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CALENDAR ORTODOX
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, 
Ocrotitorul Bucureştilor; Sfântul 
Mucenic Nestor

SÂMB|T|

VINERI

Vreme în curs de răcire ușoară, 
cu cer mai mult acoperit. 
Maximele vor oscila între 5 și 
10 grade, iar minimele vor avea 
valori între 4 și 8 grade. Ploi în 
centrul țării și pe Litoral. Vânt slab 
și moderat.

 Vreme rece, cu cer variabil.  
Maximele vor oscila între 8 și 
12  grade, iar minimele vor avea 
valori între 4 și 9 grade. Vânt slab 
și moderat.

Vremea

În Bucureşti: Vreme rece, cu cer 
acoperit. Temperatura maximă va 
fi de 10  grade, iar cea minimă de 
7 grade. Ploi pe tot timpul zilei. 
Ceață la primele ore ale dimineții. 
Vânt slab și moderat. 
În ţară: Vreme în curs de 
răcire, cu cer mai mult acoperit. 
Maximele vor oscila între 5 și 14 
grade, iar minimele între 4 și 9 
grade. Ploi pe toată suprafața 
țării. Vânt slab și moderat.  
La munte: Vreme rece, cu cer aco-
perit. Temperaturile vor fi cuprinse 
între 4 și 10 grade. Ploi în toate 
masivele, cu debite mai ridicate în 
Carpații Meridionali. Vânt slab și 
moderat.  
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1€ 4.4955 lei
1$ 4.1160 lei
1CHF 4.1519 lei

În Italia, acolo unde 
se organizează un referen-

dum fără precedent, propus de 
unul dintre „fundamentaliștii” 
europeni, premierul Matteo Re-
nzi și puternic susținut de către 
liderii marilor cancelarii occi-
dentale deopotrivă și de rețeaua 
globală a noii societăți civile. Es-
te vorba despre transpunerea în 
practică a unui proiect pilot de 

modi� care a Constituției din Pe-
ninsulă, astfel încât Italia să � e 
condusă de un așa-numit parla-
ment regional. Iar dacă acest 
proiect atât de controversat va �  
adoptat, atunci, după cum susțin 
chiar repre zentanți ai țării noas-
tre la Bruxelles, următoarea țară 
vizată pentru implementarea se-
mi-federalizării administrative 
este România. Fie și pentru sim-
plu fapt că, vorba unui banc tot 
mai la modă, ce poate înțelege 
un străin dintr-o Românie în ca-
re primele locuri în topul încre-
derii populației sunt ocupate de 
Iohannis, Kovesi și Arafat... Lă-

„Viesparul” de la Transpor-
turi continuă să bâzâie, deși 
premierul Dacian Cioloș a 
ajuns să schimbe secretarii 
de stat și șe� i nenumăratelor 
structuri din subordine 
într-un ritm atât de nebu-
nesc, încât aceștia nici măcar 
nu mai apucă să își facă cărți 
de vizită cu noile funcții.

 CĂTĂLIN TACHE

Însă culmea este că s-a ajuns 
la situații de-a dreptul hilare, în-
cât foștii consilieri și oameni de 
încredere ai lui Dan Costescu, 
tehnocratul care pare să conducă 
în continuare, � e și din umbră, 
întregul minister, au ajuns să tra-
gă unii „hăis” și alții „cea”! Așa că 
dacă Ionuț Moșteanu, secretarul 
de stat numit „jupân” peste do-
meniul aviatic anunță că „refor-
marea TAROM va �  dureroasă”, 
alte nume grele din minister, la 
rândul lor „săgeți” ale lui Costes-
cu, ca și Moșteanu, încearcă să de-
turneze planul de preluare a com-
paniei aviatice ormânești de către 
germanii de la Lu� hansa. Dar 
doar pentru a crește șansele fran-
cezilor interesați și ei de TAROM, 
desigur...

Cade înțelegerea 
franco-germană

Conducerea tehnocrată a TA-
ROM-ului urlă ca din gură de 
șarpe că întârzierile companiei 
nu ies din „tiparul” tuturor celor-
lalte companii aviatice, pentru că 
șe� i tehnocrați din Ministerul 
Transporturilor, răspunzători de 
domeniul aviatic țipă și mai tare 
nu doar că trebuie „resetat” TA-
ROM-ul, dar și că operațiunea va 
�  una mai mult decât „dureroa-
să”.  Culmea este însă că și unii și 
alții fac parte din aceeași „barcă” 
tehnocrată, � ind propulsați pe 
mandatul fostului ministru Dan 

Costescu. Cel care, și acum, con-
tinuă să-și numească „pupilii” pe 
bandă rulantă. Așa că este greu 
de înțeles ce i-a apucat pe oame-
nii lui Costescu de au intrat în 
asemenea „orgii” sado-masochis-
te, de au ajuns să se amenințe pu-
blic că o să-i „doară”. Însă nebu-
nia pare să �  început după ce 
înțelegerea prealabilă franco-ger-
mană privind „marea împărțeală” 
a principalelor „perle” aviatice 
din custodia Transporturilor a 
picat. Pentru că, nu mai este un 
secret pentru nimeni, cei de la 
Lu� hansa au pus ochii pe TA-
ROM, în timp ce francezii și-au 
suit deja sacii în căruța lui Julien 
Cioloș pentru preluarea acțiunilor 
la Aeroportul Otopeni. Însă cali-
cia a dus la ruperea acestei înțe-
legeri și inclusiv la formarea a 
două tabere la nivelul conducerii 
MT, una aservită francezilor și 
cealaltă germanilor. 

Pe 4 decembrie 
se decide totul

ROMÂNIA, F ĂRÂMIŢATĂ DE BRUXELLES!
Pe 4 decembrie 

ROMÂNIA, F ĂRÂMIŢATĂ DE BRUXELLES!
Este foarte posibil ca pe 4 decembrie să se decidă 
soarta României, cel puțin ca stat național și unitar. 
Da, știu, alegerile parlamentare de la noi sunt pe 11 
decembrie, dar tot mai puțini dintre români cred că 
acestea chiar vor in� uența în vreun fel viitorul țării. În 
schimb, cu o săptămână mai devreme ca românii să-și 
îndeplinească, în fața urnei de vot, „imposibila misiu-
ne” de a se decide între partide din „aceeași meserie” 
și „radicalizații soroșiști” din USR, in� uenții adepți 
de la Bruxelles ai federalizării statelor membre ale 
Uniunii Europene au de trecut un hop decisiv.

Referendumul lui 
Băsescu din 2009 
a fost preluat şi 
"îmbunătăţit" de 
premierul italian 
Matteo Renzi

„Orgii” sado-
masochiste 
la Ministerul 
Transporturilor!

„Viesparul” de la Transpor- Costescu. Cel care, și acum, con-

Pe 4 decembrie 
se decide totul

A picat 
blatul 

pentru 
împărţirea 

Aeroportului 
Otopeni şi 
companiei 

TAROM

Dan Costescu, 
încă la 
butoane

RUGĂCIUNEA DE JOI

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi 
Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, 
Care în ziua de astăzi ai luat Cina 
cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi 
cu mare umilinţă ai spălat 
picioarele lor şi ale ucenicului care 
Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi 
vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi 
binecuvântându-le cu puterea Ta 
cea Dumnezeiască, le-ai făcut 
însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu 
care i-ai împărtăşit zicând: „Luaţi, 
mâncaţi şi beţi, că acestea sunt 
Trupul şi Sângele Meu, pentru ca 
să se ierte păcatele voastre”. Cela 
ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat 
la cer şi ai şezut de-a dreapta lui 
Dumnezeu, Tatălui Tău, să 
împărăţeşti împreună cu El în veci, 
ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. 
Rogu-Te deci, pentru rugăciunile 
ucenicilor Tăi, iartă păcatele 
noastre, ale tuturor, ale celor vii şi 
ale celor răposaţi. Dă-mi, 
Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi 
plâng păcatele. Darul Tău cel 
curăţitor, care a spălat picioarele 
ucenicilor Tăi, să spele şi să 
curăţească inima şi sufletul meu, 
că aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi 
cu umilinţă să mă împărtăşesc cu 
Sfintele Tale Taine, acum şi în 
timpul morţii mele, iar în ora 
despărţirii mele, cu bucurie să se 
suie sufletul meu la Tine, fără de 
nicio frică. Amin.

77

Pinalti s-a trezit cu averea 
sechestrată 
Procurorii DNA Ploiești au pus sub sechestru averea lui 
Gheorghe Ștefan. Acesta a aflat decizia ieri, când a fost audiat de 
procurorii anticorupție în dosarul în care este cercetat alături de 
Vasile Blaga. Acuzat de trafic de influenţă şi folosirea influenţei 
funcţiei de conducere într-un partid politic, în scopul obţinerii de 
bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, Pinalti l-ar fi dat în gât 
pe Blaga, conform unor surse judiciare. Concret, Pinalti a 
susținut în fața procurorilor că i-a dat lui Blaga sute de mii de 
euro, parte pentru el, parte pentru partid. 
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sând însă gluma la o parte, pro-
iectul federalizării există! Aceas-
ta fără să însemne că o să ia cine-
va pământul din Transilvania cu 
basculanta și o să-l ducă în Un-
garia, � e ea mare sau mică. Și 
nici măcar că se va acorda auto-
nomie etnică unora sau altora! 
În schimb, sub pretextul descen-
tralizării, se încearcă înlocuirea 
exercitării puterii legislative de 
către clasa politică, votul 
cetățenilor trecând în plan se-
cund.

Abolirea lui Băsescu!
Cu toți ochii din lume ațintiți 

spre jenanta luptă electorală din 
Statele Unite ale Americii, euro-
penii prea puțin s-au mai intere-
sat și de transformările politice 
radicale ce tocmai au loc sub na-
sul lor. Numai că, preocupați ce 
compromisuri să le mai satisfacă 
hoardelor de refugiați, minorită-
ților sexuale sau multinaționalelor 
care au deja bugete mai mari de-
cât guvernele naționale, cetățe-
nilor Uniunii Europene nici că le 
pasă că mai-marii de la Bruxelles 

tocmai ce implementează un 
proiect pilot menit să aducă 
sfârșitul unei întregi epoci și a 
democrației, cel puțin în forma 
actuală. Iar începutul întrebării 
„de baraj” pusă italienilor este 
parcă preluată „copy-paste” du-
pă motivarea susținută de către 
Traian Băsescu la Referendumul 
din urmă cu câțiva ani și care a 
câștigat aprobarea electorală:„ 
Aprobați proiectul de lege 
constituțională privind dispozi-
țiile pentru a aboli bicameralis-
mul perfect, pentru a reduce 
numărul de membri ai Parla-
mentului, pentru restrângerea 
cheltuielilor de funcționare a in-
sti tuțiilor”. Deci, practic „aceeași 
Mărie, cu altă pălărie”, cerându-
se să se dea la cap politicienilor, 
pentru a se face economii la bu-
get. Și ce alegător, pe bună drep-
tate scârbit de cheltuielile nejus-
ti� cat de mari ale aleșilor, nu va 
pune cu obidă ștampila pe „DA” 
? Poate doar cei care vor citi mai 
atent faptul că, astfel, se trece la 
„abolirea parlamentarismului” 
și, după cum reiese din motiva-

rea proiectului, se va renunța, în-
tr-o anume măsură, și la alegerea 
parlamentarilor prin vot direct!

Regiunile la putere!
Ce-i drept, referendumul 

inițiat de către Traian Băsescu în 
urmă cu  șapte ani se rezuma la 
„abolirea bicameralismului” și 
„reducerea numărului de parla-
mentari”. Așa că este greu de știut 
dacă este o simplă coincidență 
sau, fără să știe, Băsescu a jucat 
un rol în piesa încercării de fede-
ralizare a statelor membre ale 
Uniunii Europene. Mai ales a ce-
lor care se încăpățânează să nu 
predea o mai mare parte a 
suveranității lor către Comisia 
Euopeană de la Bruxelles. 

Cert este doar că acum, în 
Italia, se trece deja la „next level” 
al acestui proiect. Și se prevede 
inclusiv ca, de acum înainte, 
membrii viitorului „Senat al re-
giunilor” să nu � e aleși direct în 
camera legislativă! Iar o bună 
parte din senatori să � e de fapt 
consilieri și primari reprezentanți 
ai regiunilor! Ceea ce înseamnă 

că regionalizarea va �  deja una 
cvasitotală! Totul, desigur, cu 
motivarea unei mai juste cheltu-
ieli a banului public.

UDMR fură startul!
De asemenea, în Parlamen-

tul European deja se șușotește 
că, după Italia, România este 
„target”-ul viitor al in� uentelor 
grupuri transpartinice care mi-
litează, puternic � nanțate și 
sprijinite mediatic, pentru o „fe-
deralizare” cosmetizată sub for-
ma „regionalizării”. Și tocmai în 
acest context, Uniunea Demo-
crată a Maghiarilor din Româ-
nia a testat „piața românească”, 
începând campania electorală 
pentru alegerile parlamentare 
cu o strategie tocmai bună pen-
tru susținerea unui viitor refe-
rendum pe seama „federalizării 
� nanciare”. 

Mai mult chiar, liderii UD-
MR au declarat public că arde-
lenii nu mai trebuie să „cotize-
ze” pentru administrația cen-
trală! Ce-i drept, panourile cu 
„Scăpăm Clujul de București” 

au fost date jos de către polițiștii 
locali, dar mesajul a fost deja 
dat și a ajuns acolo unde trebu-
ia. Mai ales pe rețelele de socia-
lizare, acolo unde tinerii deja s-
au avântat într-o nouă cursă abil 
întinsă.

Inițiatorii USR
Însă tot atât de adevărat este 

că udemeriștii au furat startul 
pentru că, după cum reiese din 
informațiile intrate în posesia 
naostră, dacă vor intra în parla-
ment și, mai ales, la guvernare, 
una dintre prioritățile „bruxele-
zilor” strânși sub � amura USR-
ului va �  tocmai lansarea unei 
ample dezbateri publice despre 
risipirea banului public. 

Și inclusiv inițierea unor pro-
iecte de lege parcă desprinse de 
pe panourile UDMR-ului sau 
din campania italiană de sus-
ținere a referendumului de abo-
lire a actualei formule parla-
mentare. Și, dacă îi mai mângâie 
și câțiva ambasadori occidentali 
pe cap, treaba este ca și pe jumă-
tate făcută...

Referendumul lui 
Băsescu din 2009 
a fost preluat şi 
"îmbunătăţit" de 
premierul italian 
Matteo Renzi

UDMR-ul este 
deja mare fan al 
regionalizării 
financiare

Proiectul de 
federalizare a 

fost cosmetizat 
sub forma 
unui viitor 
parlament 

regional

E X C L U S I V

Ponta divorțează de PRU
Victor Ponta le-a transmis amicilor de la Partidul 
România Unită că nu mai este de acord cu folosirea 
pozei sale în campania lor electorală. ”Fac un apel 
către cei de la PRU. Să intre în Parlament pe forţele 
lor, nu pe poza mea. Eu sunt la PSD şi rămân la PSD”, 
a decretat în direct, în cadrul unei emisiunii televizate, 
fostul premier și actualul candidat al PSD. Fără doar și 
poate, Ponta a recurs la acest gest înghiontit fiind din 
spate de Liviu Dragnea și de pesediștii călcați pe nervi 
de asocierea fostului lor lider cu PRU. 

Aristotel Căncescu, reţinut 
de DNA
Fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel 
Căncescu, a fost reținut de procurorii DNA pentru 24 de ore. În 
sarcina acestuia sunt reținute mai multe acuzații de luare de mită 
și abuz în serviciu. Căncescu urmează a fi prezentat judecătorilor 
de la Tribunalul Brașov, la 27 octombrie, în vederea arestării 
preventive. Procurorii susțin că în campania electorală din 2012, 
Căncescu a pretins de la trei persoane bani şi alte foloase, pentru 
ca în schimb să îi pună pe cei trei pe poziţii eligibile pe lista de 
candidaţi pentru Consiliul Judeţean Braşov. 



4 JOI, 
27 OCTOMBRIE 2016nationalnationalwww. .ro

Specialiștii NASA susțin că Pământul va fi în 
întuneric total, în perioada 15 – 29 noiembrie 
2016. Un astfel de eveniment s-a mai produs 
în urmă cu un milion de ani. Începând cu 15 
noiembrie, ora 3:00 a.m., până pe 30 
noiembrie, ora 16:15 p.m., Pământul se va 
cufunda în întuneric din cauza unui eveni-
ment astronomic între Venus și Jupiter. Mai 
exact, Venus va trece prin sud-vestul planetei 
Jupiter și va străluci de zece ori mai mult 

decât aceasta. Lumina venusiană va încălzi 
substanța gazoasă din care este format 
Jupiter, cauzând o reacție masivă. Această 
reacție va aduce la eliminarea unei cantități 
mari de hidrogen în spațiul cosmic, care va 
intra în contact cu Soarele pe data de 15 
noiembrie, ora 2:50 a.m. Hidrogenul va cauza 
o explozie masivă la suprafața Soarelui, care 
va duce la creșterea instantanee a temperatu-
rii acestuia, cu 9.000 de grade Kelvin. 

Exploziile care se vor produce pe suprafața 
Soarelui îi vor da o culoare bleu-gri. Soarelui 
îi vor trebui două săptămâni să capete 
culoarea galbenă, cu care suntem obișnuiți. 
Conform raportului în cauză, temperatura de 
pe suprafața Pământului va crește cu 8 grade 
Celsius și nu vor fi fenomene majore. 
Oficialul NASA, Charles Bolden, a prezentat 
la Casa Albă un document de 1000 de pagini 
în care explică acest fenomen. 

Pământul va fi 
în beznă, timp de 

15 zile, în noiembrie

Inventivitate male� că în Prefectura 
Giurgiu. Aceasta își rotunjea conturile 
încasând ilegal contravaloarea amenzi-
lor de circulaţie și pentru lipsa rovinie-
tei, în loc să ajungă la bugetul localităţi-
lor unde erau constatate neregulile.

 CĂTĂLIN DUMITRESCU

Acesta este motivul celor14 percheziţii 
desfășurate ieri, trei dintre acestea � ind la 
Prefectura și Primăria Giurgiu și la Com-
pania Naţională de Autostrăzi. Este vorba 
de percheziții făcute de politiștii de la la 
Direcția de Investigare a Criminalității 
Economice din cadrul IGPR împreună cu 
procurori de la Parchetul de pe Lângă Cur-
tea de Apel București. Această anchetă îl 
vizează pe actualul subprefect din Giurgiu 
pentru fapte săvârșite în perioada în care 

era director al Direcției de Taxe Locale din 
județ. Există suspiciunea că aceasta ar �  
acordat un contract către o � rmă privată 
din Cluj pentru colectarea contravalorii 
amenzilor rutiere. 

Banii nu mai ajungeau însă la bugetele 
primăriei. Din cercetări a reieșit că funcţi-
onari din cadrul unei instituții ar �  înche-
iat cu reprezentanţii unor societăţi comer-
ciale un protocol având ca obiect încasarea 
on-line a contravalorii amenzilor aplicate 
la regimul rutier și pentru lipsa rovinietei, 
indiferent de domiciliul contravenientu-
lui, în numele și pe seama autorităţii ad-
ministrativ-teritoriale în cauză, prin inter-
mediul unei platforme on-line. Astfel, ar �  
fost încasați, în perioada iunie 2015 – iulie 
2016, peste 2.270.000 de lei, potrivit Poliției 
Române. 
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era director al Direcției de Taxe Locale din 
județ. Există suspiciunea că aceasta ar �  

Inventivitate male� că în Prefectura era director al Direcției de Taxe Locale din 

Prefectura Giurgiu îşi trăgea 
banii din amenzile rutiere

Dacă Alina 
Gorghiu ar afla 
că în calendarul 
ortodox 
domiciliază sute 
de sfinți mucenici 
și mucenițe, 
ar rupe Poarta 
Raiului cu ofertele 
de înscriere în PNL

Cioloș intră 
tare pe 
turnantă, 
direct în coasta 
Arhanghelului 
Mihail

Românii, concediați pe e-mail

Chris Isaak, bolnav 
de penumonie!
Cântărețul american a anunțat că a fost 
diagnosticat cu penumonie, fiind nevoit 
să-și anuleze toate concertele pe care le 
avea programate până la sfărșitul anului.
Isaak, în vârstă de 60 e ani, și-a liniștit fanii, 
spunând că se află în convalescență, se 
simte mai bine, și că va urca pe scenă la 
începutul lui 2017. „E cu adevărat 
neobișnuit pentru mine să îmi anulez 
concerte, dar vestea bună este că am 
început să mă simt mai bine. Abia aștept 
să revin pe scenă alături de trupa mea. 
Vreau să mulțumesc fanilor mei în avans 
pentru urările de bine“, a transmis 
muzicianul. 

Un bărbat (28 de ani), identificat de 
polițiști ca fiind de origine română a fost 
ucis cu armă de foc, sâmbătă, într-un apar-
tament din zona de vest a Londrei.  
„Ambasada României în Marea Britanie 
are în atenţie cazul cetăţeanului român 
decedat la Londra, în dimineaţa zilei de 22 
octombrie. Din informaţiile comunicate de 
către autorităţile britanice rezultă faptul că 
cetăţeanul român ar fi fost victima unei 
tâlhării“, a precizat MAE român. Potrivit 
presei britanice, românul (Ionuț Lazăr)  ar 
fi ajuns în Marea Britanie doar cu două 
zile înainte să fie ucis. 

Român împușcat 
mortal în Londra
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Sfântul Mare 
Mucenic PNL 

din Tecuci
Nu există sfânt mai 

important în calendar 
sau moaște apte de lins 

în direct și la o oră de 
vârf, că politicienii se și 

reped să ia calea 
cucerniciei. Să vadă 

națiunea cât sunt ei de 
credincioși și cu aplecare 

spre căință, deși aceste 
cuvinte nu apar în nicio 

doctrină politică sau 
program de partid. Sunt 

doar doi termeni 
inventați pentru 

campania electorală, 
după care s-a ghidat și 

Alina Gorghiu.

 VALENTIN BOERU

Așa că brandul penelist al 
muștarului din Tecuci, de Alina zic, 
a poposit cu alai printre cohortele 
de credincioși politici la Costești de 
Argeș, unde urma să onoreze cam-
pania electorală încă neîncepută. 
Că se sărbătorea Sfântul Mare Mu-
cenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, 
este doar un pretext. Pe Gorghiu nu 
o cheamă Dumitra, iar primarul e 
Ion. Că voia să vadă Focul lui Su-
medru, ritual vechi de 2.000 de ani, 
nici pe asta nu o cred. Putea să 
aștepte un incendiu mai acătării din 
București și făcea campanie poves-
tind despre cum va ajuta PNL pom-
pierii după alegeri și gata treaba. 
Bine că nu a ținut și vreo cuvântare 
la Costești, căci, după ce venerabi-
lul Ionescu-Quintus l-a băgat pe 
Dumnezeu în PNL, mă puteam 
aștepta ca sora muștarului iute de 
Tecuci să spună că PNL � liala 
Costești este cea mai veche 
organizație liberală de pe teritorul 

României. Atât de veche, încât, la 
începutul existenței ei, triburile, la 
25 octombrie, sărbătoreau 2.000 de 
ani până la sosirea Alinei Gorghiu 
la Costești. Că blonda penelistă e 
departe de adevăratul sens al sărbă-
torii și că s-a dus acolo doar pentru 
imagine personală și de partid o 
dovedește chiar postarea ei de pe 
Facebook: „Sunt în această seară în 
Argeș la evenimentul organizat de 
Primăria Costești, «Focul lui Sume-
dru»“. Când un obicei cu asemenea 
vechime, intrat în tradiția români-
lor, este bagatelizat si devine „eve-
niment“ organizat de primărie, tre-
buie să ne așteptăm și la new en-
tries în calendarul ortodox: Sobo-
rul S� nților Arhangheli Cioloș și 
Iohannis și al tuturor cereștilor pu-
teri peneliste, Înainteprăznuirea in-
trării în PNL a Alinei Gorghiu, Îm-
părăteasa majorității parlamentare 
și, de ce nu, Sfântul Mare Mucenic 
PNL din Tecuci, Ocrotitorul alege-
rilor. Zi liturgică, dezlegare la mici 
și muștar. 

Un vechi banc - „Cum te cheamă, pui de 
dac? Ianoș, tovarășe preșe din te!“ - a fost re-
inventat de peremiștii timi șo reni, care au pus 
în fruntea � lialei lor ju de țene un sirian: Abo-
ultef Gassan. Care, fără să piar dă vremea, i-a 
invitat pe toți românii „ca re gândesc și simt 
naționalist“ să vină alături de el și de PRM 
Timiș. Ce-i drept, Aboultef Gassan (un om 
de afaceri de 59 de ani, care s-a născut în Si-
ria și, după absolvirea Facultății de Con-
strucţii în țara natală a venit, în 1986, în Ro-
mânia, unde a urmat Facultatea de Medicină 

la Timișoara) este membru PRM încă din 
1998, deci de pe vremea lui Vadim Tudor. 
Chiar și așa, îndemnul trimis naționaliștilor 
români sună într-un mare fel. Cum însă 
Aboultef Gassan este ce tă țean român cu ac-
te-n regulă, se chea mă că și el este urmașul 
lui Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Vlad 
Țepeș etc, celebrii la vremea lor prin bătutele 
administrate turcilor. Iar din Imperiul Oto-
man a făcut parte și Siria, din anul 1516 și 
până la înfrângerea suferită de turi în primul 
război mondial.  (S.B.)

Înalta Curte de Casație și Justiție 
a decis, ieri, că românii pot fi 
concediați cu un simplu e-mail, cu 
condiția ca în compania unde se 
petrece evenimentul să existe 
obliceiul comunicării cu angajații 
prin intermediul poștei electronice. 
Magistrații au dat decizia într-un 
proces în care un bărbat și-a dat în 
judecată anagajatorul pentru 
concedierea sa în acest mod. 
Instanța nu i-a dat câștig de cauză, 
dar a stabilit niște condiții care 
trebuie respectate în momentul 
debarasării de un angajat prin 
e-mail. Respectiv trebuie 
ca decizia de concediere să fie în 
format PDF și să conțină toate 
elementele cerute de Codul Muncii: 
motivele, perioada de preaviz și lista 
locurilor de muncă vacante din 

companie și termenul 
în care angajatul concediat poate 
opta pentru unul dintre ele. 
În schimb, documentul prin care 
oricine poate fi pus astfel pe liber 
nu trebuie să aibă semnătura 
electronică. Și tot potrivit 
deciziei ÎCCJ, concedierea poate să 
fie contestată de angajat imediat 
după momentul primirii ei 
prin poșta electronică. Reamintim 
că, în conformitate cu Codul 
muncii, un angajat poate fi 
concediat în caz de abatere gravă 
sau abateri repetate de la regulile 
de disciplină, în caz de arestare 
preventivă sau la domiciu, pentru 
inaptitudine fizică în îndeplinirea 
atribuțiilor sau dacă locul său de 
muncă este desființat „din motive 
serioase“.  (S.B.)

Românii, concediați pe e-mail
Înalta Curte de Casație și Justiție 
a decis, ieri, că românii pot fi 
concediați cu un simplu e-mail, cu 
condiția ca în compania unde se 
petrece evenimentul să existe 
obliceiul comunicării cu angajații 
prin intermediul poștei electronice. 
Magistrații au dat decizia într-un 
proces în care un bărbat și-a dat în 
judecată anagajatorul pentru 
concedierea sa în acest mod. 
Instanța nu i-a dat câștig de cauză, 
dar a stabilit niște condiții care 
trebuie respectate în momentul 
debarasării de un angajat prin 
e-mail. Respectiv trebuie 
ca decizia de concediere să fie în 
format PDF și să conțină toate 
elementele cerute de Codul Muncii: 
motivele, perioada de preaviz și lista 
locurilor de muncă vacante din 

Un vechi banc - „Cum te cheamă, pui de 
dac? Ianoș, tovarășe preșe din te!“ - a fost re-
inventat de peremiștii timi șo reni, care au pus 

la Timișoara) este membru PRM încă din 
1998, deci de pe vremea lui Vadim Tudor. 
Chiar și așa, îndemnul trimis naționaliștilor 

Urmașul lui 
Vadim Tudor 

este un... sirian
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La o jumătate de secol după ce a tolerat 
crematoriile umane, Vaticanul vrea să re-
strângă această practică, din ce în ce mai 
răspândită.

Depunerea cenușii într-un cimitir sau 
în al loc „sacru“ reduce riscul de a-i lipsi pe 
cei plecați din această lume de rugăciune și 
de memoria familiilor, a comunității creș-
tine. „Cenușa credincioșilor trebuie păstra-
tă potrivit unor reguli. Într-un loc sacru, 
precum un cimitir sau o biserică, sau într-o 
zonă special construită pentru aceasta. Păs-
trarea cenușii în case nu este autorizată“, a 

făcut cunoscut cardinalul Gerhard Muller 
(Congregația pentru Doctrina Credinței). 
Nici împrăștierea cenușii în aer, în apă sau 
pe sol nu este permisă, a adăugat cardina-
lul. Precedentele regulamente ale Vaticanu-
lui, care datează din 1963, consideră că in-
cinerarea persoanelor „nu atinge su� etul“, 
dar Biserica a recomandat cu insistență ca 
defuncții să � e îngropați în cimitire, care 
permit „punerea accentului pe marea dem-
nitatea a corpului uman, ca parte integran-
tă a persoanei“, a precizat Muller.  (Tudor 
Borcea)

Vatican: Nu păstrați acasă cenușa morțilorVatican: Nu păstrați acasă cenușa morților

Pe cine ajută cu adevărat 
LEGEA CONVERSIEI

 CĂTĂLIN DUMITRESCU

Dan Suciu, purtătorul de cu-
vânt al BNR, a declarat că 40 de 
clienţi au luat 45 de credite de 
peste un milion de franci, iar alţi 
201 clienţi au luat credite cu va-
loarea cuprinsă între jumătate de 
milion și un milion de franci el-
veţieni. Numărul total de clienţi 
cu credite în franci elveţieni este 
de 51.334, iar soldul total al cre-
ditelor este de 5,6 miliarde lei. 
Premierul Cioloș a anunțat că 
Guvernul atacă la CCR Legea re-
conversiei creditelor în franci 
elvețieni, pentru a proteja per-

soanele care și-au luat case în 
moneda elvețiană, și nu pe spe-
culatori.

Băieţii deştepţi ai creditelor 
în CHF

Așa cum a fost votată legea în 
Parlament, fără o sumă limită, și 
speculatorii - 40 cu credite de 
peste 1 milion de franci și 201 cu 
credite între o jumătate de mili-
on și 1 milion de franci - bene� -
ciază de conversie. Eugen Rădu-
lescu, șeful Direcţiei stabilitate � -
nanciară din BNR, a a� rmat, pe 
Facebook, că printre viitorii be-

ne� ciari ai legii conversiei credi-
telor în franci elveţieni se numă-
ră o persoană care a luat un mili-
on de euro că să cumpere acţiuni 
la Transelectrica. Potrivit BNR, 
40 de persoane au luat credite de 
peste un milion de franci elveţi-
eni și vor putea bene� cia de legea 
conversiei.

O decizie
„În înţelepciunea lor, politicie-

nii au și explicat asta (și au votat 
unanim!!!) pentru că băncile i-au 
înșelat pe clienţi, nu le-au spus 
destul despre riscul valutar, și de 

aceea trebuie pedepsite - inclusiv 
pentru creditele de, să spunem, 
un milion de franci, pentru a 
cumpăra acţiuni la Transelectrica. 
Bietul client a fost înșelat de ban-
ca, nu-i așa, veroasă“,  arată Eugen 
Rădulescu într-un comentariu pe 
Facebook. Parlamentul a adoptat 
săptămâna trecută legea care pre-
vede posibilitatea convertirii cre-
ditelor în franci elveţieni la cursul 
de la dată acordării, iar Guvernul 
a atacat-o la CCR, tocmai pentru 
a-i proteja pe oamenii care își ris-
că acum veniturile lunare specu-
latori. Să vedem ce le iese. 

BNR face un anunţ-bombă: Printre împrumutaţii 
de nevoie în franci elveţieni se numără şi câteva 
zeci de cetăţeni care au luat credite groase pentru 
a investi în alte afaceri. Oare aceştia trebuie să 
beneficieze la rândul lor de legea conversiei 
creditelor?

Speculanţii 
momentului 

se scot 
pe cârca 

amărâţilor
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 TUDOR BORCEA

„Dacă nu eram în UE, cred că erau 
companii care-și puneau întrebarea 
dacă nu ar �  preferabil să-și dezvolte 
prezența pe continent decât în Marea 
Britanie“, a declarat May, în timpul în-
trevederii cu bancherii Goldman Sa-
chs, la sediul GS din Londra. Înregis-
trarea, care datează din 26 mai, a ajuns 
în posesia � e Guardian. Întrebată 
care este părerea sa vizavi de o posibi-
lă părăsire a UE de către Marea Brita-
nie, cu o lună înainte de referendumul 
care a pecetluit Brexit, � eresa May, la 
acea vreme ministrul de Interne, a 
răspuns: „Cred că argumentele eco-
nomice sunt evidente. Sunt de părere 
că a face parte dintr-o piață cu 500 de 
milioane de persoane este foarte im-
portant pentru noi. Cred (...) cu tărie 
că una din mizele importante este 
aceea că multă lume investește în Re-

gatul Unit pentru că Regatul Unit este 
în Europa“. No comment! 

Suntem mai în siguranță în UE
În cursul aceleiași întâlniri, � ere-

sa May a estimat și că securitatea Ma-
rii Britanii ar �  mai bine asigurată în 
sânul UE, grație unor instrumente ca 
mandatul de arestare european sau 
schimburile de date între poliție și 
serviciile de informații. „Sunt multe 
lucruri pe care le putem face ca mem-
bru UE și care ne oferă siguranță“, a 
spus May, care și-a exprimat și dorința 
de a vedea că Londra în postură de li-
der în sânul celor 28.

Agent dublu?
Responsabilul de comunicare al 

fostului premier David Cameron s-a 
întrebat cu voce tare dacă doamna 
May nu este un „agent dublu“ care lu-

crează pentru altă tabără. Unii obser-
vatori estimau că � eresa May va păs-
tra o oarecare discreție în caz de vic-
torie a partizanilor Brexit. În 13 iulie, 
la trei săptămâni după referendumul 
cu privire la ieșirea Regatului din UE, 
� eresa May era numită premierul 
Marii Britanii. 

Înregistrarea unei discuții private între premierul Marii 
Britanii și angajați ai Goldman Sachs, care a avut loc cu o 
lună înainte de referendumul cu privire la Brexit, pune în 
lumină profundele temeri ale lui May cu privire la impactul 
economic general de părăsirea UE. Aceeași Theresa May, 
intransigent partizan, acum, al unui Hard Brexit.

Înregistrarea unei discuții private între premierul Marii Înregistrarea unei discuții private între premierul Marii 
Britanii și angajați ai Goldman Sachs, care a avut loc cu o 
Înregistrarea unei discuții private între premierul Marii 
Britanii și angajați ai Goldman Sachs, care a avut loc cu o 
Înregistrarea unei discuții private între premierul Marii 

lună înainte de referendumul cu privire la Brexit, pune în 
Britanii și angajați ai Goldman Sachs, care a avut loc cu o 
lună înainte de referendumul cu privire la Brexit, pune în 
Britanii și angajați ai Goldman Sachs, care a avut loc cu o 

Incredibila 
ipocrizie a 

Theresei May

Uite UE, uite nu e: 
premierul britanic 
spune una 
și face alta

Președintele Parlamentului european, 
Martin Schulz, a informat ieri că a sesizat 
justiția franceză după ce doi deputați 
britanici ai partidului eurofob UKIP s-au 
bătut, în cursul sesiunii din 6 octombrie. 
Circumstanțele violenței dintre parlamen-
tarii Steven Woolfe și Mike Hookem sunt 
încă neclare, neexistând nici martori. Cert 
este că, la puțin timp după bătaie, Steven 
Woolfe a fost găsit în stare de inconștiență 
pe o pasarelă a Parlamentului european, 
fiind spitalizat 48 de ore ca măsură de 
precauție. 

Ungaria ridică 
un nou gard 
antiemigranți
Budapesta a ordonat ridicarea unei noi 
bariere de-a lungul frontierei Ungariei cu 
Serbia, la sud. Două noi sisteme sunt la 
ora actuală testate pe un tronson de zece 
kilometri, înainte de începerea efectivă a 
lucrărilor. În august, premierul Viktor 
Orban a pledat în favoarea unor noi 
garduri, echipate cu camere de suprave-
ghere, în plus față de cele instalate anul 
trecut, pe o distanță de 175 km. Spațiul 
lăsat între aceste două garduri va servi ca 
„zonă de control“ pentru poliția de 
frontieră. 

Afirmația a fost făcută de ministrul apărării, 
Michael Fallon, prezent la Bruxelles, unde 
se desfășoară reuniunea  omologilor săi 
din statele NATO. Avioanele vor ajunge, 
anul viitor, la baza de la Mihail 
Kogălniceanu, într-o misiune care va dura 
până la patru luni. „NATO trebuie 
să rămână unită“, a spus Fallon. Escadrila 
avioanelor Eurofighter Typhoon va sprijini 
forțele NATO în zona Mării Negre, unde 
este desfășurată, în prezent, flotila 
militară a Rusiei, în special portavionul 
greu „Admiral Kuznețov“, cu scopul de 
a participa la atacurile asupra orașului 
sirian Alep. 

Europarlamentati 
bătăuși, anchetați 
de justiția franceză

Marea Britanie 
„va desfășura“, 
în România, avioane 
Eurofighter Typhoon!
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Poliţia Locală a Municipiului 
București anunţă că, în zona Pa-
triarhiei Române, a fost depistat 
un bărbat care avea asupra sa 
"peste 30 de “s� nţi și mucenici” 
pe post de ”moaște”", pe care le 
purta, conform declaraţiei pe 
care a dat-o inspectorilor, pen-
tru "simpla închinăciune". Aces-
ta plimba raclele prin centrul 
Capitalei și, conform propriei 
declaraţii, le purta pentru “sim-
pla închinăciune”. Bărbatul,  în 
vârstă de 38 de ani,  a încercat, 
iritat, să ferească de privirile 
agenţilor locali un rucsac pe ca-
re îl purta cu grijă. În cele din 
urmă, la control, individul a în-
ceput să înșire: o cutie cu “10 
S� nţi martiri de la Aiud”, o raclă 
cu “Sfântul Ierarh Dionisie al 
Zachintului”, o cutiuţă cu “Sfân-
tul Mucenic Daniil Aghioritul” 
sau o raclă mai mare în care se 
a� a un os ce semăna cu o falan-

DOAMNE, MARE ŢI-E GR ĂDINA!

Se plimba pr in Bucureşti 
cu moaştele în rucsac

Presa de peste ocean afirmă că deține răspunsul la această întrebare. Adică 
studiosul locatar al Casei Albe își va urma, după ce va preda cheile, pasiunea 
sa în domeniul tehnologiilor de vârf. Și unde ar putea să-l găsească mai bine 
decât în Silicon Vallery, potrivit NYT. În sprijinul acestei ipoteze, foarte 
plauzibilă de altfel, cotidianul indică faptul că, în cursul anului trecut, angajați 
ai Casei Albe au vizitat cel puțin de zece ori centrele de cercetare și dezvolta-
re din celebra Silicon Valley, fără îndoială pentru ”a sonda terenul”. ”Nu m-ar 
mira deloc dacă acesta va fi unul din domeniile sale principale de interes, 
după expirarea mandatului”, a declarat Steve Case, co-fondator AOL. Anumiți 
apropiați ai președintelui lucrează deja la companii precum Amazon, Uber, 
Apple, GoFundMe. Pe de altă parte, susțin alte surse,, Obama ar putea să 
activeze în domeniul cercetării spațiale, fiind un împătimit adept al acestui 
sector tehnico-științific. De altfel, liderul de la Casa Albă s-a pronunțat în 
trecut pentru o cooperare mai strânsă între guvern și sectorul privat în 
vederea lansării unei misiuni locuite către Marte, până în 2030.  (T.B.)

Presa de peste ocean afirmă că deține răspunsul la această întrebare. Adică 
studiosul locatar al Casei Albe își va urma, după ce va preda cheile, pasiunea 

După Casa 
Albă, Obama 
pleacă 
în Silicon 
Valley

Ce va face 
președintele SUA 
după ce i se va 

termina, în 
ianuarie 2017, 

mandatul?

Barack este un 
pasionat al 
tehnologiilor 
viitorului

Mare anunţ mare al 
ministrului Sănătăţii: 
răniţii în urma incen-
diului din clubul Colec-
tiv, care au fost trataţi 
sau urmează să � e 
trataţi în străinătate, 
vor bene� cia încă doi 
ani de decontarea 
tratamentului din 
partea statului.

 CĂTĂLIN DUMITRESCU

„Suma la dispoziție va 
�  inclusă în bugetul pentru 
� ecare an. Vorbim de bu-
getul lui 2017 și 2018. Din 
bugetul alocat în 2016 pen-
tru decontarea de trata-

ment pentru pacienții din 
Colectiv în străinătate a 
fost doar într-o foarte mică 
măsură folosit. Una dintre 
explicaţii sunt greutățile 
birocratice, pe care le-am 
eliminat în noua 
ordonanță”, a declarat Vlad 
Voiculescu, ministrul Să-
nătăţii. Bravoooo, după ce 
le-aţi pus beţe-n roate, 
acum, pentru că n-au avut 
acces rapid și corect la bani, 
acum prelungim vrăjeala? 
De ce ar �  noile parale mai 
ușor de obţinut? Rușinea 
o� cială continuă. În timp 
ce o asemenea tragedie se 
poate repeta oricând, sta-

tul insistă să facă gesturi 
minimaliste către victime-
le existente, ca să închidă 
gura străzii. Ceea ce nu se 
mai poate. 

Mereu nepregătiţi, 
mereu victime

Pe 30 octombrie se va 
împlini un an de la trage-
dia în care au pierit  64 de 
oameni, iar peste 100 au 
fost răniţi și încă se caută 
vinovaţii. Părinţii victi-
melor din Colectiv acuză 
ISU și Ministerul Sănătă-
ţii că sunt principalii vi-
novaţi. "Am un mesaj și o 

misiune de la băiatul 
meu, să se facă dreptate și 
să nu se mai întâmple. 
(...) În percepţia noastră, 
ISU, Ministerul Sănătăţii 
sunt principalii vinovaţi 
ai intervenţiei și trata-
mentelor din spitale. (...)
Când te trezești în patru-
cinci spitale din București 
cu 150 de arși, care nu 
sunt bolnavi, sunt cazuri 
speciale, nu există... și se 
știa undeva, acolo sus la 
conducerea ministerului 
că nu există condiţii pen-
tru a trata în mod e� cient 
astfel de cazuri. Mă întreb 
de ce nu au luat decizia 

Jenantul efort 
al Guvernului 
pentru victimele 
de la Colectiv
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DOAMNE, MARE ŢI-E GR ĂDINA!

Se plimba pr in Bucureşti 
cu moaştele în rucsac

gă – bucată mumi� cată despre 
care proprietarul de moaște a� r-
ma că este a unui sfânt luat din 
Muntele Athos, dar despre care 
nu știe nimic. În total, bărbatul 
avea asupra sa șapte racle în care 
se a� au, conform declaraţiei sa-
le, resturi și părticele din mai bi-
ne de 30 de persoane pe care le 
numea s� nţi. 

Dr. House, o stea 
la Hollywood

Actorul britanic Hugh Laurie, celebru pe 
plan mondial pentru serialul “Dr. House”, 
și-a “luat în primire” steaua, pe faimosul 
Walk of Fame din Los Angeles.
Pentru interpretarea cunoscutului 
personaj, Laurie a câștigat două distincții 
Golden Globe, în 2006 și 2007, și a fost de 
șapte ori nominalizat la premiile Emmy, 
fiind considerat, o vreme, cel mai bine 
plătit actor de televiziune din lume. Pe 
lângă faptul că mai este și producător și 
regizor, Laurie(57 de ani), scrie romane și 
este un talentat interpret de jazz. 

Egalitatea 
femei-bărbați, 
peste 170 de ani

Dacă situația continuă să evolueze în 
ritmul actual, abia în 2186 va exista o 
egalitate între femei și bărbați la locul de 
muncă, se arată într-un raport de 
specialitate publicat ieri de Forumul 
economic mondial. Raportul se bazează 
pe un studiu comparativ care a măsurat 
progresul parității între bărbați și femei în 
patru domenii: nivelul educației, sănătatea, 
oportunitățile economice și emanciparea 
politică. O concluzie îngrijorătoare: 
egalitatea între sexe a cunoscut un recul 
fără precedent în sectoare cheie ale 
economiei. Spre exemplu, la nivel global, 
femeile câștigă, în medie, puțin peste 
jumătate din salariul bărbaților, în ciuda 
unor ore de muncă mai numeroase. 

Liderul Partidului Demo-
crat din Republica Moldova, 
Marian Lupu a părăsit cursa 
electorală a alegerilor prezi-
dențiale de duminică, în fa-
voarea candidatului Partidu-
lui Acțiune și Solidaritate, 
Maia Sandu. 

”Mesajul PDM pentru 
electorat este să sprijine un 
candidat de drepata cu cele 
mai mari șanse”, a declarat, 
ieri, Lupu, spunând că o va 
susține pe Maia Sandu.  ”Acea 
mișcare de ultim moment cu 
desemnarea candidatului 
unic nu a dat rezultate scon-

tate, probabil și pentru că ea a 
fost făcută foarte târziu. O 
parte mare din electoratul 
PPDA a întărit, de fapt, nu 
dreapta ci stânga, în special 
pe candidatul Partidului 
Nostru. Nici avansul Maiei 
Sandu nu este unul conside-
rabil, procentele din sondaje 
rămân destul de apropiate în-
tre noi, în limita marjei de 
eroare, cu șanse relativ egale 
pentru ambii în turul 
doi. Candidatul care va ajun-
ge în turul II să � e unul pro-
european. Iar candidatul PAS 
are cele mai mari șanse să-l 

învingă pe Igor Dodon. Avem 
rezultate la limită. Mesajul pe 
care îl transmit pentru elec-
toratului PDM este să spriji-
ne candidatul pro-european 
cu șanse rămase în cursă, cel 
cu șanse reale de al învinge 
pe candidatul socialist”, a de-
clarat Lupu, citat de deschide.
md. 

Liderul Partidului Acțiune 
și Solidaritate, Maia Sandu, a 
fost desemnată în 12 octom-
brie drept candidat comun 
din partea PLDM, PPDA și 
PAS pentru alegerile prezi-
dențiale. 

Chișinău: Marian Lupu se 
retrage din cursa prezidențială
crat din Republica Moldova, 
Marian Lupu a părăsit cursa 
electorală a alegerilor prezi-
dențiale de duminică, în fa-
voarea candidatului Partidu-
lui Acțiune și Solidaritate, 
Maia Sandu. 

electorat este să sprijine un 
candidat de drepata cu cele 
mai mari șanse”, a declarat, 
ieri, Lupu, spunând că o va 
susține pe Maia Sandu.  ”Acea 
mișcare de ultim moment cu 
desemnarea candidatului 
unic nu a dat rezultate scon-

O tânără în vârstă de 20 
de ani din Marea Britanie 
a fost tatuată de către 
iubitul său, un artist 
amator. Ea acum îi 
poartă numele pe… 
frunte.

 CĂTĂLIN DUMITRESCU

Bărbatul în vârsta de 23 
de ani pe nume Ryan, cu-
noscut și ca "Wibbo" este 
un tatuator amator din Ma-
rea Britanie care s-a “sem-
nat” pe corpul a 39 de foste 
iubite. Dar ultimul tatuaj 
facut actualei iubite, a 40-
ea, le întrece pe toate. Dea-

supra sprâncenelor iubitei 
sale Kourtney el și-a scris 
atât numele cât și prenu-
mele. Cei doi sunt împreu-
nă din februarie, de când 
Ryan a ieșit din închisoare. 
El fost arestat după ce a 
ameninţat cu cuţitul un ta-
ximetrist. 

Întrebată de ce a făcut 
acest lucru, tânăra a decla-
rat "Am facut-o pentru ca 
el este paranoic și a vrut 
să mă însemneze. A cre-
zut că așa va pune pe fugă 
alţi bărbaţi. Chiar nu îmi 
pasă ce spune lumea des-
pre mine". 

40 de femei îi poartă 
numele pe frunte

transferului în unităţi spe-
cializate din primul mo-
ment. A fost nevoie să moa-
ră 10 oameni că să se sperie 
și să îi trimită afară pe cei 
care mai puteau �  trimiși", 
apreciază, dureros de co-
rect, Laurenţiu Istrate, pă-
rintele unui tânăr care și-a 
pierdut viaţa în tragedia din 
Colectiv. Fondatorul Asoci-
aţiei Colectiv GTG 3010, 
Eugen Iancu a declarat că 
dacă autorităţile de la acea 
vreme luau mai repede de-
cizia transportării arșilor în 
spitale din străinătate, aceș-
tia ar mai �  avut o șansă să 
supravieţuiască. 
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Social-democrații vor 
să-i dea șah președintelui 
Iohannis: i-au găsit un 
tehnocrat pur-sânge 
numai bun de premier.

 SIMONA BĂDULESCU

Încă de acum două - 
trei săptămâni, surse din 
PSD povesteau că Liviu 
Dragnea se viscolește să 
găsească un tehnocrat 
� rst-class, capabil să con-
cureze împotriva lui Daci-
an Cioloș - feblețea lui Kla-
us Iohannis. Cert este că 
social-democrații au răs-
colit Bruxelles-ul (pepini-
era o� cială de tehnocrați a 
României) și s-au oprit 
asupra europarlamentaru-
lui Sorin Moisă - un fel de 
frate geamăn al lui Cioloș. 
Care, culmea, i-a și fost șef 
adjunct de cabinet comi-
sarului european pentru 
agricultură numit Dacian 
Cioloș, dar spre deosebire 
de acesta din urmă Moisă 
este bun prieten cu Liviu 
Dragnea. Dezvăluirea nu-
melui i-a surprins neplă-
cut atât pe Dragnea (care 
nu voia să-și expună alesul 
tirului taberei Iohannis 
înainte de vreme) cât și pe 
Moisă însuși. Europarla-
mentarul nu a ezitat de al-
tfel să dezmintă varianta, 
spunând că nimeni din 
PSD nu i-a propus nimic și 

că, personal, ar refuza așa 
o ofertă pe motiv că este 
deocamdată un ”cvasi-ne-
cunoscut” pentru partid și 
opinia publică. Argument 
subțire, care poate �  spul-
berat în doi timpi și trei 
mișcări dacă PSD va reuși 
să câștige alegerile. Nu de 
alta, dar pentru ”stăpânii 
din umbră” ai României 
Moisă este, mai mult ca si-
gur, la fel de bun ca Cioloș. 
Ca urmare, ne vom alege 
cu un tehnocrat sau altul 
în funcție de ”talentul” cu 
care vor mișca, în ringul 
electoral intern, taberele 
din ”sistem” pro PSD și pro 
PNL, respectiv în funcție 
de cine va  reuși să vină 
primul cu o majoritate 
parlamentară convenită în 
fața președintelui Iohan-
nis, după alegeri.  

”Premierul” de 
Teleorman are interzis 
la Palatul Victoria

Indiferent de persoana 
viitorului premier, cert 
este că nu Liviu Dragnea 

va fi acela, chiar dacă 
acesta a reușit să învârtă 
ani de zile ditamai județul 
Teleorman pe degete și a 
ajuns la conducerea celui 
mai mare partid mioritic. 
Posesor al unei condam-
nări penale definitive și a 
unui proces în curs, 
Dragnea nu va trece pra-
gul Palatului Victoria de-
cât în calitate de invitat 
câtă vreme la Palatul din 
deal veghează Klaus Io-
hannis. ”De fiecare dată 
când se angajează agenţi 
de pază prima condiţie 
este să nu aibă cazier, adi-
că să nu fie penal. Cum 
ne imaginăm că ţara va fi 
păzită de unul cu dosar 
penal. Este absolut ini-
maginabil. Este o condi-
ţie minimală și nu am ab-
solut deloc de gând să re-
nunţ la ea”, și-a reiterat 
Iohannis poziția, întrebat 
fiind, ieri, dacă ia în cal-
cul nominalizarea lui 
Dragnea ca premier, în 
cazul câștigării alegerilor 
de către PSD. 

că, personal, ar refuza așa va fi acela, chiar dacă 

PSD merge tot pe mâna 
tehnocraţilor Sorin Moisă

înainte de vreme) cât și pe 
Moisă însuși. Europarla-
mentarul nu a ezitat de al-
tfel să dezmintă varianta, 
spunând că nimeni din 
PSD nu i-a propus nimic și 

Liviu Dragnea a avut ghinion: 
s-a trezit cu scenariul Moisă 

devoalat înainte de vreme

”Adam o caută pe Eva”, un show în fundul gol”Adam o caută pe Eva”, un show în fundul gol”Adam o caută pe Eva”, un show în fundul gol
Un show de televiziune 

neobișnuit face furori în Germa-
nia. Concurenţii trăiesc pe o insu-
lă, toţi în pielea goală.

În cadrul concursului denumit 
”Adam o caută pe Eva”, participanții 
trăiesc dezbrăcați pe o insulă și își 
pun în aplicare strategiile de 
seducție pentru a-și găsi partene-
rul dorit. Scopul emisiunii este ca 
șapte celebrități și 11 oameni 
obișnuiți să se cunoască fără să fa-
că apel la veșminte sau la alte ac-
cesorii care pot înșela privirile. În 
timpul concursului aceștia trebuie 
să perscuiască, să își procura hra-
na și să participe la diverse 
activități, totul pentru a încerca să 
își găsească perechea.  (C.D.)



11.ro.ronationalnationalwww.JOI, 
27 OCTOMBRIE 2016



12

MiCA PUBLICITATE ZIARUL NAŢIONAL

VÂNZĂRI AUTO
RENAULT Clio Symbol 1,5 DCI, 2004, 
82.000 km, stare bună. Tel. 0723-
627331.

ADUC rulote și accesorii la comandă. 
0722-605. 431; 0723-863.308.

RULOTĂ Dethleffs, 1989, 4 M interior, 
colţar, ara gaz, fri gider, instalaţie cli   -
mati zare, baie, cort, mo  del nou, impe-
cabilă. 0722-605.431; 0723-863.308.

RULOTĂ Beyerland Vite sse, 1987, 4 
M interior, colţar, ara gaz, frigider, in-
stalaţie clima tizare, cort, în perfectă 
stare. 0722-605.431; 0723-863.308.

PASSAT 2002, berlină, argin tiu 
metalizat 1,9 TDI, 130 CP, 6 viteze, 
cli ma tronic, scaune sport, în chi dere, 
4 gea muri elec trice, jenţi alu miniu. 
0722 605431; 0723-863308.

OPEL Vectra berlină, 2001, albastru 
metalic, 1800 CMC, 125 CP, ben zină 
fără plumb + GPL original, cli matronic, 
piele, bord com puter, tem po mat, jenţi 
alu miniu, 118.000 km cu carte ser-
vice. 0722-605431; 0723-863308.

VÂND Golf 4, 1,9 diesel, 2002, 
înmatriculată, sta re bună, 131.000 
km. Preţ 7.700 Euro nego ciabil. Tel: 
0724-222598.

Vindem mașini noi și se cond-hand, 
asigurăm și fi  nanţare în condiţii avan    -
tajoase. Tel: 0758-921060. 

CUMPĂRĂRI AUTO
CUMPĂR auto avariate/inun date/
incendiate/neîn ma tri cu late, indiferent 
de stare. Plata și actele pe loc. Asigur 
transport. Tel. 0784404040.

OFERTE SERVICIU
ANGAJĂM vânzător chioșc presă cu 
expe rienţă în domeniu. Condiţii 
avantajoase. Telefon: 0213180797.

Ai experienţă în network marketing? 
Atunci ai o șansă uriașă! Firma abia 
intrată ofi cial pe piaţa din România în 
octombrie 2013 caută distribuitori 
pentru un produs unic, revoluţionar, 
care se adresează tuturor. Relaţii la 
tel: 0736338757.

MEDITAŢII
OFER meditaţii matema tică clasele 
V-VIII. Tele fon: 0726/529160.

Dau meditaţii limba engleză începători 
și avansaţi. București. Telefon 
0721518795.

NOTIFICĂRI

La 24.10.2016, in dosarul nr.6460/ 
118/2016, Tribunalul Constanta a dis-
pus deschiderea procedurii simpli fi -
cate de insolventa impotriva debito ru-
lui  DOBROGEA BEST CONSTRUCT 
SRL, CUI 17920225.
Va rugam sa depuneti, la Tribunalul 
Constanta, cererile dvs. de creanta 
intocmite si timbrate conform art.104 
din Legea 85/2014, cu mentiunile:
 Termen limita pentru: 
-depunerea creantelor: 29.11.2016; 
-verifi carea creantelor, intocmirea, 
afi sarea si comunicarea tabelului 
preliminar al creantelor: 09.12.2016
-defi nitivarea tabelului de creante: 
29.12.2016.

LICHIDATORUL judiciar al SC 
AGROCRIM SERV  SRL,  CUI 
19064285, dosar nr.10722/118/2013 
Tribunalul Constanţa anunţă deschi-
derea procedurii falimentului cu data 
de 11.10.2016  și stabilirea termenelor 
limită:25.11.2016 înregistrare cereri 
admitere creanţe născute în cursul 
procedurii, 27.12.2016 tabel supli-
mentar, 26.01.2017 tabel defi nitiv 
consolidat, 10.01.2017 termen de 
judecată. Relaţii 0734744325.
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TAUR

GEMENI

BERBEC
Azi vei reuşi să aduci armonie în viaţa ta de cuplu. 
După o perioadă mai dificilă pe plan sentimen-
tal, în care ai avut câteva conflicte aprinse cu 
partenerul tău, reuşiţi să faceţi pace, mai ales 
după ce realizaţi că vă iubiţi atât de mult. 

În sfârşit, observi că finanţele tale cunosc un curs 
ascendent. Primeşti o mărire de salariu sau un bo-
nus la muncă, despre care consideri că ar trebui 
să îţi ajungă mult timp de acum încolo. Reuşeşti 
de asemenea să fii foarte calculat cu aceşti bani.

RAC
Afli azi cu bucurie că poţi să câştigi bani frumoşi 
de pe urma unui hobby al tău! Navigând pe 
Internet, descoperi un site pe care talentele tale 
pot fi remunerate. Îţi depui candidatura şi ai sur-
priza de a constata că eşti chiar foarte apreciat. 

LEU

FECIOARĂ

Ambiţia şi determinarea ta sunt atât de puternice 
azi, încât nimic nu îţi va sta în cale. Reuşeşti să 
obţii ceea ce vrei de la şeful tău sau de la o altă 
persoană cu autoritate, după ce îi faci o vizită 
neanunţată şi îi prezinţi punctul tău de vedere.

BALANŢĂ
Primeşti o vizită din partea părinţilor sau a unor 
rude mai în vârstă, care nu îşi anunţă venirea, dar 
sunt totuşi extrem de uimiţi de faptul că nu i-ai 
primit aşa cum se cuvine. Îţi critică în mod deschis 
stilul de viaţă şi alegerile pe care le-ai făcut.

SCORPION
Ai o zi dificilă la muncă, dar nu contează. Suportă 
cu zâmbetul pe buze, pentru că în cursul serii 
vei avea parte de o surpriză de proporţii şi ţi se 
împlineşte un vis. Fie primeşti o invitaţie în oraş, fie 
un hobby în care eşti implicat.

SĂGETĂTOR
Azi vei avea parte de câteva dificultăţi legate de 
mersul cu maşina personală sau de deplasarea 
cu un mijloc de transport în com un. Ai parte de 
o pană sau de un accident minor, în urma căruia 
întârzii la serviciu. 

CAPRICORN
Vei afla azi că un prieten apropiat nu era aşa ataşat 
precum pretindea! Auzi nişte bârfe pe care acesta 
le-a lansat, pe care le-a inventat doar cu scopul de 
a-ţi face rău. Pe lângă faptul că eşti şocat, nici nu 
reuşeşti să înţelegi de ce a făcut asta.

VĂRSĂTOR
Eşti dezamăgit de comportamentul unui membru 
mai tânăr al familiei sau chiar al copilului, despre 
care afli că a avut rezultate dezastruoase la şcoală. 
Nu îţi vine să crezi şi încerci să pui presiune asupra 
profesoarei sale pentru a-i mai acorda o şansă.

PEŞTI
Azi ai de-a face cu o persoană pe care o deteşti 
din prima clipă în care ai cunoscut-o. Deşi  tu dai 
dovadă de toleranţă, pe ea nu poţi să o suporţi. 
Oricât ai încerca, convieţuirea cu ea e un chin, iar 
astrele sunt de părere că va dura multă vreme!

Te dovedeşti azi de ajutor pentru un coleg mai 
vechi, cu care nu ai vorbit prea mult, dar pe 
care îl observi că trece printr-o pasă dificilă. Eşti 
lângă el exact la momentul potrivit şi reuşeşti 
să îi oferi susţinerea de care are nevoie.

Începi azi nişte reparaţii în casă, pe carte 
hotărăşti să le desfăşori singur sau doar cu 
ajutorul partenerului tău! Deşi toată lumea îţi 
recomandă să cauţi un ajutor specializat, tu eşti 
convins că te poţi descurca foarte bine şi fără el. 

BERBEC

Hor scop

BERBEC
Azi vei reuşi să aduci armonie în viaţa ta de cuplu. Azi vei reuşi să aduci armonie în viaţa ta de cuplu. 
După o perioadă mai dificilă pe plan sentimen-După o perioadă mai dificilă pe plan sentimen-
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LICITAŢII

LICHIDATORUL judiciar al SC Marko 2000 
SRL, organizează licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea bunurilor imobile:
-spaţiu prestări servicii (construcţie 
degradată, în afara exploatării), Lupeni, str. 
Revoluţiei, nr. 9, inscris in C.F. nr.62113 
Lupeni- preţ 23.785 lei exclusiv TVA;
 -spaţiu de producţie si depozitare (construcţie 
C1, construcţie C2 si teren intravilan) 
suprafata 1.411 mp, Lupeni, str. 1 Mai, nr.3, 
jud. Hunedoara, inscris in C.F. nr.62106 
Lupeni -preţ 389.710 lei exclusiv TVA.
Caracteristici: caracterul zonei de amplasare: 
rezidenţial; accesul in zona de amplasare: 
rutier. Acces facil la reteaua de transport in 
comun, elemente de referinta ale dezvoltarii 
urbane bine reprezentate, utilitati tehnico-
edilitare complete. Obiective majore de 
referinta: Primăria Municipiului Lupeni, 
Școala generală nr.4, Clubul sindicatelor 
Lupeni. 
- teren intravilan in suprafata de 9428 mp, 
Lupeni, str. 1 Mai, nr.2, jud.Hunedoara, inscris 
in C.F. nr.61563 Lupeni, preţ 332.240 lei 
exclusiv TVA. Caracteristici: caracterul zonei 
de amplasare: rezidenţial; accesul in zona de 
amplasare: rutier. Obiective majore de 
referinta: Primăria Municipiului Lupeni, 
Școala generală nr.4, Clubul sindicatelor 
Lupeni. Acces facil la reteaua de transport in 
comun, elemente de referinta ale dezvoltarii 
urbane foarte bine reprezentate, utilitati 
tehnico-edilitare complete. Licitaţia va avea 
loc în 15.11.2016, ora 10:00, la sediul 
lichidatorului judiciar în Petroșani, str. Carpaţi, 
bl.2, sc.7, ap.1, jud. Hunedoara. Pentru 
bunurile neadjudecate licitaţia se repetă în 
21.11.2016, 28.11.2016 si 05.12.2016. 
Caietul de sarcini poate fi  achizitionat de la 
sediul lichidatorului.Informaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon: 0729-005.638.

CABINET Individual de Insolvenţa Lazăr 
Mihaela lichidator judiciar al debitorului S.C. 
SORTEM CONSULTING  S.R.L. Trusesti - 
Botosani,  cu sediul în loc. Trusesti, str.2, 
nr.60, com. Trusesti, jud. Botosani anunta 
scoaterea la vanzare prin licitatie publica in 
data de04.11.2016 ora 10.00, 18.11.2016 
ora 10.00, 02.12.2016 ora10.00, 16.12.2016 
ora 10.00 si 30.12.2016 ora10.00  a bunurilor 
proprietate a debitorului: Teren in suprafata 
de 60 mppe care se afl a edifi cata constructia 
spatiu comercial   in suprafata de 44 mp, 
edifi cat in anul 2005 compus din doua 
incaperi si grup sanitar, nr. cadastral 50669, 
CF nr. 50669 a Comunei Trusesti, jud. 
Botosani -pret  31.792,00 lei fara TVA. Relatii 
suplimentare se pot obtine la nr.de tel 0748-
121169.

CABINET individual de insolvenţă Marian 
Ovidiu în conformitate cu prevederile legii 
nr.85/2014, vinde prin licitaţie publică: 
Autoturism Daewoo Cielo, caroserie berlina, 
4+1 usi, culoarea albastru, putere  maxima  
55KW, proprietate a debitoarei S.C. Afaceri 
Press S.R.L. - Societate in faliment, in 
bankruptcy, en faillite, la pretul de 1.020 lei 
exclusiv TVA.  Licitaţia va avea loc în data de 
03.11.2016, ora 13.00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Oradea, str. Parcul Traian nr.1, 
et.2, ap.22 jud. Bihor. Informaţii suplimentare 
pot fi  obţinute la sediul lichidatorului judiciar 
sau tel/fax. 0259/479120, 0751/189.539, 
e-mail: maroviro@yahoo.com.

Lichidatorul judiciar al SC Mari Flor SRL 
organizeaza, miercuri 02.11.2016 ora 15.00, 
licitatie publica cu strigare conform Legii 
nr.85/2014 pentru vanzare teren intravilan si 
constructii amplasate pe acesta cu destinatie 
agricola -loc Poiana, oras Ovidiu, str. 
Albatrosului nr.78, lot 2/1/1/1, județ Constanta 
-292410 Lei. Caietul de sarcini este disponibil 
la sediul lichidatorului judiciar Sima Laura, 
situat in Constanta, str. Sabinelor nr.37A. 
Informatii suplimentare la 0731.043.803, 
e-mail sima_laura@yahoo.com.

Lichidatorul judiciar al SC DCG Corporation 
SRL organizeaza miercuri 02.11.2016 ora 
11.00, licitatie publica cu strigare, conform 
Legii nr.85/2006 pentru vanzare teren 7791.89 
mp situat in Zona Industriala, sola 108, 
parcela A1006/3/5, lot 2, Constanta, pret 
pornire 50540 Euro+TVA. Caietul de sarcini 
este disponibil la sediul lichidatorului judiciar 
Sima Laura, situat in Constanta, str. Sabinelor 
nr.37A. Informatii suplimentare la 0731. 
043.803, e-mail sima_laura@yahoo.com.

Lichidatorul judiciar al SC M-Tech Steel SRL 

organizeaza, miercuri 02.11.2016 ora 12.00, 
licitatie publica cu strigare conform Legii 
nr.85/2014 pentru vanzare hală depozitare 
-sat Vâlcelele, comuna Vâlcelele, cvartal 34, 
parcela 1263/1, județ Buzău -pret pornire 
licitatie 116025 Euro+TVA. Caietul de sarcini 
este disponibil la sediul lichidatorului judiciar 
Sima Laura, situat in Constanta, str. Sabinelor 
nr.37A. Informatii suplimentare la 0731. 
043.803, e-mail sima_laura@yahoo.com.

Lichidatorul judiciar al SC Reconect SRL 
organizeaza, miercuri 02.11.2016 ora 14.30, 
licitatie publica cu strigare conform Legii 
nr.85/2006 pentru vanzarea bunului imobil 
compus din 5 parcele de teren intravilan 
agricol în suprafaţă totală de 2.458 mp, situat 
în loc. Techirghiol, str. Parcelele A254/3/2/1-5, 
partial 18 nr.1, jud. Constanţa -pret 13937 
Euro. Terenul vinde și pe parcele: 552 mp, 
517 mp, 490 mp, 463 mp și 436 mp. Caietul 
de sarcini este disponibil la sediul 
lichidatorului judiciar Sima Laura, situat in 
Constanta, str. Sabinelor nr.37A. Informatii 
suplimentare la 0731.043.803, e-mail sima_
laura@yahoo.com.

Lichidatorul judiciar al SC Elcomet Prod SRL 
organizeaza, miercuri 02.11.2016 ora 12.30, 
licitatie publica cu strigare conform Legii 
nr.85/2006 pentru vanzarea bunurilor mobile: 
contactori si contacti electrici (diverse tipuri) 
-pret pornire licitatie 6790,71 lei. Caietul de 
sarcini este disponibil la sediul lichidatorului 
judiciar Sima Laura, situat in Constanta, str. 
Sabinelor nr.37A. Informatii suplimentare la 
0731.043.803, e-mail sima_laura@yahoo.com.

S.C. „Monolit” S.A. Botoșani –în  faliment, 
vinde hală 3.614 mp și teren 29.500 mp, în 
Manolești Deal, jud. Botoșani. Telefon: 
0744/85.31.58.

Aici poate apărea 
anunţul 

dumneavoastră
mail: publicit@eNational.ro
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Falsul Trump, 
mai popular 
decât originalul

La New York, o sosie a magnatu-
lui , acompaniată de tinere în 
bikini în culorile steagului 
american, pe care le pipăia de 
zor, a provocat agitație mare în 
fața Trump Tower.

 TUDOR BORCEA

Mulțime, poliție, busculadă, 
marți, în fața Turnului Trump. În 
realitate, a fost vorba de un happe-
ning pentru lansarea unei expoziții 
a artistei britanice Alison Jackson. 
Aceasta a devenit celebră folosind, 
în fotogra� ile sale, imagini ale unor 
celebrități încarnate de sosii, în sce-
ne insolite sau imaginare. Spre 
exemplu: Marilyn Monroe dezbră-
cându-se în fața lui  John Fitzgerald 
Kennedy, regina Elisabeta spălând 
vase, Barack Obama cu un trabuc 
în gură. Pentru a-și promova 

expoziția ”Private”, la galeria HG 
Contemporary din New York, ar-
tista a apelat la o sosie a lui Trump, 
cel real făcând parte din fotogra� i-
le expuse pe tema cultului 
celebrităților. ”Trump” s-a deplasat 
de la Trump International Hotel 
and Tower către sud-vestul Central 
Park, pentru a ajunge, într-o mașină 
decapotabilă, în fața Trump Tower, 
pe Fi� h Avenue, cartierul general 
de campanie al republicanului. Pe 
drum, a fost interceptat și de poliție. 
La sosirea sa furtunoasă, zece tine-
re femei, în bikini și pe tocuri, s-au 
aruncat asupra sa agitând pancarte 
pe care scrie ”I am not a slut”, ”Grab 
America by the pussy” și  "Don't 
touch our bodies!" O lovitură de 
imagine pentru Alison Jackson, 
mulțimea dând năvală pentru a fa-
ce un sel� e cu sosia lui Pipăilă.

Donald votează cu Hillary 
Clinton

Trump. Donald L. Trump, cu-
noscut în presa americană drept ”al 
doilea Donald Trump”, a dat � ori  
Americii cu acest anunț. De data 
aceasta nu este vorba de o sosie, ci 
de directorul Institutului de Onco-
logie Inova Dwight and Martha 
Schar Cancer din Virginia. Donald 
L. Trump a anunțat la CNN că o va 
vota pe Hillary din cauza 
”personalității dezagreabile” a can-
didatului republican, omonimul 
său Donald Trump, și a retoricii sa-
le. ”Nu are principii, are discurs os-
til, deplasat,  care instigă la excese”, 
a estimat oncologul, declarând că 
este adeptul ”empatiei, toleranței și 
a politicii progresiste”  pe care a 
susținut-o Obama și vrea să o con-
tinue Hillary Clinton. 

Falsul Trump, Falsul Trump, Falsul Trump, Falsul Trump, 

Trump. Donald L. Trump, cu-
noscut în presa americană drept ”al Doamna nu stă bine cu capul

Printre cele 50.000 e-mailuri piratate ale lui Johnb 
Podesta, directorul de campanie a fostei Prime 
Doamne, WikiLeaks dezvăluie ceea ce pretinde a fi 
noi informații despre sănătatea doamnei Clinton. 
Astfel, a făcut publică o scrisoare a asistentei și 
consilierei politice a lui Hillary Clinton, Huma Abedin, 
în care este luată în discuție chestiunea problemelor 
de memorie ale lui Hillary. ”Ar trebui să folosească 
mai multe pos-it-uri, nu-i merge capul încă bine”, se 
arată în document. Acest mesaj, trimis în 21 aprilie 
2015, fusese adresat partizanilor din tabăra 
candidatei democrate, în special viitorului său 
director de campanie (și consilier al lui Obama), John 
Podesta. În septembrie, Podesta a întrebat-o pe 
Jennifer Palmieri, atașat de presă al statului major al 
doamnei Clinton, despre starea de sănătate a 
acesteia. Detractorii lui Hillary nu au ezitat să vorbeas-
că despre Parkinson, epilepsie, tulburări neurologice, 
făcând legătura cu comoția cerebrală pe care a 
suferit-o doamna Clinton în 2012. 

Candidatul 
republican a 
devenit primadona 
unei expoziții foto
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SOLEVE tratează durerea lombară sau popular ,,durerea de spate” prin metoda 
non-invazivă oricare ar �  cauza: traumatisme vertebro-medulare, discopatii, oste-
oartrite, stenoze de canal lombar, fracturi vertebrale compresive, tumori vertebrale 
sau medulare.

SOLEVE este creat special pentru durerea de spate, metoda este neinvaziva, trata-
mentul durează circa 30 de minute, protocolul incluzând șase ședinte în curs de trei 
săptămâni. 

GRIN PINK MED SRL este unic distribuitor al acestui aparat de ultimă generaţie, 
ultraperformant, unic în Europa care tratează și elimină durerile de spate fără in-
tervenţie chirurgicală.

Cei interesaţi, pot merge pen-
tru vizionarea și testarea aparatu-
lui la Clinica Exmedica din strada 
Dragoș Vodă nr 22, sector 2, Bucu-
rești, tel: 021 210 84 55/42 sau 021 
210 17 29.

Firma GRIN PINK MED SRL, 
vinde și închiriază la clinici și spita-
le private aparatul SOLEVE. Pentru 
mai multe informaţii  ne puteţi con-
tacta la telefonul: 031 6201793 sau 
pe email: o�  ce@grinpinkmed.ro

SOLEVE – alternativa 
durerilor lombare farmaco 
rezistente, aparatul revoluţionar 
care vă scapă de durerile de spate

Ambasadorul SUA 
pune umărul pentru 
căsătoriile gay!

Chiar dacă “știe că este un subiect sensi-
bil”, Hans Klemm a� rmă, fără rezerve că, în 
calitate de “american” susține căsătoria între 
persoane de același sex, dar � ecare țară, in-
clusiv România, trebuie să decidă singură în 
acest sens.

“Acesta este un lucru pe care România va 
trebui să îl decidă, dar eu am fost foarte încu-
rajat și am găsit foarte convingătoare comen-
tariile președintelui Iohannis la această pro-
blemă. “Este un subiect sensibil,(…), acum 
câțiva ani, în SUA, Curtea Supremă a rezolvat 
cel puțin problema legală a căsătoriei între 
homosexuali, stabilind că este 
neconstituțional, ilegal, să negi căsătoriile ci-
vile cuplurilor de același sex. Prin urmare, ca 
american, trebuie să susțin căsătoriile între 
homosexuali peste tot în lume”, mai precizea-
ză Klemm.  Întrebat dacă Constituția Româ-
niei trebuie să precizeze exact că o familie es-
te alcătuită din bărbat și femeie, excluzând 
posibiltatea căsătoriilor gay, președintele Io-
hannis s-a limitat în a comenta că el este 
adeptul toleranței și că “fanatismul religios” 
este o cale “greșită.”  (BOGDAN BORCEA)

căsătoriile gay!

Chiar dacă “știe că este un subiect sensi-

este o cale “greșită.” (BOGDAN BORCEA)

NATO acuză Spania de trădareNATO acuză Spania de trădare
Ministerul spaniol de Ex-

terne studiază posibilitatea de 
a refuza găzduirea și alimen-
tarea navelor militare rusești 
care se îndreaptă spre Medite-
rana, în portul spaniol Ceuta.

Madridul a  primit vii cri-
tici din partea NATO după a 
lăsat navele rusești să arunce 
ancora în porturile spaniole, 
secretarul general al Alianței, 
Jens Stoltenberg, exprimându-
și temerile că aceste nave vor �  
folosite în atacurile asupra 
orașului sirian Alep. ”Revine 

� ecărei națiuni să decidă, 
aceasta este politica NATO de 
mulți ani, dar suntem 
îngrijorați”, a declarat Stol-
tenberg. MAE spaniol a infor-
mat că, în caz că escadrila rusă, 
în frunte cu portavionul Ami-
ral Kuznețov,  se îndreaptă spre 
Siria, autorizația de a folosi 
porturile spaniole va �  retrasă. 
Europarlamentarii au acuzat 
Spania de joc dublu, susținând 
� ota rusă, după ce guvernul 
spaniol a semnat o declarație a 
Consiliului european în care 

Rusia este acuzată de crime de 
război împotriva civililor din 
Alep. Nu este prima dată când 
NATO vede roșu după ce Spa-
nia autorizează navele Mosco-
vei să staționeze în porturile 
sale, funcționarii Alienței cali-
� când demersurile Madridu-
lui drept trădare, acuzând Spa-
nia că este o bază majoră pen-
tru � ota rusă în Mediterana. 
Ieri, Madridul a anunțat că � o-
ta rusească și-a anulat escala 
prevăzută în Ceuta, în drum 
spre Siria.  (T.B.)
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În timp ce portavionul ”Amiral 
Kuznețov” se îndreaptă spre 

Siria, Occidentul acuză 
Madridul de joc dublu
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Poza de la 16

„Nu mai merge așa, 
suntem în 2016!“ 
Să muriți voi?

În „Național“ de ieri am citit un 
articol despre care aș �  scris că e fa-
bulos, dacă acest adjectiv n-ar �  fost 
barbarizat ca superlativ de panara-
mezii din televizii.  

 „Șeful Comisiei pentru Afaceri 
Constituționale din Parlamentul 
European a anunțat că limba engle-
ză nu va mai �  limba o� cială în UE, 
după Brexit“. Nu cred că va �  așa, 
dar mi-aș dori mult, dintr-un singur 
motiv. Aș vrea să văd ce se fac fără 
romgleză striviții intelectual din Ro-
mânia. Ohoho, de-abia aștept să o 
mierlească păsăreasca de 
multinațională, pe care 14 tone de 
prostoboi au folosit-o în lucrări de 
doctorat! La cât sunt corporatiștii 
de su� cienți, ei n-au a� at că-s de-
parte de a �  originali chiar și în ma-
terie de mestecat ciunga neologis-
melor. Eugen Simion spunea că 
acești papagali sunt „en retard“ doar 
cu vreo 150 de ani. În secolul XIX, 
boierii noștri se maimuțăreau în 
franceza de furculition, iar V. Alec-
sandri le-a dedicat ciclul Coana 
Chirița.  

   La fel se întâmplă și cu ziaricii 
și politrucii, care abuzează de argu-
mentul „nu mai merge așa, suntem 
în 2016, retrograzilor!“. Luați pu-
blicistica, proza și teatrul românesc 
și veți găsi sute de demagogi făcând 
tumbe în jurul expresiei „s-au 
schimbat vremurile, înapoiaților, 
suntem în 1868 sau 1916 sau 1934 
sau 1952“.  

 Să mai amintesc de asaltul homo-
sexualilor, care zbiară că „trăim în 
2016 și voi ați rămas în urmă“? Ex-
traordinici, ce au descoperit ei! So-
doma și Gomora, Imperiul Roman, 
Revoluția sexuală din America le-au 
inventat travestiții de la Parada Gay, 
desigur. Dacă tot am amintit de Im-
periul Roman, voi încheia cu un ci-
tat, ca să priceapă corporatiștii mi-
metici că nu sunt originali nici în 
materie de slugărit managerii străi-
nezi ai multinaționalelor. „Să nu ui-
tăm că pe Columna lui Traian, noi, 
dacii, suntem în lanțuri“. George 
Călinescu 
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O tânără avertizează cu privire la provocarea 
#100layersofclothes: „Nu o face, poți să mori!“

Isteria provocărilor în rețelele de so-
cializare continuă. Mai nou, utilizatorii 
de Internet sunt cuprinși de febra 
#100layersofclothes, care constă în în-
registrarea pe telefonul mobil a mo-
mentelor în care reacționezi după ce ai 
pus pe tine nu mai puțin de 100 de ar-
ticole de îmbrăcăminte. Una dintre ti-
nerele care a acceptat acest rămășag 
nebun avertizează: "Nu o faceți, pentru 
că veți muri!". Andrea din Columbia a 
postat pe Internet un � lmuleț cutre-
murător. Acesta arată o adolescentă in-
trată, � resc, într-o panică uriașă, asta 
după ce hainele au început să se con-
tracte, iar ea să se sufoce încet. În casa 
nu mai era nimeni în afară de fată, iar 
tricourile s-au dovedit a �  imposibil de 
scos. Din fericre,  în cele din urmă An-
drea a reușit să-și stăpânească emoțiile 
și a scăpat de straturile succesive de îm-
brăcăminte, dar a admis că provocarea 
asta ar �  putut să o coste viața. O situație 
similară a avut de înfruntat, recent, și 
utilizatoarea Rihianna Mar, din Tam-
pa, SUA. În cazul ei, însă, a existat o 
prietenă de față care a ajutat-o să nu se 
sufoce. Ulterior, fata a scris că partici-
parea la provocarea #100layersofclo-
thes e cea mai proastă decizie pe care a 
luat-o în viață.  (M.K.)
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O tânără avertizează cu privire la provocarea 
#100layersofclothes: „Nu o face, poți să mori!“

Răzbunare, 
dulce 

răzbunare
O tânără avertizează cu privire la provocarea 
#100layersofclothes: „Nu o face, poți să mori!“
O tânără avertizează cu privire la provocarea 
#100layersofclothes: „Nu o face, poți să mori!“

Răzbunare, Răzbunare, Răzbunare, Adelina Pestriţu şi 
Speak nu mai sunt 
un cuplu. Evident, 
despărţirea doare, 
dar Pestriţa face 
ce face ca să arate 
că ea are mai 
multe bile decât 
fostul iubit.
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