realizeze 
o prezentare în Power Point a unui 
monument ori loc istoric din locali-

text care să prezinte un monument ' 
sau un loc istoric din localitate sau 
din apropierea ei, eventual momente 
din vizitele la aceste locuri. Cei care 
doresc să participe la concurs trebuie 
să trimită lucrările până la data de 20 
ianuarie 2010. Mai multe detalii de
spre concurs găsiți pe site-ul 
www.didactic.ro. Manifestarea este 
organizată de Inspectoratul Școlar 
Județean Hunedoara, Muzeul 
Castelul Corvinilor Hunedoara, 
Asociația Pro Corvina și Școala 
Generală Nr. 12 Hunedoara. Ziua de 
desfășurare a evenimentului este 23 
ianuarie.

Georgiana Giurgiu

tatea din care provin. Fiecare slide 
poate conține imagini, fotografii și

Elena Matieș Iancău

http://www.didactic.ro
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Periplul echipei române prin Podișul Anatoliei nu a fost lipsit de peripeții. Această regiune 
populată de kurzi este intens militarizată, iar românii au fost opriți sub amenințarea armelor 
și controlați în numeroase rânduri.

De la Brad pe Ararat
De curând la Casa de Cultură 
din municipiul Brad a avut loc 
vernisajul expoziției de foto
grafie Ararat 2009. Expoziția, 
deschisă în perioada 27 decem
brie 2009 -15 ianuarie 2010, 
este realizată de către Mihai 
Vlad, speolog și montaniard 
brădean, care a prezentat cu 
acest prilej expediția unei 
echipe românești pe Muntele 
Ararat din Turcia. După tenta
tiva eșuată de a ajunge pe 
Mont Blanc în 2008, ascensiu
nea din septembrie 2009pe 
Ararat a fost încununată de 
succes.

Opt luni de pregătiri 
pentru trei zile 
de ascensiune

Alături de Mihai Vlad, brădeanul 
.e la Clubul de Speologie „Zarand”

Astfel și-a intitulat echipa din care 
a făcut parte și Mihai Vlad proiectul de 
escaladare a Muntelui Ararat, obiectiv

prin

Brad, echipa care a „atacat” Araratul a 
cuprins încă trei băieți și o fată, din 
Oradea și Beiuș, membri ai Clubului de 
Speologie „Cristal” Oradea. Expediția 
<;-a desfășurat vreme de două săptămâni 
începând cu 2 septembrie. în prealabil 
a avut însă loc o minuțioasă pregătire 
care a durat nu mai puțin de opt luni. în 
acest răstimp s-au purtat tratative pen
tru angajarea unui ghid local prin inter
mediul cățuia a fost obținut apoi de la 
autoritățile turce permisul de escaladare 
a vârfului. Pentru ascensiunea pe Ararat 
este nevoie de obținerea acceptului din 
partea a trei ministere și a autorităților 
militare turce. Cele mai mari eforturi a 
necesitat însă strângerea banilor nece
sari pentru desfășurarea expediției. 
Bugetul pe care a reușit să-l strângă 
echipa a fost de 5.000 de euro, sumă 
care a acoperit la limită cheltuielile 
expediționarilor. Nu a existat însă nici 

un fond de rezervă, necesar pentru 
evacuarea în caz de accidente, alpiniștii 
asumându-și în totalitate riscurile 
expediției. Printre sponsori s-au 
numărat primăria și trei societăți com
erciale din Brad, precum și Primăria co
munei Tomești. Toate eforturile au 
culminat cu „aventura” de trei zile cât 
a durat ascensiunea și coborârea pe vâr
ful Ararat.

Prin Anatolia 
spre Cappadocia

Muntele Ararat reprezintă de fapt 
un vulcan stins situat în Podișul Ana
toliei, în extremitatea estică a Turciei, 
aproape de granițele cu Armenia și 
Iranul. Cunoscut mai ales prin dimen
siunea sa biblică drept locul unde a 
eșuat Arca lui Noe, Vârful Ararat atinge 
înălțimea de 5.165 metri. El a fost 
cucerit prima dată în 1829 de către 
medicul german Johann Jakob 
Friedrich Wilhelm Parrot, profesor și 
apoi rector al Universității Tartu (Esto
nia), întemeietorul montanisticii 
științifice. în drumul său spre Ararat,

echipa română a străbătut Bulgaria și 
Turcia europeană până la Istanbul unde 
a trecut în Asia traversând Strâmtoarea 
Bosfor. Apoi drumul i-a dus pe români 
prin Anatolia spre capitala Turciei, 
Ankara și mai departe către Cappado
cia, leagănul Regatului Hittit, ținut al 
cărui nume înseamnă „patria cailor 
frumoși”. Regiunea este faimoasă din 
punct de vedere turistic și istoric 
datorită zonei cu locuințe săpate în 
stâncă în urmă cu mii de ani, inclusă în 
patrimoniul UNESCO.

Armată, sărăcie, 
conservatorism

Periplul echipei române 
Podișul Anatoliei nu a fost lipsit de 
peripeții. Această regiune populată de 
kurzi este intens militarizată, iar 
românii au fost opriți șub amenințarea 
armelor și controlați în numeroase rân
duri. Scăparea a venit întotdeauna de la 
Hagi care a rămas un idol al turcilor. De 
fiecare dată membrii expediției erau 
lăsați să treacă mai departe doar 
datorită respectului pe care marele fot
balist îl stârnește încă în Turcia. Anato
lia este o zonă extrem de săracă în care 
locuințele sunt construite uneori doar 
din pietre nelegate. Apa constituie o 

raritate, iar femeile poartă costumul 
tradițional islamic având fața acoperită 
și urmându-și soții la o distanță 
respectuoasă. Sărăcia actuală 
contrastează cu luxul și somptuozitatea 
construcțiilor de odinioară, între care 
un loc de frunte ocupă Ishak Pașa 
Sarayi, palat al plăcerilor ridicat în sec
olul al XVIII-lea de guvernatorul 
provinciei. Destinația românilor a fost 
micul orășel Dogubayazit care consti
tuie baza de plecare în ascensiunea spre 
vârf.

„Cu pași mici 
spre vârfuri mari” 

finalizat cu succes. După o noapte 
petrecută la un „hotel” din oraș, prima 
etapă a drumului spre vârf a avut ca 
țintă tabăra de bază situată la 3.200 de 
metri. Tabăra este amplasată pe un pla
tou, corturile fiind așezate printre 
stânci, iar aprovizionarea cu apă se face 
printr-un furtun care colectează apa de 
la baza unui ghețar. în următoarea zi a 
urmat urcușul spre â doua tabără situată 
la 4.200 de metri. în condiții normale, 
în această etapă ar fi fost nevoie de încă 
o zi pentru aclimatizarea organismului 
cu mediul, dar echipa a decis ca „at
acul” vârfului să înceapă în noaptea 
următoare. După o ascensiune dificilă 
sub conducerea ghidului, în dimineața 
zilei de 8 septembrie a fost atins vârful.

Ce îti oferă muntele
5

Popasul pe vârful înzăpezit al 
miticului Ararat a durat doar 15 minute, 
membrii echipei fiind marcați de așa- 
numitul „rău de munte”. Potrivit 
spuselor lui Mihai Vlad, acesta se 
manifestă printr-o stare generală de rău, 
grețuri și dureri atroce de cap datorate 
neadaptării organismului la noul mediu, 
cantitatea de oxigen la asemenea altitu
dine fiind mult redusă. Aerul rarefiat 1- 
a privat pe Mihai până și de plăcerea de 
a fuma, pentru că în lipsa oxigenului nu 
a putut aprinde țigara. Bucuria cuceririi 
vârfului a fost limitată pentru moment, 
muntele oferindu-le curajoșilor alpiniști 
dureri de cap și leacuri împotriva fu
matului. Coborârea spre micul orășel de 
la poalele masivului a fost făcută în 
aceeași zi.

Planuri de viitor

Mihai Vlad, brădeanul care a 
ajuns cel mai sus, trecând pragul celor 
5.000 de metri fără a«bura cu avionul 
spune că plănuiește și alte ascensiuni pe 
vârfuri mari. în vederile sale intră Vâr
ful Elbrus (5.642 m), situat în Munții 
Caucaz, considerat cel mai înalt din Eu
ropa. O nouă expediție trebuie însă 
plănuită la fel de minuțios, cu un buget 
pe măsură. Brădeanul afirmă că are 
nevoie și de un echipament nou pentru 
a accede și mai sus decât Araratul.

Cătălin Rișcuța
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Pe 6 februarie. Chris Rea va cânta pentru români Artistul face un turneu european
& de promovare al celui mai recent album al artistului. "Still So Far To Go - The Best Of 

Chris Rea

Silvio Berlusconi va scoate un album 
cu cântece de dragoste

Silvio Berlusconi a început din nou să scrie cântece 
de dragoste după atacul a cărui țintă a fost, în decembrie, 
la Milano, și în urma căruia i-a fost spart nasul și doi 
dinți.

"în 2010, vor fi făcute noi înregistrări ale duetului 
muzical Berlusconi - Mariano Apicelli, care colaborează 
pentru a patra oară", informează presa italiană.

înregistrările reprezintă cântece de dragoste, vor in
clude piese precum "There is love", "But if I lose you" și 
"Stay with me".

Premierul italian a fost angajat cântăreț pe un vas de 
croazieră în tinerețea sa. El a colaborat pentru prima oară 
pe plan muzical cu prietenul său Mariano Apicelli în 
2003.

Berlusconi, în vârstă de 73 de ani, a fost atacat la 
Milano pe 13 decembrie, de un bărbat care l-a lovit în 
față cu o miniatură a Catedralei din Milano. Pe lângă alte 
răni, Berlusconi a pierdut o cantitate semnificativă de 
sânge și a petrecut mai multe zile în spital după atac. în 
plus, medicii i-au recomandat să fie cumpătat până la 
finele lui 2009, ceea ce probabil i-a dat suficient timp 
Pentru a lucra la noul album.

Berlusconi "scrie versurile și îi face plăcere să le 
cânte", iar opt din cele 12 melodii ale albumului sunt deja 
finalizate, intenționându-se ca albumul să fie finalizat 
anul acesta.

Pentru moment, titlul albumului și designul copertei 
sunt secrete.

Nicole Kidman va prezenta premiile
Globul de Aur

Actorii Nicole Kidman și Sam 
Wort ’gton se vor număra printre 
personalitățile invitate să prezinte cea 
de-a 67-a gală a Globurilor de Aur, au 
an’mtat reprezentanții Hollywood For- 

ress Association, care decemează 
prestigioasele premii.

Cea de-a 67-a gală a Globurilor de 
Aur va avea loc pe 17 ianuarie, la Bev
erly Hilton, din Los Angeles.

Nicole Kidman și Sam Worthing
ton se vor alătura astfel unei liste deja 
impresionante de staruri care vor 
prezenta gala, din care fac parte Julia 
Roberts, Mickey Rourke, Jennifer 
Aniston, Halle Berry, Colin Farrell și 
Matthew Fox.

Martin Scorsese va primi premiul 
Cecil B. DeMille, care îi va fi înmânat 
de Robert De Niro și Leonardo Di 

o.
Filmul "Sus, în aer/ Up In The 

Air", cu George Clooney în rolul prin
cipal, a primit cele mai multe 

nominalizări la gala Globurilor 
de Aur 2010, concurând la șase 
categorii.

Evenimentul va fi difuzat 
de postul NBC și va fi prezentat 
de actorul britanic Ricky Ger
vais.

Decernate de Asociația pre
sei străine de la Hollywood 
(Hollywood Foreign Press Asso
ciation/ HFPA), premiile Globul 
de Aur nu anticipează neapărat 
câștigătorii premiilor Oscar, care 
vor fi acordate pe 7 martie, dar 
pot, totuși, să fixeze anumite 
jaloane pe drumul către râvnitele 
distincții acordate de Academia 
de film americană.

Lungmetrajul "Vagabondul 
milionar/ Slumdog Millionaire", 
desemnat cel mai bun film- 
dramă la gala Globurilor de Aur 2009, 
a primit și Oscarul pentru cel mai bun 
film anul acesta, însă un astfel de dublu

triumf nu a mai fost întâlnit din 2003, 
când "Stăpânul inelelor: întoarcerea 
regelui" a stabilit o performanță 
similară.

Vedetele s-au
îmbrăcat de top
Lady Gaga, Rihanna sau 
Katy Perry au cucerit topu
rile internaționale de muzică, 
au zeci de concerte și mii de 
fani care încearcă să le imite 
stilul. Deși au în spate o ar
mată de stiliști care le ajută, 
doamnele nu sunt scutite de 
penibil atunci când vor cu 
orice preț să iasă în evidență. 
Cu toate acestea, vedetele au 
mai făcut gafe, ici colo, care 
nu au putut rămâne neobser
vate de presa internațională.

jurnaliștii, cântăreața Katy Perry.
Aprilie o are cap de afiș pe Pixie 

Geldof, fiica unui cântăreț irlandez, 
în top a intrat până și binecunoscuta 
interpretă Rihanna, în luna mai. 
Creația aparținând Dolce and Gabana
n-a făcut deloc furori. Era de așteptat 
ca și gustul pentru haine excentrice 
să o trimită în penibil. Vorbim despre 
Lady Gaga, care ocupă prima poziție 
în luna iunie în topul celor mai prost 
îmbrăcate vedere.

Cântăreața Cheryl Cole este și 
ea în clasament, în iulie, cu o 
vestimentație care nu o pune deloc în 
valoare. August o aduce în prim plan 
pe actrița Mischa Barton.Cu o bluză 
transparentă, care îi acoperă sânii pe

Concerte bune, anul are
Dacă anul trecut ne-au cântat 
și ne-au încântat hume mari 
din showbiz, precum Ma
donna, Enrique Iglesias sau 
Santana, și 2010 se anunță a fi 
un an bun pentru concerte. AC 
DC, Chris Rea, Metalica, Eric 
Clapton sau Rammstein sunt 
doar câțiva dintre artiștii care 
vor cânta pe scenele din Capi
tală.
Vor fi show-uri spectaculoase 

ale unor trupe sau soliști care 
au făcut istorie în lumea muzi
cii.

Primul nume celebru care va de
schide seria concertelor din București, 
pe 30 ianuarie, este Bobby McFerrin. 
Și-a câștigat celebritatea mondială cu 
piesa "Don't worry, be happy", dar are 
un repertoriu impresionant. McFerrin a 
mai cântat în Romania în 2005.

Pe 6 februarie, și Chris Rea va 
cânta pentru români. Artistul face un 
turneu european de promovare al celui 

mai recent album al artistului, "Still So 
Far To Go - The Best Of Chris Rea".

Tot în februarie, vine o trupă de 
blues care a făcut istorie din vremea 
Woodstockului. Este vorba despre Ten 
Years After, care s-au lansat acum mai 
bine de 40 de ani cu piesa "I'm going 
Home".

De departe cea mai așteptată trupă 
în Romania este AC/DC. Vor concerta 
pe 16 mai, în Piața Constituției, unde 
surit așteptați până la 80.000 de specta
tori. în funcție de încasări, în piață ar 
putea fi instalate și tribune. Prețul 
biletelor este cuprins între 127 și 477 
lei, dar biletele vor putea fi cumpărate 
și în rate.

în vară, pe 5 iunie, Elton John va 
concerta pentru a doua oară în Roma
nia. Concertul său va fi tot în Piața 
Constituției. La o distanță de câteva 
zile, pe 11 iunie, românii îl vdr putea 
vedea pentru prima oară live pe Eric 
Clapton. Acesta va veni pe Stadionul 
Tineretului - lolanda Balas Soter. 
Biletele au prețuri cuprinse între 136 si 
636 lei.

Vara va fi un prilej de bucurie pen
tru rokeri. între 25 și 27 iunie este 
așteptată trupa Metallica, în cadrul Son- 
isphere Festival. Metallica a mai cântat 
de două ori în București. Și tot la festi
valul Sonisphere va veni trupa germană 
Rammstein.

în ianuarie titlul de cea mai 
prost îmbrăcată vedetă internațională 
a revenit cântăreței Nicole 
Scherzinger. Poza o surprinde într-un 
costum de scenă. Actrița Tilda Swin
ton deține pagina lunii februarie a 
calendarului celor mai prost 
îmbrăcate dive. Deși este o creație a 
unui designer de talie internațională, 
jurnaliștii consideră că hainele nu i se 
potrivesc. O altă vedetă care a căzut 
în penibil in luna martie este, scriu 

ici pe colo, Nicola Roberts, membră 
a formației Girls Aloud, intră și ea în 
calendar, pe pagina lunii septembrie.

In octombrie, jurnaliștii au ales- 
o pe Katie Price, cunoscută și ca Jor
dan, ca cea mai prost îmbrăcată 
celebritate. Prezentatoarea de televiz
iune Feame Cotton a căzut și ea în 
penibil, în noiembrie. Cea care 
încheie calendarul este chiar de- 
signerul britanic de top, Vivienne 
Westwood.



Toți șoferii care au provocat un accident în ultimele 12 luni, indiferent de valoarea
pagubei, vor plăti începând de anul acesta o primă de asigurare un RCA cu până la
45% mai mare față de precedenta.8 Interne
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A 2010 vine cu scumpiri
A venit anul 2010 — și a venit 
cu tot cu scumpiri. Plătim mai 
mult pentru alimente, energie 
electrică, țigări, alcool și car
buranți Majorările de preț 
sunt cauzate de creșterea acci
zelor cu aproape 20%.

Creșterea accizelor și deprecierea 
leului față de anul trecut declanșează 
valul scumpirilor. O consecință directă 
este scumpirea carburanților. Spre ex
emplu, Compania Rompetrol a majorat 
prețurile cu 26 de bani pe litru la 
benzină și 23 de bani la motorină.

Și energia electrică va fi mai 
scumpă cu 4 procente, iar materia 
primă din import cu până la 25%.

Cresc prețurile 
la alimente

Afectați direct de aceste majorări, 
producătorii și comercianții vor crește 
și ei prețurile la alimente cu până la 
30%.

Patronatele din industria 
alimentară au anunțat că prețul cărnii 
de vită și a celei de oaie va fi mai mare 
cu până la 50%, iar pentru carnea de 
porc vom plăti cu 20-30% mai mult. 
Asta în condițiile în care 70% din 
carnea de porc de pe mesele românilor 
este din import. Dacă preferați camea 
de pui, tot nu scăpați. Prețul crește cu 
aproximativ 20% însă abia din luna 
martie. Comercianții și așa loviți de 
criză spun că scumpirile îi vor 

îndepărta și mai mult pe cumpărători.
Și prețul pâinii va fi mai mare. 

Producătorii spun că o majorare de 
circa 10% a prețului grâului va duce la 
o scumpire cu 5% a produselor de 
panificație. Producătorii din Industria 
Laptelui avertizează și ei că laptele și 
brânzeturile se vor scumpi cu 20-25%. 
Și pentru o parte din produsele de bază 
vom scoate bani mai multi din buzunar. 
Legumele, fructele, laptele și pâinea se 
scumpesc cu 5 până la 10 procente.

Băutura mai 
scumpă, iahturile 
mai ieftine...

CUAlcoolul se va scumpi și el 
până la 8%, în funcție de tipul băuturii,

iar prețul țigărilor va crește cu 12 pro
cente. Un pachet de țigări pentru care 
plătim acum, în medie 9 lei, va costa 
peste 10 lei.

Singurul care-și păstrează prețul 
neschimbat este gazul. Cel puțin, în 
prima parte a anului.

Există însă și vești bune. Ce-i 
drept, pentru cei cu dare de mână, bi
juteriile, parfumurile, blănurile și... iah

turile vor fi mai ieftine pentru că au fost 
eliminate accizele produselor de lux.

Impozitele și taxele pentru anul 
2010 vor fi mai mari cu aproximativ 
19%. Impozitele pe clădiri s-au majorat 
cu 14,81%, impozitele pe terenuri cu 
14,75% , taxa pentru mijloacele de 
transport s-a majorat diferențiat, în 
funcție de capacitatea cilindrică.

Șoferii vor plăti RCA în funcție de câte. 
accidente au avut
Asigurarea RCA este mai 
scumpă în 2010 cu 20%. Sunt 
însă și prevederi noi ale legii 
De exemplu cei care au produs 
accidente rutiere pot plăti cu 
până la 200% mai mult pentru 
RCA. Noua legislație de asigu
rare RCA introduce așa-numi- 
tului sistem bonus-malus, care 
stabilește criteriile după care 
se va stabili valoarea primei

Astfel, toți șoferii care au provocat 
un accident în ultimele 12 luni, indifer
ent de valoarea pagubei, vor plăti în
cepând de anul acesta o primă de 
asigurare un RCA cu până la 45% mai 
mare față de precedenta.

Noutatea legislației este aceea că 
șoferii care au fost implicați în mai 
multe accidente pot ajunge să plătească 
o asigurare uriașă. Mai exact, cu până 
la 200% mai mare, dacă în ultimii trei 
ani au avut peste trei incidente auțp în 
care au fost vinovați. La calcul se va lua 
în considerare doar numărul de acci

Un bărbat a tăiat 40 de metri de cablu feroviar
Semafoarele pe magistrala fe
roviară București - Timișoara 
nu au funcționat zeci de mi
nute sâmbătă noaptea. Un băr
bat a tăiat 40 de metri de 
cablu, iar un tren a avut întâr
ziere. 

dente, nu și gravitatea acestora. Ca ur
mare, șoferii vor fi pedepsiți la fel pen
tru o simplă tamponare sau pentru o 
daună totală. în schimb, cei care circulă 
prudent vor fi premiați. Valoarea 
bonusulni stabilită de firmele de asigu
rare e însă mult mai mică în comparație 
cu penalizarea. Bonusul începe de la 
10% - pentru lipsa accidentelor în ul
timul an și poate ajunge până la 50%, 
pentru cei care nu au avut accidente în

Incidentul s-a produs la 
aproape 1 km de gara Drobeta- 
Tumu-Severin. Mecanicul acceler
atului Timișoara - București, care 
intra în gară, a observat defecțiunea 
și a anunțat lucrătorii CFR. Oa

ultimii 7 ani.
Datele statistice arată că numai 

10% din șoferii care încheie polițe de 
răspundere civilă auto sunt implicați în 
accidente rutiere. Companiile de asigu
rare spun că actualul proiect de lege 
este conceput pentru a-i responsabiliza 
pe șoferii imprudenți.

Și tot de anul acesta, polițele de 
răspundere civilă auto vor fi emise doar 
în sistem electronic.

menii au crezut că este vorba de o 
avarie, dar au descoperit două ca
bluri tăiate. Hoțul se afla în 
apropiere. El ardea izolația în 
încercarea de a recupera cuprul, pe 
care l-ar fi vândut.

Circulația feroviară a fost 
perturbată pentru câteva minute, 
până ce lucrătorii CFR au remediat 
defecțiunea. "Lucrătorii postului de 
poliție au reușit prinderea în fla
grant a unei persoane care 
domiciliază pe raza Drobeta- 
Tumu-Severin în timp ce sustrăgea 
cabluri ce asigură funcționarea sis
temelor CFR", a declarat sub in
spector Cătălin Murgu, Poliția 
Feroviară Târgu-Severin.

Hoțul de cablu s-a ales cu 
dosar penal pentru furt calificat și 
distrugere. El riscă până la șapte 
ani de închisoare.

B Soarta învățământului 
romanesc e in cumpănă

în ultimii ani, soarta 
învățământului românesc 
părea că îi preocupă în cel 
mai înalt grad pe politicieni. 
Anul trecut, după lungi con
troverse politice și sindicale, 
guvernul și-a asumat 
răspunderea în Parlament 
pentru noua Lege a 
Educației, dar aceasta a 
picat la Curtea
Constituțională, care a decis că o astfel 
de lege nu poate fi adoptată prin anga
jarea răspunderii, ci numai prin dez
batere parlamentară. Acum depinde 
numai de Parlament ca școala 
românească să funcționeze în 2010 
după reguli noi.

Având în vedere că legea are peste 
300 de articole, dezbaterea 
parlamentară ar putea dura ani buni, în 
condițiile în care actuala majoritate 
parlamentară este extrem de fragilă. 
Pentru a se evita tergiversarea legii, 
există și posibilitatea adoptării ei în 
procedură de urgență. Soluția aceasta 
nu garantează însă că legea nu va fi 
modificată în funcție de interesele par- 

■ lamentărilor care predau la 
universitățile private, ale sindicatelor 
care au acorduri cu unele partide, ale 
unor șefi de instituții de învățământ pri
vate care au sponsorizat campanile 
electorale ale unor candidați și partide. 
Disputele se vor purta în special pe 
prevederile cele mai controversate ale 
legii în varianta Guvernului Boc 1. Una 
dintre acestea vizează numărul maxim 
de materii care se vor preda în diverse

La început de an casele trebuie sfințite
în primele zile ale Anului Nou preoții ortodocși din parohii merg pe la casele oa

menilor ca să vestească Botezul Mântuitorului Iisus Hristos. Ei binecuvântează casele 
credincioșilor prin stropire cu apă sfințită. în orașele din Bistrița-Năsăud, preoții au 
început deja, să bată pe la uși. Credincioșii îl primesc în fiecare an pe preot cu Iordanul 
deoarece, spun ei, le aduce bunăstare.

Acest obicei se păstrează în 
amintirea botezării lui Iisus de către 
loan Botezătorul în apele Iordanu
lui. "Acesta este un obicei din 
vechime, este binecuvântarea lui 
Dumnezeu peste caselor 
credincioșilor. Și iată punem în 
fiecare casă apă sfințită și 
credincioșii, luând-o cu credință și 
înmulțind-o chiar sau să guste 8in ea 
pe nemâncate sau să stropească mai 
departe casele dumnealor", a spus 
Alexandru Vidican, preot protopop.

cicluri de învățământ și numărul de ore 
săptămânale petrecute de elevi în 
școală.

Altele reprezintă noutăți absolute, 
cum ar fi aceea prin care statul acn^s 
fiecărui copil, la naștere, pe 
educație, suma 500 de euro. Un punct 
nevralgic îl reprezintă depolitizarea 
învățământului prevăzută în proiectu' 
Boc, dar contestată de liberali. Es( 
așteptat ca și subiectul religiei în școală 
să genereze lungi dezbateri, ca să nu 
mai vorbim de prevederi ce vizează 
salariile, norma didactică, structura ex
amenelor și acreditarea instituțiilor de 
învățământ private.

Prevederi 
controversate 
în Legea Educației

Aria curiculară, programa școlară, 
depolitizarea învățământului, religia în 
școli, ajutorul de stat pentru educație, 
salarizarea cadrelor didactice, norma 
didactică, structura examenelor, acred
itarea instituțiilor de învățământ pri
vate.
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Obama a acuzat sâmbătă organizația din Yemen a rețelei al-Qaida că l-ar fi înarmat 
și antrenat pe tânărul nigerian care a încercat, în ziua de Crăciun, să arunce în aer 
un avion de linie american care zbura pe ruta Amsterdam - Detroit.

Parlamentul afgan a respins 
trei sferturi dintre miniștrii propuși ♦

Parlamentul afgan a respins 
sâmbătă aproape trei sferturi 
dintre miniștrii propuși de pre
ședintele Hamid Karzai, însă i- 
a aprobat pe candidații pentru 
portofoliile Apărării și Afaceri
lor Interne.

Deputății afgani au respins 17 din- 
țre candidații prezentați de Karzai la 
umătatea lunii decembrie, fiind

învestiți numai miniștrii de Interne, al 
Apărării, al Educației, âl Culturii, al 
Agriculturii și al Industriei.

Titularii în exercițiu ai Minis
terelor Apărării și de Interne, care se 
bucură de sprijinul țărilor occidentale, 
au fost confirmați în funcție.

Karzai, reales în data de 2 noiem
brie, în urma unui scrutin marcat de nu
meroase fraude, a avut nevoie de mai 
mult de o lună și jumătate pentru a 
prezenta Parlamentului componența 
Guvernului.

Noi speranțe pentru echipajul 
navei Asian Glory

Un toreador a murit în timpul luptelor 
traditionale cu tauri

9
Un toreador a murit în Colum
bia în urma tradiționalelor 
lup- "î tauri ce se țin la sfâr
șitul fiecărui an. Coarnele tau
rului i-au străpuns trupul 

tului în vârstă de 34 de 
ani, iar doctorii nu au mai 
Putut face nimic pentru eh
I

Toreadorul Walter Perdomo a 
nurit în timpul tradiționalelor lupte cu 
auri ce se țin în Columbia la sfârșit de 
m. . ,

Bărbatul și-a pierdut cunoștința 
lupă prima lovitură a animalului, și 
ipoi a fost scos din arenă de colegii săi. 

fost transportat la spital, însă medicii 
au au putut să-l salveze.

A doua zi, colegii și sute de specT
"fon r_au a(jus toreadorului un ultim 

pe arena unde acesta a dat ul- 
jima reprezentare.

"Este destinul nostru, așa cum un 
—„?4or ar spune. în ziua în care murim

prietenii noștri ar trebui să aducă o 
formație care să cânte muzică. Așa 
vreau să se întâmple la înmormântarea 
mea, să se cânte muzică, iar oamenii să 
aplaude" a spus Luis Gumersindo 
Cuadrado, toreadorul cunoscut drept 
"Caliman".

Tradiția luptelor cu tauri din Co-

lumbia este veche de 150 de ani. La 
sfârșitul lui decembrie și începutul lui 
ianuarie, toreadorii se adună în arene și 
își riscă viața în fața taurilor de aproape 
500 de kilograme. Tradiția luptelor cu 
tauri face în fiecare an, aproximativ 20 
de victime.

Comandantul forțelor SUA din Afganistan și Irak 
s-a întâlnit cu președintele Yemenului 
pentru a lămuiri acuzațiile de atentat
Generalul american David Pe- 
raeus, comandantul forțelor 
tUA din Afganistan și Irak, s- 
i întâlnit sâmbătă, la Sanaa, 
u președintele Yemenului, Aii 
tbdallah Saleh, după ce lide- 
ul american, Barack Obama, 
acuzat al-Qaida din Yemen 

• tentativa de atentat din 
. i.'e Crăciun.

Surse din serviciile de securitate 
emenite au declarat sâmbătă că Gu- 
emul de la Sanaa a trimis forțe de se

curitate și efective militare în provinci
ile din estul țării, în zonele de acțiune 
ale rețelei al-Qaida, unde și nivelul de 
alertă a fost ridicat.

"Aceste măsuri au fost luate în 
cadrul operațiunilor de urmărire a ele
mentelor al-Qaida, de prevenire a ten
tativelor de ripostă după raidurile 
împotriva rețelei și de încercuire a 
extremiștilor", au precizat sursele ci
tate. *

Autoritățile yemenite au afirmat 
că forțele de securitate au ucis mai mult 
de 60 de militanți islamiști bănuiți de 
apartenență la al-Qaida în raiduri 
desfășurate între 17 și 24 decembrie în

centrul țării și în regiunea capitalei.
Confruntările au loc într-un mo

ment în care Yemenul a solicitat sprijin 
occidental pentru a lupta împotriva 
prezenței a sute de militanți al-Qaida pe 
teritoriul țării.

Aflat la Sanaa, Petraeus l-a asigu
rat pe președintele Saleh de sprijinul 
Statelor Unite pentru eforturile de com
batere a terorismului și i-a transmis un 
mesaj al lui Barack Obama, legat de co
operarea bilaterală în lupta antiteroristă 
și împotriva pirateriei, a anunțat agenția 
yemenită Saba.

Obama a acuzat sâmbătă 
organizația din Yemen a rețelei al- 
Qaida că l-ar fi înarmat și antrenat pe 
tânărul nigerian care a încercat, m ziua 
de Crăciun, să arunce în aer un avion de 
linie american care zbura pe ruta Ams
terdam - Detroit. Tentativa de atentat a 
fost revendicată de al-Qaida din Penin
sula Arabia.

Autoritățile yemenite au recunos
cut că suspectul, Umar Farouk Abdul- 
mutallab, s-a aflat pe teritoriul 
Yemenului până cu câteva săptămâni 
înainte de atac.

Nava Asian Glory, deturnată de pirații somalezi vineri seara, 
se îndreaptă către coastele Somaliei, iar proprietarul navei 
este în legătură cu autoritățile pentru a asigura eliberarea ra
pidă a vasului și a echipajului, din care fac parte și doi ro
mâni, a anunțat compania Zodiac, Maritime.

într-un -comunicat publicat pe site-ul companiei, aceasta confirmă de
turnarea navei și faptul că toți membrii echipajului sunt în siguranță și 
nevătămați.

"Nava se îndreaptă acum către Somalia, iar proprietarii sunt în legătură 
cu autoritățile relevante pentru a asigura eliberarea rapidă și în siguranță a 
echipajului și a navei", se arată în comunicam! agenției Zodiac Maritime.

Potrivit site-ului armatorului, nava Asian Glory, construită în 1994, poate 
transporta peste 4’.000 de mașini.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru agenția France 
Presse că reprezentanții agenției Zodiac au început să contacteze familiile 
membrilor echipajului.

« Potrivit forței navale UE pentru combaterea pirateriei, nava, care trans
porta mașini din Singapore către Arabia Saudită, are un echipaj format din 25 
de membri - 10 ucraineni, opt bulgari, cinci indieni și doi români.

Asian Glory a fost deturnată vineri seara, la peste 600 de mile marine de 
coastele Somaliei, iar forța UE a precizat că în momentul producerii inciden
tului, nava se afla mult în afara zonei de acțiune a forței.

190 de morți în urma unui 
atac sinucigaș în Pakistan

Masacru la un meci de 
volei dintr-un sat pak
istanez. Peste 90 de oameni 
au murit și aproape 40 au 
fost răniți, în urma unui 
atentat sinucigaș.

Exact înainte să 
înceapă jocul, a fost 
detonată în mijlocul terenu
lui o mașină-capcană. Spi
talul din sat nu a putut face 
față situației, așa că local
nicii au transportat victimele, cu mașinile personale, într-un oraș învecinat.

Atacul este unul dintre cele mai grave, înregistrate în ultima perioadă în 
Pakistan. Poliția îi acuză pe talibani de comiterea atentatului.

1 Britanicii vor plăti 500 de lire 
dacă ajung beți la spital

Taxă pentru britanicii care ajung la spital în stare de ebrietate. în
grijorată de numărul în creștere al celor spitalizați din cauza con
sumului de alcool, o organizație britanică le recomandă 
autorităților să impună o taxă de peste 500 de lire.

Potrivit unui studiu recent, 
făcut de aceeași organizație, cos
turile abuzului de alcool pentru Ser
viciul Național de Sănătate sunt de 
circa trei miliarde de lire sterline 
anual. Internările în spital ale celor 
aflați sub influența alcoolului s-au 
dublat în ultimul deceniu.
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Modele

e£> Integrante 
i=î> Rebus

DlcționanOst, Arab, Neon, Saca, Step, Semit, Teo, Oar, Pis, Rap

Negație

Poftim

Izolat

Irosire

Edenul

Efemeri

Ustensilă 
de cusut

Patru 
roman

depune 
un ju
rământ

vas 
pentru 

__ apă__  
A asigura

Program 
școlar

Mers 
Papuc 

în front!

în vest! 
într-o 
doară!

Specie 
de felină

_____
Medica- 

ment
Cucernic

Centre de 
comandă 
Distrage 
atenția

Apune 
tn ordine
Schim
bătoare

LfUQ, (Al C3 0 OuQ,C§ O»
Dicționar: Mart, Ama, Șrot, ETC..

Ispravă

în plic!

să vedem

Indivizi

DoctiI

i Fibră

Act de 
violentă ______ 1Pusă în 

circulație

Rupturi în 
scoarță

■ (Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Tinde spre 
perfecțiune

“Arta este o minciună care face

A des
părți

?{...)

Argint

întins

Ifose

Perete!

Suferă 
de sete

A iubi
(înv.)

Măsuri 
de terenLucrător 

în mină
Preparat 
culinar

Plantă 
textilă 
Produs 
furajer

Prinsă în 
cursa de 
șoareci 
Infimi

Picasso

Rănit
CleL_ 

Dop de 
lemn

Bazți 
pe expe

riență

Atacuri 
în valuri

Mirată
Rasa, 
specie

Fragede

Aban
donat

<-

Lăiet!
___________5

Aspre în 
vorbire 
Martie 
Etaj

ș.a.m.d. 
Senti

ment de 
liniște

Trage la 
un pol

Căi de 
rulare

Negustor 
de cărți

indica

Vas de 
laborator

în pace!

Curte!

Ciolan
în orice 

vers!

Vedetă 
de 

cinema

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |l0

2

3

4 ■ al
5 - A
6 B
7

.1
1

8 . !

9

10

Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACINOȘI, AGASAȚI, AGIL, AMA, ANI, 

APĂRA, AR, AȚE, BLĂNI, BRAZI, 
CANARISIRE, CATILINARE, 

ILUMINATOR, IRONIZATOR, IȚI, LIRĂ, 
NA, OPINARE, OT, OZONA, 

PRĂVĂLATIC, PROTOTIPIC, PU, RA, 
RECAPITULA, REPEZITURĂ, SÂN, SL, 

ȘTIR, TAS, TEN, TISA, TU, UN, VAN, 
Petru ARDELEAN - AȘAf

Viorel Naghi - Vladimiresci

6 5 7 1 9 00
 I

9 7 8 6 1 4
1 2 6 3 9

5 2 6 8 9
3 2 8 4 7
4 6 1 7 5 3 2
7 8 9 5 2 6
1 6 2 9
5 6 3 8 7 4 5 ’1
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Case/ Ga isonie». -Apartamente

GARSONIERĂ, confort sporit Geoagiu Băi, preț 14.500 
■egociabil. Tel: 0744.513.201 sau 0744.671.110.

Vând mașină de cusut „CAMELIA" fia picior 1 Preț negociabil, stare per
fectă. Informații la: 0254. 222.348, 0720.86".B6I

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet, 
salariu atractiv

. artaroent 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la- 
resie faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, mare și

1 upabf imediat, zonă foarte liniștită, Str. Călugăreni, Deva (per- 
zică). Tel. 0758.063.622.

arsonieră. zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 euro, negociabil, 
e la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 

03

urgent două case în aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, la 
-• principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 euro. Tel. 0744.549 312; 
217.553.

d apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în tota- 
. localitatea Simeria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Neptun, 

15, sc. C, ap. 30, Deva.

• / ccr-er. x Deva. Bd-ul Decebal. bl. J, parter, suprafața

Închin?,. Srgir: spațiu comercM. r b De. a. p:ntru producție
sau depoziL .Are toate uniiurrie s Jccăr e -ecesara Te. Aj;

Ofer '-ameră de închiriat in imobil, axă 
tu 1, salariaiă sau pensionară. Tel: 074 • 011 “T

/ând minibus Volkswagen, 8*1 diesel, an de fabricație 1990, stare bună, 
:unt persoană fizică. Preț 2.000 euro. Tel. 0728.308.583.

7ând Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
lirbag, radio/cd, servodirecție, 70.000 km. înmatriculată. Preț: 3.900 
uro, negociabil. Telefon: 0723.893.599 T.t.e orele 11:00 și 20:00. 
Jfer și rog seriozitate.

7ând două pompe de injecție pentru „Tractor U650”, zece pentru 
ARO”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

enault Megane, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, full 
tixe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 

C •§,«2,717.

Octavia Break, albă, 1,9 TDI, an fabricație 2003, 
options, garaj, unic proprietar, taxe la zi. Preț: 

1'41.632,0254.260.909.

LeeorXBMimncă

reparator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate de navetă Deva, 
unedoara, Orăștie. Tel: 0740.247.383.

’ut să lucrez ca muncitor necalificat, în toate domeniile, la persoane 
teresate; lucrez în acord. Tel: 0741.053.085.

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Teodolite. microscoape. lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, de circa 65 de ani. 6C 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 la tel. 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 PSI, 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 de 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 de : consultanță financiară și 
comercială; înființări societăți comerciale I.I, 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. 
"5" 434: 0254260.909.

Vtad ian 4r asaț ca 5 ftacts (20D taL tafnpu oi 3 curele de masaj 
piaca. Vârf wx 4c aâerfM <500 ta» Vtad dozator de ap* (200
tai. Tei 074J 011 rn.
Vând patefon, anii 1930-1940. in sare âc cu ace de rezervă ș;
plăci muzică de jazz, clasică, șlagăre mttxBațknaJe. TeL 0722.142.458. 
Deva.

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

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC 

PALMIRA SERVJMPEX SRL titular al proiectului, 
anunță depunerea documentației tehnice în vederea 
obținerii acordului de mediu pentru obiectivul “Pensiune 
turistică”, situat în Hațeg, Str. Timișoarei, nr. 6, jud. Hune
doara.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hune
doara, din Deva, Str. Aurel Vlaicu nr. 25, de luni până joi 
(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.

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

0254.234.448.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

1 lună -10 lei
3 luni - 28,5 Iei
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 publicitate;

- 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.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

str. Mihai Viteazu, nr.10, 330091 Deva, RO
Tel. (004) 0254 205100 Fax (004) 0254 205111 

e-mail: offiee@deva.rosilva.ro web: http://silvahd.ro
-O
FSC

.RECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în data de 14.01.2010, ora 12, 
■cație deschisă de tip mixt pentru masă lemnoasă pe picior din producția anului 
0. Preselecția va avea loc în data de 11.01.2010, ora 15. Preselecția și licitația 
or desfășura la sediul D.S.Hunedoara din Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10. 
nul de masă lemnoasă pe picior care se licitează este de 109342 mc, din cșre: 
ase - 6894 mc, fag - 83221 mc, quercinee - 7544 mc, diverse tari - 9713 mc, 
i moi - 1970 mc. Lista partizilor care se licitează poate fi consultată la sediul 

îedoara și pe internet la adresa: www.rosilva.ro. După licitație, precum și în 
ul 15-29 ianuarie 2010, vor avea loc ședințe de negociere directă a masei 
s nevalorificată prin licitație. Condițiile de admitere la negociere sunt 

. ca la licitație. Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254.205100, fax: 
J5111.

î (text maxim 50 de cuvinte)

■ I
I Nume...........................................Prenume......................................... !
! Strada................................................. Nr........Bl............... Sc............ :I
î Ap......Localitatea................................... Județul.............................. ■
! C.I. seria............... nr......................................................................... ;
î Eliberat de..................... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE. j

! Semnătură
• I

! 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- I 
■ cui de lângă Deva Mali și Ia 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, I
> cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta- I 
; Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

^icăpublicitatepersoanefaridice: fPreț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț eu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai:

http://www.consultinganka.ro
mailto:offiee@deva.rosilva.ro
http://silvahd.ro
http://www.rosilva.ro


Atacantul Adrian Mutu a jucat o repriză pentru Fiorentina și a marcat un gol în meciul amical 
f- câștigat, sâmbătă, cu formația de amatori Cerbaia.

Luni. 4 ianuu

România a învins Australia, 
scor 2-1, la Cupa Hopman
Echipa României, formată 
din Sorana Cârstea și Victor 
Hănescu, a învins Australia, 
scor 2-1, la Cupa Hopman, 
competiție de dublu mixt la 
tenis, care se desfășoară la 
Perth.

Sorana Cârstea a învins-o în 
primul meci pe Samantha Stosur, 
cu scorul de 3-6, 6-4, 6-3. în al 
doilea meci, Lleyton Hewitt a tre
cut de Victor Hănescu, cu scorul de 
3-6, 6-3, 7-6 (7-2). La dublu mixt, 
Sorana și Victor au învins perechea 
Stosur/Hewitt, cu scorul de 7-5, 6- 
1. Din grupa României la Cupa 
Hopman mai fac parte Spania și 
SUA. Următorul meci al României 
va avea loc la 5 ianuarie, cu 
Spania.

Sorana Cârstea:
A fost o zi perfectă 
pentru mine

Jucătoarea de tenis Sorana 
Cârstea, care s-a impus în Cupa

Hopman, alături de Victor 
Hănescu, în fața Australiei, scor 2- 
1, a calificat drept perfectă ziua de 
sâmbătă, în care a reușit această 
performanță.

"Pentru mine a fost o zi 
perfectă. Am avut un meci de sim
plu foarte bun, în care m-am impus 
în fața Samanthei Stosur, numărul 
13 mondial. Apoi, am jucat pentru 
prima dată

cu Victor (Hănescu) la dublu 
mixt și am câștigat. Nu îmi puteam 
dori mai mult de atât", a spus 
sportiva română. Victor Hănescu s- 
a declarat extenuat, după meciul de 
dublu mixt de la Perth: "Sunt foarte 
obosit. Aici este extrem de cald și 
umiditatea este mare, iar eu am 
venit din România, după un 
Crăciun cu zăpadă și multă mân
care".

Echipa României, formată din 
Sorana Cârstea și Victor Hănescu, 
a învins Australia, scor 2-1, într-o 
întâlnire din cadrul grupei A a 
Cupei Hopman, competiție de 
dublu mixt la tenis.

O spectatoare a murit 
după un accident 
la Raliul Dakar 2010
O spectatoare grav rănită în 
timpul ieșirii în decor a unui 
concurent în prima etapă la 
Raliul Dakar 2010, între 
Buenos Aires și Cordoba, a 
murit, au anunțat, sâmbătă, 
surse medicale.

clarat Norberto Brusa, medic la spi
talul din Cordoba.

Alte patru persoane au fost 
rănite

"Ca urmare a unei ieșiri în 
decor, mașina cu numărul de concurs 
418, cu echipajul germano-elvețian 
Mirco Schultis-Ulrich Leardi, a lovit 
un grup de spectatori la kilometrul

"O femeie de 28 de ani a murit. 
A suferit grave traumatisme 
craniene, dar și la abdomen și pelvis, 
în timpul transportării la spital, 
inima i s-a oprit de două ori. în ciuda 
îngrijirilor primite, ea a murit", a de-

75 al specialei zilei. Mai multe per
soane au fost rănite, iar una se află în 
stare critică", au anunțat organiza
torii competiției. Organizatorii au 
precizat că persoanele rănite au fost 
transportate imediat cu elicopterele 
la spital.

Lobonț și Piț au jucat câte o repriză 
pentru AS Roma într-un meci amical cu Cis

Formația AS Roma, la care evoluează 
românii Bogdan Lobonț și Adrian Piț, a în
vins, sâmbătă, cu scorul de 3-0 (1-0) echipa 
Cisco, din liga a patra italiană, într-un meci 
amical disputat pe stadionul Flaminio.

Golurile au fost înscrise de Menez '26 
și Julio Baptista '54, '76. Adrian Piț a fost 
titular în linia defensivă a formației din 
Serie A, el evoluând până la finalul primei 
reprize. în partea a doua a jocului, poarta 
echipei AS Roma a fost apărată de Lobonț.

La AS Roma a jucat, în repriza a doua, 
și Luca Toni, împrumutat grupării italiene 
în această săptămână de către Bayem 
Munchen.

Mutu a jucat o repriză și a marcat un gol
in amicalul cu echipa Cerbaia

Atacantul Adrian Mutu a jucat o repriz 
tru Fiorentina și a marcat un gol în meciul î 

câștigat, sâmbătă, cu formația de amatori C
Mutu a jucat în prima repriză și a ma, 

minutul 10. El a fost coautor și la golul mai 
Gilardino, în minutul 3. Celelalte goluri au 1 
scrise de Gilardino (încă două), Castillo 
Babacar (2). La partidă au asistat circa 7.( 
spectatori.

Rafael Nadal a câștigat turneul demonstrat v
de la Abu Dhabi

Spaniolul Rafael Nadal a câștigat turneul 
demonstrativ de tenis de la Abu Dhabi, după ce 
l-a învins pe suedezul Robin Soderling, scor 7-6 
(7/3), 7-5.

Elvețianul Roger Federer, numărul 1 mon
dial, a ocupat locul trei, după ce a trecut de span
iolul David Ferrer, scor 6-1, 7-5.

Carmen Amariei a câștigat Cupa Danemar i, 
cu FCK Copenhaga

fost declarat MVP-ul finalei, cu
intervenții reușite.

Handbalista româna urat
teren în minutul 8 al f Cu
Danemarcei, marcând 3 £ > . în ti:
ce de la FCK s-a mai ren Rieg

Echipa de handbal feminin 
FCK Copenhaga, la care joacă 
și interul naționalei României, 
Carmen Amariei, a câștigat 
sâmbătă Cupa Danemarcei, 
după ce a învins în finală for
mația SK Aarhus, scor 23-22 
(13-12).

FCK a dominat partida până în 
minutul 55, când SK Aarhus a preluat

conducerea. 20-21.
Meciul a continuat echilibrat, Car

men Amariei egalând, 22-22, când mai 
erau trei minute din finală. Riegelhuth 
a marcat pentru FCK, 23-22, de la șapte 
metri, iar portarul Cecilie Leganger a 
reușit a 17-a intervenție, în ultimul 
minut al meciului. Meciul s-a încheiat 
dramatic, cu același scor 23-22, după ce 
Okkelsen de la SK Aarhus a ratat de la 
7 metri, în ultima șansa de a trimite par
tida în prelungiri. Portarul Leganger a

huth, cu 6 reușite. Principal', 
toare pentru SK Aarhus a '' 
cu 6 goluri.

"Sunt fericită pentr. 
și pentru că am începu* 
câștigarea unui trofeu. îm •f-'f' J 
la fel și in campionat, iai - A 
pionilor să ajungem cât i ' • 
clarat Carmen Ama 
MEDIAFAX, la finalul 
Aarhus.

în campionatul ini-, 
lider, neînvinsă, cu 22 dt 
primele 11 etape jucate.

De asemenea, for> , 
evoluează Carmen Amas 
primul meci din 2010, c< 
grupa D a Ligii Campion 
uarie, în deplasare, cu 
gograd. FCK ocupă locul 
D, cu 4 puncte.


