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Victorie fără emoţii
pentru campioana

României
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A crescut
numărul
deceselor la
pacien-i cu
COVID-19!

Extragerile LOTO:

6/49 46 18 20 14 48 5

5/40 23 11 18 3 27 22
noroc 9 7 2 1 1 2 7

joker 19 15 20 21 1 +20
noroc
SUPER 4 4 7 4 7 6

noroc
PLUS 9 7 6 4 2 1

Societate comercială, cu
sediul în Costești, Argeș,

angajează
TRANȘATORI și
MANIPULAN�I
pentru Abatorul de

porcine. Pe lângă salariu
și bonuri de masă oferim

formare la locul de
muncă și alte beneficii

atractive (prime Paşte şi
Crăciun etc)

Tel. 0729.800.579,
0761.345.392,
0724.836.902.

Viitorul Pandurii Târgu Jiu - FC
Argeş, în 16-mile Cupei României!

Luni după amiază, la sediul Federaţiei Ro-
mânedeFotbalaavutloctragerealasorţipen-
tru 16-mile Cupei României la fotbal, ediţia
2020-2021. În această fază a întrecerii au in-
trat în competiţie şi cele 16 formaţii de Liga I.
FC Argeş, singura reprezentantă a judeţului în
aceastăcompetiţie,aavutnoroclaaceastătra-
gerela sorţi, urmând a întâlni la Târgu Jiu pe
Viitorul Pandurii, formaţie care activează în
liga secundă. M.D.Meciurile sunt programate să se dispute sâm-bătă, 28noiembrie,de la ora 13.30.Partidele careurmează a fi televizate se vor disputa la altă oră,urmând a fi anunţate de FRF după consultărilecu televiziunile deţinătoare de drepturi. Jocuri-le din şaisprezecimi se dispută în sistem elimi-natoriu, într-o singură manşă, pe terenul echipeidecategorieinferioarăsaumaislabclasatăîncam-pionatul precedent. În caz de egalitate după 90de minute de joc, se procedează la prelungiri şi,după caz, la executarea loviturilor de departaja-re din punctul de pedeapsă.
Meciurile din 16-imile Cupei României:
Farul – Academica Clinceni
Dinamo - Viitorul
Turris- Sepsi
Gloria Buzău - FCSB
Huşana Huşi - U Cluj
Chindia - Hermannstadt
Poli Iaşi - CFR Cluj
FC Voluntari - Gaz Metan Mediaş
Ceahlăul - Petrolul
Chiajna - FC Botoşani
Ripensia - Astra
Progresul Spartac - CS Universitatea Craiova
Viitorul Pandurii Tg. Jiu - FC Argeş
CS Sânmartin - Dunărea Călăraşi
FC U Craiova 1948 - ASU Poli Timişoara
Csikszereda Miercurea Ciuc - UTA Arad

4 oraşe şi
11 comune afec-
tate de corona-

virus 15 localităţi au
intrat sub cod roşu

Dacă numărul pacien-ilor infecta-i vor continua să crească, ar putea fi instituită carantină zonală.

Pieţarii au Protestat la
Prefectură!

Oamenii erau nemul-umi-i de măsurile
impuse în ultima hotărâre a Comitetului

pentru Situa-ii de Urgen-ă Argeș care
prevede închiderea pie-elor care își des-

fășoară activitatea în spa-ii închise.
Mai mult, cei din Pia-a Smârdan au avut surpriza neplăcută ca diminea-ă
să mergă la lucru și să constate că nu li se mai permite accesul în interior.
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Doi fraţi argeşeni nu pot fi arestaţi!
Deşi sunt condamnaţi definitiv,

Aceştia au fugit din ţară după ce au fost eliberaţi din arest pre-
ventiv, în anul 2010, în timpul procesului, şi nici acum nu au

putut fi prinşi pentru a-şi executa pedepsele. Se ştie unde sunt,
de altfel, nici măcar nu stau ascunşi, numai că autorităţile din

România nu pot face nimic pentru a obţine extrădarea.

De mai bine de nouă ani, doi fraţi argeşeni sunt
daţi în urmărire internaţională după ce au fost con-

damnaţi într-un dosar de fraude informatice.
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