Cum a c=[tigat o ie[eanc\ 400 euro
`n trei ore? At=t i-a `nt=rziat avionul

Ghid TV

~n paginile 8-9 ale edi]iei, programele
celor mai importante posturi TV române[ti
[i str\ine pentru urm\toarele 7 zile

u femeia, care venea de la Liverpool la Ia[i, a invocat o directiv\ european\ cu
prevederi foarte clare referitoare la `nt=rzierea zborurilor u `n situa]ii similare pot fi
solicitate sume `ntre 250 [i 600 de euro pentru astfel de `nt=rzieri u Citi]i `n pagina 2
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Medicii constat\ c\, `n timp, simptomele s-au
schimbat. O `ntrebare d\ fiori: e boal\ cronic\?

Studii - Covid 19
Fug candida]ii de
s-a alterat la Ia[i: pe listele PSD.
Ce se `nt=mpl\?
are gust [i miros
Revolta din filiala ie[ean\ continu\

Medicii infec]ioni[ti din Ia[i avertizeaz\:
profilul bolnavului de COVID-19 s-a
schimbat substan]ial. Un aspect foarte
relevant: absen]a gustului sau a
mirosului, decisive p=n\ nu de mult, nu
mai sunt un reper în punerea
diagnosticului. Mai nou, accentul cade
pe simptomele digestive, tot mai acute
[i mai grave. În plus, simptomele noi
dureaz\ un timp mai îndelungat fa]\ de
acum c=teva luni, iar numero[i pacien]i
se negativeaz\ foarte greu, chiar dac\
nu au comorbidit\]i. Totodat\, exist\
din ce în ce mai multe cazuri de fo[ti
pacien]i, declara]i negativi, dar care se

ZIARUL

T=n\r artist ie[ean,
r\pus ieri de Covid 19

de azi
EXTERN

6

u familia lui Silviu
Hu]anu spune c\
acesta suferea
doar de
hipertensiune, dar
care era bine
]inut\ sub control
u cum s-a
deteriorat de la zi
la zi starea lui,
`nc\ de acum dou\
s\pt\m=ni? u 3

„Allah Akbar“: Un nou atac
s=ngeros `n Fran]a - „Domnule,
e o femeie decapitat\ în
biseric\“.

LOCAL

reîntorc cu boala la spital. Un ie[ean
de]ine recordul: a revenit la spital
pozitiv de trei ori, dup\ ce ie[ise
negativ. În acest context, infec]ioni[tii
î[i pun întrebarea dac\ nu cumva
infec]ia cu SARS COV 2, care începe s\
aib\ manifest\ri ale unei boli
autoimune, ar putea deveni o infec]ie
cronic\ precum HIV, cu care e `nrudit.
Ipoteza, tot mai serios luat\ `n calcul
de speciali[tii ie[eni de la „Boli
Infec]ioase“, `i str=nge efectiv `n spate
pe medici.

3

Pro-vaccin: Antivaccini[tii,
foarte sonori pân\ de curând, au
pierdut din suflu. Studiu
sociologic: pandemia actual\ a
crescut `ncrederea popula]iei `n
vaccinuri, `n general.

LOTO 6/49

u Citi]i analiza din pagina 3
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Apare în fiecare luni

Inclus în

Ziarul de Ia[i

Supliment pus pe roate `mpreun\
cu Grupul Tester - CASA AUTO

u 6.481 noi cazuri COVID-19 raportate ieri, un record u 6

u responsabilii Delgaz Grid, alerta]i de un val neobi[nuit de sesiz\ri,
au mobilizat echipe din mai multe ora[e pentru a face m\sur\tori u
`n urma acestora, sursa mirosului a fost depistat\: Transgaz tocmai
alimentase cu mercaptan odorizatorul de gaz din P\curari, iar
mirosul nepl\cut al acestei substan]e a fost dus de v=nt spre ora[ u
s-au g\sit `ns\ [i sc\p\ri accidentale la unele blocuri u Pagina 2

Circa 140 de
poli]i[tii ie[eni
pro-masc\, zi de
zi la strad\ u 3

Vremea probabil\ la Ia[i

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 11ºC  Max. 9ºC  Max. 9ºC
 Min. 5ºC  Min. 6ºC  Min. 6ºC

Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 12ºC  Max. 13ºC  Max. 14ºC
 Min. 6ºC  Min. 8ºC  Min. 7ºC
Sursa: Accuweather.com

Ghidul
auto

T\taru: Urmeaz\ trei,
patru s\pt\mâni grele

De unde venea mirosul de gaz ce-]i muta nasul din
loc, care a `nsp\im=ntat mii de ie[eni din tot ora[ul

4 18 31 8 38 42
Mar]i,
3 noiembrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.6

u [ase cereri ale candida]ilor acestui
partid pentru Parlament au fost
`nregistrate la biroul electoral ie[ean `n
ultimele zile: dou\ din lista pentru Senat,
patru din lista pentru Camera Deputa]ilor
u principala nemul]umire a tuturor este
legat\ de interven]ia conducerii centrale,
considerat\ brutal\, peste prima variant\
de liste de candidaturi, cea votat\ `n
filiala ie[ean\ a PSD u Citi]i `n pagina 2

Pandemia a suspendat pân\ [i condamnarea anual\ a
Halloween-ului de c\tre preo]ii catolici ai Episcopiei ie[ene

Halloween vs Pomenirea r\posa]ilor
u o important\ s\rb\toare a catolicilor dedicat\ celor
r\posa]i se suprapune peste mult mai mediatizata
manifestare ce are `n prim plan schelete, stafii,
vampiri u PS Iosif P\ule] (foto) `i `ndeamn\ pe preo]ii
catolici la precau]ii `n s\rb\torile din aceste zile u 3

{ofer ie[ean condamnat pentru c\
s-a urcat b\ut la volan s\-[i duc\
la spital nevasta `n durerile facerii
u judec\torii care l-au condamnat spun c\ drumul spre spital
putea fi justificat chiar dac\ a b\ut, ca urmare a situa]iei de
urgen]\ a so]iei u dar `ntoarcerea acas\ tot la volan, c=nd a [i fost
prins `n trafic de poli]i[ti, trebuie pedepsit\ u Pagina 3

