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LUPTA ANTICORUPŢIE
Cu acei care-s corupţi
Şi îşi fac de zor palate,
E destul de greu să lupţi:
Unii au... imunitate!

Epigramă de Ioan Toderaşcu

cuvântului
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O Cetăţenii români cu DOMICILIUL sau REŞEDINŢA în străinătate care au vârsta de
peste 18 ani, împliniţi inclusiv în ziua votului, îşi pot exercita dreptul la vot la secţiile de
votare organizate în străinătate. Lista secţiilor de votare organizate în străinătate se
regăseşte pe site-ul www.mae.ro/parlamentare-2016.
Votarea începe la ora 7,00 şi are loc până la ora 21,OO1, ora locală.
5 Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate îşi pot exercita dreptul de vot în baza
unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării2:
• paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu;
• paşaportul simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu;
• paşaportul simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu.

O Cetăţenii români cu reşedinţa în străinătate, îşi pot exercita dreptul de vot în baza
unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:
cartea de identitate;
paşaportul de serviciu;
cartea electronică de identitate;
paşaportul de serviciu electronic;
cartea de identitate provizorie;
paşaportul simplu;
buletinul de identitate;
paşaportul simplu electronic;
paşaportul diplomatic;
paşaportul simplu temporar.
paşaportul diplomatic electronic;
Acestea trebuie însoţite de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea
reşedinţei3. Tipurile de documente care atestă reşedinţa în fiecare stat pot fi găsite pe
site-ul www.mae.ro/parlamentare-20l6 şi pe paginile de web ale misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare ale României din străinătate.
La acest scrutin, ca măsură pentru combaterea votului multiplu, actele de identitate ale
votanţilor vor fi scanate de către un operator de calculator la intrarea în secţia de votare.
1Art. 82 alin. (3) din Legea nr. 208/2013
2Ait, 83 alin (1) din Legea nr. 208/2015
2Ari. 83 alin (2) din Legea nr. 208/2015
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Autorităţile iau primele măsuri
pentru a opri epidemia de gripă.
La Cernăuţi a fost suspendat
procesul de învăţământ în toate

şcolile medii. Cel mai probabil
elevii vor reveni în băncile şcolii
pe 5 decembrie. Anunţul a fost
făcut de primarul oraşului, Oleksii

Kaspruk, care a menţionat că are
încredere în statisticile prezentate
de cadrele didactice cu privire la
creşterea numărului cazurilor de
îmbolnăviri la copii. "înţelegem că
acesta este doar începutul sezo
nului de înbolnăviri şi nu trebuie
să aşteptăm ca pragul epidemio
logie să fie depăşit”, a spus pri
marul. Potrivit spuselor lui Serhii
Martyniuk, şeful Direcţiei orăşe
neşti în chestiunile învăţămân
tului, 15,8 la sută dintre elevii cernăuţeni absentează de la şcoală
din cauza virozelor respiratorii
acute. Primarul O. Kaspruk a în
demnat părinţii să înregistreze la
spital cazurile de boală la copii şi
să evite vizitarea locurilor publice
şi a cercurilor didactice. Medicul-

şef al Sanepidului regional, Natalia Gopko, a confirmat faptul că
pragul epidemiologie nu a fost
depăşit, însă situaţia răm âne
alarmantă. în comparaţie cu săp
tăm âna trecută numărul afec
ţiunilor cu viroze respiratorii acute
a crescut cu 20%. Potrivit statisti
cilor oficiale, 24.066 mii de per
soane afectate de viroze au soli

Im agin ile groazei! Secţia de b oli in fecţioase
de la S p italu l regional, într-un hal fără de hal
BOLNAVII care ajung aici sunt trataţi în
condiţii inumane. Instalaţii ruginite, paturi
distruse şi pereţi jerpeliţi. Aşa arată Secţia de
boli infecţioase de la Spitalul regional din
Cernăuţi. In fond, sunt imagini caracteristice
întregului sistem sanitar din Ucraina. Miniştrii
„de import” promit reforme radicale, însă
lucrurile nu se mişcă din loc. Sistemul medical
din Ucraina are nevoie de schimbări radicale şi
investiţii. Bine ar fi de a obliga autorităţile
noastre şi membrii familiilor lor să se trateze în
Ucraina şi nu în clinici din străinătate.
Zilele trecute din cauza unei intoxicaţii alimentare,
la Secţia de boli infecţioase a nimerit şi o cititoare
fidelă a ziarului nostru, care a dorit să-şi păstreze
anonimatul. "Am auzit multe poveşti despre imaginile
terifiante din spitalele noastre. însă nu mi-am imagi
nat că voi ajunge în spitalul groazei. Totul arată
infiorător. Pereţii sunt dărăpănaţi, noptierele şi
paturile distruse, ţevile pline de rugină, uşa de la
salon nu se închide, astfel că vântul rece de afară
şuieră pe la urechi, iar pentru a merge la toaletă tre-

citat ajutorul medicilor. 70 la sută
dintre aceştia sunt copii. între
timp, Administraţia Regională de
Stat a alocat 300 mii de grivne
pentru achiziţionarea de medica
mente antivirale. Medicamente
vor primi trei spitale: Spitalul de
urgenţă, Spitalul pentru copii şi
Spitalul clinic regional.

Mii de clienţi
¥ au rămas
fără gaz din cauza
datoriilor
n regiunea Cernăuţi aproape 4 mii de
consumatori au fost deconectaţi de la sis
temul centralizat de alimentare cu gaze natu
rale din cauza datoriilor acumulate.
—
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D ospi■: aceasta raportează SRL „Cernivţigaz zbut”. în
total, au fost debranşate de la reţea 3.875 de gospodării. Doar
în luna octom brie 800 de consumatori au fost avertizaţi despre
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buie sa fu foarte curajos
pentru că aici totul arată şi
mai sinistru. De mâncare, nici
nu mai vorbesc. Ai impresia
că aici oamenii sunt torturaţi şi
nu trataţi”, spune fosta
pacientă a Secţiei de boli
infecţioase. La sfârşitul lunii
octombrie, Secţia de boli
infecţioase a Spitalului clinic
regional a fost inspectată de
către cunoscuta prezentatoare
TV, Olga Freimut. Concluziile
Inspectorului Freimut sunt
copleşitoare: "Chiar şi deţinuţii
au dreptul la condiţii mai
bunel”. A trecut de atunci mai
bine de o lună, însă pacienţii
Spitalului continuă să se
plângă de condiţiile care lasă
de dorit.

Un lup de 57 kilograme, împuşcat de vânători la Lujeni
Lău d ăro şen ia v ân ă to rilo r este
arh icu n o scu tă. D egeaba ai îm p u şcat
un anim al sălbatic, dacă "tro feu l”
nu-l ved e toată lum ea. Sâm băta tre 
cută, vân ăto rii din raionul Chiţm ani
au do b orât un lup de toată
fru m u seţea.
Dacă ar fi să le dăm crezare, animalul
cântărea 57 kilograme. Bietul lup se adăpos
tise în livada fostului colhoz din localitatea
Lujeni. La început vânătorii credeau că e
vorba de un câine, însă mare le-a fost mi
rarea când au înţeles că e vorba de un lup în
carne şi oase. Pe câmpurile din împrejurimi
mişună foarte mulţi iepuri şi vulpi, astfel că
lupul era asigurat din plin cu mese copioa
se. Localnicii se tem că, odată cu venirea
iernii, lupii îşi caută adăpost în apropierea
satelor unde găsesc mai uşor hrană şi ori
când pot ataca chiar şi oamenii.

posibilitatea deconectării de la reţeaua de alimentare cu gaze.
Locuitorii regiunii Cernăuţi, care nu beneficiază de subvenţii la
utilităţi, au datorii pentru gazul consum at în valoare de 65,5
milioane de grivne.
Acţiunile „Cernivţigaz zbut” vor continua până când toţi
restanţierii îşi vor achita datoriile. O parte dintre debranşaţi îşi
plătesc datoriile imediat după ce le este ridicat contorul. Aceştia
în scurt timp sunt reconectaţi la reţeaua de alimentare cu gaze.
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Ex-guvernatorul regiunii
Cernăuţi, Roman VANZUREAK,
revine pe scena politică
n o m a n Vanzureak va coordona în
regiunea Cernăuţi activităţile
noului p artid "Mişcarea Forţelor Noi",
condus de M ihail Saakaşvili. Duminica
trecută, la Kiev, a avu t loc adunarea
acestei form atiuni politice, ia r
Vanzureak sta alătu ri de Saakaşvili.
Fostul preşedinte al Georgiei şi guverna
tor al regiunii Odesa, Mihail Saakaşvili, devine
tot mai incomod pentru puterea de la Kiev, tre
când la mobilizarea maselor împotriva fostului
său aliat, Petro Poroşenko. Aproximativ 2.000
de ucraineni au manifestat la Kiev împotriva
guvernului la apelul lui Mihail Saakaşvili, care
a demisionat de curând din funcţia de guver
nator al regiunii Odesa. „Mihail!" şi „Glorie
Ucrainei!" au strigat manifestanţii, care au ieşit
în stradă pentru a denunţa corupţia din ţara
lor, fluturând steaguri ucrainene, georgiene şi
ale Uniunii Europene. „Fură tot ce pot“, a spus
Saakaşvili duminică. „Au frică de mine pentru
că ştiu cum să le distrug castelul de cărţi de

a fost preşedintele Georgiei timp de zece ani,
iar bilanţul său este unul controversat. Pe de
o parte este lăudat pentru succesele sale în
combaterea corupţiei şi în relansarea econo
miei, iar pe de altă parte, criticat pentru stilul
său autoritar şi mai ales pentru războiul deza
struos cu Rusia din 2008.

Viktor IANUKOVYCI, audiat ca
martor în dosarul Euromaidan
bstu l preşedinte

F

al Ucrainei în
perioada 2010-2014 a
lansat luni după-am iază o acuzaţie dură la
adresa protestatarilor
ucraineni pro-occidentali, care au ocupat în
urmă cu m ai bine de
doi ani M aidanul din
K iev şi au dus la căde
rea executivului.
Fostul lider ucrainean
a susţinut că protestatarii
se fac vinovaţi de izbuc
nirea
războiului
în
Donbas între insurgenţii
pro-ruşi şi forţele guver
nam entale.
lanukovyci
este audiat ca m artor în
procesul a cinci poliţişti
ucraineni (unitatea de

elită Berkut), acuzaţi că
au tras gloanţe în civilii
neînarmaţi, care protes
tau în februarie 2014 pe
străzile din Kiev. De ase
menea, fostul preşedinte
este acuzat de trădare
de către procurorii din
Ucraina. Audierea fostu
lui preşedinte a avut loc
printr-o conferinţă video
cu procurorii ucraineni, în
vrem e ce lanukovyci şi-a
prezentat mărturia într-o
instanţă din localitatea
rusă
Rostov.
V iktor
lanukovyci a dezm inţit
vehem ent orice implicare
în ordonarea a cţiunilor
luate de echipele de
intervenţie anti-revoltă
îm potriva protestatarilor,
în cele trei zile de violen

ţe care s-au soldat cu
peste o sută de victime.
Acesta şi-a început măr
turia, acuzându-i pe radi
calii care au preluat pute
rea şi s-au pregătit „să-şi
fo rţe ze poziţia asupra
oam enilor din sud şi est,
care nu sunt de acord cu
ceea ce se întâm plă la
Kiev”, lanukovyci a dat
asigurări că singura sa
greşeală a fost că „nu a
chem at arm ata şi n-a
introdus legea m arţială”
pentru a pune capăt pro
testelor. „Aceasta ar fi
fost singura cale de a
opri radicalii, dar nu am
putut să mă resemnez cu
baia de sânge”, a adău
gat lanukovyci.

UCRAINA, SOLUŢIA PENTRU CRIZA
REFUGIAŢILOR SIRIENI
Ucraina ar putea primi refugiaţi sirieni pe
teritoriul său în schimbul ridicării regimului
de vize cu UE. Despre aceasta a declarat
viceministrul Justiţiei în chestiunile Integrării
Europene, Serhii Petuhov. "Liderii europeni
nu se grăbesc să ridice vizele pentru
Ucraina, pentru că au frică de reacţia
alegătorilor privind refugiaţii”, a explicat
Petuhov. Oficialul spune că "Ucraina ar
putea prelua benevol cota Olandei privind
refugiaţii”. Declaraţia lui Petuhov este cri

ticată vehement pe reţelele de socializare.
Cetăţenii ucraineni se pronunţă categoric
împotriva primirii
refugiaţilor sirieni, pe
motiv că avem şi aşa foarte mulţi refugiaţi
interni din Donbas, a căror probleme rămân
până în prezent nerezolvate. în plus, con
form rezultatelor unui studiu efectuat de
grupul de studii sociologice Rating, doar
39% dintre respondenţi au menţionat că
pentru ei este importantă anularea regimu
lui fără vize cu Uniunea Europeană.

Visul european s-a
transformat într-un adevărat
coşmar pentru poporul
ucrainean. în circa doi ani
ţara a devenit un soi de
colonie dirijată din exterior şi
care s-a înglodat în sărăcie şi
datorii până peste cap la FMI.
Lucrurile grave continuă să
se petreacă în jurul nostru.
Bătrâna Europă stă cu ochii
pe bogăţiile Ucrainei şi
visează la profituri uriaşe de
pe urma lor.
Ucraina a îndeplinit toate con
diţiile pentru a primi regimul libe
ralizat de vize în UE. Declaraţiile au
fost făcute de către liderii europeni
Jean-Claude Juncker şi Donald
Tusk, care s-au întâlnit recent în
cadrul summitului de la Bruxelles
cu Petro Poroşenko. Culmea e că
aceşti lideri europeni nu vor să anu
leze obligativitatea vizelor pentru
cetăţenii ucraineni care călătoresc
în spaţiul comunitar. Europa promi
te Ucrainei 16 milioane de euro,
pentru a preveni şi combate corup
ţia şi o tranşă de asistenţă finan

interdicţie temporară privind expor
turile de lemn neprelucrat: toate
speciile, cu excepţia pinului - în
vigoare de la 1 ianuarie 2016, iar
pentru buşteanul neprelucrat de
pin - în vigoare de la 1 ianuarie
2017. Exporturile de lemn rotund
nu sunt benefice pentru Ucraina,
deoarece preţul mediu al lemnului
neprelucrat atinge nivelul de apro-

ximativ 80-90 dolari pentru
un
metru cub, în timp ce preţul mediu
pentru lemn prelucrat este de 950
dolari pe pieţele internaţionale. Dea lungul perimetrului frontierei cu
Ungaria, Slovacia şi România
funcţionează o sumedenie de firme
de prelucrare a lemnului, care
lucrează cu materie primă importa
tă numai din Ucraina. Europa îşi
protejează pădurile. în schimb, Uc
raina prin şantaj, în schimbul ridi
cării vizelor este forţată să renunţe
la bogăţiile naturale.

Guvernatorul regiunii Trascarpatia, Ghenadi Moskal, bucovi
nean de origine, se opune cu înverşunare ridicării interdicţiei privind
exportul de lemn neprelucrat din Ucraina. "Trebuie să demonstrăm că

ciară în valoare 600 milioane de
euro. în schimb, Ucraina „va trebui
să anuleze interdicţia privind expor
tul de lemn neprelucrat”, a spe
cificat preşedintele Comisiei Euro
pene, Jean-Claude Juncker. Poro
şenko a promis, fără multă ezitare,

că Ucraina va ridica interdicţia pri
vind exportul de buşteni.
Reamintim că în 2015 Rada
Supremă a interzis exportul de
masă lemnoasă neprelucrată pen
tru o perioadă de 10 ani. Proiectul
legislativ în cauză prevede o

suntem o naţiune euro
peană care are demnitate
şi ştie să-şi păstreze
bogăţiile naturale. Ajutorul
în valoare de 600 milioane
de euro peste o jumătate
de an va fi dat uitării, iar
tăierea şi vinderea
pădurilor din Carpap
pentru un preţ derizoriu va
deveni o ruşine naţională
pentru ani îndelungaţi”, a
spus Ghenadi Moscal.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Suita de manifestări
va începe cu un serviciu divin
Consulatul General al României la Cernăuţi a anunţat programul manifestărilor dedicate
Zilei Naţionale a României, care se v o r desfăşura la Cernăuţi şi în regiune în data de 1 decem 
brie. Spre deosebire de anii precedenţi, ele vor începe la ora 10.00 cu un Te Deum de pom e
nire a eroilor neamului românesc la Catedrala Pogorârea Sfântului Duh. Apoi, la 11.30. la
Muzeul de Artă din Piaţa Centrală va fi vernisată Expoziţia „Mănăstirile din Nordul României
în fotografii”, autorul ei fiind cunoscutul maestru fotograf cernăuţean, Vasile Paladean.
La ora 13.00 vor fi depuse flori la monumentele lui Mihai Eminescu şi Taras Şevcenko din
centrul Cernăuţiului. Iar la ora 14.00. la Teatrul Academ ic Muzical-Dramatic „Olga Kobylianska” va avea loc un concert extraordinar, susţinut de Ansam blul Folcloric „Hora” din Vlăsineşti, artista poporului din Republica Moldova, originară din Nordul Bucovinei, Maria lliuţ, în 
soţită de Ansamblul Etnofolcloric „Crenguţa de Iederă” şi de Grupul Folcloric „Ai lui Ştefan
noi oşteni” din Vicovul de Sus.
Se vor încheia manifestările cu Recepţia Oficială la Complexul „Soneacina Dolyna”
(„Valea însorită”) din localitatea Boian, raionul Noua Suliţă. începutul la ora 18.00.

2016 - UN AN FRUCTUOS IN
RELAŢIILE UCRAINEANO-ROMÂNE
7 momente - deschizătoare de drumuri
21 aprilie. Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, a efectuat o vizită
oficială în România.
în timpul vizitei, Poroşenko s-a întâlnit cu Klaus lohannis, cu primministrul şi cu conducerea Parlamentului român. în primul rând, părţile au
decis reluarea activităţii Comisiei prezidenţiale comune ucraineano-române (ultima reuniune a avut loc în urmă cu 9 ani). în mod evident, reluarea
unui astfel de dialog bilateral sugerează că ambele părţi au intenţii serioa
se în a continua să dezvolte relaţii la un nivel ridicat şi să vorbească des
chis despre probleme litigioase si iniţiative comune.

Raporturile dintre Bucureşti şi Kiev sunt importante prin prisma
minorităţilor româneşti din Ucraina (151.000 persoane), dar şi prin coope
rarea economică. Aproximativ 1,7 miliarde de dolari este volumul schim
burilor comerciale dintre cele două state, din care 1,15 miliarde sunt
exporturi româneşti.

6 mai. A fo s t inaugurat Consulatul României la Slatina (Solotvino),
regiunea Transcarpatică. La acest eveniment istoric au participat
miniştrii de Externe ai Ucrainei, Pavlo Klimkin, şi României, Lazăr

Comănescu. în cadrul consultărilor, cei doi miniştri au abordat tema
tici de interes comun privind cooperarea transfrontalieră românoucraineană, dezvoltarea infrastructurii în zona de frontieră comună şi
a contactelor interumane, alături de valorificarea minorităţilor naţio
nale pentru consolidarea relaţiilor bilaterale dintre România şi
Ucraina.

29 august. Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, a primit scri
sorile de acreditare de la Ambasadorul României în Ucraina,
Cristian-Leon Ţurcanu. Şeful statului ucrainean l-a informat pe noul
A m basador că aşteaptă vizita P reşedintelui României, Klaus
lohannis, la Kiev în anul 2017. în timpul convorbirii cu Ambasadorul
României, Petro Poroşenko a menţionat dinamica înaltă a dialogului
bilateral care s-a produs în relaţiile dintre ambele state în ultimii ani.
în cadrul vizitei Preşedintelui României în Ucraina se va desfăşura
şedinţa Comisiei prezidenţiale.
—

21 octombrie. La Suceava s-a
desfăşurat şedinţa comună a
consilierilor Consiliului Judeţean
Suceava şi deputaţilor Consiliului
Regional Cernăuţi. O atenţie deose
bită a fost acordată chestiunilor pri
vind dezvoltarea infrastructurii de
transport în zona transfrontalieră a
judeţului Suceava şi a regiunii
Cernăuţi, cooperării bilaterale în
domeniile educaţional, ocrotirii
sănătăţii, mediului de afaceri,
situaţiilor de urgenţă, patrimoniului
cultural.

29 octombrie. La Sighetu Marmaţiei s-au întâlnit miniştrii de
Externe al Ucrainei şi României, Lazăr Comănescu şi Pavlo Klimkin.
Cei doi miniştri au participat la ceremonia de dezvelire a bustului
poetului naţional al ucrainenilor, Taras Şevcenko, în cadrul unui eve
niment organizat de Uniunea Ucrainenilor din România, şi au purtat
consultări bilaterale. Accentul a fost pus pe cooperarea în domeniile
economic, infrastructură, cooperare transfrontalieră, puncte de trece
re a frontierei. Au fost abordate şi problemele privind minorităţile
naţionale.
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noiembrie.

A m basadorul Rom âniei în
Ucraina,
C ristian-Leon
Ţurcanu, a efectuat o vizită
de lucru în regiunea Cernăuţi,
în cadrul căreia a avut o între
vedere cu şeful Administraţiei
Regionale de Stat Cernăuţi,
Oleksandr Fişciuk, preşedin
tele
C onsiliului
R egional
Cernăuţi, Ion Muntean, şi cu
prim arul oraşului C ernăuţi,
Oleksii Kaspruk, la care a par
ticipat şi Consulul General al
Rom âniei
din
C ernăuţi,
Eleonora Moldovan. S-a făcut
un schimb de opinii pe diverse
aspecte ale colaborării bilate
rale rom âno-ucraineană la
nivel regional, îndeosebi în
domeniul economic. Au fost
abordate chestiunile im ple
mentării cu succes a proiecte
lor transfrontaliere, înfiinţării
unor noi puncte de trecere a
frontierei, asigurării drepturilor
minorităţii române din nordul
Bucovinei.

23 noiembrie. La Şiret
s-a desfăşurat prima şedinţă
comună a Consiliului
oraşului Şiret şi Consiliului
Raional Hliboca. în rezultatul
şedinţei au fost semnate mai
multe documente bilaterale,
inclusiv Protocolul de coope
rare între oraşul Şiret,
România, şi raionul Hliboca,
Ucraina, Rezoluţia privind
depunerea de proiecte
comune în cadrul
Programului Operaţional
Comun „România-Ucraina”,
Memoriul privind necesitatea
fluidizării traficului în Vama
Siret-Porubne, Memoriul pri
vind necesitatea moderniză
rii drumului E85 etc.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC -
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Bărbat, reţinui cu 5 kilograme
de chihlimbar de contrabandă la PTF "Porubne"
n cetăţean al Ucrainei
de 31 de ani este cer
cetat penal pentru ten tativă
de contrabandă cu chihlim
bar (în ucraineană burştin). Reţinerea a avut
loc la ieşirea din ţară prin
Punctul de trecere
"Porubne". Grănicerii şi
inspectorii vam ali au avut
unele suspiciuni referitor la
bagajele din maşinile sosite
la linia de control. Conform
procedurii, a fost luată
decizia de a efectua un
control mai am ănunţit. în
rezultatul controlului a
depistat aproxim ativ 5 kg
de pietre de d iferite form e
şi dimensiuni asem ănătoare
chihlimbarului. Persoana a
fost reţinută. Pe marginea
acestui caz a fost deschis
un dosar penal pentru tre 
cerea peste frontiera vam a
lă a Ucrainei a m ărfurilor,
obiectelor şi a alto r valori în
proporţii m ari, prin nedeclararea în documentele
vam ale sau în a lte docu
m ente de trecere a
frontierei.

în Ucraina piaţa
neagră a chihlim baru
lui constituie o jum ăta
te de miliard de dolari
anual. în ţara noastră
se extrag, fără
autorizaţie, circa 300400 tone de chihlim
bar anual, din care
doar 3-4 tone în circui
tul legal. Pietrele se
extrag din pădurile de
pin din regiunile
Jytomir, Rivne, Volyn.
Potrivit estimărilor, pe
piaţa neagră, un kilo
gram de chihlimbar
costă între 1.500 şi
3.000 de dolari.
Chihlimbarul, cunoscut
şi sub numele de
ambra, este o piatră
naturală semipreţioasă
de natură organică la fel ca perla, coralul şi jaisul a cărei frum useţe şi calităţi în
vindecare, purificare şi
potenţare a stării emoţionale au
fost recunoscute şi folosite încă
din timpurile foarte vechi.
Chihlimbarul este, de fapt,
răşina unor specii de pini, fosili

U

A ccident mortal provocat de on poliţist
»
Un poliţist este cercetat după ce a fost
implicat într-un accident mortal, lovind cu
microbuzul „M ercedes V ito” un bărbat în
timp ce traversa strada. Accidentul a avut
loc pe 25 noiembrie în jurul orei 18.00 pe
şoseaua Cernăuţi-Storojineţ. Potrivit mar
torilor oculari, victima era un om necăjit,

invalid de grupa I şi care se deplasa foar
te greu. Bărbatul a decedat în timp ce i se
acordau îngrijirile medicale. Din primele
cercetări s-a constatat că poliţistul nu era
în stare de ebrietate. Pe marginea acestui
caz a fost demarată o anchetă.

Captură-record de ţigarete
de contrabandă

118 cutii cu ţigări de contrabandă
au fost descoperite de grăniceri la
Frontiera
ucraineano-rom ână
în
apropiere de Seleatyn. Ţigările erau
transportate cu camionul „Iveko”, care
a fost reţinut la aproape 30 metri de
frontieră. Ţigările de marca Marble şi
Aişima erau ascunse în pereţii dubli ai
remorcii camionului. întreaga cantita
te de ţigări a fost ridicată în vederea

o trivit unui raport
UNESCO, la fiecare 5
zile un ju rn alist îşi pierde
viaţa ca urm are a activităţii
sale. Raportul a fost dat
publicităţii cu ocazia Zilei
internaţionale pentru
încetarea im punităţii pentru
crime jurnaliştilor.

P

Potrivit UNESCO, în perioa
da 2006-2016 au fost ucişi cel
puţin 827 de jurnalişti, dintre
care 115 anul trecut. De altfel,
anul 2015 este al doilea cel mai
nefast an din ultimul deceniu,
potrivit cifrelor, informează
Agerpres. Agenţia ONU arată
că 90% dintre aceste crime au
rămas nerezolvate. Raportul nu
include numeroasele cazuri în
care jurnaliştii au fost abuzaţi,
răpiţi, torturaţi sau intimidaţi.
Din cei 213 jurnalişti ucişi între

zată în urmă cu 50-60 milioane
de ani, în nuanţe frumoase,
solare, de multe ori strălu
citoare. Chiar şi Stalin fuma
dintr-o pipă făcută din chihlim 
bar rom ânesc din zona Bu
zăului. Valoroasa răşină avea
peste un milion de ani vechime.

confiscării şi continuării cercetărilor, iar
cam ionul a fo st indisponibilizat.
Şoferul şi pasagerul maşinii au fost
reţinuţi. îm potriva lor a fost întocm it un
dosar penal sub aspectul comiterii
infracţiunii de contrabandă şi continuă
cercetările în vederea identificării tutu
ror persoanelor implicate în activitatea
infracţională şi tragerea lor la răspun
dere.

Cifre dramatice despre jurnalişti
2014 şi 2015, 78 au fost
omorâţi în state arabe, potri
vit cifrelor UNESCO, ceea ce
face ca lumea arabă să fie
cea mai periculoasă regiune
pentru jurnalişti. Cifre sumbre
s-au înregistrat şi în America
Latină şi în Caraibe - 53
decese, Asia - 34, Africa 27 şi în Europa Centrală şi
de Est - 12 decese. Aproape
jum ătate dintre jurnaliştii din
sfera online ucişi în ultimii doi
ani erau reporteri de pagină
web şi bloggeri care transmi
teau despre conflictul în Siria,
în ultimii 25 de ani în Ucraina
au fost ucişi 65 de jurnalişti.
Pavlo Şeremet este ultimul

jurnalist ucrainean, care a fost
asasinat în circumstanţe sus
pecte. în majoritatea cazurilor
criminalii şi cei care au
comandat crimele aşa şi nu au
ajuns pe banca acuzaţilor.
Potrivit unui raport al
Organizaţiei internaţionale
Mapping Media Freedom,
Ucraina se află pe locul trei în
Top-ul ţărilor cu cel mai mare
număr de încălcări ale
drepturilor jurnaliştilor. Doar în
al treilea semestru al anului
2016 au fost înregistrate 44 de
astfel de cazuri. Pe primul loc
se află Turcia - cu 144 de
cazuri şi pe locul doi, Rusia cu 58 de cazuri.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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iua Naţională a
României este mar
cată de românii de pre
tutindeni. Un program
amplu de acţiuni,
dedicat Zilei Naţionale a
României, va fi derulat
în Nordul Bucovinei,
unde există o
comunitate românească
numeroasă şi unde îşi
desfăşoară activitatea
Consulatul General al ^
României la Cernăuţi. în
preajma acestei date
însemnate a avut loc
conferinţa de presă a
Consulului General al
României la Cernăuţi,
Eleonora Moldovan.

Z

C hiar de la bun început,
conducătoarea instituţiei con
sulare a României la Cernăuţi a
subliniat că sărbătoarea Sfântul
Apostol Andrei, ocrotitorul sta
tului român, precede Ziua Naţio
nală a României. încărcătura
simbolică a acestui eveniment
este foarte mare, căci Ziua
Naţională a României reflectă
îm plinirea dezideratului de liber
tate, unitate, demnitate naţională
a mai m ultor generaţii.
Referindu-se la relaţiile bila
terale româno-ucrainene, doam 
na Consul General, Eleonora
Moldovan, a precizat: „Vreau să
subliniez că relaţia României cu
statul vecin Ucraina este o
relaţie foarte pragmatică. în ulti
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„Vom reuşi să venim în faţa Uniunii Europene
cu valori istorice de bună vecinătate”
/V

In ajunul Zilei Naţionale a României, la Consulatul General
al României la Cernăuţi a avut loc o conferinţă de presă

mii trei ani ea se desfăşoară întrun form at pragm atic şi în intere
sul celor două popoare - român
şi ucrainean. Avem rezultate
foarte bune în dialogul intersta
tal, care vizează semnarea unor
acte bilaterale, deschiderea unei
misiuni diplomatice în Ucraina,
la graniţă cu Rom ânia - la
Slatina,
regiunea
Transcar

patică. întâlnirile la cel mai înalt
nivel - între preşedinţi, miniştrii
de externe - dau sens relaţiilor
noastre foarte bune cu statul şi
poporul ucrainean. în acest sens
Consulatul General al României
la Cernăuţi continuă să promo
veze această legătură interstata
lă în spiritul valorilor de bună
vecinătate în plan regional”.

Summitul din Belarus
nu a adus „nici un progres”
în soluţionarea conflictului
din Estul Ucrainei
M

La conferinţa de presă diplo
matul român a opinat că există
mai multe personalităţi istorice şi
de cultură care au durat punţi
spirituale între ambele popoare
vecine şi aceste personalităţi tre
buie propagate mai activ. „Astfel
vom reuşi să venim în faţa
Uniunii Europene cu valori istori
ce de bună vecinătate, ceea ce

va permite ca relaţia noastră de
astăzi să fie o relaţie bazată pe
valorile trecutului, actualizată
pentru noi toţi, ceea ce va face
ca generaţiile viitoare să pă
şească într-un dialog la fel de util
şi la fel de bun”, a relevat doam 
na Consul General.
Referindu-se la colaborarea
rom âno-ucraineană în domeniul
economic, excelenţa sa a ţinut
să menţioneze că Acordul de
Asociere între Ucraina şi UE şi
crearea zonei de liber schimb
constituie o bază eficientă pen
tru oam enii de afaceri din
am bele părţi ale frontierei.
„Avem rezultate pozitive în ceea
ce priveşte prom ovarea dip 
lomaţiei economice şi prin orga
nizarea Forumului de afaceri de
la C ernăuţi, în tâ ln irilo r între
operatorii turistici din am bele
ţări. Toate acestea pot fi făcute şi
prin folosirea m ecanismelor de
colaborare transnaţională, transfrontalieră. Am certitudinea că
atât persoanele juridice, cât şi
a u torităţile de o parte şi de
cealaltă parte a frontierei au
înţeles şi vor promova prioritar
aceste relaţii”, a relevat şefa mi
siunii diplomatice.

Vasile CARLAŞCIUC
Foto N. HAU CA

Ucraina a inaugurat domul de otel
pus peste reactorul de la Cernobyl
Construcţia a durat 7 ani şi a costat 1,5 miliarde de euro

iniştrii de externe ucrainean, rus, francez şi german s-au reunit
m arţi la Minsk fără a ajunge la un progres privind soluţionarea
conflictului în tre forţele de la Kiev şi separatiştii pro-ruşi din Estul
Ucrainei. „Nu există niciun progres astăzi", a declarat după reuniune
m inistrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, citat de agenţia
In terfa x.
„Pentru moment este chiar imposibil să se convină asupra etapelor de urmat
privind securitatea şi reformele politice în Ucraina”, a adăugat oficialul rus,
apreciind că punerea în aplicare a acordurilor de pace este „blocată”. Contactele
vor continua totuşi la nivel de experţi şi diplomaţi, a adăugat ministrul rus. „Nu
putem vorbi din nefericire de rezultate prom iţătoare” după această reuniune, a
afirmat, la rândul său, şeful diplomaţiei ucrainene, Pavlo Klimkin.

omul de izolare finanţat de
comunitatea internaţională a fost
plasat marţi deasupra reactorului avariat al
Centralei Nucleare de la Cernobyl, un
proiect fără precedent care vizează să
asigure securitatea instalaţiei în următorii
100 de ani. Reactorul numărul 4 al
Centralei, care a provocat cea mai mare
tragedie nucleară din istorie, a fost izolat
complet de o arcadă metalică. Construcţia a
durat 7 ani şi a costat peste 1,5 miliarde de
euro. Marţi, a avut loc o ceremonie la faţa
locului, la care a participat şi Preşedintele
Ucrainei, Petro Poroşenko.

D

Reactorul cu numărul 4
al Centralei nucleare de la
Cernobyl a fost zguduit, la
26 aprilie 1986, de două
explozii. în timpul incendi
ului, care a mistuit reac
torul timp de zece zile, au
fost răspândite în atm os
feră cantităţi uriaşe de
substanţe radioactive. Nu
există date oficiale privind
numărul total al victimelor
acestui dezastru - se ştie
însă că 25.000 de oameni
au murit numai după ce au
participat la decontam 
inarea zonei.
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Familia Iaremciuk s-a adunat
împreună la Cernăuţi
Iarem ciuk. In cadrul eve
nim entului au fost acordate
şi m enţiuni speciale Premiul „N ăzări Iarem ciuk".
D eţinătorii din acest an au
fost Maricika Iarem ciuk,
Pavlo Dvorski ju n io r şi
talen tatul Ig o r Raţă, originar
din localitatea Costiceni,
raionul Noua Suliţă.

rtistul poporului din
Ucraina şi laureatul
Premiului Naţional „T.
Şevcenko" Năzări Iarem ciuk,
unul dintre cei mai de
valoare artişti ai muzicii
ucrainene, a fost om agiat în

A

cadrul unui em oţionant
spectacol, care a avut loc
săptămâna trecută în incinta
Teatrului M uzical-Dram atic
„O . Kobyleanska" din
Cernăuţi. Evenimentul a
prileju it publicului întâlnirea

cu nume reprezentative ale
scenei ucrainene, în titu la t
fiind „Cântă fam ilie", deoa

PaulaSeling alansat unnunvideoclip

aula Seling a demonstrat mereu că este o adevărată
artistă, plină de inspiraţie şi pasiune în toate compozi
ţiile ei. Vocea ei unică a reuşit să cucerească piaţa muzicală de
la noi, dar şi de peste hotare, artista reuşind performanţe, pe
care nu mulţi reuşesc să le obţină - sute de piese, participări
în cadrul celor mai importante concursuri naţionale şi interna
ţionale, concerte cu săli arhipline. Paula lansează un nou
videoclip, pentru melodia „Let go", cu o poveste aparte, inspi
rată din vieţile multor fete ce trăiesc poveşti de dragoste noci
ve. "Let go" este o piesă ce vorbeşte despre momentul în care
personajul principal, o fată prinsă într-o relaţie consumatoare
şi distructivă, reuşeşte să rupă sforile care au transformat-o în
marionetă.

trand-ul momentului în materie de
imagine şi creaţie video. Ioana a redat
frumos, în imagini, starea piesei şi a
surprins exact frământările personaju-

Bilanţurile Proiectului
„Universitatea Deschisă
pentru adulţi44

Zilele trecute Proiectul internaţional „Universitatea Deschisă pen
tru adulţi” a ajuns la finiş, hi cadrul acestui proiect timp de 4 luni per
soanele de diferite categorii de vârstă au avut posibilitatea de a
participa la cursurile de educaţie civică, dezvoltare a gândirii critice şi
a elem entelor de bază ale antreprenoriatului pentru începători. De
asemenea, aici au avut loc discuţii, jocuri de rol în domeniul rnassrnedia şi strategii de prevenire a conflictului. Acest evenim ent a fost
posibil datorită im plementării unui mini-proiect al Fundaţiei „Resurse
şi iniţiative publice”, „Educaţie pentru schimbări” în cadrul proiectului
„înlocuim pereţii cu ferestre deschise” al D W International şi al ONG
Centrul de Cercetare „Integrare şi Dezvoltare” cu susţinerea M inis
terului de Externe al Germaniei.

P

O întâlnire im portantă pentru
Paula a fost cea cu regizoarea Ioana
Gornoi şi echipa acesteia. ,A rtista are
o viziune proaspătă care respectă

rece aici au evoluat şi copiii
regretatului interpret
Dum itru, Năzări şi Maricika

La 30 noiembrie, marele artist
N ăzări Iaremciuk ar fi îm plinit 65 de
ani, dacă nu ar fi părăsit această lume
prea devrem e, lăsând în sufletele
iubitorilor de folclor ucrainean un
m are gol. De aceea, spectacolul,
iniţiat de urm aşii interpretului, a fost
iui omagiu care marchează dragostea
pe care artiştii şi publicul o poartă în
continuare faţă de cel care a dat
naştere
şi glorie nem uritoare
cântecelor: „Ruta Roşie”, „Stojary”,
„Tată şi mamă”, „Familia” şi multor
altor piese legendare.

lui principal jucat de cei doi actori” , a
dezvăluit Paula Seling despre cel mai
nou single al ei.
Artista la cei 37 de ani se hotărăşte
să lanseze o şcoală de muzică, în cad
rul căreia îşi doreşte să împărtăşească
din experienţa şi cunoştinţele sale pen
tru a pregăti viitori artişti ai României.
Paula Seling are în palmares Trofeul
Festivalului „Mamaia”, Trofeul Fes
tivalului „Cerbul de Aur” din Braşov,
premiul pentru Cea mai bună voce
feminină din România la Premiile
Industriei Muzicale Româneşti, Cea
mai bună artistă intr-im videoclip la
Video Music Awards MTV România.
A mai primit trofeele ,A nrelian Andreescu” ş i ,A rm onia”, fund încă ado
lescentă, la Festivalul pentru copii şi
tineret din Bucureşti.

_
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Florile vieţii din
„Castelul fermecat”
Mahala - unicul sat din regiune cu trei grădiniţe de copii...

local, iar în al doilea rând, satul
trebuie să aibă familii tinere şi
copii de vârstă preşcolară.
Acestor criterii corespunde întru
totul satul Mahala, raionul Noua
Suliţă, unde duminica trecută a
fost dată în exploatare o nouă
grădiniţă - a treia la număr în
ultimii câţiva ani.

n zilele noastre nu-i chiar
atât de simpju să deschizi
o grădiniţă de copii chiar într-o

I

localitate sătească. în primul
rând, sunt necesare mijloace
financiare suficiente în bugetul

După numărul populaţiei, localitatea
Mahala face parte din categoria celor mai
mari sate din Bucovina. Insă faptul că
este situat la numai câţiva kilometri de
centrul regional şi la intersecţia a două
drumuri internaţionale îi oferă priorităţi
deosebite. Infrastructura rutieră şi antreprenoriatul aduc în bugetul local încasări
însemnate - mai mult de zece milioane
anual, care sunt folosite gospodăreşte
întru prosperarea comunităţii săteşti.
Doamna primar, Elena Nandriş, va intra
în istoria satului ca ctitor de grădiniţe de
copii. Mai întâi a fost ridicată o minunată
grădiniţă - „Lumea copiilor” - în satul
Ostriţa, apoi alta, la fel de frumoasă, în
satul Buda (ambele fficând parte din

Consiliul sătesc Mahala) şi, iată că a
venit rândul şi noii grădiniţe de copii în
cătunul Prut, căreia i s-a dat o denumire
de basm - „Castelul Fennecat”. Reală
este osârdia Consiliului sătesc şi a
deputaţilor locali, a constmctorilor care
au realizat acest proiect şi visul tinerelor
familii din cătunul Pmt. Or, cătunul n-a
avut niciodată instituţie preşcolară.
Să împartă bucuria locuitorilor
cătunului Pmt şi, în genere, a tuturor
măliălenilor au sosit înalţi oaspeţi din
raion şi regiune - Ion Muntean,
preşedintele Consiliului Regional
Cernăuţi, şi Evghenia Boiko, şefa
Administraţiei Raionale de Stat Noua
Suliţă, reprezentanţii Consulatului
General al României la Cernăuţi, în frun
te cu Consulul General, Eleonora
Moldovan, deputaţi ai Consiliului
Regional Cernăuţi şi consilieri ai
Consiliului Judeţean Suceava, delegaţi
din judeţul Suceava şi din Moldova,
oameni de afaceri şi reprezentanţi ai
mediilor.
După cum e legea creştină, noul
locaş a fost sfinţit de preoţii locali, pentru

,Gurâ de rai” pe meleagurile herţene
Mihoreni

-

tuţiilor de cultură. La noi în sat acest post de
mare răspundere îl deţine dl Valeriu Lupu.
Oaspeţii din regiune au rămas încântaţi de
obiceiurile şi tradiţiile bogate ale satului
Mihoreni.
N u cu mult după aceea, la M ihoreni a avut
loc şi seminarul bibliotecarilor din raion cu
genericul „Biblioteca - participant activ în
procesul de formare a tânărului cetăţean şi
patriot” . Cei prezenţi au ascultat cu lacrimi în
ochi relatarea soldatului Vasile Budeanu, careşi face datoria faţă de Patrie în Lugansk.
Povestirile lui au fost zguduitoare pentru cei
prezenţi. Nimic nu poate fi mai dureros decât
să vezi cum camaradul de luptă cade la pământ,
străpuns de gloanţele duşm anului, să-ţi
im aginezi cum va plânge mama, soţia, sau pri
etena lui.
Profesoara M ihaela Lupu, îm preună cu
elevii din şcoala noastră, cu iui deosebit avânt
patriotic, au prezentat legenda satului, au
recitat poezii, au interpretat cântece şi au dan
sat. Poezia „P ărinţii” , recitată de şefa
Bibliotecii locale, hia Pintilei, a fost ca o lecţie
pentru cei prezenţi, o lecţie de respect şi
preţuire faţă de părinţi.
Consider că şefele bibliotecilor din raion,
participante la seminar,
s-au întors acasă
încântate de cele m ai frum oase m om ente
culese din timpul acestei manifestări.
D in bătrâni se spune că, pe unde trece
omul, în urm ă trebuie să rămână ceva frumos.
O asemenea urm ă lasă, prin activitatea sa, şi
doamna Ina Pintilei, care cu mare încredere şi
străduinţă demonstrează că biblioteca este
izvorul culturii, izvorul frumuseţii şi al vieţii” .

555de ani de la prima atestare documentară

ocalitatea Mihoreni din raionul
Herţa şi-a m arcat jubileul de
5 55 de ani de la prim a a te s ta re
docum entară, ne relatează doamna
Mihaela Lupu, profesoară de limba
română de la Şcoala medie din locali
tate.

L

Cu acest frumos prilej la Căminul cultural
a avut loc spectacolul folcloric „M ihoreni gură de rai” . în cadrul festivalului dedicat
aniversării satului natal, elevii şcolii au pregătit
iui m inunat program artistic com pus din
cântece şi dansuri tradiţionale româneşti.
„Fiecare localitate îşi are povestea ei, dar
trebuie să tragi cu urechea bine ca s-o auzi şi
trebuie să ai iui gram de iubire ca s-o înţelegi.
Recent s-au îm plinit 555 de ani de la prima
atestare documentară a satului M ihoreni - iui
sat vechi, răzăşesc, întemeiat în toată puterea
cuvântului, sat cu adânci rădăcini istorice, cu o
istorie bogată, făurită de locuitorii acestuia dea lungul veacurilor.
Cuie are norocul să se nască pe aceste
meleaguri sfinte, încărcate de istorie, cultură,
folclor românesc, rămâne să poarte mereu în
suflet acel dor de vatra strămoşească, de cân
tecul de acasă, de domele noastre sfinte”, a
spus doamna M ihaela Lupu.
O cronică spirituală a satului Mihoreni este

ca cei circa 70 de micuţi din sat să se
simtă aici sub ocrotirea cerească a
Sfântului Ierarh Nicolae, cel care iubeşte
copiii şi le aduce cadouri, ca aura grijii
părinteşti şi celei divine să pogoare peste
acest „Castel Fennecat”.
Adresându-se către ce prezenţi,
preotul din sat şi protopopul raionului
Noua Suliţă, Gheoighe Moroz, a binecu
vântat ca mila lui Dumnezeu să fie peste
acei care au realizat această minunată
faptă, săvârşind-o în numele viitorului.
Preşedintele Consiliului Regional
Cernăuţi, Ion Muntean, i-a felicitat pe
locuitorii comunei Mahala cu prilejul
acestui minunat eveniment, care, în
pofida timpului noros şi rece de la
sfârşitul lui Brumar, aduce căldură şi
lumină
în
sufletele
oamenilor,
menţionând, totodată, şi munca depusă
de deputaţii locali.
- Este foarte plăcut că pe aceste vre
muri atât de complicate putem construi,
ridica nivelul de prosperare a ţinutului
nostru, a ţării noastre. Potrivit infonnaţiei
de care dispunem, în decursul a zece luni
ale anului curent în localitatea dumnea
voastră s-au născut 95 de copii. Ei sunt
viitorul nostru, viitorul statului. De aceea,
trebuie să-i susţinem pe părinţi, să le
creăm condiţii excelente copiilor, a subli
niat conducătorul Consiliului Regional.
Şefa Administraţiei Raionale de Stat
Noua Suliţă, Eugenia Boiko, a subliniat
că Mahala este un sat deosebit în plan
demografic:
- In raion nu este un alt sat, unde la
1 ianuarie 2017 să fie circa 600 de copii
de vârstă preşcolară. Copiii sunt ceea ce
avem mai scump şi acolo unde sunt ei,
există
viitor. II rugăm pe Bunul
Dumnezeu să ne trimită pace pentru noi
şi viitoml nostru. Căci acum cineva în
Est apără ţara, ca noi să avem minunata
posibilitate să deschidem o nouă
grădiniţă de copii.
Satul Mahala este cunoscut în
România, fiindcă legături de parteneriat
îi leagă cu mai multe localităţi de acolo,
iniţiatoare ale cărora, de asemenea, a fost
doamna primar Elena Nandriş, fiind pre
zentă la eveniment o numeroasă
delegaţie din România. Iar Consulul
General al României la Cernăuţi, doam
na Eleonora Moldovan, i-a felicitat pe
măhăleni cu ocazia acestui eveniment
neordinar în numele statului român.
In anul 2016, în regiunea Cemăuţi au
fost create în total 345 de locuri la
grădiniţe pentru preşcolari. Deci, a cincea
parte dintre ele îi revine Consiliului
sătesc Mahala.

profesoara-veterană Alexandra JAR. într-iui
răvaş expediat la redacţie, dum neaei m en
ţionează: „Dacă aş avea posibilitate, aş povesti
să afle toată lumea cât de frumos este satul

nostru şi cât de mulţi oameni buni, harnici
locuiesc în el.
A ici, la începutul toam nei, a avut loc
sem inarul regional al conducătorilor insti

Pagină realizată de
Vasile CARLAŞCIUC
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# Trageri cu arcul

5 medalii la Campionatul naţional de karate

a Kiev s-a desfăşurat
Campionatul naţional
de karate (juniori şi adulţi),
la care au participat 519
sportivi din 21 de regiuni
ale ţării.

L

Campionatul a stârnit un

interes deosebit şi pentru faptul
că karate a devenit sport olimpic.
Regiunea Cernăuţi a fost rep
rezentată de 11 sportivi cu vârsta
cuprinsă între 14 şi 21 de ani.
"Unii sportivi au participat în pre
mieră la un astfel de turneu, alţii

Stadionul Olimpiiskyi din Kiev,
aproape gata pentru finala Ligii
Campionilor din 2018

au deja o experienţă bogată în
acest sens”, declară antrenorul
Pavlo Şestakov, preşedintele
echipei bucovinene ”Maksymum”.
Sportivii bucovineni au cucerit
în total 5 medalii: două de argint şi
trei de bronz. Oleksii Guţuleak din
Storojineţ, categoria până la 52
kg, a cucerit argintul într-o cursă
încordată unde au participat 36
de sportivi. De asemenea, me
dalii de argint au cucerit şi
studenţii Universităţii Naţionale
”lu. Fedkovyci” din Cernăuţi, Oleg
Gorobeţ şi Mykola Melniciuk (ca
tegoria echipe). Mariana Ursulean (juniori), categoria 48 kg, a
cucerit bronzul. De asemenea, pe
locul trei al piedestalului au urcat
Artem Brânzar (17 ani), care este
de asemenea student la Uni
versitatea cemăuţeană, şi Rizvan
Talibov, de 18 ani, la categoria
75 kg.

Sportivii bucovineni
au cucerit trei medalii
de sportivi
din
regiunea Cernăuţi
au participat la
ediţia de iarnă a
Cupei Ucrainei la
trageri cu arcul,
care s-a desfăşurat
la Lviv. La catego
ria individual
Olena Onufreiciuk
a cucerit locul doi,
iar Lidia
Sicenikova - locul trei.
De asemenea, echipa mascu
lină bucovineană (Mykyta Kuriuhin,
Myhailo Kostaş şi Igor Omelcenko)
a cucerit medalia de bronz. Oleg
O sypenko, antrenor em erit al

Ucrainei, a declarat că este
nemulţum it de evoluţia sportivilor
bucovineni. ”Am fi putut cuceri mai
m ulte m edalii. Unii sportivi din
cauza bolii nu au putut participa la
com petiţie”, a explicat antrenorul
cernăuţean Oleg Osypenko.

Avion prăbuşit în Columbia
Trei zile de doliu în Brazilia,
în urma tragediei cu cel puţin 76 de morţi
aeronavă, la
bordul căreia se
aflau şi jucătorii echipei
de fotbal Chapecoense
din Brazilia, s-a
prăbuşit marţi în
Columbia. La bordul
aparatului de zbor se
aflau 81 de persoane.

O

Stadionul Olimpic din Kiev este aproape gata în ceea ce
priveşte pregătirile pentru găzduirea finalei Ligii Cam pionilor din
2018, a declarat preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, într-un
interviu acordat Federaţiei de fotbal din Ucraina. "A mai rămas
ceva de renovat, dar în mare parte stadionul este pregătit” , a spus
Ceferin. Potrivit preşedintelui UEFA, găzduirea finalei, precum şi
alte evenimente conexe, care vor avea loc în acea perioadă, vor
contribui la dezvoltarea fotbalului în Ucraina.
Stadionul Olimpic din Kiev are 70.050 de locuri. Finala Ligii
Cam pionilor din 2018 va avea loc pe data de 26 mai. în trecut,
arena din capitala Ucrainei a mai organizat evenimente majore
precum returul Supercupei Europei din 1975, Dinamo Kiev Bayern Munchen, meciuri de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice
din 1980 de la Moscova şi întâlniri de la Euro-2012, inclusiv finala
turneului final continental.
în acest sezon, finala Champions League se va desfăşura pe 3
iunie 2017, pe Millennium Stadium din Cardiff, Tara Galilor.

Cernăutenii invitaţi să se alăture
la Cursa internaţională
Global5K
5

în perioada 3-4 decembrie, la nivel mondial, se dă startul cur
sei Global5K. Oricine se poate înscrie ca participant la cursă pe
site-ul Global5K pentru a parcurge distanţa de 5 kilometri. Nu
contează unde alergi. Important e doar să demonstrezi că eşti
adeptul unui mod activ de viaţă, spun organizatorii. Anul trecut la
cursa Global5K au participat 100 mii de persoane din întreaga
lume. La Cernăuţi se va da startul cursei pe 3 decembrie, cu
începutul la orele 10.00, în Parcul central ”Taras Şevcenko”.

Cauza
accidentului
este încă neclară, însă
două ipoteze sunt vehicu
late. Astfel, fie că aerona
va a rămas fără combusti
bil, fie că a fost vorba de o
problem ă electrică, iar
pilotul a vrut să consume
tot combustibilul înainte de a
încerca o aterizare de urgenţă.
Lista definitivă a su p ra vie 
ţuitorilor catastrofei a fost dată
publicităţii de către A lfredo
B ocanegra, directorul A viaţiei
civile colum biene. A stfel, au
supravieţuit accidentului şase
persoane: Alan Ruschel, Jackson Follmann şi Neto (toţi trei

fotbalişti), X im ena Suarez şi
Erwin Tumiri (membri ai echi
pajului) şi ju rn a listu l Rafael
Valmorbida.
Preşedintele brazilian Michel
Temer a declarat trei zile de
doliu naţional după tragedia
aviatică produsă în Columbia, în
care şi-au pierdut viaţa 76 de
persoane, majoritatea brazilieni.

Liderul de la Brazilia a descris
accidentul drept o „tragedie” ce
a afectat „zeci de fa m ilii”.
Accidentul aviatic din Columbia
nu este singurul de acest fel din
lumea sportului. Din păcate, dea lungul timpului, au mai existat
astfel de tragedii, în care au fost
implicate echipe de fotbal, rugby
sau hochei.

Doar 16% dintre cernăuţeni practică sportul
a nivel naţional
acest indice este
de 12,1%, în timp ce în
Europa a ajuns la 40%.
Potrivit unui comunicat
al serviciului de presă
al Consiliului
Orăşenesc Cernăuţi,
40-42 mii de cernăuţeni
practică cu regularitate
sportul.

L

Astfel, constatăm că
printre priorităţile
cernăuţenilor nu
figurează modul activ de
viaţă, aceştia preferă
mai mult tolănitul pe
divan sau discuţiile la o
halbă de bere. De aceea
Consiliul Orăşenesc a
decis să elaboreze un
Program al dezvoltării
culturii fizice şi sportului,
în aceste scopuri din
Bugetul local anual vor fi
alocate în ju r de 50-60 milioane de grivne.

P agină rea|izată de Romeo CRĂCIUN
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Frumuseţe

Cum poate fi tratată mătreaţa
în mod natural
Aciditatea din compoziţia lămâii

ajută la restabilirea pH-ului pielii capu

Asemenea sucului de lămâie, oţetul
de mere ajută la restabilirea pH-ului pielii
şi inhibă dezvoltarea bacteriilor. De ase
menea, oţetul de mere curăţă porii blocaţi
de la nivelul foliculilor de păr. Amestecă
două linguri de oţet de mere cu o cantitate
egală de apă. Adaugă 15 picături de ulei
de arbore de ceai şi masează suprafaţa
capului cu această compoziţie, timp de trei
minute. Clăteşte bine părul şi repetă de
doua-trei ori, pe săptămână.
Aspirina conţine acid salicilic, un
ingredient activ eficient, care se regăseşte
în majoritatea şampoanelor indicate în tra
tamentul mătreţei. Zdrobeşte două pastile
de aspirină şi adaugă această pudră fină
în cantitatea obişnuită de şampon, nece
sară unei spălări. Masează pielea capului
şi lasă să acţioneze, timp de câteva minu
te. Clăteşte părul şi mai repetă o dată.
Ce efecte are uleiul de cătină

CRĂCIUNIŢĂ.

lui. Adaugă o lingură suc de lămâie
într-un pahar cu apă şi clăteşte-ţi
părul cu această mixtură. Poţi repeta
operaţiunea, de cate ori este necesar,
pentru că e bine!

asupra pielii?
✓ împiedică apariţia ridurilor;
✓ vindecă pielea de arsuri, răni, pso
riazis, dermatite, eczeme, acnee, herpes;
✓ hidratează intens tenul, în special
pe cel uscat şi sensibil;
✓ este potrivit pentru toate tipurile de
ten şi se absoarbe rapid în piele;
✓ protejează gingiile de boli (masează
gingiile cu ulei de cătină);
✓ hidratează buzele crăpate.
Uleiul se aplică pe pielea curată şi
uscată.

de “Steaua Crăciunulur
Crăciuniţă este floarea
sărbătorilor de iarnă. Dacă
ţi-ai cumpărat o astfel de
plantă şi vrei să te bucuri de
ea cât mai mult timp, trebuie
să ştii cum s-o îngrijeşti.
în primul rând, ar trebui să
ştii că planta spectaculoasă,
cu frunze verzi şi roşii, în
formă de stea, este, de fapt.
“Steaua Crăciunului”. Iar
“Crăciuniţă” este un cactus cu
flori roşii, în formă de clopoţei.
Crăciuniţă este singura
plantă care îşi schimbă culoa
rea frunzelor în roşu în preaj
ma Crăciunului. Micuţa plantă
este originară din pădurile tro
picale ale Americii Centrale şi
de Sud. Potrivit specialiştilor,
Crăciuniţă nu e pretenţioasă,
dar trebuie să ştii câteva luc
ruri pentru ca planta să fie
îngrijită cum se cuvine:
■ Fereşte-o de aerul

rece şi de curent;
■ Nu trebuie ţinută lângă
calorifer;
■ Aşează ghiveciul lângă
o sursă de lumină, fie natu
rală, fie artificială;
■ Nu lăsa floarea pe bal
con, chiar dacă acesta este
închis;
■ Udă floarea doar atun
ci când are nevoie. Apa în
exces nu îi face bine. E bine
să ştii că apa se toarnă circu
lar şi cât mai spre marginea
ghiveciului;
■ Nu pune sub ghiveci
farfurioară, deoarece ume
zeala poate ofili planta;
■ Dacă se întâmplă să-i
cadă frunzele sau să se înne
grească lăstarii, tunde planta.
Ea se regenerează foarte
uşor. De obicei se tunde vara,
atunci când ea creşte masiv.
■ Foloseşte îngrăşămin-

MÂNCĂRURI DELICIOASE
PENTRU POSTUL CRĂCIUNULUI
fefe acea
perioadă de
timp în care credin
cioşii se pregătesc
duhovniceşte pen
tru a întâmpina
după cuviinţă săr
bătoarea creştină a
Naşterii Domnului.
Postul Crăciunului
este unul din pos
turile de durată din
timpul anului. El
ţine 40 de zile până
pe 24 decembrie
(stil nou)._______________________________________________________
Chiar dacă postul Crăciunului este mai puţin restrictiv decât postul Paştelui, în
această perioadă este interzis consumul alimentelor de origine animală; singura
excepţie este peştele şi produsele derivate din peşte al căror consum este permis
în anumite zile.
Postul Crăciunului este mai uşor de trecut atunci când stăpânim arta de a găti,
deoarece ne putem crea propriile reţete de post sau putem folosi reţete cunoscute
a căror reuşită este sigură. Dacă în urmă cu 20-30 de ani alimentele principale de
post erau cartofii şi fasolea, acum legumele importate sau cele cultivate în sere, în
extrasezon, ne oferă posibilităţi nelimitate de a găti mâncăruri delicioase de post,
sănătoase şi consistente care să suplinească cu succes lipsa cărnii şi a lactatelor
din alimentaţie pe perioada celor 40 de zile de post.
Ciupercile sunt la mare căutare în perioada postului, deoarece reprezintă un
bun înlocuitor al cărnii în cazul preparatelor care sunt gătite în mod tradiţional
folosindu-se came. Sărmăluţele de post cu ciuperci şi morcov, ciupercile umplute
cu legume la cuptor, sote de ciuperci cu mujdei de usturoi, foietaj cu ciuperci, ciu
percile la grătar cu brânză de soia sunt doar câteva reţete de post care vă vor face
să priviţi altfel această perioadă.
Produsele de post pregătite acasă sunt foarte gustoase şi sănătoase;
nutriţioniştii recomandă pentru o dietă echilibrată şi pentru detoxifierea organis
mului consumarea periodică a produselor de post - legume, fructe, cereale.

E

0 Ciuperci cu măsline
Ingrediente: 500 g ciuperci, 200 g măsline, 2
cepe, 50 ml ulei, 1 lămâie, 100 ml vin alb, 1-2 lin
guri bulion, sare, piper, pătrunjel verde.
Preparare. De preferat să se folosească
ciuperci nu prea mari. Se curăţă, cele mari se taie
în bucăţi mai mici, se spală în mai multe ape şi se
stropesc cu zeamă de lămâie. Se pun ciupercile

la fiert în apă rece pentru 10-15 minute. Nu
punem multă apă, doar cât să depăşească ciu
percile. Se căleşte ceapa tăiată mărunt. Când
ceapa a devenit aurie, adăugăm ciupercile
împreună cu zeama în care au fiert. Apoi se
adaugă bulionul, vinul şi măslinele şi se lasă la
foc mic pentru 10-15 minute. Se condimentează
cu sare şi piper. Se servesc garnisite cu pătrunjel
verde.

te. în perioada în care înflo
reşte este bine să-i pui Crăciuniţei îngrăşământ o dată
sau de două ori pe săptămâ
nă.

Cum se colorează frun
zele de Crăciuniţă. Pentru ca
planta să aibă frunzele roşii, e
bine ca, începând din luna
noiembrie, timp de trei săptă
mâni, să ţii cont de următorul
procedeu: în fiecare zi, după
ora 18.00, acoperă planta cu
un carton sau o pânză, iar di
mineaţa descoper-o. în acest
mod, la începutul lunii decem
brie va redeveni spectaculoa
sa “Steaua Crăciunului”.

înmulţirea Crăciuniţei.
înmulţirea plantei se poate
realiza prin seminţe sau prin
butăşire. Butaşii sau frânturile
de lăstari se taie, se lasă o zi,
apoi se pun în pământ. Ace
astă operaţiune se realizează
de obicei primăvara, când
planta înfloreşte.

0 Sărmăluţe cu orez
Ingrediente:

500 g ciuperci, un pahar de
orez, un morcov, o ţelină, o ceapă, 3 linguri suc
de roşii, 3 linguri de ulei, 40-50 de frunze de viţăde-vie congelate, pătrunjel, sare, piper.
Preparare. Se curăţă ceapa, morcovul şi ţelina şi se dau pe răzătoarea cu ochiuri mari. Toate
se pun la călit cu puţin ulei. Se adaugă un pahar
de orez şi se căleşte amestecul cam 10 minute.
Se curată şi se taie cubuleţe ciupercile şi se
adaugă la călit. După ce s-au călit bine toate se
mai fierb aproximativ 10 minute amestecând con
tinuu, fără a pune apă, fiindcă ciupercile au des
tulă. Apoi se adaugă sare, piper, pătrunjel şi
mărar tocate mărunt, după gust. Se opăresc
frunzele de viţă-de-vie timp de câteva minute: se
pune apă la fiert într-un vas, când a început să
fiarbă se adaugă frunzele de viţă şi se lasă să
dea în câteva clocote. Apoi se înfăşoară sarma
lele: se ia câte o lingură din amestec, se aşează
pe frunza de viţă-de-vie, după care se rulează

frunza astfel încât să acopere întreaga porţie de
amestec şi se strânge frunza din laterale spre
interior. Pe fundul unei cratiţe se pun frunze de
viţă, peste care se aşează sarmalele. Se ames
tecă 2 linguri de suc de roşii cu apă şi se adaugă
peste sarmale cât să le acopere. Se dă vasul la
cuptor timp de 45 de minute. Se primesc nişte
sărmăluţe cu orez în foi de viţă delicioase.

Rubrică susţinută de Tatiana CARLAŞCIUC .
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UN AJUTOR EXCELENT PENTRU OIGESTIE
uşeţelul, consi
derat un dezin
fectant natural,
ajută în cazul
problemelor
digestive. Cu
infuzie de muşe
ţel se tratează
inflamaţiile
mucoaselor diges
tive, gastritele, coli
tele, constipaţiile şi
enterocol iţele. Se
prepară o infuzie din
80 g flori şi 200 ml
apă. Se menţine infu
zia la temperatura
fierberii 1 minut, apoi
se filtrează după 15
minute. Se bea în
cantităţi mici în tim
pul zilei pe nemânca
te.
^

M

-r

în cazul calculilor
renali este eficientă şi combina
ţia dintre mărar, mentă, mătase
de porumb şi pătlagină. Plan
tele se mărunţesc, se amestecă
şi se fierb. Se prepară o infuzie
dintr-o mână de plante la un litru
de apă. Se bea câte o jumătate
de pahar de trei ori pe zi, înain
te de masă. Tratamentul durea

ză 40 de zile cu o pauză de 2
săptămâni.
întăreşte organismul cu
păpădie. Este bogată în vitami
nele A, B, C, D, E şi în minerale
precum potasiu, calciu, fosfor,
fier şi sodiu. Menţine sănătatea
oaselor, fiind indicată în reuma
tism, artroză şi gută. Este de
ajutor în bolile biliare şi hepati

ce. Calculii de mici dimensiuni
pot fi eliminaţi după o cură de o
săptămână, în care se consu
mă zilnic 3 pahare de suc de
frunze de păpădie. Pentru o
bună detoxifiere, consumă între
mese un decoct din 50_ g rădă
cină la un litru de apă. în timpul
curei elimină carnea grasă, pră
jelile şi dulciurile.
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SUCUL DE PĂTRUNJEL UN
REMEDIU FOARTE PUTERNIC
Pătrunjelul este un remediu al
cărui suc este foarte puternic, prin
urmare, nu ar trebui să beţi mai
mult de 30-60 grame în formă pură.
Amestecând sucul de pătrunjel cu
suc de morcov, de ţelină sau de
spanac se obţin efecte terapeutice
dintre cele mai puternice. Sucul de
pătrunjel crud are proprietăţi care
ajută la funcţionarea naturală a
tiroidei şi glandelor suprarenale,
dar este şi excelent pentru bolile
sistemului ocular, în special pentru
cele de la nervul optic.
Pătrunjelul este o plantă cunos
cută la prepararea bucatelor, dar el
este şi o plantă medicinală excep
ţională. Puţine medicam ente din
lume se pot compara ca eficienţă
cu pătrunjelul, care corect preparat
şi administrat, are o acţiune tera
peutică a tât de puternică încât
multe laboratoare ale unor universi
tăţi şi firm e farmaceutice prestigioa
se din lume l-au luat în studiu pen
tru a-i afla tainele. în farm acie rădă
cina de pătrunjel este folosită ca
diuretic, consumată sub formă de
infuzie, iar frunzele sunt folosite ca
stimulent digestiv, diuretic şi circu
lator. Din pătrunjel se extrage esen
ţa numită apiol.

mai mult de cinci ore. Se bea zilnic
sucul obţinut dintr-o legătură de
pătrunjel preferabil înainte de masa
principală. Cura cu suc de pătrun
jel durează două săptămâni.

Pătrunjelul poate combate icte
rul, este eficace în blocajul funcţiei
hepatice, al plămânilor şi rinichilor.
Frunzele de pătrunjel vindecă tăie
turile adânci, vânătăile, pot duce la
resorbirea unor tumori. Frunzele
proaspete de pătrunjel sunt foarte
eficiente în tulburările menstruale,
în special în dismenoree, prin efec
tul său analgezic, calmând spas
mele dureroase ale uterului.

mai are şi o acţiune anticelulitică.

Sucul de pătrunjel este indicat
în toate stările cu imunitate slăbită,
stări infecţioase, alergii, convales
cenţă, bătrâneţe, boli de uzură,
oboseală, astenie, surmenaj fizic şi
intelectual, anemie, boli ale sânge
lui, atonie a vezicii biliare, afecţiuni
hepatice (hepatită, ciroză, colicistită), afecţiuni renale sau ale vezicii
urinare, reumatism, gută, dureri
articulare (în special cele din timpul
menopauzei), ciclu menstrual nere
gulat, celulită.
Lipsa de energie. în fiecare
dimineaţă, pe nemâncate, mixaţi
într-un blender câteva crenguţe de
pătrunjel proaspăt cu puţină apă şi
beţi acest suc. Această reţetă este
excelentă pentru oboseală, lipsă de
energie, digestie dificilă, balonare
sau constipaţie, datorită proprietăţi
lor detoxifiante, depurative şi diure
tice ale pătrunjelului. Mai m ult
decât atât, acest preparat, vă poate
ajuta să vă păstraţi silueta, deoare
ce pătrunjelul are şi proprietăţi de
reducere a poftei de mâncare şi

Prunele uscate, beneficii
remarcabile asupra sănătăţii
ră condiţie: să nu facem abuz de
ele.

Prunele uscate scad riscul de
cancer. Un consum regulat de
prune uscate, simple sau în combii naţie cu alte alim ente, scade
drastic riscul de cancer, graţie
antioxidanţilor care se regăsesc în
miezul lipicios. Aceste substanţe
form ează un ecran protector în
ism şi îm piedică radicalii
să afecteze celulele.

Prunele uscate încetinesc
pielii. Tot datorită
a n tio x id a n ţilo r ,

Pătrunjelul poate fi folosit şi în
apa din acvariile cu peşti bolnavi,
redându-le sănătatea.
Cură cu suc de pătrunjel.

runele uscate sun t atât de b en efi
ce, în c ât le poţi con su m a ca pe o
gu stare dulce sau le poţi include în
preparate delicioase.

P

Prunele uscate au foarte mari beneficii pen
tru sănătate, de aceea ele nu pot fi nici într-un
caz ignorate. Prunele uscate au o cantitate
imensă de antioxidanţi, sunt şi o sursă exce
lentă de vitamine (A, B, C) şi minerale (calciu,
magneziu, potasiu, seleniu şi fier). în plus, gus
toasele prune uscate furnizează organismului
o doză bună de fibre, nutrienţi, care potolesc
rapid foamea şi ajută să o ţii la distanţă pentru
o perioadă lungă de timp. lată câteva beneficii
surprinzătoare pentru sănătate pe care le obţii
prin consumul de prune uscate.

prunele uscate se dovedesc a fi aliaţi de încre
dere ai frumuseţii, deoarece contribuie la spo
rirea producţiei de colagen, substanţă respon
sabilă pentru menţinerea elasticităţii pielii.
Prunele uscate previn diabetul. Fibrele
solubile din prunele uscate pot preveni diabetul
de tip 2, însă trebuie de cunoscut faptul că
dacă persoana suferă deja de diabet, consu
mul de prune uscate nu mai este recomandat
decât după consultul unui medic.

Prunele uscate ajută să aveţi oase puter
nice. Dacă doriţi să aveţi oase puternice şi să

Prunele uscate îmbunătăţesc digestia.

preveniţi osteoporoza, atunci consum aţi în
mod regulat prune uscate. Un studiu realizat
recent de o echipă de cercetători din Florida
arată că fem eile care introduc în alimentaţia lor
obişnuită prunele uscate încetinesc scăderea
densităţii osoase cu 3-5% pe an.

Tranzitul intestinal lent şi digestia defectuoasă
îţi pot crea un disconfort abdominal major, însă
dacă te obişnuieşti să consumi prune uscate în
porţii zilnice mici, ai şanse mari să-ţi îm bunătă
ţeşti digestia. O digestie optimă te ajută să slă
beşti mai uşor şi să-ţi menţii greutatea. Prunele
uscate sunt o dietă deosebită, însă cu o singu-

Toate vitaminele şi mineralele conţinute de pru
nele uscate vă ajută să aveţi o imunitate de fier
şi să ţineţi la distanţă bolile cauzate de virusuri.
Consumaţi prune uscate şi veţi avea o glicemie
echilibrată, plus un nivel scăzut al colesterolu
lui rău.

Prunele

uscate întăresc

imunitatea.

Sucul de pătrunjel s-a dovedit a fi
eficace şi pentru o serie de boli ale
sistemului ocular, în special pentru
cele de la nervul optic. Vizibilitate

redusă, probleme ale corneei, cata
racta, conjunctivita, oftalmie (în
toate etapele sale) sau oboseala
ochilor, toate acestea pot fi cu
succes tratate cu combinaţia dintre
suc de morcov, pătrunjel, ţelină şi
cicoare.
Este im portant ca sucul de
pătrunjel să nu fie consum at apar
te, deoarece aceasta poate provo
ca tulburări la nivelul sistemului
nervos. Prin urmare, acesta trebuie
să fie combinat cu alte legume.

împreună cu suc de sfeclă, de
morcovi sau de castraveţi.
Pentru a se prepara suc de
pătrunjel se pun frunzele în storcă
tor şi apă cât să le cuprindă. Se
presează compoziţia până devine o
pastă ce se poate bea ca atare sau
filtrată. Este recom andat ca sucul
să se bea imediat ce a fost preparat
şi în nici un caz nu se ţine în frigider

Cel mai bun remediu pentru
picioare umflate. Ele pot fi rezul
tatul: sarcină,
circulaţie proastă,
exces de mâncăruri bogate în sare,
un stil de viaţă sedentar ş. a. Pentru
tratam entul picioarelor um flate,
recomandăm un ceai de pătrunjel,
foarte bun, şi simplu de preparat.
Preparare. Tăiaţi rădăcinile şi
frunzele de pătrunjel foarte fin.
Puneţi cam un sfert de cană de
pătrunjel tocat într-o cană cu apă
fiartă. Lăsaţi 5-7 minute la infuzat,
apoi strecuraţi. La final, puteţi
adăuga ghimbir, lămâie, sau miere,
pentru a îmbogăţi gustul.
Sub formă de gargară, băi sau
spălături locale, pătrunjelul ajută la
vindecarea plăgilor, înţepăturilor de
insecte, a conjunctivitei, ameliorea
ză contuziile şi pigmentaţiile pielii şi
înlătură durerile dentare.
Pătrunjelul conţine mai mult fier
decât spanacul şi mai mult fluor
decât orice alt aliment, contribuind
astfel la menţinerea unei danturi şi
a unei osaturi puternice. De asem e
nea, o legătură de pătrunjel furni
zează mai multe proteine decât 2
ouă.
Datorită calităţii sale de exce
lent antioxidant, pătrunjelul consu
mat zilnic de 3 ori pe zi, câte 20 ml
de suc îm preună cu alte sucuri
naturale ajută foarte mult la vinde
carea cancerului. Sucul proaspăt
se poate consuma în timpul trata
mentului cu citostatice, ajutând la
diminuarea efectelor negative ale
m edicamentelor şi la distrugerea
celulelor canceroase.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

Horoscopul lunii decembrie.
Cele mai norocoase zodii

De la 1 decembrie s-a mărit minimul de trai.
Cum urmează să fie recalculată pensia?
In corespundere cu Le
gea Ucrainei „Cu privire la
Bugetul de stat al Ucrainei pe
anul 2016” (cu modificări), de
la 1 decembrie minimul de
trai pentru persoanele inapte
de muncă va fi de 1.247 grivne. în legătură cu aceasta, tot
de la 1 decembrie, va fi mă
rită pensia minimă. Va fi
recalculată pensia de vârstă
la bărbaţi, care au un stagiu
de cotizare de 25 de ani, şi la
femei, cu stagiul de cotizare
de 20 de ani, aceste pensii
fiind acordate până la data de
1 octombrie 2011. în cazul
dat se ia în calcul şi stagiul
care depăşeşte norma. Vor
beneficia de pensia recalcu
lată doar pensionarii care nu

lucrează. Recalcularea pen
siei pensionarilor care lucrea
ză se va face după încetarea
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1 decembrie 2016

activităţii de muncă a acestoîn conformitate cu decizia
Cabinetului de Miniştri din 26
martie 2008 referitoare la
unele chestiuni de asigurare
cu pensii a cetăţenilor, în
cazul când persoana dispune
de o pensie mai mică de 949

grivne, i se plăteşte un ajutor
de la stat pentru ca pensia să
atingă nivelul de 949 grivne.
Persoanele care primesc
pensie de invaliditate sau
pensia pentru pierderea întreţinătorului şi aceasta este mai
mică decât minimul de trai
stabilit pentru persoanele
inapte de muncă, vor primi
lunar ajutor din partea statului
pentru ca pensia lor să atingă
nivelul de 1.247 grivne. In
cazul când pensia pentru
pierderea întreţinătorului a

Fie că este vorba de bani, de dragoste sau
de succes în plan profesional, zodiile au
partea lo r de noroc.

Zodiile norocoase în dragoste
BERBECUL. Te aşteaptă o perioadă

fost acordată la
două persoane,
ajutorul acordat
va constitui 120
la sută din mini
mul
de
trai

(1.496,4 griv
ne), iar dacă la trei persoane
-1 5 0 la sută (1.870,5grivne).
Dacă persoana primeşte
pensie cu suplimentări la ea
(pentru invalizi, participanţi la
război, membrii familiilor mili
tarilor căzuţi la datorie etc.),
aceste suplimentări, de la 1
decembrie, de asemenea,
urmează să fie recalculate.
Potrivit normelor legisla
ţiei în vigoare, pensionarii ca
re lucrează continuă să pri
mească 85 la sută din pensia
acordată, dar nu mai puţin
decât 150 la sută din minimul
de trai stabilit pentru persoa

nele inapte. De la 1 decem
brie această sumă va fi de
1.870,5 grivne. Aceste restri
cţii nu se referă la invalizii de
grupele I şi II, invalizii de răz
boi de grupa III şi la partici
panţii la operaţiunile militare,
la persoanele ce fac parte din
lista prevăzută de Legea
Ucrainei „Cu privire la statutul
veteranilor de război, garan
ţiile protecţiei lor sociale”.

Irina PASTUH,
specialist principal
la Direcţia
de asigurare cu pensii

stabilă din punct de vedere financiar,
Ica re se va menţine până la sfârşitul
anului, chiar dacă ai cheltuieli mari. Ai
noroc de bani, dar şi noroc în dragoste, cu
atât mai mult dacă eşti singură, pentru că ai
libertatea de a alege dintre bărbaţii interesaţi de
tine.
TAURUL. Ai parte de un eveniment
special în familie, o aniversare sau o
petrecere de zile mari. Mai greu merg
lucrurile la locul de muncă, dar în relaţia
de cuplu domneşte armonia şi te simţi excelent
alături de bărbatul pe care îl iubeşti. Vă faceţi
planuri noi de Sărbători şi vă distraţi mai mult
decât în alţi ani.
SĂGETĂTORUL. Se încheie o
perioadă mai dificilă la serviciu, rezolvi
problemele urgente şi te întorci la ritmul
tău obişnuit. Dacă eşti singură, în prima
decadă a lunii decembrie se va întoarce în viaţa ta
un vechi prieten care îţi face iar declaraţii de
dragoste. Aşteaptă să vezi ce intenţii are, dar
merită să îi acorzi încredere.

Zodiile norocoase în carieră
SCORPIONUL. Ultimele săptămâni ale
: ^,

SERVICII OPERATIVE Şl EFICIENTE IA 0ISTANŢA
De obicei, pensionarii au foarte
multe întrebări referitor la recalcularea
pensiei, la alte servicii prestate de către
Fondul de pensii. Pentru a nu pierde
timpul, ei se pot folosi de Web-portalul
Fondului de pensii. Astfel, Fondul de
pensii al Ucrainei le oferă posibilitate
persoanelor de vârstă înaintată să ţină
sub un control permanent datele care
pot influenţa asupra drepturilor pensio
narului. Pentru aceasta ei se folosesc
de Web-portalul Fondului de pensii,
accesând a d re s a :. Deci, la distanţă pot
primi serviciile, pentru care anterior tre
buiau personal să se prezinte la orga
nele teritoriale ale Fondului.

Web-portalul acordă servicii electro
nice individual pentru fiecare persoană
şi prin aceasta el se deosebeşte princi
pial de precedentele forme de informa
re prin reţeaua Internet. După înregis
trarea persoanei, serviciile electronice
se extind. Este vorba de:
* obţinerea informaţiei privind pen
siile;
* formularea întrebărilor referitoare
la întocmirea documentelor;
* posibilitatea de a înainta reclama
ţii;
* înscrierea în audienţă la speciali
ştii Fondului;
* obţinerea informaţiei despre sta

rea decontărilor în Fondul de pensii al
Ucrainei (de către persoanele juridice şi
persoanele fizice-antreprenori).
Procedura înregistrării pe Web-portal este simplificată la maximum şi se
face numai o singură dată. Pentru
aceasta este necesar ca cetăţeanul să
se adreseze organului teritorial respec
tiv al Fondului de pensii.
înregistrându-vă pe Web-portalul
Fondului de pensii, obţineţi posibilitatea
de a avea acces la serviciile electronice
fără a pierde timpul preţios.

Serviciul de presă al Direcţiei
principale a Fondului de pensii al
Ucrainei în regiunea Cernăuţi

anului pot fi hotărâtoare pentru viitorul
tău profesional. Este im portant să
păstrezi o relaţie cât mai echilibrată cu
superiorii tăi şi să poţi discuta liber anumite
aspecte dificile de la serviciu. Dar te vei achita
onorabil de toate obligaţiile şi nu vor apărea
probleme neprevăzute.
CAPRICORNUL. Afacerile şi iubirea
sunt punctele forte în decem brie.
Important este să nu te grăbeşti să iei
nici o decizie până nu afli toate
amănuntele şi nu te consulţi cu persoane cu
mai multă experienţă. Veniturile tale vor spori,
chiar dacă nu vei reuşi să ajungi pe poziţia ideală
la serviciu. Sunt şanse mari anul viitor!
VĂRSĂTORUL. Eşti hotărâtă să-ţi
ig jk . găseşti un serviciu bun sau să-ţi
I B T I consolidezi poziţia pe care o ai deja la
v î y sfârşit de an. Luna aceasta se vor ivi
ocaziile bune la momentul potrivit, chiar
dacă apare şi concurenţa, iar alte persoane sunt
mai bine văzute. Nu trebuie să te demoralizezi
pentru că vei avea şi tu partea ta de noroc.

Zodiile norocoase la bani
RACUL. Vei avea o perioadă bună

Cea mai cunoscută
tămăduitoare,
Lucreţia MELISSA,
sosită la Cernăuţi
la cererea românilor
care au probleme,
aflaţi în suferinţă
Vrăjitoarea Melissa, singura din România care vine în ajutorul
dumneavoastră cu dezlegări de farmece, blesteme, necazuri în fam i
lie şi despărţiri.
Cea mai mediatizată din România,
care a apărut la toate posturile TV,
Kanal D, emisiunea Wow biz, Antena 1,
Show păcătos etc.
Sunt multe vrăjitoare care profită de
numele meu, folosindu-m i numele.
Telefoanele afişate în anunţ sunt numai
ale mele şi nu se vor schimba niciodată!
Doamna Melissa vă ajută să aveţi
spor în afaceri, câştiguri în bani, realizări
în toate domeniile care vă interesează,
dragoste şi noroc.
Dacă aveţi probleme în dragoste,
afaceri, sunteţi nemulţumit/ă lângă per
soana iubită, dacă nu vă merge bine în
ceea ce faceţi, atunci apelaţi la mine şi
vă voi rezolva orice problemă.

Vrăjitoarea Melissa vine acum în
ajutorul tuturor celor care au nevoie.
Contactaţi-mă!
Fiecare om din orice colţ al lumii
doreşte să aibă noroc în dragoste, în
afaceri, în familie sau în spor şi câştig eu vă pot rezolva aceste probleme
numai în 24 de ore cu rezultate garan
tate.

Lăsaţi-mi zodia şi data naşterii pen
tru a vă face o primă verificare.
Vrăjitoarea Melissa din România vă re
zolvă orice doriţi!
Doamna Melissa deţine cartea
magică veche de peste 100 de ani cu
care face cele mai puternice desfaceri
de vrăji.
Sunt vrăjitoarea Melissa, singura din
România care lucrează cu magie veche
şi pot rezolva orice fel de problemă şi
orice dorinţă aveţi.
Dacă aţi umblat pe la vrăjitoare de
magie albă şi preoţi şi nu aţi fost mulţu
miţi, acum aveţi în sfârşit şansa de a
obţine ceea ce doriţi.
Sunt o femeie cu puteri foarte mari
care pot să aduc un bărbat sau o femeie
în numai trei ore la persoana care îl
doreşte.
Prin plante şi leacuri pot vindeca boli

de piele, scot argintul viu, lecuiesc beţia,
impotenţa, pot salva tinerii de vicii
nedorite, aduc persoane plecate de
acasă, împreunez familii dezbinate, ajut
în spor şi afaceri etc.

APELAŢI CU ÎNCREDERE.
REZOLVARE GARANTATĂ!

Totul despre magia veche, despre
facerea şi desfacerea vrăjilor, des
cântece şi ritualuri.
Există o magie albă şi una
neagră, sunt vrăjitori buni şi răi?
Diavolii, spiritele şi duhurile se află
cu adevărat printre noi?
Magia şi vrăjitoria răspund la toate
aceste întrebări şi multe altele legate
de sfera ocultului.
Vrăjitoarea Melissa face diferenţa
între magia albă şi cea neagră oferind
explicaţii detaliate despre mai multe
tipuri de descântece şi ritualuri magi
ce şi vrăjitoreşti completate cu exem 
ple din experienţa personală.

R e la ţii la te l.
+ 380( 68)2867379; 0040744183942

pentru tranzacţii comerciale. Ai putea
încheia o afacere excelentă de roadele
căreia vei beneficia la începutul noului
an. Pe de altă parte, la sfârşit de
decembrie, vei primi şi recom pensele obişnuite pe
care şefii tăi le acordă celor mai silitoare şi
descurcăreţe angajate.
LEUL. în a doua jum ătate a lunii
/'«Sa
decembrie, vei primi veşti bune legate
de bani şi veniturile tale vor spori. Sunt
şanse mari ca veniturile să fie mai con
sistente decât cele anterioare. Pe de altă
parte, afli lucruri noi care te vor ajuta în carieră
mai târziu şi vei stabili noi contacte.
BALANŢA. Este bine să fii vigilentă
cu banii, chiar dacă dispui de o sumă
.
mai m are decât te aşteptai. Luna
V
aceasta trebuie să plăteşti o parte din
datorii şi să-ţi foloseşti econom iile pentru a
te distra de Sărbători. O ţinută nouă şi câteva
cadouri frumoase te vor face să uiţi de problemele
de zi cu zi.

Zodiile mai puţin norocoase
GEMENII. Te aşteaptă drumuri lungi
sau o încercare prin care trebuie să treci
singură. Vei pleca în vizite mai lungi pe
la prieteni sau pur şi simplu în plimbări
să te odihneşti. în relaţia de cuplu este posibil să
fii nevoită să iei o decizie grea, dacă lucrurile nu
mai merg prea bine între voi.
FECIOARA. Dacă eşti nemulţumită
de locul de muncă şi de salariu, vei face
tot posibilul să găseşti ceva mai bun,
arată
astrele
horoscopului
lunii
decembrie. Schimbările profesionale sunt
bine venite, dar noile relaţii de dragoste nu sunt
favorizate şi nu trebuie să-ţi pui mari speranţe în
bărbaţii care oferă prea m ulte prom isiuni.
Bazează-te pe prieteniţcare ţin la tine.
PEŞTII.
începutul lunii decembrie
aduce multă muncă. Te îm părţi între
fam ilie şi serviciu, iar unele zile vor fi
mai complicate. Dar ceea ce te nemul
ţumeşte mai mult este bugetul destul de modest.
Cu toată prudenţa ta să nu cheltui prea mult, pe la
mijlocul lunii vor apărea obligaţii costisitoare şi ai
nevoie de un împrumut.
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F e lic ită ri!
Fericit să fiţi mereu,
Să nu ştiţi de nici un greu,
Să trăiţi o viaţă bună
Cu familia-mpreună...

O le g A N D R O N A C H I d in
T ă ră s ă u ţi - la 5 2 d e an i!

Această frumoasă urare, izvorâtă din adâncul inimii celor
mai dragi fiinţe, este adresată, cu prilejul
zilei de naştere, domnului

N ico lae G R IG O R IŞ IN
din Crasnoilsc, raionul Storojineţ, care în ziua
de 4 decembrie îşi va aduna în anotimpurile vieţii cea de-

a 75-a iarnă.
Este vârsta filosofiei şi a înţelepciunii, vârsta împlinirilor şi a
meditaţiilor. Este vârsta, când omul aduce cele mai sincere
mulţumiri Bunului Dumnezeu pentru aceste zile pline de sănă
tate, fericire şi voie bună. Cu această minunată ocazie, domnul
Nicolae este felicitat cu drag din partea soţiei Vera, scumpilor feciori Oleg şi Igor, dragului
nepoţel, Nicolae, dorindu-i mult noroc şi tot ce este mai frumos pe lume. în această zi
deosebită vin să-i sărute mâinile cu mult drag şi să-i dorească scumpului soţ, tată şi bunel
numai zile senine de bucurii pline, bătrâneţe uşoară, viaţă însorită de griji neumbrită, cu
mult soare şi bucurii alături de copii şi nepot, spunându-i cu drag:
Şi venim cu plecăciune,
Să rostim noi sfântul nume,
Sărutându-vă mâna şi obrazul
Alinându-ne dorul şi necazul.
Pentm noi aţi fost, sunteţi,
Şi sprijin, şi soare-n fereşti,
Şi mereu aşa veţi fi,
Dar noi, mereu vă vom iubi.

Mi-e drag să ştiu că noaptea,
Oricât ar fi de-adâncă,
Lumina niciodată
Nu poate să înfrângă.
Mi-e drag să ştiu că-n orice
Frumoasă primăvară
Cocorul se întoarce
Neobosit în ţară.
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Cu ocazia zilei de naştere, sărbătorită
la hotarul a două anotimpuri, doamna

L ilia R A D U

A n d re i
B U J E N IŢ A

N ic o le ta C A P T A R I
din satul Tărăsăuţi, raionul
Noua Suliţă,
aşteaptă mult acest anotimp.
La 29 noiembrie ea şi-a prins în cununa vârstei încă o floare
şi se mândreşte mult cu anii trăiţi, căci ei n-au trecut în zadar, a
căutat şi caută întotdeauna să lase urme frumoase pe pământ,
să dăruiască toată dragostea inimii celor scumpi şi dragi. Cu
mâinile proprii doamna Nicoleta şi-a amenajat casa şi a sădit
foarte multe flori în curte, care primăvara se aseamănă cu un
colţişor de rai.
Cu ocazia zilei de naştere, doamna Nicoleta este felicitată
din tot sufletul de către toată familia, iar mai cu seamă de către
cumătrii Sergiu şi Anişoara, care îi aduc în dar un mare buchet
de flori, fiindcă sărbătoritei noastre îi plac nespus de mult florile.
Toţi îi urează sănătate, bucurie şi multă fericire, fiindcă ea meri
tă toată fericirea şi tot binele din lume.

Dradă Nicoleta!
Există, totuşi există,
Mai sus de fărâma de pâine,
O dragoste demnă şi sfântă Ca sfintele noastre ţărâne.
Iubire cu zbucium şi bucium,
Iubire cu patimă rară,
Iubire cu soare ce-apune,
Ca mâine din nou să răsară.
La mulţi ani!

k

Scumpul şi iubitul meu tătic, cu ocazia împlinirii
celor 52 de ani, te felicit călduros cu împlinirea
acestei vârste, dorindu-ţi să ai har şi înţelepciune de
la Dumnezeu. Astăzi parcă şi natura, şi lumina soa
relui ne dă de înţeles că cel născut în această zi
este un om deosebit, pe care ar trebui să-l preţuim
aşa cum merită. Ai fost acela care de mic copil m-ai
luat de mână, m-ai ajutat, mi-ai arătat calea. Ai fost
lângă mine şi m-ai ajutat să cresc, oferindu-mi
dragostea, puterea şi sprijinul pentru a deveni acea
persoană care sunt astăzi. Eu sper că am moştenit
m ăcar o parte din înţelepciunea Ta. Mulţumesc!
Mulţumesc pentru că ai avut grijă să mă creşti fru
mos şi să nu duc lipsă de cele necesare. Tată,
mereu vei însem na foarte mult pentru mine. Fie ca
toate dorinţele să ţi se îm plinească şi fie ca anul ce
vine să-ţi aducă numai bucuri, fericire şi voie bună.
Astăzi este ziua Ta. Pentru fiecare zâmbet îţi doresc
câte un an de fericire. Dumnezeu să-ţi dea un cur
cubeu la fiecare furtună, un zâm bet - la fiecare
lacrim ă, sănătate, îm pliniri şi m ultă iubire. îţi
mulţum esc din suflet pentru grija şi nopţile nedormite pe care le-ai petrecut gândindute la mine. Bunul Dumnezeu să-ţi dăruiască dragoste creştinească, belşug din Darurile
Sfântului Duh, pace şi linişte, precum şi milă de la Mântuitorul nostru lisus Hristos. La
mulţi ani! Sincere felicitări şi mulţumiri din partea întregii familii, şi în special din partea
fiului, părintelui Igor şi ai prezbiterei luliana Andronachi.

Zile senine, de bucurii
pline, viaţă lungă, sănătate,
prosperitate, optimism şi
linişte sufletească
îi urează domnului

Sărbătorita noastră, doamna

js
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din localitatea Mahala,
raionul Noua Suliţă, întrea
ga fam ilie cu ocazia aniver
sării jubileului.
Soţ fidel, tată grijuliu, fiu
înţelegător, frate
şi prieten devotat - astfel
putea fi caracterizat
toritul. în satul natal domnul
Andrei este apreciat de consăteni pentru respectul
III vârstă,
VCtl v
şi stima faţă de ceiI în
pentru omenie şi înţene.
Este o fire
gata să acorde
a
oricui şi oricând,
rr
m preună de soţia Daria
cresc şi educă doi copii fru
moşi, cărora le altoiesc în
suflet cele mai nobile cali- omenia şi bunătatea,
cu ocazia împlinirii
vârste, întreaga
îi urează un sincer
mulţi ani!”, şi-i adre
sează următorul mesaj:

Pe drumul larg al vieţii tale
Să te-nsoţească Dumnezeu
Şi să simţi căldura inimilor noastre
In zi de bine şi de greu.

Vă invităm cu drag la tradiţionala Sărbătoare a obiceiurilor de iarnă
/ /

//

organizată de Societatea pentru Cultura Românească „Mihai
Eminescu” din regiunea Cernăuţi. Manifestarea va avea loc duminică,
18 decembrie 2016, în sala Palatului Academic al Universităţii
Bucovinene de Medicină din Cernăuţi (str. F. Schiller, 11),
între orele 12.00-15.00.
Rugăm conducătorii form aţiilor artistice, soliştii să ne informeze despre
numerele propuse în program. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a
reduce durata evoluării participanţilor cu scopul încadrării în limita timpului
prevăzut de condiţiile arendării sălii de spectacole. Aşteptăm propunerile
dumneavoastră până la 11 decembrie 2016.
Ne adresăm la toţi oamenii de bună credinţă, persoane fizice şi juridice care doresc să sprijine această acţiune: suntem
deschişi pentru o colaborare informativă, sau publicitară reciproc avantajoasă şi ne vom bucura de orice propunere.

Vă mulţumim anticipat.
Conturile noastre bancare: ToBapucTBO pyMyHCbKoi KynbTypn iM. M. EwiiHecKy n /p 26004000254387 b I1AT
YKpcou6aHK, M<DO 300023, m . Kmî' b (în grivne) şi 57: /UKRSOTSBANK, KIEV, SWIFT UKRSUAUX, 59:/

26003010073281 (EUR) TOV Rumunskoyi kultury, Tsentralna ploshcsha 9, CHERNIVTSI, CERNIVTSI REGION (cu
menţiunea - ajutor nerambursabil pentru activitatea Societăţii „Mihai Eminescu”).
Informaţii suplimentare, sugestii, propuneri de colaborare cu potenţialii sponsori - tel.

(0038) 050-627 41 56: 050-602- 41-62: 066-915-58-77
e-mail: vasilebycu@gmail.com.
Vă aşteptăm cu drag!
Prezidiul SCR „M ihai Em inescu” din regiunea Cernăuţi

La mulţi ani şi toţi buni!

Dragi compatrioţi!

STIMATI CONAŢIONALI i

Florile Dalbe

din satul Voloca,
raionul Hliboca, este
felicitată din tot sufletul
de mam a Maria, care
şi pe m eleaguri străine
este cu gândul mereu
la ea, de tatăl Nicolae,
pentru care fiica e la
fel de scum pă ca şi
icoana cântecului ce-l
însoţeşte toată viaţa,
de fiii Vădim şi
Alexandru, care-i simt
întotdeauna iubirea şi
grija maternă, de către fratele Marin şi cum nata
Aurica, care o susţin şi o sprijină în toate, de
scum pa nepoţică Ana-M aria.
Scum pa noastră Lilia! Să-ţi fie viaţa senină
însorită ca o zi de prim ăvară, bogată
ca toam na, calea - dreaptă ca
cea a luminii, cei doi fii Feţi-Frum oşi, să-ţi aducă
numai bucurii, să fii
şi să sim ţi cât mai
căldura iubirii
părinteşti şi a celor
scum pi inimii.

C ontinu ă d ep u nerea de
cereri pentru G rădiniţa
rom ânească din centrul
oraşului C ernăuţi.
Toţi doritorii se pot adresa,
în acest sens, la C entrul
C ultural R om ân „E udoxiu
H u rm u zac h i”
(str. O. K ob yleanska, 9),
având asupra sa certificatul
de naştere al copilului, în
copie xerox.
A pelăm la toţi cei care v o r
să co ntrib uie la realizarea
acestui im po rtant proiect
să vin ă cu cereri.

Pentru informaţii:
tel. 0678631550.
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îndrăzneaţă şi frumoasă

Vera Brejnevi cea mai sen
femeie-2016
K

y

a

H

a
umea muzicală ucraineană este doldora de
cântăreţe care mai de care mai drăguţe şi
atrăgătoare. Dar care dintre ele reprezintă
frumuseţea supremă? Să fie oare Vera Brejneva
(Galuşka)? Artista este foarte talentată şi
apreciată pentru calităţile sale fizice. Chiar şi
după mulţi ani de carieră Vera Brejneva se
situează printre cele mai sexy artiste din ţară.

L

Vedeta de 34 de ani, care
trăieşte o idilă cu compozitorul
Constantin Meladze, are postate
câteva fotografii realizate în cadrul
unei şedinţe pentru revista „Ma
xim”. Ea figurează pe coperta
numărului din decembrie al acestei
reviste, conform versiunii căreia ea
a fost votată ca cea mai sexy
femeie a anului 2016. Asemenea
titlu cântăreaţa a mai avut în anii
2007, 2012 şi 2015. încântată,

Vera Brejneva s-a grăbit să-şi
împărtăşească bucuria fanilor.
„Imaginea
este
extrem
de
importantă mai ales în cazul unei
persoane publice, astfel încât noi,
vedetele, facem tot ce ne stă în

f f i s r PREiUIE$T,
E
“
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aza-te a 1 BERTATEA"

puteri pentru a arăta mereu
impecabil. Doresc să împart acest
titlu cu toate femeile din lume,
fiindcă toate suntem numărul unu“,
a subliniat ex-solista formaţiei
„ViaGra” - Vera Brejneva.

r»

■

r

■Mi

t.
j

cuvântului

liderul presei româneşti
din Ucraina

a

http://www.lyberti.com

6 luni - 49,10 grn. 12 luni - 97,00 grn.

libertatea@rambler.ru
tel. 066-00-93-999
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