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Inclus gratuit ast\zi

DREPT FINAL LA
REPLICĂ PENTRU
O EROINĂ UITATĂ
DE ISTORIE
Simonei van der Vlugt îi
reușește un roman în care
ﬁcțiunea se construiește în
baza unor documente
autentice.
PAGINA 10

© arhivă personală,

Campania de Cr\ciun a “Ziarului de Ia[i“

PETRU CIMPOEȘU –
SCRISORI CĂTRE
TAISIA
„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă în avanpremieră
un
fragment din acest roman,
care va apărea în curând în
colecția „Fiction Ltd.“ a
Editurii Polirom.
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~mp\r]eala fondurilor, `n func]ie de
culoarea politic\

Milioanele Câ]i bani a virat
Bucure[tiul în
“
„Lupilor Negri , bugetele
comunelor
`n imobiliare
u reporterii „Ziarului de Ia[i“ au
estimat c\ `n jur de 30 de milioane de
euro c=[tiga]i de militarii ie[eni din
misiunile din Afganistan au intrat `n
economia ie[ean\, mare parte din sum\
`n achizi]ia de apartamente [i case u
cele mai multe particip\ri realizate de o
singur\ persoan\: [ase u suma minim\
c=[tigat\ de un militar: 4.200 euro pe
lun\ cu tot cu solda din ]ar\ u pagina 3

ZIARUL
de azi
EXTERN

4

Ucraina nu renun]\ la
planul de a adera la
NATO: Kievul respinge orice
„garan]ii“ oferite Moscovei.
Premierul ucrainean avanseaz\
luna ianuarie ca o posibil\ dat\
pentru o invazie ruseasc\.

SPORT

10

Decembrie, ultimul bal:
Ast\zi, de la ora 11:00, la Avrig,
Comunal {elimb\r - Politehnica
Ia[i, `n etapa a XVI-a a Ligii a IIa de fotbal.

SPORT

10

Bomb\ cu efect
întârziat: Problema cu
numirea lui Dan Petrescu ca
selec]ioner se amân\ pân\ dup\
încheierea sezonului de Liga I.
Pân\ atunci, antrenorul se declar\
100% concentrat pe CFR Cluj.

EXTERN

4

Dosarul ATI COVID
Sibiu: Pacien]ii nu au fost
omorâ]i de medici cu inten]ie.

Mar]i,
7 decembrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.3
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

u la cele cu
primari
liberali mai
mult, la cele
„socialdemocrate“
mai pu]in, iar
la al]ii, mai
nimic u citi]i
`n pagina 2

~n primele 10 comune din top, 9 sunt
cu primari liberali

Vaccinurile par
s\ ajute `n
lupta cu tulpina
Omicron

Niciun bolnav infectat
cu HIV nu a f\cut o
form\ grav\ de Covid

u riscul de
reinfectare este
mare la aceast\
variant\, dar
efectul
medicamentelor
nu este alterat,
mai arat\ primele
studii
preliminarea
realizate `n
Africa de Sud u
imunitatea dat\ de variantele „clasice“
de COVID-19 nu ofer\ protec]ie în fa]a
omicron, mai arat\ exper]ii u pagina 4

u medicii cred c\ tratamentul cu retrovirale pe care `l
fac ace[ti bolnavi ar putea fi cauza acestui fenomen
În doi ani de pandemie, la nivelul
Regiunii de Nord-Est a ]\rii, num\rul
de noi pacien]i depista]i cu HIV a
sc\zut cu 75%. Medicii infec]ioni[ti

atrag aten]ia c\ aceast\ cifr\ nu este
una real\ [i c\ sc\derea este cauzat\ de
num\rul mic de test\ri. În acela[i timp,
s-a constatat c\ to]i pacien]ii cu HIV

care s-au infectat cu SARS CoV 2 au
trecut destul de u[or peste Covid.
u Citi]i `n pagina 3

Ce daraver\ a ie[it dintr-un SIM de telefon

Judec\torii l-au obligat s\-i
cear\ scuze pe Facebook fostei
so]ii [i s\-i dea 1.000 de euro u 3

Covid-ul mai face o victim\:
Filarmonica se reface mai greu
u Consiliul Jude]ean a cerut proprietarului
cl\dirii o p\suire de doi ani, peste termenul de
trei ani prev\zut în contractul de administrare
parafat în 2018 u pagina 2

Vremea probabil\ la Ia[i

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 4ºC  Max. 5ºC  Max. 9ºC
 Min. -2ºC  Min. 2ºC  Min. 1ºC

Ghidul auto

Bugetarii vor primi
iar vouchere de
vacan]\ în
urm\torii 4 ani
u tichetele de vacan]\ vor avea o
valoare nominal\ de 1.450 de lei
fiecare u citi]i `n pagina 5

Apare `n fiecare luni
Inclus `n

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 3ºC  Max. 1ºC  Max. 4ºC
 Min. -1ºC  Min. -6ºC  Min. -2ºC
Supliment pus pe roate `mpreun\ Grupul TESTER - Casa Auto

Sursa: Accuweather.com

Pedeaps\ mai aspr\
pentru t=n\rul care
a ucis cu securea un
p\durar u pagina 3

