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De ce unele avioane nu
pot ateriza la Ia[i când e
cea]\? Explica]ii oficiale

u Ruptura tendonului ahilean
u Colita ulcerativ\ afecteaz\ cel
mai mult tinerii
u În curând, în farmacii,
consiliere, vaccinări și testări
rapide
Paginile Ghidului pentru s\n\tate sunt realizate
`n colaborare cu ARCADIA - SPITALE {I CENTRE MEDICALE
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O negociere de `]i st\ mintea-n loc, `n
parcare la Metro, cu mormanul de bijuterii

Vase din
cultura
Cucuteni B,
sub strada
Sf. Andrei

Vestigii: Ia[ul,
locuit de acum
5.000 de ani?
Lucr\rile de cercetare din
zona str\zilor Palat - Sf=ntul
Andrei au dus la descoperiri
importante din punct de
vedere arheologic. În tot
perimetrul au fost scoase la
lumin\ [i câteva complexe
cucuteniene, care, potrivit
cercet\rilor, confirm\
existen]a în toat\ zona
central\ a Ia[ilor a unei a[ez\ri
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Relax\ri: Ce relax\ri
preg\tesc autorit\]ile de
Revelion? Magazinele ar putea
s\ se închid\ la 23.00, iar
petrecerile vor fi permise.

ECONOMIC
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Facturi: Compensarea
facturilor la energie va `nghi]i
anul viitor cel pu]in patru
miliarde de lei.

EXTERN
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R\zboi? Ministrul ap\r\rii din
Ucraina: „Ru[ii se vor întoarce în
sicrie“ Kievul se bazeaz\ pe
850.000 de militari.

foarte întinse din perioada
eneolitic\ (cultura Cucuteni B
- foto st=nga: imagine
generic\). Acestea se al\tur\
altor vestigii medievale
importante, dar [i din perioada
Revolu]iei de la 1848, cu locul
`n care a izbucnit la Ia[i
aceast\ mi[care (foto
dreapta). Începute în
prim\vara acestui an, lucr\rile

sunt efectuate de o echip\ de
cercet\tori ai Institutului de
Arheologie, din cadrul
Academiei Române - Filiala
Ia[i, condus\ de dr. George
Bilavschi.

Am\nunte [i imagini
`n premier\ cu vestigiile
descoperite, foto inclusiv
din dron\ u Pagina 3

Poli]ist p\c\lit de
bolul plin cu aur de
St\ne[tii din Zanea
Un b\rbat `n toat\ firea
a fost în[elat copil\re[te de
trei ie[eni din Lunca Cet\]uii,
to]i cu numele de St\nescu,
nume preponderent `n
comunitatea ]ig\neasc\ din
Zanea. Ace[tia s-au ar\tat
interesa]i s\ cumpere o
cantitate important\ de aur
de la b\rbat: aproape 300 de
grame. Au plecat pur [i
simplu cu marfa, chipurile la
verificat, iar apoi l-au plimbat
pe v=nz\tor cu vorba. ~n final,
doar un sfert din cantitatea
de bijuterii a mai putut fi

Cre[te lista celor care s-au al\turat Campaniei de Cr\ciun a Ziarului de Ia[i, prin care
`ncerc\m s\ le achizi]ion\m ghetu]e `mbl\nite din piele, c\ciuli]e [i m\nu[i tuturor celor
111 micu]i din satele Ursoaia, Av=ntu [i Rom=ne[ti. ~ns\ avem `n continuare nevoie de
sprijin pentru achizi]ionarea tuturor darurilor mult a[teptate. ~mpreun\ putem s\ le facem
acestor copii un Cr\ciun cu adev\rat special, iar desaga Mo[ului cel Bun s\ devin\ tot
mai plin\. Cei mici viseaz\ la juc\rii [i dulciuri, banale pentru mul]i copii din ora[. Chiar
[i a[a, `n]eleg c\ pentru ei „Mo[ul“ ajunge `n fiecare an poate ceva mai s\rac, [i tot ce `[i
doresc e s\ nu-i uite de tot. ~n acest an putem `ns\, `mpreun\, s\ le ar\t\m c\ Mo[ul e darnic [i cu ei. u Continuare `n pagina 3

Cine trebuie s\ judece
dac\ parlamentarii ie[eni
merit\ pensii speciale?

u poli]i[tii au descoperit `n acest caz [i o complicitate
a mamei fetei: a fost pus\ sub control judiciar u 3

u ieri a fost
semnat acordul de
parteneriat `ntre
patru institu]ii u
Pagina 2

40.000 de ie[eni
s-au vaccinat
antigripal. Medici:
sunt semne c\ anul
acesta vor fi mai
multe infect\ri u 3

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

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. -1ºC  Max. 2ºC  Max. 10ºC
 Min. -3ºC  Min. 0ºC  Min. 1ºC

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 8ºC  Max. 11ºC  Max. 6ºC
 Min. 6ºC  Min. 3ºC  Min. 1ºC
Sursa: Accuweather.com

u Am\nunte `n pagina 3

u Prime Kapital, dezvoltatorul Silk District, a oferit nu mai pu]in de
10.000 de lei pentru cei 111 copii din satele Ursoaia, Av=ntu [i
Rom=ne[ti u acestei remarcabile dona]ii s-au al\turat ieri altele

{ocant: elev\ [antajat\
[i violat\ de tat\l vitreg
Muzeu al Satului Moldav
în zona lacului din
Gr\dina Botanic\: 32 ha

recuperat\. Culmea:
cercet\rile aveau s\ scoat\ la
iveal\ un fapt uluitor:
p\gubitul era om al legii,
poli]ist.

Dona]ii importante, ieri, `n
campania ZdI: sacul
Mo[ului devine tot mai greu

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
14 decembrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

u instan]ele
ie[ene `[i
arunc\ una
alteia dosarul
u Pagina 3

Decizii incredibile `ntr-un
dosar de desp\gubire pentru o
cas\ de peste 1.000 metri
p\tra]i `n centrul Ia[ului u 2
A fost arestat
ie[eanul care,
de nervi, a
f\cut accident
la Familial u 2

