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Transfer de comandã la contingentele poloneze!
La sediul Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, din
Craiova, a avut loc, ieri, ceremonia prilejuitã de transferul de
autoritate al contingentelor militare din Polonia, rotaþia a II-a ºi
rotaþia a III-a. La eveniment au participat oficialitãþi din cadrul
Ministerului Apãrãrii Naþionale, reprezentanþi ai Comandamentului Operaþional al Forþelor Armate Poloneze ai Ambasadei Poloniei la Bucureºti ºi, nu în ultimul rând, reprezentanþi ai administraþiei publice locale.
Ceremonia a fost una extrem de interesantã ºi de vibrantã.
Într-o primã fazã, au fost semnate procesele-verbale de transfer,
comandantul celei de-a doua rotaþii, mr. Andrzej Kowalczyk, înmânându-i comandantului celei de-a treia rotaþii, mr. Marcin Szulewa, drapelul naþional cu stema Republicii Poloneze. La finalul
ceremoniei au fost decoraþi militari români ºi polonezi.
Contingentul polonez este parte componentã a iniþiativei comune, având misiunea de a contribui la asigurarea prezenþei consolidate în Sud-Estul Alianþei, în conformitate cu mãsurile adoptate în cadrul Summit-ului NATO de la Varºovia din 2016. Contingentul polonez este afiliat Batalionului 26 Infanterie „Neagoe
Basarab” din cadrul Brigãzii Multinaþionale Sud-Est, iar durata
unei rotaþii în România pentru fiecare contingent este de aproximativ ºase luni.
Polonia participã cu un contingent format din 225 de militari ºi
47 de mijloace tehnice în compunerea Batalionului 26 Infanterie
„Neagoe Basarab” din cadrul Brigãzii Multinaþionale Sud-Est,
materializând astfel angajamentele asumate de România ºi Polonia în cadrul Summit-ului NATO de la Varºovia din anul 2016.
Militarii polonezi se instruiesc în comun cu militarii Brigãzii
Multinaþionale Sud-Est, în cadrul prezenþei aliate întãrite pe flancul
estic al Alianþei, ºi cooperarea este una exemplarã.
TIBI BOLOGH

Croaþia, o þarã ranforsatã de fotbal!
Ieri, membrii guvernului de la Zagreb, con- istoric, iar la Zagreb, Split, Rijeka ºi alte mari
dus de premierul de centru-dreapta, Andrej oraºe, nebunia fanilor depãºeºte orice imagiPlenkovici, au venit la ºedinþa de consiliu pur- naþie. La 20 de ani, de la semifinala de la 8
tând tricourile echipei naþionale de fotbal, care, iulie 1988, dintre Franþa ºi Croaþia, câºtigatã
mâine searã, la Moscova, pe „Lujniki”, dispu- de francezi (2-1), cele douã reprezentative se
tã, în compania Franþei, marea fireîntâlnesc, de data aceasta, cum
nalã a CM 2018. Evenimentul este actualitate / 3 spuneam, în finala competiþiei.

A dus la Poliie un
Investiþii de 200.000
portofel cu 4.600 lei,
de lei la spitalul
gãsit pe stradã
din Dãbuleni
Consilierii judeþeni au votat, în plenul de
joi, rectificarea bugetarã solicitatã de conducerea spitalului orãºenesc din Dãbuleni.
Este vorba de un plus de 212.000 de lei,
bani care au fost programaþi sã fie investiþi în mai multe dotãri, printre care ºi amenajarea ºi dotarea unei camere frigorifice
pentru deºeurile medicale, ºtiut fiind faptul cã spitalul se descurcã mai greu cu neutralizarea acestora, fiind la o distanþã apreciabilã de Craiova, unde se aflã centrul de
depozitare a acestora.
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Cercetaþi penal pentru furturi de lemne
Doi bãrbaþi, de 32, respectiv 33 de
ani, unul din Bârca ºi cel de-al doilea din Craiova, sunt cercetaþi penal pentru conducerea unui vehicul
neînmatriculat ºi tãiere ilegalã ºi
sustragere de material lemnos, dupã
ce poliþiºtii doljeni au stabilit cã în
Conform reprezentanþilor Inspectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, miercuri, 11 iulie
a.c., seara, în jurul orei 22.00,
poliþiºti din cadrul Secþiei 6 Poliþie Ruralã Giubega au oprit pentru control o autoutilitarã, care
se deplasa pe DN 56, prin comuna Radovan. În autovehicul
se aflau 2 bãrbaþi, ºoferul, de 32
de ani, din Bârca ºi un pasager,
de 33 de ani, din Craiova. Întrucât, în urma controlului efectuat
autoutilitarei, poliþiºtii au gãsit o
drujbã ºi mai multe coji de arbori, cei în cauzã au fost conduºi la sediul Postului de Poliþie
Radovan pentru continuarea cercetãrilor.
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luna martie, dar ºi în primele douã
sãptãmâni ale lunii iulie, au tãiat ºi
sustras arbori din pãdurea Ocolului
Silvic Periºor. De la locuinþa unui
dntre bãrbaþi oamenii legii au ridicat 2,7 m.c. de lemne în vederea continuãrii cercetãrilor.

Astfel, poliþiºtii au stabilit faptul cã, în cursul lunii martie
2018, cei doi au tãiat ºi sustras
15 arbori, din pãdurea Ocolului
Silvic Periºor, situatã la marginea DN 56, în cauza respectivã
fiind deja întocmit un dosar penal sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de tãiere ilegalã ºi sustragere de material lemnos. De
asemenea, prin extinderea cercetãrilor, poliþiºtii au mai stabilit
faptul cã cei doi bãrbaþi, în primele douã sãptãmâni ale lunii
iulie a.c., au tãiat ºi sustras mai
mulþi arbori, specia cer, frasin
ºi salcâm, din aceeaºi pãdure.
“De la locuinþa unuia dintre
bãrbaþi a fost ridicatã cantita-

tea de 2,7 m.c. material lemnos
specia cer, frasin ºi salcâm,
aceasta fiind predatã Ocolului
Silvic Periºor, pânã la definitivarea cercetãrilor. Totodatã, în
urma verificãrilor efectuate cu
privire la autoutilitarã, poliþiºtii au constatat faptul cã aceasta era radiatã din circulaþie, din
evidenþa autoritãþilor bulgare.
În continuare, poliþiºtii desfãºoarã cercetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat, tãiere ilegalã ºi sustragere
de material lemnos”, a precizat
inspector principal Cosmin Grãdinaru, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

Programul Curþii de Apel Craiova
în perioada vacanþei judecãtoreºti
Începe vacanþa judecãtoreascã, astfel cã instanþele îºi restrâng
activitatea în perioada urmãtoare. Reprezentanþii Curþii de Apel
Craiova au comunicat faptul cã, în perioada vacanþei judecãtoreºti - de pe 16 iulie pânã pe 26 august a.c. -, activitatea de
judecatã, precum ºi activitatea compartimentelor auxiliare ale
Curþii de Apel Craiova se va desfãºura astfel:

- activitatea cu publicul a Compartimentelor Arhivã – Registraturã este asiguratã de cãtre personalul planificat sãptãmânal ºi se
desfãºoarã cu respectarea progra-

mului normal de lucru: 8.30 –
12.30.
- completele special constituite
pentru perioada vacanþei vor soluþiona cauzele urgente sau pe cele

care impun celeritate conform art.
113 din Regulamentul de Ordine
Interioarã al instanþelor aprobat prin
Hotãrârea Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1375/2015.
- În perioada vacanþei judecãtoreºti, ºedinþele de judecatã sunt
planificate astfel:
- La secþia penalã ºi pentru cauze cu minori, ºedinþele de judecatã se vor desfãºura în fiecare zi
de marþi ºi joi, începând cu ora
10.00.
- La secþia contencios administrativ ºi fiscal, ºedinþele de judecatã se vor desfãºura în fiecare zi
de marþi, începând cu ora 9.00.
- La secþia a II-a civilã, ºedin-

þele de judecatã se vor desfãºura
în fiecare zi de marþi, începând
cu ora 10.00.
- La secþia I civilã, ºedinþele de
judecatã se vor desfãºura în fiecare zi de marþi, începând cu ora
11.00.
Cauzele care nu fac parte din
categoria celor urgente sau care
nu impun soluþionarea cu celeritate, dar care se depun la instanþã, în timpul vacanþei judecãtoreºti,
primesc data certã în aceeaºi zi,
la Compartimentul Arhivã – Registraturã al Curþii de Apel Craiova, fiind înregistrate ºi repartizate
conform Ordinului de Seviciu nr.
5/2018.

A dus la Poliþie un portofel cu 4.600 lei, gãsit pe stradã
Spirit civic deosebit din partea unui craiovean în vârstã de 30 de
ani, care a gãsit un portofel pe stradã, pe bulevardul Decebal, în
cursul zilei de joi, ºi l-a dus la Poliþie. Femeia care îl pierduse ºi-a
recuperat documentele personale, precum ºi suma de 4.600 lei.
Bãrbatul a fost felicitat de poliþiºti ºi a primit ºi mulþumirile cãlduroase ale femeii care pirduse portofelul.

- Mã mir, Popescule, cã încã
n-au scos la vânzare Voroneþul,
Casa Scânteii ºi Casa Poporului.

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã, joi, 12 iulie a.c., poliþiºti din cadrul Secþiei 3 Craiova
au fost sesizaþi de un bãrbat de 30
de ani, din Craiova, Marinel Zarã,
cu privire la faptul cã acesta a gãsit, pe bulevardul Decebal, un
portofel de damã. Poliþiºtii au luat
legãtura cu cea care îºi pierduse
bunurile, o femeie de 32 de ani,
din Craiova, care s-a prezentat în
scurt timp la sediul secþiei de poliþie, unde i-a mulþumit personal bãr-

batului, pentru gestul fãcut de acesta. Femeia a primit cu mare bucurie portofelul, fiind surprinsã cã ºia recuperat documentele personale, precum ºi banii pe care îi credea pierduþi, nu mai puþin de 4.600
lei. “Inspectoratul de Poliþie Judeþean Dolj apreciazã în mod deosebit comportamentul de înaltã
þinutã civicã de care a dat dovadã
bãrbatul, decizia acestuia de a restitui bunurile gãsite fiind un exemplu de omenie ºi normalitate. Pe
lângã responsabilitatea moralã, pe

care o implicã returnarea unor bunuri gãsite, precizãm cã, fapta de a
nu preda în termen de 10 zile un
bun gãsit autoritãþilor sau celui care
l-a pierdut sau de a dispune de acel
bun ca de al sãu se pedepseºte cu

închisoare de la o lunã la 3 luni
sau cu amendã, constituind infracþiune, conform prevederilor Codului Penal”, ne-a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, inspector
principal Cosmin Grãdinaru.

sâmbãtã, 14 iulie 2018

cuvântul libertãþii / 3

actualitate

Croaþia, o þarã ranforsatã de fotbal!
MIRCEA CANÞÃR

Ieri, membrii guvernului de la Zagreb,
condus de premierul de centru-dreapta,
Andrej Plenkovici, au venit la ºedinþa de
consiliu purtând tricourile echipei naþionale
de fotbal, care, mâine searã, la Moscova,
pe „Lujniki”, disputã, în compania Franþei,
marea finalã a CM 2018. Evenimentul este
istoric, iar la Zagreb, Split, Rijeka ºi alte mari
oraºe, nebunia fanilor depãºeºte orice imaginaþie. La 20 de ani, de la semifinala de la 8
iulie 1988, dintre Franþa ºi Croaþia, câºtigatã de francezi (2-1), cele douã reprezentative se reîntâlnesc, de data aceasta, cum spuneam, în finala competiþiei. „Vatreni” („strãlucitorii”) au avut un parcurs destul de complicat, în optimile de finalã (Danemarca), în
sferturile de finalã (Rusia), ºi semifinalã (Anglia), cu prelungiri de fiecare datã, fiind
obligaþi la un efort suplimentar de 90 de
minute de joc, comparativ cu „Albaºtrii”.
Þarã micã, din Balcani (4,2 milioane locuitori), Croaþia a fãcut din fotbal o religie fundamentalistã, în adevãratul sens al termenului, expresia unui naþionalism exacerbat,
a cãrui vitrinã este Dinamo Zagreb. La 13
mai 1990, pe marele stadion Maksimir, la
partida Dinamo Zagreb – Steaua Roºie, suporterii celor douã echipe s-au luat la bãtaie

(130 de rãniþi) ºi tânãrul cãpitan al echipei
din Zagreb, Zvonimir Boban, transformat
ulterior în erou naþional, a agresat un poliþist bosniac, care a tras câteva focuri de
armã în aer, cu arma din dotare. Aceastã
încãierare memorabilã s-a prelungit câteva
luni mai târziu, pe câmpul de luptã. În faþa
tribunei de vest a stadionului Maksimir, pe
o placã comemorativã, se poate citi: „Aici
suporterii clubului care au început rãzboiul
contra Serbiei – 13 mai 1990”. „Bad Blue
Boys” (BBB) de la Dinamo s-au înrolat în
masã, în tânãra armatã croatã, pentru „rãzboiul patriotic”. De partea cealaltã, fanii lui
Steaua Roºie „Delje”, conduºi de Zeljko
„Arkan” Raznadovic – asasinat în 2000 –
s-au angajat în miliþiile paramilitare. ªi a urmat ceea ce se cunoaºte prin complicaþiile
internaþionale. Interesant: în 1991, Steaua
Roºie („Crvena Zvezda”) câºtiga CCE, în
faþa lui Ol. Marseille, cu muntenegreanul
Dejan Savicevic, croatul Robert Prosineski
ºi sârbul Siniºa Mihailovici, în componenþã. Croaþia, în plan fotbalistic, a produs mereu, de-a lungul timpului, jucãtori de mare
calitate (Suker, Boban, Boksici), pânã la generaþia lui Luka Modric, Ivan Rakitic, Dejan Lovren, Ivan Perisic, Sime Vîrsalijko,

Andrei Kramarici, Mario Mandzukici ºi ceilalþi. Luka Modric chiar aspirã la „Balonul
de aur”, în cazul câºtigãrii finalei de mâine
searã. Fiindcã echipa Croaþiei este un adevãrat commando, cu mental de oþel, destul de talentatã ºi animatã de un naþionalism de-a dreptul inimitabil. Dacã Nicolas
Kalinic, atacantul lui AC Milan, a fost trimis acasã pentru refuzul de a intra în teren, pe parcursul partidei cu Nigeria, Ognan Vukojevic, din stafful tehnic, a fost
exclus din delegaþie, dupã ce a dedicat
Ucrainei victoria Croaþiei, cea din partida
cu Rusia, într-o înregistrare video. „Aceastã victorie este pentru Dinamo Kiev ºi
Ucraina”. Fundaºul central al echipei Domagoj Vida, ex-Dinamo Kiev, la rândul sãu
a scris „Gloriei Ucrainei” ºi UEFA – condusã de slovenul Alexander Ceferin - i-a
dat avertisment ºi o amendã de 12.800
euro. Organizatorii nu au fãcut scandal. ªi,
de altfel, ieri, preºedintele FIFA, Gianni Infantino, într-o conferinþã de presã, a mulþumit guvernului ºi lui Vladimir Putin, pentru buna organizare. Ar mai fi de spus câteva lucruri: în Liga 1, din Franþa, nu se
vorbeºte limba croatã ºi doar Daniel Subasic rãmâne singurul resortisant croat, în-

rolat la AS Monaco. Dupã ce, în timp, Iosip Skoblar, Zoran ºi Zlatko Vujovic, Alen
Boksic, Alioºa Asanovic, Zoran Vulic,
Dado Prso ºi atâþia alþii s-au regãsit în campionatul francez. Doar doi jucãtori din campionatul intern, Dominic Livakovic (Dinamo Zabreg) ºi Filip Bradaric (HNK Rijeka)
fac parte din lotul deplasat în Rusia. Fotbalul intern are probleme mari de corupþie
ºi, inclusiv, jucãtorul emblematic al naþionalei, Luka Modric, este prins în afacerea
sulfuroasã, în urma cãreia Zdravko Mamic, conducãtorul lui Dinamo Zagreb, a
fost condamnat la începutul lunii trecute la
6 ani ºi 6 luni de închisoare pentru deturnarea a 15 milioane de euro. Neîndoielnic, fotbalul a forjat identitatea croatã. Dupã Franjo Tudjman, ex-presedinte (1990-199),
mare amator de fotbal, acum Kolinda Graban-Kitarovic, prima femeie preºedinte a
þãrii, s-a afiºat în tribunele stadionului din
Rusia, în tricoul naþionalei, ºi rãmâne de vãzut ce se va întâmpla mâine searã. Oricum,
în tribunele stadionului Lujniki se va afla ºi
preºedintele Emmanuel Macron, care are doi
invitaþi speciali, internaþionalii Dmitri Payet
ºi Laurent Koscielny, ambii accidentaþi, înaintea turneului final.

Investiþii de 200.000 de lei la spitalul din Dãbuleni
Consilierii judeþeni au votat, în plenul
de joi, rectificarea bugetarã solicitatã de
conducerea spitalului orãºenesc din Dãbuleni. Este vorba de un plus de 212.000
de lei, bani care au fost programaþi sã fie
investiþi în mai multe dotãri, printre care
Pe ordinea de zi a ºedinþei ordinare a CJ Dolj, de joi, rectificarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli a
spitalului orãºenesc „Aºezãmintele Brâncoveneºti” din Dãbuleni a
fost chiar primul proiect de hotãrâre care a fost luat în discuþie.
Conform tipicului de desfãºurare
al ºedinþei, instituit deja, preºedintele Ion Prioteasa a dat citire proiectului ºi a invitat apoi consilierii
judeþeni sã-ºi expunã pãrerile, în
cazul în care existã, vizavi de aceastã propunere. Cum din salã nu a
existat nici o solicitare în acest
sens, s-a trecut la vot, nu înainte
însã de a se verifica dacã existã
avize favorabile din partea comisiilor de specialitate, în special de

ºi amenajarea ºi dotarea unei camere frigorifice pentru deºeurile medicale, ºtiut
fiind faptul cã spitalul se descurcã mai
greu cu neutralizarea acestora, fiind la o
distanþã apreciabilã de Craiova, unde se
aflã centrul de depozitare a acestora.

la cea economicã. S-a raportat cã
proiectul de hotãrâre a îndeplinit
toate condiþiile legale, având toate
avizele necesare, iar votul care a
urmat a fost în unanimitate pentru
aceastã propunere.

Fondurile sunt investite în dotãri

Proiectul a avut la bazã, de fapt,
o solicitare care a venit, pe data de
3 iulie, din partea conducerii medicale a spitalului cu pricina. Concret, echipa de doctori care conduc unitatea de la Dãbuleni a cerut
sã i se aprobe o rectificare a bugetului cu suma de 212.000 de lei,
bani pe care ºi i-a programat sã îi
cheltuiascã pentru dotãri. O parte
din aceºti bani – 84.000 de lei –

este asiguratã din economiile înregistrate în urma organizãrii licitaþiei de aparaturã medicalã ºi echipamente finanþate din bugetul propriu judeþean, iar restul de bani –
128.000 de lei – din excedentul
spitalului, rãmas neutilizat la sfârºitul anului 2017. În raportul care
însoþeºte proiectul de hotãrâre se
precizeazã cã fondurile urmeazã sã
fie consumate pe cumpãrarea unor
echipamente medicale.

O camerã frigorificã pentru
pãstrarea deºeurilor medicale

Cu o parte din aceºti bani, conducerea spitalului ºi-a propus sã
amenajeze ºi sã doteze corespunzãtor o camerã frigorificã pentru
deºeuri medicale. Potrivit medicilor, legea impune ca, în cazul în
care nu existã un spaþiu frigorific
cu o temperaturã interioarã de 4
grade Celsius, deºeurile medicale
infecþioase nu pot fi þinute în incinta spitalului mai mult de 48 de
ore. În aceste condiþii, se gãseºte
ºi spitalul din Dãbuleni care se vede
nevoit sã ridice aceste deºeuri de
trei ori pe sãptãmânã, pentru a le
depozita la Craiova. ”Spitalul, fiind la 80 de kilometri de Craiova,
este dificil de gãsit prestatori economici care sã se adapteze la cerinþele spitalului pentru a respecta
normele sanitare impuse, fapt pentru care se solicitã amenajarea acestui spaþiu, astfel ca deºeurile medicale sã poatã sã fie ridicate la 7

zile”, se precizeazã în raportul hotãrârii de consiliu. Pentru aceastã
investiþie, s-a proiectat suma de
20.000 de lei.

rea analizelor medicale atât pentru
pacienþii care sunt internaþi în spital, precum ºi pentru cei din ambulatoriu.

Pe lângã faptul cã vrea sã se
punã la punct cu depozitarea în siguranþã a deºeurilor medicale, conducerea spitalului din Dãbuleni ºia programat ºi dotãri cu echipamente noi, care sunt extrem de
utile în cabinetele de consultaþii.
Cea mai scumpã aparaturã medicalã ce urmeazã sã fie procuratã
este un analizator automat de biochimie, care va fi instalat în laboratorul pentru analize medicale.
Echipamentul costã 150.000 de lei
ºi este proiectat sã asigure efectuarea a cel puþin 450 de teste pe
orã. Spitalul dispune, în prezent,
de un analizator, dar cu o capacitate de numai 250 de teste pe orã,
iar medicii spun cã este o capacitate destil de micã, avându-se în
vedere faptul cã asigurã efectua-

Pe lista de dotãri se mai aflã ºi
un frigider/bancã de sânge ºi plasmã, aparaturã pe care medicii de
acolo o considerã, de asemenea,
extrem de necesarã. În raport se
precizeazã cã unitatea de transfuzie
sanguinã din cadrul spitalului are o
activitate mai redusã, motiv pentru
care este „oportun sã se achiziþioneze o bancã de sânge ºi de plasmã. De asemenea, este prinsã, tot
ca investiþie, ºi cumpãrarea unui
monitor de funcþii vitale, care, se
spune, va fi necesar pentru compartimentul de pneumologie nou
înfiinþat la secþia exterioarã de la
Bechet, odatã cu modificarea structurii organizatorice a acestei unitãþi
medicale. Costurile acestei aparaturi
se ridicã la suma de 8.000 de lei.
LAURA MOÞÎRLICHE

Aparaturã performantã pentru
cabinetul de analize

Un monitor pentru funcþii vitale,
la secþia de la Bechet
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culturã / educaþie

Pasionaþii de pictarea figurinelor cu subiect istoric
se reunesc, din nou, la workshop-ul „Istoria în miniaturã”
O nouã ediþie, a III-a, a workshop-ului „Istoria în miniaturã”, va avea loc, în perioada 23-26 august 2018, la Muzeul
Memorial „Nicolae Bãlcescu” din judeþul Vâlcea, cu participarea a 11 artiºti din Craiova, Bucureºti, Sibiu ºi Focºani, invitat
special fiind Zeno Mladin, din Ontario (Canada). Evenimentul
este organizat de Consiliul Judeþean Vâlcea, Muzeul Memorial „Nicolae Bãlcescu” ºi GRISCU – Grupul de Istorie Culturalã din cadrul Institutului de Cercetãri Socio-Umane „C.S.
Nicolãescu-Plopºor” al Academiei Române, din Craiova.

Cu câteva excepþii, participanþii
la aceastã ediþie sunt printre „veteranii” care au luat parte, constant,
ºi la precedentele. Este vorba despre Dan Andriþa (Bucureºti),
George Dobre (Bucureºti), Cris-

tian Florescu (Bucureºti),
Lucian Grãdilã (Bucureºti),
Valentin Maier (Bucureºti),
Nicolae Mihai (Craiova),
Bogdan Pãpuºe (Craiova),
Valentin Purice (Focºani),
Ana Maria Rãdoi (Bucureºti) ºi Ileana Sãdean (Sibiu). Cu toþii se definesc prin
interesul constant faþã de
aceastã artã în miniaturã, ce
depãºeºte, nu de puþine ori,
forma unui simplu hobby.
Invitat este Zeno Mladin,
din Ontario, Canada. „Pictarea figurinelor cu subiect istoric este pentru mine un stil
de viaþã. Aºa aº putea rezuma cel mai bine ceea ce simt
faþã de acest subiect. Am
prins microbul când am ajuns
în Canada, a fost o ocazie sã
mã perfecþionez în timp, sãmi fac prieteni buni. Nu am
preferinþe în privinþa epocii istorice, abilitatea de a crea o scenã ºi a
transmite o idee, o stare sufleteascã sau o tensiune dramaticã calificã, în opinia mea, tot ceea fac ca
o formã de artã”, declarã Zeno

Mladin, care are 61 de ani ºi de
profesie este inginer.
Un pasionat de istorie, în general, craioveanul Nicolae Mihai nu
va lipsi nici de aceastã datã de la
workshop. «Miza proiectului nostru constã în reunirea unor artiºti
figuriniºti din toatã þara ºi realizarea unui atelier intensiv, având la
bazã o figurinã comunã pentru toþi
participanþii, pe care sunt testate diferite tehnici, procedee de picturã,
uzare, aranjare într-un cadru, care
stau la baza realizãrii unei miniaturi

istorice, figurine, bust, diorame istorice cu figurine la diferite scãri
(de la 28 mm la 200 mm). „Istoria
în miniaturã” oferã ocazia discutãrii proiectelor individuale sau colective, prezentate public ºi în cadrul
unei mici expoziþii, gãzduite pe durata atelierului, de asemenea, testãrii diferitelor materiale (vopsele, pigmenþi, soluþii de întreþinere, realizare a unor suprafeþe speciale, cu
apã, noroi, praf, vegetaþie, baze de
lemn etc.), necesare în acest proces. Materialele sunt puse la dispo-

ziþie de sponsorii generoºi, o parte
din România, care au dorit sã se
implice în susþinerea acestei ediþii”,
spune Nicolae Mihai.
„Istoria în miniaturã” este primul proiect de acest gen din þarã,
organizatorii sperând sã se consolideze cu fiecare întâlnire anualã. În mãsura posibilitãþilor, pentru anii viitori, aceºtia îºi doresc
sã extindã acest proiect pentru a
avea invitaþi de la cluburi internaþionale de profil.
MAGDA BRATU

Expoziþie a sculptorului Petre Virgiliu Educaþie pentru dezvoltare sustenabilã,
la Universitatea din Craiova
Mogoºanu la Galeria „ARTA”
La Galeria ARTA a Uniunii Artiºtilor Plastici
din România (UAPR) – Filiala Craiova (Calea
Unirii nr. 12) va avea loc luni, 16 iulie, ora
19.00, vernisajul expoziþiei personale a sculptorului Petre Virgiliu Mogoºanu, intitulatã
„Materie – Spaþiu – Timp”. Pânã atunci, o
lucrare a artistului, sculptura „Completare”,
realizatã în piatrã ºi metal, poate fi vãzutã în
curtea Muzeului de Artã din Craiova.
Petre Virgiliu Mogoºanu s-a nãscut la 5
martie 1976. A urmat, mai întâi, cursurile Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã din Bucureºti (specializarea inginerie economicã), apoi s-a ºcolit peste hotare în domeniul artei, devenind ºi membru UAPR. A studiat la ªcoala de Arte Ergastiri Calon Tecnon

Eorgon Technis, Atena, Grecia (2007) ºi laAcademia de Arte Plastice din Carrara, Italia,
specializarea sculpturã (2010), tot aici încheind,
trei ani mai târziu, un master în sculpturã. A
participat la numeroase expoziþii de grup, în
România, Italia, Grecia, Coreea de Sud ºi Norvegia, ºi la mai multe simpozioane internaþionale de sculpturã, iar primele expoziþii personale le-a deschis în anul 2015, una la Bucureºti, cealaltã la Muzeul de Artã Craiova.
Petre Virgiliu Mogoºanu se numãrã printre
cei cinci artiºti selectaþi (din România, Noua
Zeelandã, Turcia ºi Serbia) pentru a participa la
a VI-a ediþie a Simpozionului Internaþional de
Sculpturã „Drumuri Brâncuºiene”, care se va
desfãºura la Craiova în perioada 1-31 august
2018, în organizarea Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” ºi Primãriei municipiului, sub egida
Anului European al Patrimoniului Cultural. Artistul va realiza în marmurã lucrarea „Unitate”,
respectând tema din acest an a simpozionului:
„Momentul istoric al Marii Uniri de la 1918”.
MAGDA BRATU

Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Litere, organizeazã, în ziua de 16 iulie
2018, începând cu ora 10:00, în Aula „Mihai I” (fosta „Sala Albastrã”) conferinþa internaþionalã „European Theories and Practices on Education for Sustainable Development and International”, eveniment
de diseminare în cadrul Proiectului „Erasmus + Acteurs du Territoire pour une
Education a la Citoyennete Mondiale
(ACTECIM)”.
La acest eveniment sunt invitaþi profesori,
cercetãtori, formatori, reprezentanþi ai instituþiilor publice locale, ale celor culturale,
social-educative, precum ºi reprezentanþi ai
mediului socio-economic (indiferent de apartenenþã – public sau privat) din Regiunea
Oltenia ºi din strãinãtate. Proiectul ACTECIM, coordonat de Academia din Lyon
(Franþa), reuneºte Universitãþi, ºcoli, licee
ºi ONG-uri din trei Regiuni Europene: Sud-

Vest Oltenia, Rhone-Alpes ºi Piemont. Prin
acesta se reflecteazã
împreunã asupra educaþiei. Regiunea noastrã este reprezentatã de
Universitatea din Craiova, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj ºi
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud –
Vest „Oltenia”.
Evenimentul include
o prezentare a impactului pe care activitãþile ºi rezultatele proiectului îl au asupra educaþiei de astãzi, susþinerea fiind fãcutã de Monica Tilea (Facultatea de Litere a Universitãþii din Craiova),
titulatura fiind „A Joint Educational Construct for the Future”. Membrii echipei de
implementare vor prezenta rezultatele proiectului „Training Module for European and
World Citizenship, Dedicated to Teachers
and Trainers (Marie-Amelie SivadeBlanc, din Lyon); „Analysis of Transversal Competences (referenþi fiind Monica
Tilea, Aida Stoian ºi Claudia Bunãiaºu),
de la Universitatea din Craiova; „Online Training Resources” (Girorgio Garelli – din
Regiunea Piemont).
În încheierea sesiunii, membri ºi colaboratori ai echipei de implementare, precum ºi
reprezentanþi ai grupului – þintã vor expune
câteva exemple de bune practici ºi testimoniale privind evenimentele desfãºurate, la
Craiova, în cadrul acestui proiect.
CRISTI PÃTRU
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VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE Vând obiecte casnice, Vând 5 calorifere din fon-

INFORMARE
Consiliul Judeþean Dolj, cu sediul în Craiova, str. Calea
Unirii nr. 19 judeþul Dolj, în cadrul proiectului“Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deºeurilor în judeþul Dolj”, intenþioneazã sã solicite de la Administraþia Bazinalã de Apã Jiu avizele de gospodãrire a apelor pentru activitãþile de:
- construire 438 platforme pentru colectarea deºeurilor menajere în zonele de blocuri din Municipiul Craiovaîn care se
vormonta 729 containere îngropate de 5 mc ºi 30 containere
îngropate de 3 mc.
Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrileºi completãrile
ulterioare.
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului dupã data de 11 iulie 2018.

PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament douã
camere în Bucureºti - Prelungirea Ghencea. Telefon: 0722/244.888.
Vând apartament 2 camere Bãileºti, zonã centralã, preþ accesibil. Telefon: 0771/504.064.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere Craioviþa Nouã, deosebitã poziþionare, modificãri
interioare. Preþ accesibil.
Telefon: 0771/504.064.

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor + anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã + dependinþe, vie, pãdure comuna
Scaeºti, preþ negociabil.
Telefon: 0744/375.858.
Vând sau schimb casã
str. Eliza Opran cu apartament etaj 1 sau 2. Telefon: 0730/504.515.
Vând casã bãtrâneascã
1200 m.p. comuna Robãneºti 20 km, vie, fântânã, dependinþe. Telefon:
0767/648.731.

Vând casã comuna Calopãr, sat Dâlga din cãrãmidã, anexe gospodãreºti ºi beci, grãdinã cu vie.
Telefon: 0770/900.833;
0735/923.982.
Vând casã Craiova, 5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã, 560 mp sau schimb
cu apartament. Telefon:
0746/498.818.
Vând teren casã, 1.200
de metri pãtraþi, în comuna
Iancu Jianu, judeþul Olt –
pe lângã liceu, cu temelie
beton, 2 camere + antreu,
fântânã cu hidrofor, pãtul
metalic, cu perdea în faþã
unde introduci douã autoturisme, gard metalic, pomi
fructiferi. Acte la zi. Preþ
16.500 de euro, negociabil. Telefon: 0769/512.701.
Vând casã cu 4 camere,
bucãtãrie, baie + wc în interior ºi alte anexe în curte, locuibile, gard metalic,
fântânã, pomi fructiferi, în
comuna Iancu Jianu, judeþul Olt. Preþ 25.000 de
euro, negociabil. Telefon:
0769/512.701.
Proprietar vând casã nouã
zona Bordei + 500 mp curte. Telefon: 0752/641.487.
Vând gospodãrie în comuna Valea Stanciului,
judeþul Dolj. Telefon: 0721/
502.003.
Vând sau schimb cu apartament Craiova, casã mare
cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.
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TERENURI

Particular, vând teren în
ªimnicu de Sus, strada
Mihai Eminescu, nr. 84,
lãþime 12 metri, lungime
70 m, vie, între vecini. Relaþii la telefon: 0728/
012.055.
Vând teren Podari sau
arendã. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren comuna Orodel, judeþul Dolj, 2600 mp
intravilan la asfalt, cadastru, intabulat. Preþ negociabil 12.000 E. Telefon:
40748 240.121.
Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi teren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure, 100110 ani - Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile instalate, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0744/
563.640, 0351/402.056.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând douã sobe de teracotã complete 300, 400 lei
ºi 150 þigle 2 lei/buc. Telefon: 0771/518.063.
Vând lãmâi productiv cu fructe de lãmâi în el, preþ 1000
lei. Telefon: 0765/261.910.
Vând porc peste 200 kg.
Telefon: 0722/396.811.
Vând rezervor autogaz
perntru autoturisme. Telefon: 0721/995.405.
Vând fax- copiator marca
SAMSUNG SF 5100 P.
Telefon: 0721/995.405.
Vând hidrofor, presã hidraulicã mase plastice, cãruþ
carte cu douã roþi, uºi dormitor. Telefon: 0767/153.551.
Vând pompã KAMA de
udat grãdina, covor persan 220 x210, ochelari
de vedere 3,25 ºi + 7 fãcuþi pe comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând centralã termicã
Bosch, pat metalic automat, sobã teracotã, polizor
2500w, cãruciar handicap,
schelã metalicã 2 picioare.
Telefon: 0760/588.581.
Vând manechine bust 5
lei / buc. Telefon: 0768/
450.011.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr volumele I, II, III, IV
din O mie ºi una de nopþi /
traducere Haralamb Grãmescu - Bucureºti: Ed.
Erc. Press 2009. Telefon:
0351/408.730.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr broaºte þestoase
româneºti de apã. Telefon: 0721/995.405.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

AUTO

Cielo 2006 - GPL, cãruþ
curte 2 roþi, bicicletã de
damã, jante aluminiu. Telefon: 0767/153.551.

tã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.
Vând cutie metalicã pentru pãstrat arma de vânãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând frigider „ZIL”, maºinã
de cusut „Ileana” stare bunã
de funcþionare, maºinã de
spãlat ”Alba Lux”, Pick-up
marca „TESLA” cu boxe.
Telefon: 0351/464.563.
Vând apometru de apã,
butoi de vin 10 vedre, presã hidraulicã mase plastice, coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând 2 electromotoare trifazate 3 KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând maºinã de cusut 250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

îmbrãcãminte ºi încãlþãminte damã, televizor Philips - 100 lei, video, 50 lei.
Telefon: 0770/354.549.
Vând roþi Mercedes spiþate cu cauciucuri de iarnã4 buc. Preþ convenabil. Telefon: 0762/183.205.
Vând frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor color
diagonala 70 cu telecomandã în bunã stare - 100
lei, sãpun de casã - 5 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, Pick-up Tesla cu
boxe, dozã nouã de rezervã, arzãtoare gaze,
discuri cu muzicã diferitã.
Telefon: 0251/427.583.
Vând maºinã automatã
de uscat nefolositã. Telefon: 0720/099.950.
Hainã îmblãnitã, guler astrahan nr. 54, fãcute pe
comandã - 80 lei, pantofi
piele nr. 43 noi - 50 lei, cisme damã nr. 38-50 lei,
bascheþi nr. 43. Telefon:
0770/303.445.
Vând boiler electric 100 litri
bine întreþinut, bicicletã româneascã de bãrbat. Telefon: 0351/464.043.

Vând combinã SEMA 110
cu R.I.F.S., Turbo, în stare de
funcþionare. Preþ negociabil.
Telefon: 0744/537.347.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

O Supercupã pentru istorie!
Universitatea Craiova are ºansa de a-ºi trece
în palmares prima Supercupã, într-un meci
care se va disputa chiar în Bãnie

Universitatea Craiova – CFR Cluj
Sâmbãtã, ora 20.30, stadion: „Ion Oblemenco”
Universitatea Craiova: Pigliacelli – R. Popa, Gardoº, Tiago Ferreira – Dimitrov, Mateiu, Zlatinski, Bancu – Burlacu, Mitriþã, Glavina. Antrenor: Devis Mangia. Rezerve: L. Popescu – Briceag, Kelic,
Cicâldãu, Bãrbuþ, Baicu, Mihãilã.
CFR Cluj: Arlauskis – Manea, Vinicius, A. Mureºan, Camora –
Hoban, Djokovic, Culio – Costache, Deac, Þucudean. Antrenor:
Edward Iordãnescu. Rezerve: Vâtcã – An. Radu, Lang, Pãun, Mailat, Ioniþã, De Luca.
Arbitru: Radu Petrescu (Bucureºti). Asistenþi: Ovidiu Artene
(Vaslui), Marius Urzicã (Piatra Neamþ). Rezervã: Marius Avram
(Bucureºti). Observatori: Sorin Boca (Iaºi), Adrian Lucaci (Arad).
Inspirat mesajul fanilor craioveni, care au propus ca finala Cupei României sã nu se joace la Craiova, fiindcã astfel ªtiinþa a împuºcat patru iepuri dintr-o datã: n-au
existat controverse în privinþa locului de disputare, anunþul fiind
fãcut când Universitatea era cu un
picior ºi jumãtate în ultimul act, a
câºtigat trofeul ºi la Bucureºti, a
avut parte de o atmosferã senzaþionalã ºi în capitalã, iar jucând pe
Arena Naþionalã finala Cupei a avut
ocazia sã dispute Supercupa în
Bãnie. Rãmâne de vãzut dacã astãzi alb-albaºtrii vor profita de avantajul terenului propriu, unul dintre

puþinele atuuri în faþa campioanei,
cotatã drept mare favoritã în meciul de pe „Ion Oblemenco”.
Devis Mangia a prefaþat astfel
partida cu CFR: „Va fi un meci
foarte dificil, cu o echipã foarte
bunã, care posedã jucãtori puternici. Au un nou antrenor, sã vedem dacã va schimba ceva în stilul lor de joc, fiindcã are idei importante, o altã filosofie faþã de Dan
Petrescu. CFR nu doar cã nu a slãbit faþã de anul trecut, ci a ºi cumpãrat alþi fotbaliºti foarte buni. Anul
trecut am câºtigt doar o singurã
datã cu CFR, dar am avut meciuri
foarte strânse” a spus. Despre

echipa proprie, Mangia a declarat: „Avem
o echipã bunã, avem
timp sã ne mai ºi întãrim, perioada de
mercato este lungã..
Anul trecut aveam
alte caracteristici, sau schimbat, fiindcã
ne-au plecat jucãtori.
Nu cred cã vor mai
pleca alþii, doar vor
veni. Avem nevoie de
suporteri, trebuie sã
fie alãturi de noi, suntem bucuroºi cã jucãm acasã, dar sunt
convins cã ar fi fost
tot atâþia fani ai Craiovei ºi la Bucureºti,
au demonstrat asta la
finala Cupei” a declarat Mangia, anunþând
cã vor lipsi în meciul cu CFR:
Martic, Rossi ºi Bic, iar Kelic este
incert.

treþine cu legenda ªtiinþei, Ilie Balaci, care a asistat la antrenamentul alb-albaºtrilor.

Devis Mangia a fost foarte agitat, atât în timpul conferinþei de
presã, cât ºi la antrenamentul oficial, þipând de câteva ori la cei din
staff, în special atunci când a realizat cã fundaºul Renato Kelic nu
era prezent de la începutul ºedinþei de pregãtire. Mangia a avut
totuºi câteva clipe pentru a se în-

Alex Mitriþã, prezentat drept noul
cãpitan al Universitãþii Craiova, este
optimist înaintea Supercupei: „Jucãm cu campioana, va fi un meci
greu, dar ne-am pregãtit bine în
cantonamentul de varã ºi sperãm
sã câºtigãm Supercupa. Vrem sã
ne batem pentru acest trofeu. Nu
este nicio rãzbunare, fiindcã ei au

Balaci a asistat la antrenamentul
oficial al Craiovei

Mitriþã, noul cãpitan: „Vrem sã
ne batem pentru acest trofeu”

luat titlul, noi am luat Cupa. Ne
bucurãm cã jucãm acasã, dacã erau
50.000 de locuri era plin stadionul,
nici eu n-am putut sã onorez toate
solicitãrile”” a spus atacantul oltean”. Acesta spune cã nu are intenþia sã pãrãseascã în curând
echipa din Bãnie, în ciuda ofertelor pe care le primeºte: „Nu este
o presiune în plus pentru mine cã
am rãmas la echipã dupã ce au
plecat Gustavo ºi Bãluþã. Sunt
doar de un an la Craiova, nu mã
gândesc sã plec nici anul urmãtor, mã simt bine acasã”.

Mondialul, în faza finalelor
Croaþia ºi Franþa vor lupta pentru titlu, duminicã,
la Moscova, iar Belgia ºi Anglia se vor duela pentru
ultimul loc pe podium, sâmbãtã, la Sankt Petersburg

Finala Campionatului Mondial
Rusia 2018 se disputã duminicã,
de la ora 18 (în direct la TVR 1 ºi
TVR HD), pe stadionul „Lujniki”
din Moscova, între Franþa ºi Croaþia. Dacã pentru croaþi este o premierã prezenþa în ultimul act, cea
mai bunã performanþã a lor fiind
semifinala din 1998, pierdutã chiar
împotriva ºi pe terenul Franþei,
„cocoºii” sunt pentru a treia oarã
într-o finalã de Mondial, dupã cea
câºtigatã contra Braziliei, în 1998,
scor 3-0, ºi cea pierdutã contra
Italiei, în 2006, la penalty-uri. Croaþia nu a câºtigat niciodatã în faþa
Franþei. Dupã acea semifinalã de
acum douã decenii au urmat alte
patru meciuri, trei amicale, dintre
care douã terminate la egalitate ºi
unul cu victoria Franþei, ºi un joc
în grupele Euro 2004, încheiat tot
remizã, 2-2, goluri: Rapaijic ºi
Prso, respectiv: Igor Tudor, autogol, ºi Trezeguet. Ultimul meci direct a fost un amical în 2011, încheiat 0-0. În acea disputã au evoluat câþiva jucãtori aflaþi ºi acum
în cele douã loturi: Lloris, Rami,
Matuidi la francezi, respectiv: Lo-

vren, Corluka, Modric, Perisic,
Strinic, Rakitic ºi Vida, la croaþi.
Evident, cel mai important meci
direct rãmâne semifinala din 1998,
în care Suker a deschis scorul, iar
Thuram a reuºit o dublã, ducând
Franþa în finalã.
Cele douã finaliste au avut o alcãtuire aproape similarã în meciurile disputate pânã acum. Astfel,
formula de bazã a fost afiºatã în
primele douã meciuri din grupe ºi
în cele trei eliminatorii, selecþionerii apelând la module diferite în ultimul meci din grupã, Croaþia –
Islanda, respectiv Franþa – Danemarca. Pânã în finalã, Croaþia a
avut parcursul: 2-0 cu Nigeria, 30 cu Argentina, 2-1 ºi Islanda, în
grupã, trecând la penalty-uri de
Danemarca, în optimi, ºi de Rusia, în sferturi, ºi cu 2-1, dupã prelungiri, de Anglia, în semifinale.
Franþa a învins în grupã pe Australia, 2-1, ºi Peru, 1-0, ºi a remizat cu Danemarca, 0-0, apoi a eliminat Argentina, 4-3, în optimi,
Uruguay, 2-0, în sferturi, ºi Belgia, 1-0, în semifinale. Cele douã
finaliste au avut astfel douã adversare comune, cu care au realizat
practic aceleaºi rezultate: Danemarca (0-0 cu Franþa ºi 1-1 cu
Croaþia, dupã 90 ºi 120 de minute)
ºi Argentina (0-3 cu Croaþia, în

grupã, ºi 3-4 cu Franþa, în optimi).
Cele douã finaliste abordeazã sisteme de joc similare, alternând, în
funcþie de faza de joc, 4-2-3-1 cu
4-3-3. Croaþia va evolua în formula: Subasic – Vrsaljko, Lovren, Vida,
Strinic – Rakitic, Brozovic – Rebic, Modric, Perisic – Mandzukic,
în timp ce pentru Franþa vor evolua: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez – Pogba,
Kante, Matuidi – Griezmann,
Mbappe, Giroud. Arbitrul finalei de
duminicã va fi argentinianul Nestor
Pitana, care a condus ºi meciul de
deschidere, Rusia – Arabia Sauditã, ºi alte trei jocuri: Mexic – Suedia, în grupe, Croaþia – Danemarca, în optimi, ºi Uruguay – Franþa,
în sferturi. Astfel, sud-americanul
în vârstã de 43 de ani le-a mai arbitrat pe cele douã finaliste la acest
Mondial. Este al doilea argenitian
care conduce o finalã mondialã,
dupã Hector Elizondo, cel care nu
le-a purtat noroc francezilor în
2006, contra Italiei.

Locul 3 ar fi cea mai mare
performanþã din istoria Belgiei

În finala micã a Mondialului,
sâmbãtã, de la ora 17 (în direct la
TVR 1 ºi TVR HD), la Sankt Petersburg, se întâlnesc Belgia ºi
Anglia. Cele douã echipe s-au în-

tâlnit de 22 de ori pânã acum, Anglia câºtigând 15 meciuri, Belgia de
3 ori ºi au mai fost 4 remize. S-au
duelat de 3 ori ºi la Mondiale, cu
rezultatele: 4-4 în 1954, 1-0 pentru Anglia în 1990 ºi la actuala ediþie. Este singura confruntare care
are loc de douã ori la acest turneu
final, cele douã echipe întâlninduse ºi în ultimul meci din grupã,
când au folosit rezervele, ambele
fiind calificaate deja în optimi. A
fost atunci 1-0 pentru Belgia, gol
Januzaj, într-un meci în care parcã niciuna dintre formaþii nu voia
sã câºtige, pentru a avea un culoar
mai facil în fazele eliminatorii. Anglia a fost campioanã în 1966, dacã
va termina pe locul 3 ar fi a doua
cea mai bunã performanþã din istorie, în 1990, când a mai disputat
finala micã, fiind învinsã de Italia.
Belgia ºi-a egalat deja cea mai bunã
performanþã la Mondiale, prezenþa
în semifinale, dupã cea din 1986,
dar atunci a pierdut finala micã în
faþa Franþei, un loc pe podium la
aceastã ediþie urmând sã fie „personal best” pentru „dracii roºii”.
Înaintea ultimelor douã meciuri,
Harry Kane este pe primul loc în
clasamentul golgheterilor, cu 6
goluri, urmat de Lukaku, Cerâºev
ºi Ronaldo, cu câte patru reuºite.
Belgia are nouã marcatori diferiþi
la CM 2018, la doar unul de recordul de 10 stabilit de Franþa în 1982
ºi egalat de Italia în 2006. Belgia
are în lot nu mai puþin de 11 jucãtori care evolueazã la echipe din
Anglia. Mijlocaºul Jordan Hender-

son a pierdut primul sãu meci cu
naþionala în ultimele 31 disputate,
punând capãt celei mai lungi serii
de invincibilitate a unui fotbalist
englez la naþionalã. Anglia a marcat 9 din cele 12 goluri ale sale în
Rusia din faze fixe, inclusiv penalty-uri. Totodatã ºi-a depãºit recordul sãu de goluri marcate la o Cupã
Mondialã, 11, în 1966, când a cucerit trofeul. Jucãtorii belgieni vor
încasa o primã individualã de
313.000 euro dacã vor câºtiga
medaliile de bronz la Cupa Mondialã din Rusia, ca recompensã
pentru cel mai bun rezultat din istoria ‘’Diavolilor Roºii’’ la un Mondial. Selecþionerul Roberto Martinez are asiguratã o primã de
750.000 euro, indiferent de rezultatul finalei mici. Belgia ar putea
juca în formula: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli De Bruyne, Lukaku, Hazard. De
partea cealaltã pot evolua: Pickford
- Walker, Stones, Maguire - Arnold, Dele Alli, Dier, Lingard, Rose
- Sterling, Kane. Arbitrul finalei
mici va fi iranianul Alireza Faghani.

