Studiu al cercet\torilor UMF: exist\ sau
nu o tulpin\ rom=neasc\ de COVID 19?
u au fost selectate 53 de probe, aleatoriu, din cele transmise de DSP
Ia[i la Laboratorul de diagnosticare COVID-19 din cadrul CEMEX Ia[i u
de toate aceste infect\ri s-a dovedit a fi responsabil\ tulpina Delta u 3
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u Noua genera]ie Ford Ranger
u {eful Stellantis: Povara costurilor
vehiculelor electrice „dep\[e[te
limitele“ produc\torilor de automobile
u Samsung a prezentat primul modem
5G pentru ma[ini
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A8 - 10 ani `n
Noul CNAIR „bu[e[te“
dur Autostrada Unirii

plus,
ad\uga]i
Nu am reu[it s\
`nv\], dar vreau de noul guvern

Campania de Cr\ciun a ZDI: h\inu]e
pentru 111 micu]i din trei sate ie[ene

„

“

s\ `nve]e copii

Copiii din clasele primare [i de gr\dini]\ din satele Ursoaia, Av=ntu [i
Rom=ne[ti `l a[teapt\ anul acesta pe Mo[ul cel Bun s\ le aduc\ ghetu]e
`mbl\nite din piele, c\ciuli]e [i m\nu[i ca s\ `nfrunte mai u[or frigul
iernii. O bun\ parte dintre cei 111 copii fac parte din familii modeste,
care se chinuie s\-i trimit\ zilnic la [coal\. Dintre aceste familii, o parte
au doar o singur\ surs\ de venit, iar `n alte cazuri, p\rin]ii mai c=[tig\
un ban doar muncind cu ziua. ~mpreun\, `n cadrul Campaniei de
Cr\ciun a ZdI, le putem face `ns\ S\rb\torile de iarn\ mai fericite. Una
dintre familiile care cu siguran]\ merit\ ajutate este Dobo[ariu: copii
cumin]i, p\rin]i mucitori, dar s\rmani. „Eu nu am reu[it s\ `nv\], [i `mi
doresc s\ `nve]e copiii mei“ - spune femeia, printre lacrimi.

Povestea mi[c\toare a familiei Dobo[ariu, `n pagina u 2
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Covid la Ia[i: Sc\derea
num\rului de cazuri COVID 19
`n jude]ul Ia[i, tot mai abrupt\. {i
num\rul cererilor pentru teste
scade `n acela[i ritm. Cu o anume
`nt=rziere a sc\zut, din fericire, [i
num\rul cererilor pentru paturi
de spital `n sec]iile Covid. S-au
`nregistrat opt decese `n weekend.
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Duicid cu drujb\: De
groaz\: a vrut s\-[i taie g=tul cu
drujba, `n p\dure. T=n\rul de 23
de ani, care trecerea printr-o
depresie, a fost salvat cu
elicopterul SMURD de la Ia[i.

ECONOMIC

Condamnat la desp\gubiri
morale de 1 leu, dup\ ce l-a
f\cut pe primar „ho] [i prost“
u procesul de la Ia[i `i are ca protagoni[ti pe primarul din
Dr\gu[eni [i pe un cons\tean de-al s\u u Pagina 3

Azi, mare s\rb\toare ortodox\:

Nuielele primite de la
Mo[ Nicolae se pun `n
ap\, la `nflorit u 2
Vremea probabil\ la Ia[i

5

Salmonella: Pipote [i fic\]ei
de pui cu Salmonella pe rafturile
a dou\ mari lan]uri de magazine.
Produsele erau din Polonia.

Luni

Mar]i

Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Miercuri

 Max. 7ºC  Max. 3ºC  Max. 1ºC
 Min. 2ºC  Min. 0ºC  Min. -4ºC

Joi
Mar]i,
7 decmbrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.2

u `nc\ o lovitur\ de autostrad\ la guvern, `n ultimele zile:
tronsonul A8 montan a fost retrogradat `n mod revolt\tor, pus în
spatele altor proiecte scoase ca din joben, dar din zone cu
politicieni influen]i din noua structur\ guvernamental\ u
clasamentul priorit\]ilor a fost stabilit pe criterii neclare,
netransparente, [i inclus într-un plan al investi]iilor în
infrastructura de transport pân\ în anul 2030 u este anul `n care,
potrivit planurilor anterioare, urma a fi finalizat\ A8 u reac]iile
asocia]iilor pro-autostrad\ din Moldova au fost prompte [i dure u
politicienii locali, inactivi `n general pe aceast\ tem\ p=n\ acum,
cu excep]ia celor ai Opozi]iei, promit [i ei s\ fac\ front comun
pentru readucerea Autostr\zii Unirii la finan]are u Pagina 2

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 2ºC  Max. 9ºC  Max. 7ºC
 Min. -1ºC  Min. 3ºC  Min. 2ºC
Sursa: Accuweather.com
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{efa V\mii Albi]a a
r\mas f\r\ permis
auto la Costuleni:
avea probe de alcool
u Elena Cotea
(foto) a fost
înregistrat\ de
radar cu 106
km/h `n localitate
u a motivat c\
transporta la Ia[i
probe importante
u Pagina 3

Iat\ cum trebuie s\
procedezi c=nd `]i
`mprumu]i un
prieten, ca s\ nu
r\m=i tu cu paguba!
u sfaturile apar]in magistra]ilor
ie[eni, care au judecat o astfel de
spe]\: un `mprumut de 5.000 de
euro `ntre amici u Citi]i `n pagina 3

Pe traseul Autostr\zii Unirii, `n
zona montan\, se vor face `n
continuare doar prospec]iuni

Avertisment „Omicron“ la Ia[i
u managerul de la Spitalul de Boli Infec]ioase: „Purta]i
masca inclusiv `n spa]ii deschise“ u Pagina 2

Ia[i - Ziua f\cea vizite `mbr\cat
la patru ace, iar noaptea
revenea cu cagula pus\ pe fa]\
Un ie[ean a împletit pasiunea cu munca pân\ a ajuns în pragul
pu[c\riei. În calitate de agent comercial al unei firme de distribu]ie,
b\tea coclaurile jude]ului pentru a face încas\ri. Cu aceast\ ocazie,
î[i stabilea ]intele pe care avea s\ le atace ca ho]. În „afacere“ [i-a
cooptat [i un cunoscut, pentru a-l ajuta la c\rat. În func]ie de
volumul estimat al jafului, foloseau fie automobilul BMW înregistrat
pe numele mamei ho]ului, fie o autoutilitar\ Mercedes închiriat\ de
acesta. Cei doi au reu[it s\ dea 11 spargeri în doar dou\ luni. u 3

