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„Avem șanse 
să ne salvăm”

Brokerul devean nu a fost eliberat 
din arest, nici a șaptea oară

pag. 4
Brokerul devean, Adriana Constantin a fost prezentă, ieri, 
la Tribunalul Hunedoara pentru a cere, pentru a șaptea oară, 
să fie eliberată condiționat. Magistrații hunedoreni nu au 
propus eliberarea inculpatei.

Mineritul din Valea Jiului, 
în vizorul Guvernului

Cr pag. 3
O comisie interministerială, formată din reprezentanți ai 
Guvernului de rangul II, a ajuns, ieri, în Valea Jiului pentru 
a găsi soluții de continuare a activității în minerit și de dez
voltare a zonei.
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Cum se face „praf’ Muzeul 
Aurului din municipiul Brad

Din cuprins
Andreea Răducan 
își lansează cartea 

autobiografică

Colita lilcerativă 
- o boală 
nflamatorie a 
intestinului

Eveniment
Trei accidente rutiere,
patru persoane rănite

Eveniment

Clădirea, care găzduia Muzeul Aurului din Brad, 
a fost, paradoxal, distrusă prin renovare.
Imobilul clasat în lista imobilelor din patrimo
niul cultural al României a fost renovat fără

avizele cerute de lege, astfel încât clădirea actu
ală nu mai seamănă deloc cu cea construită la în
ceputul secolului al XX - lea. Autoritățile aruncă 
responsabilitatea distrugerii clădirii de la una la

alta. în joc, sunt de fapt 60 de miliarde de lei 
vechi, suma care este preconizată să fie investită
în renovarea clădirii.

Primarul comunei 
Crișcior, Ovidiu Furdui

Pentru că face eforturi de
osebite pentru a păstra 
functional liceul din local
itate, în condițiile în care 
bugetul comunei a fost 
diminuat.

S-a dat liber la exproprieri
Terenurile pentru construcțiile de interes 

ațional vor putea fi expropriate mai repede, 
upă ce Parlamentul a adoptat legea care regle- 
lentează această procedură.

de blamat

CbebOati guștasl sl aiiMtMU

Purtătorul de cuvânt al 
Inspectoratului Școlar 
Județean Hunedoara, 
Raluca Iacobescu

Pentru că, ori de câte ori i se solicită informații 
în legătură cu diverse activități din învățămân
tul hunedorean, ori nu știe să răspundă, ori nu 
are datele necesare.
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► DM 7 Deva - Simeria
► D.I 687 Cristur - Hunedoara
► DJ 687 Hunedoara - Hășclat
► DN 66 Călan - Băeia
► DN7 Mintia - Vețel
► DN7 Vețel - Leșnic

► DN7 leșnic - Săcămaș
► DN7 Ilia - Gurasatla
► DX7 Gurasada - Burjuc
► DN7 Burjuc-Zam
► DX 76 Câinelui de Jos
► Petroșani pe DX 66

-^■Sfântul Zilei HOROSCOP

f greco-catolic 
Imaculata concepere a 
Preas. Fee. Maria

f romano-catolic
Ss. Juan Diego
Cuahtlatoatzin

_________________  \

RețeW rilei

Ruladă de 
biscuiți cu 
cafea și nucă

Ingrediente:

- 1/2 kg biscuiți obișnuiți
- 2 cești cafea preparată
- 1 ceașcă zahăr pudră
- 3 linguri cacao
- 1 linguriță helas (sau zeama de la 
1/2 de lămâie)
- 1 ceașcă miez de nucă măcinat.
Pentru cremă;
- 1 pachet margarina
-1 ceașcă zahăr pudră.

Mod de preparare:

Dai biscuiții prin mașina de tocat, 

apoi adaugi peste ei zahărul pudră, 

cafeaua, cacaoa și zeama de lămâie și 

amesteci până se omogenizează, 
întinzi o folie de celofan, presari nuca 

uniform, întinzi cu grijă pasta de bis

cuiți, apoi pui margarina frecată cu za

hărul pudră. Rulezi cu atenție prăjitura, 

fără să prinzi în interior folia de celo

fan. O dai la rece pentru câteva ore, 

apoi o tai felii.

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091 
Informații CFR 0254.212.725

< ...............

Pomenirea zămislirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu 
de către Sfânta Ana. Pomenirea Sfintei proorocițe Ana, 
mama Proorocului Samuel.

Domnul și Dumnezeul nostru, vrând să- 
Și gătească pentru Sine biserică însuflețită și 
casă sfântă pentru sălășluirea Lui, a trimis pe 
îngerul Său la drepții loachim și Ana - căci din 
aceștia avea să se nască Maica Sa după trup - 
și a arătat mai dinainte că va zămisli cea 
stearpă și cea care nu avea copii, pentru ca să 
adeverească zămislirea Lui din Sfânta te
ci oară. Astfel, Sfânta Fecioară Maria a fost 
zămislită din făgăduință, dar din unire și din 
sămânță bărbătească. Numai Domnul nostru 
lisus Hristos a fost zămislit fără unire și fără 
sămânță bărbătească și S-a născut din Sfânta 
Fecioară Maria mai presus de înțelegere, așa 
cum numai El știe; fiind Dumnezeu desăvârșit 
a luat trup desăvârșit, așa precum și la început 
a făcut și a plăsmuit firea omenească.

Prăznuim dar această zi cu aducere am
inte de cuvintele spuse drepților loachim și 
Ana de îngerul care le-a binevestit sfânta 
zămislire a Preacuratei Născătoare de Dum
nezeu. Dumnezeu, Cel ce a tăcut lumea din 
nimic, a prefăcut în fapte aceste cuvinte; a 
trezit pântecele cel sterp spre rodire și a făcut 
în chip minunat maică născătoare de copii pe 
aceea ce îmbătrânise fără să nască. Dumnezeu 
a dat acest rod vrednic de ruga drepților 
loachim și Ana, din care avea să vină însuși 
Dumnezeu în trup spre nașterea din nou a 
lumii. Dumnezeu a binevoit ca acești înțelepți 
părinți să nască pe Fecioara, pe cea hotărâtă 
mai înainte de veac, pe cea aleasă din toate 
neamurile să fie Născătoare de Dumnezeu 
pentru mântuirea oamenilor.

S fânta și fericita Ana prooroci ța era din 
cetatea Armatem, din muntele Efraim. Era

căsătorită cu un bărbat din seminția lui Levi, 
numit Elcana. Pentru că era stearpă și nu făcea 
copii, bărbatul ei și-a mai luat o femeie, pe Fe- 
nana, rivala ei, cu care a făcut copii și s-a bu
curat. Ana, ca-și cum nu i-ar fi fost îndeajuns 
durerea pricinuită de sterpiciunea ei, mai era 
și defăimată de bărbat și de rivală, de rude și 
prieteni. Și se ruga mult lui Dumnezeu sâ-i dea 
copii, dar n-a izbutit nimic, deși împlinea fără 
trândăvie poruncile Legii: Că uneori chiar 
sfinților cu anevoie și cu încetul și târziu li se 
împlinesc cererile.

Suindu-se dar Ana cu bărbatul ei în 
Silom, în casa atotputernicului Dumnezeu, ca 
să aducă Jertfe prin mâna lui Eli preotul, ea, 
după săvârșirea jertfelor, a primit numai o 
parte din jertfe, pentru că nu avea fiu sau fiică, 
pe când celelalte femei cu copii au primit câte 
două părți. Asta a întristat-o mult, dar n-a 
deznădăjduit-o, nici nu i-a întunecat fața.

A lăsat însă pe bărbatul ei să plece 
acasă, iar ea a rămas singură în casa Domnu
lui. S-a aruncat cu fața la pământ și s-a rugat 
așa: „Doamne Dumnezeul părinților mei, 
căută spre roaba Ta și spre smerenia mea! Dă- 
mi rodpântecelui meu și Ți-1 voi da Ție să-Ți 
slujească toate zilele vieții lui!”. Dumnezeu 
văzând că Ana nu se dezlipește de casa Lui, că 
se roagă și că stăruie în rugăciunea ei, nu i-a 
făgăduit numai că va da rod pântecelui el, ci 
i-a spus mai dinainte și ce nume va purta fiul 
ce i se va naște. După ce a luat aceasta încred
ințare, ca a plecat de acolo săltând de bucurie. 
A zămislit și a născut pe Proorocul Samuel. 
După ce l-a înțărcat, s-a suit cu el în Silom, a 
căzut înaintea Domnului Dumnezeu și I-a

mulțumit. Preotul Eli a binecuvântat-o, zicând: 
„Să-ți dea ție Dumnezeu un alt rod pântecelui 
în locul lui Samuel, fiul tău”. Ana și-a luat 
copilul și s-a coborât acasă, pentru că era încă 
mic de tot pruncul. Când a ajuns mai măricel, 
l-a luat de mână, l-a suit în casa Domnului 
Dumnezeului cel atotputernic, ca să împlin
ească făgăduința ce-o făcuse Domnului și l-a 
dat în mâna lui Eli preotul. Și i-a făcut maică- 
sa haine preoțești mici, pe măsura lui, și 
copilul slujea cu ele Domnului Dumnezeu 
înaintea lui Eli preotul. Ana se uita la el și se 
bucura. Și a mai născut Ana trei feciori și trei 
fete; și s-a suit în casa Domnului, a căzut cu 
fața la pământ și-L lăuda pe Domnul. Pentru 
aceea și zicea: „Cea stearpă a născut șapte, iar 
cea cu mulți fii a slăbit. Că ea sălta de bucurie 
pentru cei șapte copii ai ei, iar Fenana, rivala 
ei, după ce a născut cinci copii, a ajuns stearpă 
și n-a mai născut. Ana a trăit vreme îndelun
gată, a lăudat pe Domnul și a proorocit, iar mai 
pe urmă s-a mutat în locașurile cele veșnice.

9 decembrie
de-a lungul timpului

1941: Al doilea război mondial: China declară război 
Japoniei, Germaniei și Italiei

1960: Este semnat, la Washington, primul Angajament 
postbelic, în domeniul culturii, învățământului și științei între 
România și SUA

1966: Intră în funcțiune Hidrocentrala Vidraru de pe râul 
Argeș

1967: Marea Adunare Națională a ales în funcția de 
președinte al Consiliului de Stat pe Nicolae Ceaușescu, în locul 
lui Chivu Stoica

1968: SUA: A avut loc prima demonstrație a utilizării 
fflouse-ului

1990: Lech Walesa devine primul președinte al Poloniei 
■we a fost ales de populație

1992: Este anunțată despărțirea dintre prințul Charles, 
, Pi inț de Wales și Diana, Prințesă de Wales

S-au născut
1372: Beatrice a Portugaliei
1608: John Milton, poet și publicist englez
1751: Maria Luisa de Parma, soția regelui Carol al IV- 

lea al Spaniei
1878: Marele Duce Mihail, fratele ultimului țar al Rusiei
1917: Leo James Rainwater, fizician american
1926: Henry Way Kendall, fizician american
1941: Mircea Vaida, poet, eseist și istoric literar român
1949: Alexandru Ciocâlteu, politician român

Comemorări:

1565: Papa Pius al IV-lea
1641: Anthonis van Dyck, pictor flamand
1669: Papa Clement al lX-lea
1937: Gustaf Dalen, fizician suedez, laureat al 

Premiului Nobel
1941: Dmitri Merejkovski, scriitor rus
1963: Teofil T. Vescan, fizician și pedagog român
1996: Mary Leakey, antropolog britanic

Bancurile zilei
© © ©

Alinuța lipsește 3 săptă

mâni de la școală.

Când vine înapoi, un profe

sor o întreabă de ce lipsit.

- Păi, a murit bunica.

- Cum a murit, când am 

văzut-o ieri la geam?

- Știu, o ținem acolo până

vine poștașul cu pensia.

© © ©
Alinuța o întreabă pe bu

nica ei;
- Bunico, tu ai avut, vreo

dată, un amant?
- Doamne, Dumnezeule! 

striga bunica, urcând repede în 
pod, unde descuie un dulap pră
pădit, din care se prăbușește un 
schelet.

© © ©
Două șoricioaice vorbeau:
Prima: - Auzi, dragă? Am 

un nou prieten. Uite, am și o 
poză cu el...

A doua; - Dar ăsta e un li
liac!

Prima: - Da? Și mie mi-a 
zis că-i Batman!

© © ©
Un țăran merge pe stradă,

cu un sconcs. Vine altu' și-l în
treabă:

- Qe faci, bă, cu sconcsu'?
- îl duc acasă, că e iama și- 

1 pun la picioare, să-mi țină 
caid

- Bine, ma, da pute!
- Lasă că se obișnuiește el!

© © ©
întrebare: - Cum prinde, un 

oltean, un iepure?
Răspuns: - Se bagă în tufiș 

și face ca morcovul.

Ferește-te de persoanele lipsite de 
scrupule care încearcă să te exploa
teze. Este cazul să-ți menajezi organis
mul, pentru că riști să te surmenezi.

Este o zi importantă pe plan afec
tiv, marcată poate de o uniune, o întâl
nire cu o persoană care corespunde
aspirațiilor tale. Sfaturile unor nativi în 
Rac sau Gemeni se dovedesc utile, pe plan I
nanciar.

Ești mai competitiv ca de obicei. 
Duci la bun sfârșit proiecte ambi
țioase, chiar dacă ai un număr destul 
de mare de concurenți.

Sentimentele tale sunt intense, ex
plicite și pline de căldură. Cuplurile în 
care există diferențe considerabile de 
vârstă găsesc în acest lucru o atracție 
în plus.

Proiectele sau demersurile în curs 
vor fi încununate de succes. Este im
portant să fii la zi cu sarcinile de ser
viciu. Dacă vrei să începi noi proiecte, 
ar fî bine să le amâni.

Relația amoroasă se bucură de o 
foarte bună înțelegere pe plan fizic. 
Ești mai sensibil ca de obicei la plăce
rile senzuale. Este o zi bună și pentru cei ca
se logodesc, se căsătoresc sau își reînnoiesc j
rămintele.

Ca să duci la bun sfârșit ambițiile 
profesionale, ești obligat să îndepli
nești sarcini complicate și supărătoare. 
Insă este unicul preț pe care trebuie să-
I plătești, pentru a avea niște rezultate exce
ționale

Nativii singuri au un aer de mari 
cuceritori. Dacă trăiești în cuplu, s-ar 
putea să traversezi o perioadă în care 
momentele de liniște se combină cu 
cele tensionate.

Nu lași pe nimeni altcineva să se 
ocupe de bugetul lămilial, în afară de 
tine. Ai posibilitatea de a încheia o 
afacere avantajoasă cu bunuri fami
liale.

Nu-ți lăsa unul dintre amici să 
abuzeze de amabilitatea ta. Este bine 
să-i impui niște limite, dacă nu vrei să 
suporți încontinuu mici neplăceri.

îți urmezi obiectivele profesionale 
fără să te lași influențat de obstacolele 
de pe drum. Nici meschinăriile sau 
criticile nu reușesc să te oprească.

Ai o nevoie uneori exagerată de 
independență, iar acest lucru poate 
provoca ostilitatea generală, atât în
mediul profesional, cât și printre cei apropit
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Președintele Traian Basescu a apreciat. miercuri scară. Iu TI H. că sidufia 
Guvernului privind indemnizația și concediul pentru creșterea copilului 
este bună, pentru că previne deprofesionalizarea și împacă toate opțiunile 
posibile.
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Mineritul din Valea Jiului, în vizorul Guvernului
3 comisie interministerială, formată 
lin reprezentanți ai Guvernului de 
angul II, a ajuns, ieri, în Valea Jiului 
>entru a găsi soluții de continuare a 
ictivității în minerit și de dezvoltare 
i zonei.

j-a avut în vedere, de asemenea, și per- 
ipectiva includerii unităților miniere 
•onsiderate viabile într-un complex 
:ncrgetic. Comisia a venit la această în- 
âlnire cu doar două zile înainte ca posi
bilitatea acordării subvenției în minerit 
;i după anul 2011 să fie decisă în cadrul 
Comisiei Europene. Din comisia inter- 
ninisterială, prezentă ieri în Valea Jiu- 
ui, fac parte reprezentanți ai 
Ministerului Economiei, Dezvoltării 
legionale și Turismului, Transporturi- 
Or, Infrastructurii și Administrației, 
irecum și ai Finanțelor Publice și 
Muncii, dar și președintele Agenției 
lomâne pentru Dezvoltarea Durabilă a 
'onelor Industriale (ARDDZ1). Marcel 
loară, șeful ARDDZI, a precizat că se 
mali-zează soluțiile de dezvoltare a 
/ăii Jiului, urmând ca o decizie perti- 
.entă să fie luată la București. „Se pune 
>ro-blema, la momentul actual, analizei 
i ce putem să facem, în limita capac- 
tății pe care o avem. Despre asta este 

discuția. Orice proces decizional are 
nevoie de o analiză”, a precizat Marcel 
Hoară.

Reprezentanții comisiei ar trebui să 
vadă „pe viu” activitatea din subteran

Reprezentanții sindicatelor își declară 
însă scepticismul, fiind de părere că, 
dacă reprezentanții comisiei nu văd „pe 
viu” ceea ce se întâmplă în subteranul 
Văii Jiului, nu vor putea lua o decizie 
bună. „în primul rând, această comisie 
ar trebui să se deplaseze într-o subuni
tate minieră, să vadă activitatea extrac
tivă din subteran, pentru că, dacă 
vorbim de minerit, vorbim despre 
locurile de muncă din subteran, și să 
vedem care sunt alternativele. Ulterior, 
se va lua o decizie, probabil o hotărâre 
de guvern, în ceea ce privește alterna
tivele din Valea Jiului. Noi așteptăm din 
1990 o alternativă, lucru care nu s-a în
tâmplat nici până astăzi. Să sperăm că 
nu rămâne numai o bifare a deplasării 
unei comisii interministeriale, pe care 
Blocul Național Sindical și Liga Sindi
catelor Miniere Valea Jiului a avut-o în 
vedere. Așteptăm rezultatele, pentru că 
sunt mai importante decât niște discuții 
interminabile. Până acum, nu s-a apli
cat nici un program alternativ, pentru

că, din varii motive, Valea Jiului este 
marginalizată. Sper ca, măcar în ceasul 
al treisprezecelea, să avem șanse de 
reușită”, a precizat Zoltan Lacataș, li
derul LSMVJ.

Primarii din Valea Jiului sunt optimiști

Primarii Văii Jiului, care, dacă se vor 

închide minele, vor avea parte de un 
dezastru economic, se declară opti
miști. „E o întâlnire așteptată și să 
sperăm că există dorința ca Valea Jiului 
să primească sprijin. Pentru Uricani ar 
fi un dezastru dacă s-ar închide mina, 
fără a avea o altă alternativă prin care 
să fie aduși bani. Va trebui să găsim 
soluții în așa fel încât, la momentul în 

care vom spune că mineritul se închide, 
să avem alternative deja realizate”, a 
precizat Dănuț Buhăescu, primarul 
orașului Uricani.

Anamaria NEDELCOFF

Gripa stă departe de hunedoreni 
cazuri raportate la trei săptămâni ante
rioare. Comparativ cu anul trecut, în 
aceeași perioadă, și rata persoanelor 
care s-au vaccinat antigripal este una 
normală”, a declarat directorul adjunct 
din cadrul DSP Hunedoara, Cecilia 
Birău. Până în momentul de față, au 
fost vaccinați antigripal 18.074 de 
hunedoreni, iar în săptămâna 29 noiem

brie- 5 decembrie, s-au vac
cinat 2.119 persoane.

| Conform directorului ad- L junct al DSP Hunedoara, 
rata hunedoreni lor care 
s-au vaccinat este în I ușoară scădere, com
parativ cu anul prece- 

țK dent, din cauză că, 
până acum nu s-a 

înregistrat nici 
un caz de gripă 
sezonieră în 
județul 
Hunedoara.

Aproximativ 1.300 de cazuri de vi- 
oze și pneumonii s-a*u înregistrat, în 
ăptămâna 29 noiembrie- 5 decem
brie, în județul Hunedoara. Numărul 
tersoanelor care au fost internate din 
^uza acestor infecții respiratorii a 
ost de aproximativ 60. în ceea ce 
irivește gripa, se pare că deocam- 
lată stă departe de hunedoreni.

Jirecția de Sănătate Publică 
DSP) Hunedoara a înregis- 
at un număr de 1.353 
azuri de infecții acute res- 
tiratorii, aproape de două 
ri mai puțin comparativ cu 
nul trecut, când s-au în- 
egistrat, în aceeași pe- 
ioadă a anului 3.424 
e astfel de cazuri. în 
ceastă săptămână, 
u fost internați 61 
e hunedoreni. 
Este o scădere cu 
'3.23 la sută, față 
e media aritmet- 
:ă a numărului de

Petrila iese din schema amplasării 
deponeeior din județ
Consiliul Județean renunță la amenajarea 
deponeului ecologic de la Petrila. După ce 
amenajarea deponeului, pe raza localității 
Petrila, a fost boicotată de mai multe ori, 
din cauza consilierilor PSD, din CL Petrila, 
președintele CJ Hunedoara, Mircea Moloț, 
a început căutările pentru o altă locație. 
Mai mult, Consiliul Județean a primit și o 
adresă din partea Primăriei Băcia, prin care 
se arată că peste o mie de persoane din co
mună nu sunt de acord cu amenajarea celui 
dc-al doilea deponeu la Bârcea. Drept pen
tru care, Moloț are în vederea amenajarea 
unui deponeu de o mai mare capacitate, 
amplasat în apropierea drumului care face 
legătura între Hășdat și Silvaș. Terenul, cu 
o suprafață 25 de hectare, se află în propri
etate privată, drept pentru care CJ Hune
doara intenționează să achiziționeze acest 
teren pentru a putea amenaja deponeul. 
„Vom face în loc de două deponeuri mai 
mici, unul mai mare. Am înțeles că propri
etarii nu-și folosesc terenurile așa că avem 
în vedere achiziția lor. Proiectul trebuie fi
nalizat până în martie, așa că nu avem timp 
de pierdut. Sper să nu pierdem și această 
ocazie de a amenaja deponeuri în județ, fi
indcă asta ar însemna niște costuri uriașe 
pentru trasportul deșeurilor în alte județe, 
respectiv Arad sau Gorj, în momentul în 
care se vor închide gropile de gunoi”, a de
clarat președintele CJ Hunedoara, Mircea 
Moloț. (LN.)

Devenii sunt așteptați cu 
dosarele pentru ANL

Devenii care au despus dosarele pentru 
o locuință ANL sunt așteptați la sediul 
Serviciului Public Local de Asistență 
Socială (SPLAS) din municipiul Deva, 
situat pe strada Cuza Vodă, numărul 36, 
bloc 112, pentru actualizarea dosarelor 
pe care le-au depus până acum, pentru 
includerea lor în lista de priorități afer
entă anului 2011. Toți devenii care și- 
au depus aceste dosare trebuie să se

prezinte, la sediul SPLAS, până în data 
de 30 decembrie. Persoanele care nu își 
vor completa dosarele cu actele nece
sare, nu vor fi incluse în lista de prior
ități. Această listă se întocmește în 
fiecare an, în baza dasarelor depuse și 
completate cu documentele actualizate 
până în data de 30 decembrie.

Petronela Tămaș

Societate Comerciali din Deva 
angajează

Copii, umiliți de mame, înainte de a se naște
!um vrem noi românii să ieșim din 
ărăcia și înapoierea la care ne-am con- 
amnat singuri, când îi transformăm pe 
opii în pomanagii înainte de a se 
aște? Imaginile cu babe isterice care 
ii rup hainele, și așa zdrențuite, pentru 
sticlă de aghiasmă sau un blid de fa- 

ole, ori un carton cu o „mână” de col
za, au devenit emblematice pentru 
.omânia. Am crezut că mai trăiește o 
enerație de pomanagii, de oameni în 
ârstă, cu reminiscențe din vremea co- 
îunismului în care doar aerul și ziarul 
cânteia se puteau procura fără înghe- 
aială. Am crezut că tânăra generație, 
are are o deschidere spre lumea civi- 
zată, care circulă liber prin Europa, va 
obândi o anumită demnitate. Demni- 
itea oamenilor care își finanțează viața

din muncă cinstită și nu așteaptă po
mană de la nimeni, nici măcar de la stat. 
M-am înșelat amarnic. Românii nu 
numai că nu și-au câștigat demnitatea, 
dar au început să-i folosească și pe 
copiii nenăscuți ca argumente într-o 
cerșeală penibilă. Am auzit argumente 
îngrozitoare cu care niște viitoare 
mămici încercau să demonstreze cât de 
criminal este actualul Guvern, care nu 
mai are de unde să plătească aproape un 
miliard de euro pe an, pentru indem
nizațiile de creștere a copilului. „Când 
am hotărât să fac un copil mi-am făcut 
un plan. Guvernul mi-a stricat planul. 
Ce să mă fac eu acum cu copilul?”, se 
întreba indignată o viitoare mamă. Mi- 
aș blama mama dacă aș afla că am fost 
năcut în urma unui plan mercantil și nu

pentru că am fost un copil dorit, într-o 
familie de oameni normali. Există, din 
păcate, mame, și nu puține, pentru care 
procreerea a devenit o afacere. Am 
văzut numeroase țigănci cu puradei 
după ele, născuți tot din doi în doi ani 
cu un singur scop: indemnizația pentru 
creșterea copilului și „fabricarea” de 
„miloace de producție” în activitatea de 
cerșit. Nu am văzut ONG-uri sau mame 
indignate, care să iasă în stradă să 
protesteze împotriva cerșetoriei infan
tile și exploatării minorilor. Dar văd 
mame care își poartă copiii prin frig și 
ploaie, cerșind în fața Guvernului niște 
bani, pe care România nu-și permite să- 
i mai plătească.

Ospătar;
Rcccpționcr;
3 instalatori;

la lelejon: 
0254/234.44# 

de lutd până vineri 
între orele # — 16,

în atenția asiguraților CJAS - Hunedoara

Vă aducem la cunăștință că în perioada 09.12.2010 - 14.12.2010, activitatea 
de încasare a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, datorate de per

soanele fizice la F.N.U.A.S.S. este sistată ca urmare a implementării unor noi 
metode în cadrul Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI).

In această perioadă Serviciul Relații cu Asigurații oferă consiliere privind 
asigurările sociale de sănătate la telefoanele: 

0254/218921 sau 219280 interior 302 -relații cu asigurații 
0800800967 Tel Verde - gratuit 

e-mail: relpubl@cjashd.ro

Vă mulțumim pentru înțelegere.
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Fermierii au primit bani în avans

în urma controalelor efectuate, 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) a autorizat la 
plată, până în prezent, în cadrul 
Schemei de Plată Unică pe Suprafață 
(SAPS), un număr de 702.875 fer
mieri. Pentru anul în curs, cuantumul 
alocat plăților directe unice pe 
suprafață este de 80,36 euro'ha, avan
sul plătit fermierilor fiind de 37,85 
euro/ha. Până în prezent au primit 
avansul un număr de 687.954 fer
mieri, respectiv peste 63 la sută dintre 
cei care au depus cereri de sprijin, 
suma plătită depășind 205 milioane 
euro. Plățile sunt efectuate în lei. la 
cursul de 4,2718 lei pentru un euro.

(C.R)

Brădeni, prinși la furat de tablă 
zincată

Doi bărbați din Brad au fost prinși în 
flagrant de agenții Postului de Poliție 
Criscior, în timp ce furau aproximativ 
14 metri pătrati de tablă zincată, de pe 
acoperișul unei magazii. întreaga can
titate de tablă zincată, în valoare de 
aproximativ 400 de lei, a fost recupei- 
ată și restituită societății păgubite. 
Constantin C., de 27 de ani, și Cristian 
C., de 33 de ani, s-au ales cu dosar 
penal pentru comiterea infracțiunii de 
furt calificat. (M.T.)

Hoțul de la Gurasada, identificat 
de polițiști

După ce a furat aparatura electronică 
și mai multe produse alimentare din 
locuința unui bărbat din comuna 
Gurasada, tânărul hoț a fost prins de 
oamenii legii. Polițiștii din cadrul 
Postul de Poliție Gurasada au fost 
alertați de un bărbat din localitate cu 
privire la făptui că în data de 4 decem
brie, înjurai orei 17:00, în locuința sa 
au intrat persoane necunoscute, care 
i-au furat aparatură electronică (un 
DVD Player, un sistem Home Cin
ema, un radiocasetofon), precum și 
mai multe produse alimentare. în 
urma cercetărilor efectuate, a fost 
identificat prezumtivul autor al furtu
lui, Radu B., de 24 de ani, din comuna 
Gurasada. Bunurile furate au fost re
cuperate în totalitate, fiind ridicate de 
la domiciliul suspectului și predate 
părții vătămate. în cauză s-a întocmit 
dosar penal. (M.T.)

La plimbare pe DN7, cu permisul 
suspendat

Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din 
Negrești Oaș, județul Satu Mare, s-a 
ales cu dosar penal după ce- a fost 
prins de oamenii legii în timp ce con
ducea un autoturism în timp ce avea 
permisul suspendat. Dănuț C. a fost 
oprit în trafic, în timp ce conducea un 
autoturism pe DN7, pe raza municip
iului Orăștie. în cauză s-a întocmit 
dosar de cercetare penală. (M.T.)

arest, nici a șaptea oară
Brokerul devean. Adriana Constan
tin a fost prezentă, ieri, la Tribunalul 
Hunedoara pentru a cere, pentru a 
șaptea oară să fie eliberată 
condiționat. Magistrații hunedoreni 
nu au propus eliberarea inculpatei, 
stabilind un nou termen pentru anul 
viitor.

Magistrații hunedoreni au stabilit, ieri, 
în urma procesului care a avut loc la 
Tribunalul Hunedoara, ca brokerul 
Adriana Constantin, din municipiul 
Deva, să nu fie pusă în libertate. Bro
kerul devean a fost acuzat în urmă cu 
aproximativ un an și jumătate, pentru 
înșelăciune cu consecințe deosebit de 
grave, delapidare și fals în înscrisuri 
sub semnătură privată. Deveanca a 
înșelat peste 250 de persoane, reușind 
să-i păgubească pe oameni cu două mil
ioane de euro. „Instanța a menținut mă
sura arestării preventive și a respins 
cererea inculpatei de înlocuire a acestei 
măsuri, cu măsura obligării de a nu 
părăsi țara sau localitatea. Precizez fap
tul că dosarul de fond este suspendat și 
va fi repus pe rol după soluționarea, de 
către Curtea Constituțională, a ex
cepției de neconstituționalitate invocată 
de partea responsabilă civilmente”, a

Trei accidente rutiere, 
patru persoane rănite

F

Patru persoane au fost rănite în 
urma a trei accidente de circulație 
produse, într-o zi, pe șoselele din 
județ.

Unul dintre accidente, soldat cu un 
rănit, s-a produs la ieșire din localitatea 
Căinelu de Jos. Maria P., de 40 de ani, 
din Deva, în timp ce conducea un auto
turism pe DN 76, din direcția Deva spre 
Brad, la ieșirea din localitatea Căinelu 
de Jos, nu a adaptat viteza de deplasare 
la condițiile de carosabil acoperit cu 
apă, a pierdut controlul volanului și, in
trând în derapaj, a părăsit șoseaua și s- 
a izbit de un copac. în urma 
evenimentului rutier conducătorul auto 
a fost ușor rănit.

Căruțaș, rănit pe DN7

Doi bărbați care se aflau într-o căruță 
au fost răniți în urma unui accident care 
s-a produs la intersecția străzilor Horia 
cu Calea Zarandului. Mircea C.. de 33 
de ani, din Deva, în timp ce „conducea” 
o căruță pe strada Horia, pe direcția de 
mers bulevardul Decebal - DN 7. La in
tersecția străzilor Horia cu Calea Zaran

declarat purtătorul de cuvânt din cadrul 
Tribunalului Hunedoara, Ildiko Glă- 
man. Hotărârea Tribunalului Hune
doara a fost dată cu drept de recurs în

dului nu a respectat semnificația indi
catorului „Stop”, a pătruns în inter
secție, moment în care a fost acroșat de 
un autotractor condus regulamentar de 
Sergiu R., de 24 de ani, din orașul 
Pecica, județul Arad.

Pieton, rănit grav la Petroșani

O femeie în vârstă de 52 de ani, din 
Petroșani, a ajuns la spital în stare gravă 
după ce a fost lovită de un autoturism 
în timp ce traversa strada. Alexandru 
N., de 24 de ani, din Vulcan, în timp ce 
conducea un autoturism la intersecția 
străzii Avram lancu cu strada Ion Cre
angă din Petroșani, a surprins și acci
dentat grav o femeie, care a traversat 
strada pe la colțul intersecției. Femeia 
a fost transportată la Spitalul de Ur
gență Petroșani.
Rodica B., de 52 de ani, din Petroșani, 
a rămas internată având diagnosticul 
„fractură de platou tibjal dreapta prin 
accident rutier”. Atât conducătorul auto 
cât și victima au fost testați cu aparatul 
alcooltest, rezultatul fiind negativ. în 
toate cele trei cazuri, oamenii legii au 
întocmit dosare penale pentru vătămare 
corporală din culpă. 

termen de 24 de ore de la pronunțarea 
sentinței. în cazul în care va fi găsită vi
novată, Adriana Constantin riscă până 
la 20 de ani de înschisoare. Următorul

S-a dat liber Ia exproprieri
Terenurile pentru construcțiile de in
teres național vor putea fi expropri
ate mai repede, după ce Parlamentul 
a adoptat legea care reglementează 
această procedură.

Actul normativ reglementează modul 
de expropriere a terenurilor, indiferent 
de forma de proprietate și de statutul ju
ridic, pe care se vor executa lucrări de 
construcție, reabilitare și modernizare 
de căi de transport, lucrările din dome
niul gospodăririi apelor, lucrările de in
teres național de dezvoltare a 
producerii, transportului și distribuției 
de energie electrică și gaze naturale, lu
crările miniere de interes național sau 
lucrările de amenajare, dezvoltare sau 
reabilitare a bazelor sportive sau 
zonelor d.e agrement. După stabilirea 
suprafețelor care urmează a fi expropri
ate, proprietarul va fi anunțat și va avea 
loc o stabilire, de comun acord cu ex
propriatorul, a prețului despăgubirii pe 
care acesta urmează să o primească. 
Valoarea proprietății va fi stabilită de 
către un expert evaluator. Proprietatea 
va putea fi expropriată și în lipsa unui 
acord cu proprietarul acesteia, dacă 

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea; 
circularîști; * gateriști; * tâmplari; * ifroniști

* stivui tori ști; * muncitori necaii ficați;
g:r.-;^TT7--.- tț~- -

Informații la sediul firmei din Chimindia,
nr.121 D. corn, llărău,

sau la iei 0722 574 092; 0354/50102L

termen a fost stabilit pentru 2 februari 
2011.

Petronela Tăma.

acesta refuză exproprierea sau nu s 
ajunge la o înțelegere privind valoare 
despăgubirii. Proprietarii imobilelo. 
care urmează a fi expropriate, sul 
obligați să permită accesul specialiștilc 
în vederea efectuării evaluării, măsuri 
torilor totografice sau a studiilor de spi 
cialitate. Despăgubirile se vor acord 
pe baza unei cereri formulate de cătr 
cel expropriat și va fi însoțită de acte1 
doveditoare ale dreptului de propr: 
etate. Dacă proprietarul nu este d 
acord cu suma propusă ca despăgubiri 
nu face cerere și nu depune actel 
doveditoare ale drepturilor sale asupr 
imobilului, atunci suma propusă de e> 
propriator ca despăgubire va fi conseir 
nată într-un cont bancar, deschis p 
numele expropriatului, și vor fi elibei 
ate doar după îndeplinirea condițiile 
impuse de lege. Prin aplicarea acești 
legi, autoritățile urmăresc reducerea pi 
rioadei de realizare a obiectivelor de ii 
teres național, prin eliminarea timpilc 
„morți”, în care se reglementau litigiil 
cu proprietarii imobilelor suprapuse c 
amplasamentul acestor obiective.

Cătălin Rișcuț



Cum se face „praf’ Muzeul Aurului din Brad
Clădirea, care găzduia Muzeul Aurului din Brad, a fost, paradoxal, distrusă prin renovare.

mobilul clasat în lista imobilelor din 
itrimoniul cultural ai României a 
st renovat fără avizele cerute de 
>e, astfel încât clădirea actuală nu 
ai seamănă deloc cu cea construită 
începutul secolului al XX - lca.

ttoritățile aruncă responsabilitatea 
.tragerii clădirii de la una la alta. în 

sunt de fapt 60 de miliarde de lei 
chi, suma care este preconizată să fie 
vestită în renovarea clădirii.
".zeului Aurului din Brad a devenit, 
ultimul an, subiectul unor contro- 
rse care par că nu se vor termina, 
enția autorităților și opiniei publice a 
st îndreptată asupra modului ilegal în 
re clădirea a fost vândută și 
mpărată de mai multe ori în ultimii 
' ani. Din neglijență sau din interese 
;rcantile, autoritățile au închis ochii 
fața unor ilegalități evidente, legate 
obținerea autorizației de construire 
apoi a procesului de renovare a 

idirii care găzduia Muzeul Aurului.

ădire scăpată de comuniști, dis- 
îsă de capitaliști

ădirea muzeului brădean este inclusă 
Ansamblul urban Strada „Indepen- 
nței” nr. 3-9, 17, 4-10. Cei care 

>ovestea unui muzeu care nu mai este

popeea Muzeului Aurului începe în iunie 2008, odată cu închiderea minei de 
ura Barza, ultima exploatare de aur din zona Bradului. La vremea aceea, Fil
ls Bradmin SA din cadrai Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului 
7NCAF) MINVEST SA Deva a solicitat Direcției Generale a Finanțelor Pub- 
ce (DGFP) Hunedoara aprobarea în vederea valorificării imobilului „Clădire 
iuzeul Aurului Brad", aflat sub sechestru, prin metoda „înțelegerea părților”. 
GFP Hunedoara și-a dat acordul pentru valorificarea de către Filiala BRAD- 
1IN a imobilului prin „înțelegerea părților” către CNCAF MINVEST SA 
EVA JfILIALA SERVICII PUBLICE SRL, pentru suma de 90.050 lei. în 

•ma înțelegerii, în iulie 2008 se încheie contractul de vânzare - cumpărare între 
tie două părți, iar CNCAF MINVEST SA DEVA a plătit, în numele filialei din 
ibordine, contravaloarea imobilului achiziționat și a trecut imobilul în patri
moniul său. Sigură pc faptul că deține imobilul în proprietate, CNCAF M1N- 
EST SA DEVA a demarat un amplu proces de reabilitare a clădirii muzeului, 
lterior, firma Bradmin a intrat în proces de insolvență. Lichidatorul firmei a 
ai vândut o dată clădirea muzeului unui ONG, „Filocalia”, pentru suma de 
10.000 de Ici, plătibili în 12 rate lunare. în urma celei dc-a doua vânzări, Min- 
ist s-a văzut obligată să oprească investițiile, în valoare de 4.000.000 de lei, și 
început un lung șir de procese în trei părți. Pe de o parte, Filocalia și societatea 
ghidatoare, pe altă parte Minvest și un al treilea combatant. Primăria Brad. La 
iteva luni de la începerea proceselor, Filocalia s-a retras din competiție, lăsând 
i Muzeul Aurului să fie disputat în continuare între Minvest și Primăria Brad.

cunosc zona știu că ansamblul respectiv 
cuprinde, printre altele, clădirea Bib
liotecii municipale Gheorghe Pârvu și 
Casa de Cultură din Brad, fostul sediu 
al Societății „Mica”. Toate aceste 
clădiri, printre care și imobilul care 
adăpostea Muzeul Aurului, sunt 
„rămășițe” ale Bradului vechi, care au 
scăpat de furia demolărilor comuniste. 
Ele sunt o părticică din imaginea târgu
lui de pe Crișui Alb, la începutul sec
olului XX. Este de menționat și faptul 
că edificiul, tipic pentru secolul XX, a 
fost locuința directorului societății 
Mica, inginerul Adolf Sierber.

Banii, pentru închideri de mină, 
folosiți la renovarea muzeului

Odată cu închiderea minelor aparținând 
societății comerciale Bradmin, conduc
erea Companiei Naționale Minvest a 
hotărât să cumpere clădirea muzeului și 
să-l introducă într-un program de re
abilitare, finanțat cu fondurile, pentru 
închiderea minelor, oferite de Banca 
Mondială. Suma alocată, pentru reno
varea vilei în care a locuit cândva di
rectorul societății Mica, a fost inițial de 
40 de miliarde de lei vechi. Surse din 
interiorul Minvest susțin că această 
sumă a fost suplimentată cu încă 20 de 
miliarde de lei, destinați echipa

mentelor de securitate. Pentru ca fon
durile destinate închiderilor de mime să 
poată fi folosite la renovarea muzeului, 
clădirea a fost predată, de Minvest, so
cietății Conversmin, care la rândul ei a 
cedat lucrarea firmei Cominco din Bu
curești. Proiectul, pe baza căruia a fost 
obținută autorizația de construcție și se 
realizează lucrările, a fost executat de 
Cepromin SA Deva.

Autorizație de construcție, fără 
avizul specialiștilor

Autorul proiectului a solicitat Primăriei 
municipiului Brad, certificatul de ur
banism, în vederea demarării lucrărilor. 
Numai că, fiind monument istoric, in
tervențiile asupra sa se puteau face doar 
cu avizul Ministerului Culturii, ceea ce 
a și fost solicitat în actul emis de ad
ministrația locală. Firma Cepromin a 
solicitat Direcției pentru Cultură, Culte 
și Patrimoniu Cultural, condus la aceea 
vreme de directorul Silvia Beldiman, în 
16 aprilie 2007, aviul pentru proiectul 
de reabilitare a clădirii muzeului. Spe
cialiștii Direcției au trimis proiectul, 
pentru avizare, la Comisia Zonală a 
Monumentelor Istorice care, în ședința 
din 22 mai, a respins soluția propusă 
de proiectant, pe motiv că „fațada 
clădirii nu este menținută în măsura 
specificului inițial". O zi mai târziu, Di
recția pentru Cultură comunică părților 
implicate, respectiv Cepromin, Minis
terul Economiei și Comerțului și 
Muzeului Aurului, avizul nefavorabil al 
Comisiei Zonale. în aceeași zi, Ce
promin solicită Primăriei Brad eliber
area autorizației de construcție, 
ignorând punctul de vedere al Comisiei 
Zonale a Monumentelor Istorice, care 
cerea refacerea proiectului. Adminis
trația locală din Brad a eliberat autor
izația de construcție, pentru renovarea 
muzeului, chiar dacă din documentația 
cerată prin certificatul de urbanism 
lipesea avizul comisiei de specialitate a 
Ministerului Culturii.

Distrugere, cu complicitatea au
torităților

Timp de trei ani, clădirea de patrimoniu 
a Muzeului Aurului din Brad a fost ren
ovată, schimbându-și radical aspectul, 
Iară ca organele abilitate să constate

efectuarea lucrărilor fără autorizația de 
la Ministerul Culturii să ia vre-o mă
sură. Reprezentantul Direcției de Cul
tură, care gestionează situația 
monumentelor din județul Hunedoara, 
este inspectorul de patrimoniu mobil, 
Călin Ioan Cornea. Printre atribuțiile 
acestuia revin și asigurea protecției 
monumentelor istorice clasate, aflate în 
domeniul public sau privat al municip
iului, precum și a celor abandonate sau 
aflate în litigiu, ia măsurile tehnice și 
administrative necesare în vederea pre
venirii degradării monumentelor is
torice. Totodată, acesta trebuie să 
coopereze cu organismele de speciali
tate și cu instituțiile publice cu respon
sabilități în domeniul protejării 
monumentelor istorice și asigură 
punerea în aplicare și respectarea de
ciziilor acestora. în cazul de față, in
spectorul Călin Cornea ar fi trebuit să 
aducă la cunoștință, fimei proiectante, 
decizia luată de Comisia Zonală și fap
tul că, în cazul clădirilor de patrimoniu, 
nu se aplică procedura înțelegerii tacite, 
invocată la eliberarea autorizației de 

ANUNȚ PUBLIC

SC DRUPO SRL cu sediul în localitatea Călan, str.Fumalistului, nr.14, 
județul Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației 
de mediu pentru obiectivul “Stație de mixturi asfaltice”, situat în localitatea 

Luncoiu de Jos - Dealul Fetii, jud.Hunedoara.
Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.Aurel 

Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, 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.

ANUNȚ PUBLIC

S.C. AL1S PROD IMPEX S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii raportului 
privind impactul asupra mediului pentru proiectul: modernizare fermă pui came 

(ferma 14), propus a fi amplasat în localitatea Iscroni, jud. Hunedoara..
Tipul deciziei posibile luate de ARPM Timișoara poate fi emiterea sau respingerea 

acordului de mediu
Raposrtul poate fi consultat la sediul autorității competente pentm protecția mediului 

ARPM Timișoara, blvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18 Ași la sediul S.C. ALIS PROD 
IMPEX S.A , str. Lucian Blaga. nr. 2, localitatea Mintia, jud. Hunedoara, în zilele de 

luni - joi, între orele 8 - 16.30 și vineri între orele 8 - 14.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc în data 

de 05.01.2011, începând cu orele 15 la primăria Aninoasa.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind docu

mentele menționate la sediul ARPM Timișoara, din Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 
18/18A, office@arpmv5.ro până la data de 05.01.2011.

Anunțul a fost republicat în numărul de azi al ziarului, din cauza unei erori de 
redactare apărute în anunțul publicat în numărul de ieri.

construcție. Acest fapt nu s-a întâmplat, 
având în vedere aspectul inițial al 
fațadei muzeului bradean, comparativ 
cu felul în care arată în prezent. Nici 
Primăria Brad nu și-a amintit de faptul 
că Muzeul este clădire de patrimoniu, 
decât în momentul în care a fost intere
sată să blocheze vânzarea acestuia, prin 
exercitarea dreptului de preemțiune. 
Primarul Florin Cazacu, care susținea 
campanii publice în favoarea muzeului, 
nu a ezitat să elibereze autorizația de 
construcție, prin care se aproba dis
tragerea aspectului inițial al clădirii. 
Compartimentul specializat în apărarea 
patrimoniului cultural, din cadrul IPJ 
Hunedoara, nu s-a autosesizat în cazul 
distrugerii clădirii muzeului din Brad, 
subcomisarul^icolae Popa susținând 

că alte organe abilitate aveau obligația 
să sesizeze organele de poliție în acest 
caz.

Irina Năstase

mailto:office@arpmv5.ro
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Nicole Kidman vrea un șarpe ca
animal de companie

Iulia Vântur e „Cea mai 
sexy vedetă TV”

Actrița australiană 
Nicole Kidman a de
clarat într-un in
terviu recent că 
adoră animalele 
exotice și că și- 
ar dori un 
șarpe ca ani
mal de com- 
p a n i e , 
informează 
contactmu- 
sic.com.

ei din 
Nashville, a declarat că 

își dorește foarte mult 
să își mărească 

colecția" de an
imale de com
panie exotice. 
„Vreau 
am 
multe 
male

alpacale la ferma

Nicole
man, 
crește 
multe

carc
Kid-

să
mai
am- 

de
companie 

ciudate. Mi- 
ar plăcea să 
am un șarpe, 

pentru

că îi iubesc. Deși, s-ar putea să nu fie o 
idee prea bună, atunci când ai un copil”, 
a declarat actrița australiană.
în interviul acordat prezentatorului 
american de televiziune Conan 
O'Brien, Nicole Kidman a adăugat că 
este fascinată de animalele neobișnuite 
și că adoră exemplarele ,de alpaca pe 
care le crește la ferma ei, deoarece 
aceste animale sunt „foarte drăguțe”. 
„Avem câteva alpacale la ferma noastră 
și sunt atât de drăguțe. Au niște gene 
frumoase și foarte lungi. Găsesc că sunt 
foarte simpatice. întotdeauna mi-am 
dorit să cresc mai multe feluri de ani
male ciudate, dar acestea sunt cele mai 
ciudate pe care le avem până acum”, a 
spus actrița.
Deși ezită să crească șerpi la ferma ei 
din Nashville, temându-se pentru sigu
ranța fiicei sale, actrița australiană a de
clarat că micuța Sunday Rose este deja 
foarte curajoasă și se plimbă adeseori 
în compania exemplarelor de alpaca. 
Alpacaua este un animal erbivor origi
nar din Anzii Cordilieri, înrudit cu 
cămila, care face parte din familia 
camelidelor.

Cea de-a zecea ediție a premiilor Tv 
Mania, i-a adus prezentatoarei emisiu
nii „Dansez pentru tine” premiul pentru 
„Cea mai sexy vedetă TV”, întrecându- 
le astfel pe Alina Pușcaș, Diana Du- 
mitescu și Mădălina Drăgici.
Premiul „Cel mai sexy star TV” a fost 
câștigat de Radu Vâlcan, actorul din 
„Iubire și Onoare”, care a învins con
curența formată din Cabral, Costin 
Sforaru și Razvan Simion.
Iulia Vântur regretă însă incidentul de

la ultima ediție a emisiunii „Danse 
pentru tine”, când rochia s-a mișcat și 
lăsat la vedere unul dintre sfârcuri! 
sale.
„A fost cât se poate de real, din păcal 
nu am sesizat deși aveam mari emoț 
cu rochia. Nu a fost Photoshop. Mi- 
atras atenția o concurentă și era dej 
prea târziu când am văzut. Din păcal 
am arătat mai mult decât trebuia”, 
povestit Iulia la Pro FM.

Andreea Raicu renunță la
Kylie Minogue ar putea apela la o donatoare de ovule 
pentru a avea un copil
Cântăreața australiană Kylie Minogue a declarat că are în 
vedere posibilitatea de a apela la o donatoare de ovule pentru 
a avea un bebeluș, deoarece se teme că lupta ei cu cancerul 
mamar ar putea să o priveze de visul de a deveni mămică, 
informează dailymail.co.uk.
Vorbind despre încercările ei de a avea un copil, cântăreața 
a declarat: „Am analizat mai multe opțiuni”. „Nu știu încă 
dacă voi apela la vreuna dintre aceste soluții, dar simt nevoia 
de a analiza aceste drumuri potențiale care ar putea să con
ducă spre întemeierea unei familii. Acum se pot face lucruri 
incredibile, mai ales în America”.
Chiar dacă nu va deveni mămică, artista australiană a de-1 
clarat că este „mulțumită” cu viața ei și, în prezent, simte că

discografic.
în iunie, cântăreața a declarat că își dorește foarte mult o fam-

cariera de model
Andreea Raicu, în vârstă 
de 33 de ani, consideră că 
a sosit timpul să renunțe la 
cariera de model.

Vedeta a putut fi 
văzută pentru ultima 
oară pe podium în 
calitate de model 
luni seara, cu ocazia 
prezentării celei 
mai noi colecții

de moda a Irinei Schrotter, cea cu cai 
a colaborat în ultimii 10 ani.
„în culisele prezentării mă gândeai 

că nu ar trebui să mai fac lucrul acest 
Acum vreo trei - patru ani i-am spi 

Irinei: Cred că este momenti 
să mă opresc. Și chiar credt 
este momentul să rr 
opresc”, a declarat Andree 
Raicu pentru perfecte.ro.

se apropie tot mai mult de vârful carierei sale, pe care îl atins
ese cu puțin timp înainte de a fi diagnosticată cu cancer.
în timpul turneului mondial „Showgirl” din 2005, cântăreața 
australiană a fost diagnosticată cu cancer mamar și a fost 
nevoită să anuleze restul reprezentațiilor programate, pentru 
a începe imediat ședințele de chimioterapie.
Vindecată de cancer, Kylie Minogue a revenit în fruntea top
urilor muzicale internaționale, odată cu lansarea albumului 
„Aphrodite”. în martie 2011, artista australiană va pleca într- 
un nou turneu mondial pentru a promova acest material

ilie: „Mi-ar plăcea să am copii, dar este 
foarte greu”. într-un interviu acordat re
cent revistei Glamour, Kylie Minogue a 
vorbit și despre povestea ei de dragoste 
de peste doi ani cu modelul spaniol An
dres Velencoso, în vârstă de 32 de ani, pe 
care o consideră „cea mai împlinită” din
tre relațiile sale, după ce, în trecut, se 
simțea atrasă de „personaje cu personal
ități complexe”.

K

sic.com
dailymail.co.uk
perfecte.ro
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Colita ulcerativă - o boală inflamatorie a intestinului
Colita ulcerativă este o boală inflam- 
itorie a intestinului, ce produce ul- 
:erații la nivelul intestinului gros. 
)eși de cele mai multe ori afectează 
jartea stângă a colonului (sigmoidul) 
>i rectul, extensia bolii poate varia de 
a afectarea numai a rectului la 
ifectarea întregului colon (colita ex- 
ensivă, pancolita). Zona de colon 
ifectată este un indicator pentru 
severitatea bolii.

Zojita extensivă se însoțește de simp- 
ome mai grave decât colita ce 
ifectează numai rectul. Există unele 
jersoane ce au o porțiune mare din 
:olon afectată, dar nu au simptome. 
Zele mai frecvente boli inflamatorii in- 
estinale sunt colita ulcerativă și boala 
'rohn. Colita ulcerativă este mai 
recventă decât boala Crohn.

auze

lăuzele ce determină apariția colitei ul- 
:erative nu sunt cunoscute. Anumite 
tudii au sugerat că boala inflamatorie 
destinată poate fi produsă de un 
ăspuns anormal al sistemului imun la 
>acteriile intestinale. Alte afecțiuni, ca 
le exemplu bolile produse de anumite 
lacterii sau virusuri (de exemplu 
aricela) au fost asociate cu bolile in- 
iamatorii intestinale. Colita ulcerativă 
re transmitere familială. Anumite per
oane au o tendință determinată genetic 
le a dezvolta boala în cazul expunerii 
a anumiți stimuli ai sistemului imun.

iimptome 

limptomele colitei ulcerative includ: 
diaree sau scurgeri rectale. Unele 

iersoane pot avea 10-20 de scaune 
ie zi. Nevoia de a merge la 
aaletă poate trezi persoana 
lin somn;
sângerări rectale. Colita ul- 
erativă se însoțește frecvent 
le scaune sangvinolente și 
u mucus. Se poate asocia cu 
ureri la nivelul rectului și 
evoia imperioasă de a 
ierge la toaletă;

dureri abdominale, de- 
crise sub formă de crampe, 
ibdomenul poate fi sensibil la 
alpare; 
constipație. Aceasta poate apărea 
1 funcție de porțiunea de colon 
fectată. Constipația este mai puțin 
'ecventă ca diareea; 
scăderea apetitului;
febră. în anumite cazuri apar simp- 
jme care afectează întreg organismul 
i febră;
scăderi ponderale. Simptomele cron- 
;e de tipul diareei determină scăderi în 
reutate;
anemie (scăderea numărului de glob- 
le roșii în sânge). Anumite persoane 
ezvoltă anemie din cauza pierderii de 
er prin sindromul inflamator intestinal 
au sângerări;
pot apărea, de asemenea, simptome 
enerale și complicații în afara tractului 
igestiv: dureri articulare, probleme la 
ivelul ochilor, rash cutanat, boli hepat- 
:e. Aceste manifestări simt mai 
ecvente în boala Crohn decât în colita 
lcerativă.
Jte sindromuri ce au manifestări 
semănătoare colitei ulcerative sunt 
oala Crohn, diverticulita, sindromul 
e intestin iritabil, iar la persoanele în 

vâstă cancerul colorectal.

«Mecanism fiziopatologic

Evoluția colitei ulcerative variază mult 
de la o persoană la alta. Unele persoane 
au simptome minore, pe când alții au 
manifestări severe sau complicații ce 
pun în pericol viața. Colita ulcerativă 
poate fi ușoară, moderată sau severă. 
Poate fi clasificată ca dependență de 
corticosteroizi, independentă de steroizi 
sau inactivă (în remisiune).
Colita ulcerativă mai poate fi clasificată 
și în funcție dc partea de intestin afec
tată: rectul (proctita), partea stângă a 
colonului (colita distală, colita stângă, 
colita) sau întregul colon (colita exten
sivă, pancolita). Aproximativ 55 la sută 
din adulții cu colită ulcerativă au afec
tări ale rectului. Pancolita este forma 
predominantă la copii, apărând în pro
porție de 45 la sută. Majoritatea per
soanelor cu colită ulcerativă au 
perioade de remisiuni ce pot dura câțiva 
ani. Aceste perioade sunt întrerupte de 
perioade scurte simptomatice. Copii au 
aceleași manifestări ca adulții. în plus, 
la copii se poate observa o întâziere în 
creștere, iar pubertatea se instalează 
mai târziu.

Complicații

Colangita sclerozantă primitivă se pro
duce prin inflamația și cicatrizarea 
duetelor biliare. Duetele biliare sunt eăi 
ce transportă bila, produsul de secreție 
al ficatului, la nivelul intestinului sub
țire. Megacolonul toxic se produce da
torită inflamației și ulcerațiilor 
colonului. Acestea produc iritații ale 

mușchilor colonului cauzând întin
derea muscula

turii. Colonul 
se poate 
dilata 
foarte 
mult.

Această modificare este severă și nece
sită terapie de urgență. Pot apărea stric
turi (părți mai îngustate ale colonului), 
ce fac dificil pasajul intestinal. Comu
nicări anormale (fistule) între anumite 
părți ale intestinului sau între intestin și 
alte organe sunt rare, deoarece colita ul
cerativă nu afectează țesuturile pro
funde ale intestinului. Riscul de cancer 
intestinal este mai mare decât-la alte 
persoane, la cei cu colita ulcerativă 
aparută de 8-10 ani sau mai mult. în 
cazul în care se efectuează screening, 
anumite cancere pot fi detectate pre
coce și tratate cu succes. Colita ulcera
tivă poate produce complicații rare de 
genul cicatrizărilor la nivelul pancrea
sului sau inflamația foițelor ce învelesc 
inima (pericardita). O parte dintre per

soanele cu colită ulcerativă au și sin
drom de intestin iritabil, ce nu este 

la fel de sever ca și colita. Sindro
mul de intestin iritabil se în
soțește de dureri abdominale și 
diaree sau constipație. Majori
tatea femeilor ce au colită 

ulcerativă pot rămâne însărcinate, 
având copii sănătoși. Simptomele col
itei ulcerative se înrăutățesc în primele 
trei luni de sarcina. Majoritatea medica
mentelor folosite în terapia colitei ul
cerative pot fi administrate în timpul 
sarcinii.

Factori de risc

Riscul de a dezvolta colita ulcerativă 
crește, în cazul în care există persoane 
în familie ce au colita ulcerativă. Riscul 
este mai mare în cazul în care rudele de 
gradul I (mama, tata, frate, soră) au col
ita ulcerativă.

Consult de specialitate

Este indicat consultul de specialitate în 
cazul în care o persoană dignosticată cu 
colită ulcerativă acuză: febră peste 38 
de grade sau frisoane, lipotimii, 
amețală sau tahicardie, scaune moi, cu 
sânge, deshidratare severă, durere ab
dominală severă cu sau fără balonare, 

colecție purulentă ce se scurge de la 
nivelul anusului sau durere și infla- 
mație în zona anală, episoade de vomă 
repetate, tranzit intestinal absent (nu are 
scaune sau gaze). în cazul în care apar 
aceste manifestări la un pacient diag
nosticat cu colită ulcerativă, acestea pot 
fi un semn de înrăutățire a bolii. Unele 
dintre aceste simptome pot fi semne de 
megacolon toxic. Megacolonul toxic 
netratat poate produce rupturi sau 
fisuri, ce pot fi fatale. Nu este indicat să 
se amâne consultul medicului special
ist, în cazul în care există simptome de 
colită ulcerativă. întârzierea diagnostic
ului și tratamentului colitei poate pro
duce înrăutățiri ale bolii și crește riscul 
de apariție a complicațiilor. Chiar și 
când boala este în remisiune, medicul 
poate indica consultul periodic pentru 
a verifica dezvoltarea complicațiilor, 
unele dintre acestea pot fi detectate pre
coce.
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Rompan anunță că va propune Ministerului Agriculturii un pro
iect tie lege a pâinii, care să-i oblige pe producători să fabrice 
pâine doar în condiții de maximă igienă și fără coloranți alimen
tari, Astfel,pâinea neagră ar trebui să fie fabricată doar cu făină 
neagră și nu cu făină albă, la care să fie adăugați diverși colo
rau ti. ■

Elevii români au obținut rezultate sub 
media internațională la testele PISA

Accizele la 
benzină și tutun 
vor crește în 2011

Elevii români de 15 ani au obținut, la 
Citire/Lectură, Matematică și Ști
ințe, rezultate semnificativ sub media 
țărilor participante ia testarea PISA 
din 2009, conform Raportului inter
național OECD - PISA 2009 pentru 
Evaluarea Elevilor.

La citire/lectură, de pildă. România a 
fost pe locul 49 din 65 de țări partici
pante.
„Rezultatele obținute pentru anul 2009 
sunt aproape identice cu cele obținute 
de România la precedentul ciclu al pro
gramului, PISA - 2006 (locul 47 din 59 
de țări participante), în care domeniul 
principal a vizat Științele”, potrivit 
reprezentanților Ministerului Educației. 
„Rezultatele Raportului PISA 2009 sin
tetizează starea învățământului româ
nesc, la momentul preluării mandatului 
meu de ministru. Cifrele nu fac decât să 
confirme o stare de fapt asupra căreia 
am atras în nenumărate rânduri atenția 
și pe care încercăm să o schimbăm in
clusiv prin elaborarea noii Legi a Edu
cației Naționale. învățământul 
românesc are, prin Legea Educației 
Naționale asumată de Guvernul 
României, o șansă reală de modernizare 
și sper din suflet ca toți politicienii 
noștri să înțeleagă importanța momen
tului. Nu voi accepta ca interesele ile

SUA și Coreea de Sud anunță noi manevre militare comune
Armatele americană și sud-coreeană 
vor efectua noi manevre militare co
mune, în contextul unor tensiuni puter
nice în regiune, după bombardarea 
„deliberată și ilegală” a unei insule sud- 
coreene de către Nord, au anunțat mier
curi, la Seul, șefii de Stat Major 
american și sud-coreean.
Șefii de Stat Major au apreciat că bom
bardamentul nord-coreean de luna tre-

Discuțiile de miercuri au avut loc în 
contextul în care Phenianul pare că a

cută asupra Insulei Yeonpyeong nu 
respectă Carta ONU și armistițiul care

Cotidianul

ingtonului, să „consolideze disuasiunea 
contra Coreei de Nord”.

telefon; O7AI - y/J.ytO

gitime din mediul universitar să com
promită această Lege”, a spus ministrul 
Educației, Daniel Funeriu.
La testarea PISA de anul trecut au par

a pus capăt Răzbiului din Coreea 
(1950-1953).
Miercuri, la Seul, au avut loc discuții 
între amiralul Michael Mullen și Statul 
Major sud-coreean asupra răspunsurilor 
către nord-coreeni. Amiralul Mullen 
efectuează o vizită de două zile la Seul, 
pentru a reafirma susținerea Statelor 
Unite față de Coreea de Sud, după 
bombardamentul de la 23 noiembrie. 

ticipat 4.776 de elevi din 159 de insti
tuții de învățământ din România.
Testul PISA reprezintă o verificare a 
cunoștințelor elevilor după un model 

efectuat noi exerciții militare. Potrivit 
armatei sud-coreene, miercuri au fost 
auzite explozii dinspre teritoriul nord- 
coreean.
Statele Unite și Coreea de Sud au efec
tuat, deja, de la 28 noiembrie și până la 
1 decembrie, cele mai importante 
manevre comune pe care cele două țări 
le-au organizat vreodată, o demon
strație de forță vizând, potrivit Wash- 

internațional, organizată din trei în trei 
ani de Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OECD).

Cea mai importantă piesă a dispozitivu
lui a fost portavionul nuclear George 
Washington.
Phenianul a apreciat că aceste manevre 
aeronavale în Marea Galbenă au 
reprezentat o „provocare și o crimă”, 
care aducea regiunea „pe marginea 
războiului”.
Statele Unite dispun de peste 28.000 de 
militari în Coreea de Sud.

PROGRAM
zilnic 08-21 
Dnminlca 09-17

Accizele pentru combustibili și pentru 
tutun vor fi majorate de la 1 ianuarie 
2011. ceea ce ar putea conduce la noi 
creșteri de prețuri pentru aceste pro
duse, potrivit unui proiect de ordonanță 
care modifică Codul Fiscal.
în cazul produselor energetice acciza 
pentru benzina fără plumb va crește de 
la 1 ianuarie cu 15 euro pe tonă, respec
tiv de la 452 de euro/1.000 litri la 467 
euro/'l.OOO de litri. Pentru motorină, ac
cizele vor urca cu 11 euro pe tonă, de la 
347 de euro/1.000 de litri la 358 
euro/1.000 de litri.
Potrivit anexei la proiectul de ordo
nanță, acciza calculată la 1.000 de ți
garete va fi de 76,6 euro anul viitor, în 
creștere de la 74 euro în 2010.
Acciza specifică va fi în prima jumătate 
a anului viitor de 48,5+22% din val
oare. în a doua jumătate a anului viitor, 
aceasta se va determina în funcție de 
prețul mediu ponderat de vânzare cu 
amănuntul aferent anului precedent, ac
ciza ad valorem și acciza totală.
Această majorare s-ar putea vedea anul 
viitor într-o posibilă creștere a 
prețurilor de vânzare pentru anumitei 
produse.
Potrivit documentului, accizele plătite 
pentru băuturile alcoolice vor rămâne 
nemodificate.

PresttM:
- poliș Mioare;
- polis luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

r- " s n oratisl
- legitimație I exterior -+ interior, 16 reni .

„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele 
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011



Bani de la Primărie, pentru Centrul de Copii și Juniorii ai Jiului. Deși în urmă cu mai bine de o lună. Alin 
Simota și Tiberiu iacob-Ridzi s-au atacat reciproc după ce Jinanțatorul Jiului îi reproșase edilului-șef din 
title că nu dă bani pentru echipa fanion a orașului, acum Primăria dă aproape 100.000 de lei Centrului de 
Copii și Juniori. Cu toate acestea, suma oferită de edili reprezintă doar jumătate din totalul promis de ad
ministrație pentru acest an competițional.
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Căpitanul Mureșului Deva la raport. 
„Avem șanse să ne salvăm”
oate unul din oamenii cei mai în- 
reptățiți să vorbească despre par- 
ursul formației devene în turul 
ctualului campionat este căpitanul 
)rmației de sub cetate, Adrian 
>osan. Unul din cei mai vechi com- 
onenți ai lotului „alb-roșilor” face 
n rezumat al turului de campionat 
i afirmă că Mureșul nu va avea 
robleme cu retrogradarea în acest 
;zon.

.drian Dosan este unul din stâlpii 
narării devene. îmbracă tricoul alb- 
ju de mai bine de 6 ani și este unul 

in cei mai longevivi jucători de sub 
etate. Glumește și spune că acum el a 
imas „nemuritorul” odată cu plecarea 
ntrenorului Gică Barbu, tehnician cu 
are a avut câteva conflicte pe parcursul 
elor șase sezoane petrecute la Deva, 
ind chiar la un pas să părăsească gru- 
rea deveană în câteva rânduri. Sc- 

;>nul acesta, fundașul central al Devei 
bifat toate cele.14 partide din tur, pre
tând și banderola de căpitan de la 
iongolea care s-a accidentat spre fi- 
alul anului și nu a mai putut fi folosit, 
ste antrenorul din teren al echipei 
itunci când secundul Elek Szentely nu 
ifează ultimele minute) și unul din cei 
tai solizi fundași ai devenilor.

Reunirea târzie a lotului a afectat 
arcursul nostru din acest tur”

ăptianul Mureșului a făcut o scurtă 
raliză a evoluțiilor formației sale în 
:est tur de campionat și este convins 
i dacă echipa s-ar fi reunit mai de- 
reme, altul ar fi fost locul ocupat, în 
lasament în acest moment. „Am în

ceput promițător, chiar neașteptat de 
bine pentru o echipă care s-a reunit cu 
o săptămână înainte de start. Am luat 
șapte puncte în trei etape și fără gol 
primit în această perioadă. A urmat apoi 
o cădere, explicabilă oarecum, din 
cauza faptului că mulți componenți ai 
echipei nu au făcut pregătirea de vară 
și, cum spuneam din cauza reunirii 
târzii. Apoi, chiar dacă am avut și 
evoluții slabe, ne-am lovit și de multe 
probleme de arbitraj, un lucru ce se în
tâmplă frecvent echipelor mici, și astfel 
am fost privați de câteva rezultate poz
itive. Și mă refer acum strict la meciul 
de la Ploiești, unde toată lumea știe 
cum am pierdut. E bine însă că pe final 
ne-am revenit și am scos rezultate mai 
bune, ca de exemplu, egalul cu Miove- 
niul, o pretendentă la promovare”, 
povestește Dosan.

Regretă punctele pierdute pe teren 
propriu în fața Slatinei și a Craiovei

Fundașul central al Devei spune că alt
fel ar fi stat lucrurile dacă echipa sa 
câștiga jocurile de acasă cu ALRO 
Slatina și Gaz Metan CFR Craiova. 
Chiar dacă este mulțumit per total de 
evoluțiile sale, își reproșează înfrân
gerea cu Gaz Metan, asta deoarece el a 
greșit la golul secund al oltenilor. 
„Două jocuri trebuia să le câștigăm 
neapărat. Cu Slatina și cu Craiova. In 
primul am avut cele trei puncte în mână 
însă am ratat un penalti în ultimul, iar 
în meciul cu formația lui Jerry Gane, eu 
am greșit la cel de-al doilea gol și astfel 
am tăiat elanul echipei. Acesta a fost, 
după părerea mea, cel mai slab joc al 
meu din tur”, spune căpitanul Mureșu
lui

Referitor la șansele de salvare de la ret
rogradare, Dosan este liniștit. „Eu cred 
că avem 90 la sută șanse să ne salvăm 
în acest sezon. Vor retrograda doar 
două echipe, sunt o grămadă de echipe 
cu probleme financiare, iar noi până 

acum nu avem dificultăți la acest capi
tol. Vom vedea ce se va întâmpla în 
iarnă, ce transferuri se vor face; cu o 
pregătire bună sunt sigur că nu vom 
avea probleme cu retrogradarea”, 
afirmă optimist „doiarul” Mureșului. 

Acesta n-a vrut „să dea din casă” în 
ceea ce privește venirea unui alt tehni
cian spunând că aceasta este problema 
conducerii și nu a^a.

Claudiu Sav

Fostul jucător al Jiului, Lucian 
Pârvu, nu mai vrea banii lui Simota
i urmă cu mai bine de o lună, o serie 
î jucători ce au evoluat la Jiul în pe- 
oada în care echipa evolua în eșalonul 
:cund l-au acționat în instanță pe Alin 
imota pentru a-și putea obține astfel 
itoriile pe care omul de afaceri le avea 
ță de ei. Unul din foștii jucători ai 
ului, Lucian Pârvu a renunțat 
isă la a-i mai cere datoria de 
1.000 de euro lui Simota și 
transmite acestuia că de 

inii care îi datorează 
Date să 
u m p e r e ... 
mânări.

un fel de șansă de a 
recupera 
restanțele finan
ciare din partea 

lui Simota.
Este și 
cazul 
fostu- 
1 u i 
jucă
tor al 
Uni
ver
sității

Așa cum 
este cunoscut 

deja, Jiul
evoluează în acest 

sezon în Liga a patra, din 
tuza unor datorii pe care le avea pa- 
onul clubului, Alin Simota, către o 
■rie de jucători ce au îmbrăcat tricoul 
b-negru în urmă cu câteva sezoane, 
dată cu trecerea timpului, jucătorii 
ire aveau de primit bani de la club, 1- 
i acționat în instanță pe finanțatorul 
n Vale, în speranță că justiția va face 
mină. Mulți dintre aceștia au renunțat 
să pe parcurs, văzând că nu există nici 

stanță pe patronul Jiului, pentru suma 
de 10.000 de euro, datorie acumulată de 
pe vremea când acesta activa sub culo
rile Jiului, în Liga a doua. Cu toate că a 
câștigat memoriul împotriva fostei sale 
echipe, judecat la Federație, fotbalistul 
nu și-a primit onorariile. „Din câte am 
auzit nu mai avem nici o șansă să ne 
mai recuperăm banii nici eu nici foștii 
mei colegi pentru că noua echipă a Jiu
lui este pe o altă societate. Sunt foarte 
dezamăgit. Pe banii care aveau să mi 
dea să își ia lumânări. Nu se gândesc că 
și noi avem familii”, a spus supărat 
jucătorul.
Jiul activează acum în Liga a patra sub 
o altă denumire (fiind o altă societate - 
Club Jiul) și surse din jurul echipei fan
ion a Văii Jiului afirmă că oricine dis
pune de 200.000 de euro poate 

cumpăra palmaresul formației.

Craiova și 
al Jiului, Lu
cian Pârvu 
care a declarat 
recent că a re
nunțat la a-1 mai 
acționa în in- Claudiu Sav

Povestea unei campioane. 
Andreea Răducan își lansează 
cartea autobiografică
Andreea Răducan, campioana olimpică 
și multipla campioană mondială la gim
nastică, va lansa o carte auto-bi- 
ografică. „Reversul Medaliei”, 
prezintă viața Andreei pornind de la 
primii pași pe bârnă până la momentul 
nefericit în care campioanei i s-a con
fiscat medalia de aur din pricina unei 
pastile de răceală și gripă. „Reversul 
Medaliei” este o carte despre sportul de 
mare performanță, despre o sportivă 
care a găsit resursele necesare pentru a 
merge mai departe după nedreptatea de 
la Sydney.
„Pentru noi Andreea rămâne campioana 
olimpică de la Sydney și credem că, 
dincolo de amănuntele pe care le veți 

Ofertă Job Hostes se India - New Delhi - Complex turistic 
de 5 stele - întâmpinarea oaspeților la intrarea în complex.

Contracte de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând cu 01 .decem
brie 2010.

Condiții de aplicate la job: tete vârsta minim ÎS ani, înălțimea minimă 
1,70m, aspect fizic plăcui, vorbitoare de limba engleză.

Sc oferă: salar lunar minut 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
transport tur retur India gratuit, acces la piscina și sala fitness a complexului.

Posibilitate extra joburi in cele 6 huit participare la castingnri modeling 
& photo-shootings.

Detalii suplimentare pc office^exclușivcvcnt.ro sau 0727177994.

descoperi în această carte legate de cele 
întâmplate la Sydney, rămâne evident 
spiritul de învingător al Andreei. Exem
plul ei de perseverență, determinare și 
curaj. Speranța că în timp, cândva, i se 
va face dreptate îi dă puterea să meargă 
mai departe și să-i privească pe cei din 
jur cu încredere”, au declarat antrenorii 
Andreei, Mariana Bitang și Octavian 
Bellu.
Andreea dedică această carte tatălui ei, 
cel care i-a insuflat dorința de a face 
sport, devenind astfel sportivă de mare 
performanță și unul dintre cele mai im
portante nume din istoria gimasticii 
românești.

Claudiu Sav

vcvcnt.ro
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Atunci când Nick (lee Cube) se îndrăgostește de o ea, Suzanne (S'ia Long), o 
mamă celibatară, n-are motive să-și fucă griji despre ce cred copiii acesteia des
pre el. Asta pentru că pentru moment pe Suzanne n-o interesează decât o priete
nie cu Nick, și nu el ca bărbat. Fără să fie descurajat de această declarație - sau 
de prietenii lui care îl sfătuiesc să rămână cu ea în zona ne-sexuală - Nick in
sistă să se tină după ea

ORIZONTAL: 1) Tata cere cursiv o carte nouă.
2) Mă scapă rar, cu rațiune. 3) Ea descarcă metale negre 
periodic. 4) Cumpără turista vila și tot lotul. 5) Nu le 
spală tigaia tembelul. 6) Și subit asta retrage rația.
7) E amărât acum și ramolit. 8) Măcar a toropit-Q 
anestezia. 9) Se cântă l-aniversare rar acum,
10) Parcă n-a spus piratul că-mi cruță viața.

VERTICAL: 1) Tac alienații, nu ți le tot spun ție.
2) Ne apără tata partea labilă. 3) O scamă tare, gentil, 
de la șal i-a luat. 4) Si nu se reține, le ia cartoful.
5) Măcar asta n-are pereche. 6) La numărat a riscat o 
licență. 7) Salamul italian era tare. 8) C-o rentă ceri 
tema selectă. 9) Ca-nțeles ager, ori va regreta.
10) încă te leagă răceala de somn.
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f TV/?1
07.00 ""

OM» 
Telejurnal Matinal 
Dovadă de iubire

10.00 Garantat 100% (talk show, rel.) 
11.00 Oameni mari la TVR (rel.)
II 15 Fotbal UEFA Champions

League (rel.)
12:45 Legendele palatului
13:50 Eurovision 
13:55 Speranțe împlinite
14:00 Telejurnal
14:45 Oamenii Deltei
14.50 Doar România!
14:55 Oameni mari la TVR (rel.) 
15:30 Akzente (magazin cultural) 
17:00 Interes general (talk show) 
17:30 O carte pe săptămână (rel.)
17:45 Tragerile Jocker, Loto 5 /40,

Loto 67'49 și Noroc
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului
19:35 Doar România!
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
20:40 Tema zilei 
21:00 Eurovision 
21:10 Judecăm! (2010)
22:00 CSI - Crime și investigații
22:55 Oameni mari la TVR (rel.)

TV-72
07:00 Asul din mânecă
07:55 Doar România!
08:10 Tonomatul DP 2
10:00 Liber pe eontrasens
11:00 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.)
12:00 Telejurnal
12:30 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010, rel.)
14:30 împreună în Europa! (film 

educativ)
15:30 Tribuna partidelor parlamen

tare
16:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003, rel. - 19.)
16:55 Doar Româyia!
17:00 Telejurnal
17:30 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
18:30 Bazar (documentar)
19:00 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010)
20:00 Liber pe eontrasens (talk show, 

2007)
21:05 Telejurnal
21:35 Handbal feminin
21:40 Handbal feminin: România -

Danemarca
23:20 Handbal Feminin 

Campionatul european. Studio
23:40 Poate nu știai
23:55 Doar România!

08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani
10:00 în gura presei (emisiune infor

mativă)
11:15 Magma: Focul din adâncuri 

(SUA dramă, 2005)
13:00 Observator
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987)
14:30 Te pui cu blondele? (emisiune 

concurs, rel.)
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Marele câștigător (reality 

show, 2010)
22:00 . Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010)
23:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos

14:15
15:15
16:15
16:45

Studio 60 (SUA serial, 2006, rel. - 20.)
Poză la minut (SUA serial, î997, rel. - 15.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 14.) 
Abracadabra (SUA comedie romantică, 1958)

19:00 Studio 60 (SUA serial, 2006 - 21.)
20:00 Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 4.) 
21:00 Poză la minut (SUA serial, 1997 - 17.)
22:00 Răzbunarea lui Jacquou (francez aventură, 2007)

06:00 Happy Hour
07:00 Știrile Pro TV (2009)
10:00 Infernul alb (SUA film de ca

tastrofă. 2002, rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 

1973. rel. - 3882.)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Molly (SUA dramă. 2006)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3883.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment. 2007)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Mai e mult până ajungem? 

(SUA comedie, 2005)
22:15 Moștenirea (român serial de 

comedie, 2010 - 33.)
23:30 Știrile Pro TV

07:00 Umbrele trecutului 06:00 Cireașa de pe ton
08:15 Fructul oprit 07:00 Camera de râs
09:45 Rosalinda 07:30 Specialiștii (talk show, 2010)
11:15 Paradisul blestemat 60' Redifuzare
12:30 O mare de pasiune (mexican 08:20 Sport cu Florentina

serial, 2009, rel.) 09:15 Capcana flăcărilor (SUA film
14:00 Marina de catastrofă, 2001, rel.)
15:15 Victoria (SUA-columbian se- 11:30 Mondenii

rial, 2007) 45' Ultimul episod 12:00 Casă, construcție și design
16:15 Rețeta de ACASĂ (emisiune de divertisment, rel.
16:25 Vremea de ACASĂ 13:15 Camera de râs
16:30 Rosalinda (mexican serial, 14:00 Marile speranțe (SUA film ro

1999) mantie, 1998)
17:30 Poveștiri adevărate 18:30 O 16:00 Cireașa de pe tort

mare de pasiune (mexican se- 17:00 Trăsniții
rial, 2009) 18:00 Focus 18

19:30 Fructul oprit (mexican serial, 19:00 Focus Sport
2009) 19:30 Cireașa de pe tort

20:30 Iubire și onoare 20:30 îmblânzirea scorpiei
21.30 Cealaltă față a Analiei 21:30 Focus Monden
22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 22:15 Trăsniții

de divertisment, 2007) 23:00 Mondenii
23:30 7 păcate 23'30 Accident fatal

13:45 Hannah Montana: Filmul (SUA comedie. 2009) ■
15:30 G-Force: Salvatorii planetei
17:00 Vulcanul (SUA film de catastrofă, 1997)
18:45 The Rocker (SUA comedie, 2008)
20:30 în derivă (român serial de dramă, 2010- 4.)
21:00 Victoria (român film documentar, 2010)
22:00 Surori de sânge (SUA thriller, 2009)
23:45 în derivă (român serial de dramă, 2010- 4.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
)eva
elefon: 0755.999.916

dministrator 
lancar/produs leasing 
_________________ 2_ 
usator piese din piele 
i înlocuitori_______ 15
ofer 
utocamion/mașină de 
nare tonaj________ 5
âcătuș mecanic de în- 
reținere și reparații 
niversale_________ 1_
ânzator de produse 
.aturiste 1
luncitor necalificat la 
sarablarea, montarea 
ieselor 51
udor manual cu 
lacăra de gaze 1

lunedoara
defon: 0755.999.917

usător piese din piele

i înlocuitori 10 
ulgherțexclusiv 
jstaurator)18

excavatorist pt.excava- 
toare cu rotor de mare 
capacitate t __ 1
facturist______ 1
gestionar depozit 1 
instalator rețele de dis- 
tributie/transport flu
ide_______________ 6
lăcătuș montator 11
șofer autobuz______4
șofer de autoturisme și 
camionete_________3
sudor manual cu arc 
electric___________ 5
sudor _______  10
tapițer 3
vânzător 2

Petroșani
Telefon: 0755.999.918

agent securitate 2
agent vânzări______ 1_
asistent medical gener
alist-----------------------U
consilier administrație 
publica------------------ L-
consilier expert 
inspector referent 
economist în manage
ment______________ L
contabil___________ L
cusator articole

marochinarie________ 1
desenator tehnic_____ 1
îngrijitor câini în adă
posturi_____________ Ț
îngrijitor clădiri 3
lucrator operativ pen
tru autocompactoare 
___________________13 
lucrator pentru salu
brizare_____________ 3
munc.necal.la 
demol.clădiri,zidărie, 
mozaic,faianță,gre-

sie,parchet__________1
operator calculator 
electronic și rețele 1 
redactor____________1_
redactor prezentator de 
televiziune 1
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 4

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

dulgherțexclusiv 
restaurator) 2
fierar betonist 2
finisor produse
abrazive 5
mecanic auto________ 1
tâmplar universal 1
vânzător____________ 1
zidar pietrar 2

Lupeni
Telefon: 0755.999.921

medic stomatolog 1 
munc.necal.la asam
blarea, montarea 
pieselor____________ 1_

Orăștie
Telefon: 0755.999.922

asistent personal al 

pers.cu handicap grav
?.

munc.necal.în md.con-
fecțiilor 5
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor____________ 2
referent specialitate in- 
giner silvic__________ 1
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman_____________ £
bucatar_____________2
inginer industri
alizarea lemnului 1
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor___________ 4
ospatar(chelner) 2

Călan

Telefon: 0755.999.924

munc.necal.în ind.con
fecțiilor 3

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

barman 1
ospătar (chelner) 3
sef coloană auto 1

Ilia
Telefon: 0755.999.926

drujbist 2
munc.necal.în silvicul
tură 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

Selectăm persoane pentru agent publicitate.
Condiții: - abilități de comunicare; 

perseverență;

/ând garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț 
55.0001ei. Tel.0752.514.983

ând urgent casă cu 4 camere, 2 holuri, bucătărie, baie, 2 
nnere, subsol, pivniță, mansardă, etaj, garaj, grădină, încălzire 
entrală, parțial mobilată, Ceangăi sau schimb cu Alba-Iulia. 
.ccept credit imobiliar, fără intermediari. Preț 115...euro neg. 
el.0733.955.113, 0722.479.215

ând apartament cu 4 camere, zonă centrală în Petroșani, mul- 
ple îmbunătățiri. Preț negociabil. TEL. 0766340490 / 
763602256

ând garaj în Deva, teren proprietate particulară, zona C.E.C., 
ido. Tel. 0722.571.870

Vând masa de calculator modernă, stare foarte bună, imitație 
mahon cu cadru metalic. Preț 140 ron neg. Tel. 0734.310.133

Vând pomi fructiferi: cireși mai-iunie, peri vara-toamnă, caiși vara- 
toamnă, meri vară-toamnă, pruni, nuci 15 lei buc., viță de vie Muscat 
butași la 6 lei. Tel. 0743.832.083

Câștigați 1.200-2.000 USD lunar, muncă la domiciliu! Angajăm co
laboratori din toată țara! Domenii:confecționați plicuri, felicitări, înși
rați mărgele, coaseți scutece,etc. Trimiteți plic autoadresat (plic în 
plic) la O.P.1-C.P.122, pentru Lucaci Nicolae.

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Germania, la destinație, cu mașini modeme, clima- 
tizate. Tel. 0721285100

Economist, contabil,inspector resurse umane,ofer servicii complete 
de la A la Z, inclusiv declșarații, Revisal, inclusiv fișa postului 
firmelor și persoanelor fizice interesate. E-mail: 
nicutrufas@yahoo.com. Tel.0723.409.007

capacitatea de a-și îmbunătăți performanțele;
capacitatea de a urmări și a atinge un target prestabilit; 
relaționarea corectă cu clienții;
cunoștințe de folosire a computeru-ului: Office și internet; 
experiența în vânzări constituie un avantaj;

C.V. la adresa de e-mail: gabriela_buzzi@yahoo.com 
Informații la tel. 0730 549 659; 0771 677 031
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ând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, complet 
:novat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
Bl.0734.310.133

nchiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în casă, 
>bă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775.557

Vând porci, junincă gestantă, vaci pentru lapte și sacrificat. în Brad 
Tel.0722.775.557

Vând urgent butelie aragaz. Tel.0254.213.713, 0742.791.477

lng. electronist repar la prețuri mici următoarele: TV color, moni
toare, calculatoare, DVD-uri, mașini de spălat orice tip, instalații inte
rioare. Tel. 0733.593.193

Tel:

(text maxim 50 de cuvinte)
■M

ând urgent garsonieră et.2, Orașul Nou, Brad, parchet, gresie, 
lianță, lambriuri, termopane, calorifer și instalații sanitare noi. 
reț negociabil. Tel. 0725.293.386 Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare cor

porală și curățenia casei. Produse naturale certificate, de cali
tate superioară. Pentru informații și
comenzi:tel.0730.549.659, e-mail:activmarket@yahoo.com 
sau www.activmarket.cabanova.ro

Nume...........................
Strada...........................
Ap..... Localitatea.......
C.I. seria................ nr.
Eliberat de..................... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE

Prenume.........
..... Nr.......Bl. 
.......... Județul

Se.

Semnătura

ând 4 genți din aluminiu pentru Renault, din care 2 echipate 
i cauciucuri de iarnă 165/70/13 și 2 cu cauciucuri de vară, în 
are bună. Tel.0723.696.265, 0254.213.509

ând 3 căței Huschi la 200 lei, 2 Ciobănesc German la 150 lei, 
Ciobănesc Mioritic la 100 lei, hamsteri rusești la 10 lei buc. 
îl. 0743.832.083

VÂND CENTRALĂ TERMICĂ PE GAZ (pentru piese 
de schimb) “BERETA CIAO”, VÂND PATINE 
GHEAȚĂ NR.34, COJOC COPII (vârsta 9-11 ani); BI
CICLETĂ DHS CU VITEZE PENTRU COPII (vârsta 
7-11 ani): ROLE AJUSTABILE PÂNĂ LA MĂRIMEA 
34-37; HEELYS ORIGINAL NR.35 - LA PREȚURI 
NEGOCIABILE
RELAȚII LA TELEFON : 0741-133147

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. i
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, 
cel 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.

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 lei. 3

mailto:nicutrufas@yahoo.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro


&s Bizar 1
Joi. 9 decembrie 201 (

Tumoare cât mingea de rugby, 
operată cu succes

Un telefon Motorola Droid 2 a 
explodat în timp ce posesorul său 
îl ținea la ureche

O tânără școlăriță, din Africa, a fost 
ajutată de medicii londonezi să scape 
de o tumoare mare cât o minge de 
rugby ce îi acoperea fața.

Regina Abbae din Ghana s-a născut cu 
o față normală, însă la doar două săp
tămâni de la naștere părinții au observat 
pe chipul micuței lor o umflătură ce tot 
continua să crească.
Tanara, acum in vrrsta de 13 ani, a 
ajuns aproape să nu mai vadă din cauza 
tumorii (un limfangiom congenital) 
care ajunsese să crească mare cât o 
minge de rugby.
Tumoarea îi acoperise un ochi, parțial 
nasul, gura, îi provoca presiune și pe 
creier și ar fi urmat să îi obstrucționeze 
și căile respiratorii dacă nu ar fi fost op
erată, iar Regina ar fi murit.

Umflătura cântarea 700 de grame

Disperați, părinții au apelat la bunătatea 
semenilor, rugându-i să le ajute fetița să 
se opereze. Costurile unei asemenea 
operații erau prea mari pentru familia 
lor modestă și era necesar a se face în 
străinătate.
în Africa, dacă un copil are „boala” 
micuței Regina înseamnă că familia

este blestemată.
Părinții, ajutați de o fundație umanitară, 
au reușit să strângă suma de 30.000 de 
lire sterline, necesară operației fetiței 
într-o clinică din Londra.
Medicii londonezi au recunoscut că 
este vorba de o operație grea și riscantă.

Operația a reușit

„îmi vreau fața înapoi. Vreau să fiu din 
nou drăguță”, le-a spus Regina 
medicilor.
După ce și-au luat toate măsurile de sig

uranță, medicii au intrat în operație 
timp de 11 ore. Din fericire, operația a 
reușit, iar micuța Regina are toate 
șansele să devină o fetiță frumoasă și 
normală, care să se integreze în soci
etate.
Abigail Boys, medicul chirurg care a 
operat-o pe Regina, declară că ea are 
acum șansa la o nouă viață, iar operația | 
i-a salvat viața.
în urma operației, Regina va rămâne cu 
cicatrici, însă viața ei nu va mai fi pusă i 
în pericol.

Un bărbat din Texas a fost transportat 
de urgență la spital după ce telefonul 
său mobil i-a explodat chiar în timp ce 
vorbea la el. Acesta susține, potrivit 
ABC News, că ținea telefonul, un Mo

în Cartea Recordurilor, după ce s-au
uitat la televizor 86 de ore
La 65 de ani, președintele Ugandei, 
Yoweri Museveni, s-a apucat din rațiuni 
politice de rap. Piesa cântată de el a 
făcut senzație în toată 
țara.
Președintele Ugandei 
nu cântă ca un rapper 
adevărat despre 
bande, droguri, 
cuțitari și ucigași 
de ocazie, ci despre
,cum să faci ceva din 

alegerile, relatează i 
dependent.co.uk.

torola Droid 2, la ureche, moment 
care a auzit un pocnet puternic. Ui 
chea sa a început să sângereze. Bărbal 
a avut nevoie de copci, însă, din fei 
cire, auzul său nu a fost afectat. „La î 
ceput nu am știut ce să cred. Tocit 
încercam să intru în mașina mea, a 
auzit pocnitura, inițial nu am sim 
vreo durere. Am pus telefonul jos, a 
simțit ceva care mi se prelingea pe £ 
și mi-am dat seama că, probabil, es 
sânge”, a declarat americanul. M 
torola susține că nu a mai auzit de ce 
asemănător. Totuși, familia bărbatul 
își caută acum un avocat care să 
reprezinte în procesul pe care îl vor i 
tenta producătorului Motorola.

nimic” sau „cum să mergi înainte 
viață”. Yoweri Museveni și-a lam 
piesa , „U want another rap”, care 

cântată acum peste t< 
la radio sau în clubu 
ca parte a campam 

electorale, căci 
luna februarie a a 
ulm viitor

Uganda v

REVELION 2011
STEAUA MUREȘULUI. £ ’ _

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastiere în cantități foarte mai

PACHET SERVICII CU CAZARE 
TREI NOPȚI

>3 nopți cazare
-Intrare In 30.12.2010 cu cina 
-lealre In 02.01.2011 cu mic dejun

-Cin* In 5012.2010 
Mic doțun in 31.12 2010 
Prim in 31 12 2010
MASA FESTIVA DE REVELiON
Prinz In 01J11031 
CIA* In 01.01.2011
Mic in 02.01 2011

PREȚ: 500 LEI/PERS.
Atttrwwl din soara do 

mvtUân atigurat de

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22
Nisip

Sort spălat 4 • Bmm

Sort spălat 8 - 16mm

Pentru rti. infnorwții n» putdț
Li număr* ri« i«lo1'»n

77/0'3 309 ST Adir><«

PERSOANEIF CAZATE ’N HOTEL AU ACCES GRATUIT
LA PISCINA SI SAUNA INTERIOARA

PACHET SERVICII
PENTRU REVELION preț. im lei/perb 

• Mbm foaliva do ravollon___________ __________
,-C>na teattva In 01 01.2011

Piatră concasatâ (criblură) 4 - 8mrn 25,00 lei/ti

Piatra concasata (criblura) 8 - 16mm 25,00 lei/i

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚI
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 204

dependent.co.uk

