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Regiunea Cernăuți:
4 candidați pentru

un loc de muncă
În regiunea Cernăuți la 

un singur loc de muncă can-
didează 4 persoane, anunță 
Liubov Kojoleanko, directorul 
Centrului regional de Ocupa-
re a Forței de Muncă.  „Ca și 
în anii precedenți, există un 
dezechilibru între cerere și 
ofertă pe piața forței de mun-
că”, spune Liubov Kojoleanko.  
De la începutul anului curent 
prin intermediul Centrului de 
Ocupare a Forței de Muncă, 

au fost  angajate în câmpul 
munci  5.630 de persoane. 
Cele mai multe angajări au 
avut loc în orașul Cernăuți și 
raioanele Chițmani și Secu-
reni.  În perioada menționată 
5 persoane cu statut de șo-
meri au beneficiat de sprijin 
financiar pentru deschiderea 
unei afaceri proprii. La etapa 
actuală la evidența Centrului 
regional de Ocupare a Forței 
de Muncă figurează 6.024 de 
șomeri, inclusiv 175 de parti-
cipanți la operațiunile militare 
din Donbas.

În același timp economiștii 
susțin că diplomele de studii 
superioare nu mai au valoare. 
În Ucraina foarte multe per-

soane după obținerea diplo-
mei nu-și pot găsi un loc de 
muncă după specialitate, sus-
ține Olga Kupeț, consultant 
regional la Banca Mondială. 
Potrivit ei, deprecierea diplo-
melor ucrainene are loc din 
cauza numărului foarte mare 
de instituții de învățământ 
și lipsa resurselor financia-
re pentru buna funcționare a 
acestora. În consecință, avem 
foarte mulți absolvenți cu o 

pregătire tot mai slabă.  „Pe 
de altă parte, economia se 
dezvoltă în așa fel încât cere-
rea pe piața muncii a devenit  
problematică. Adică, nu  exis-
tă suficiente locuri de muncă 
pentru persoanele cu studii 
superioare. Aproximativ 30% 
dintre persoanele cu  diplome 
de studii superioare lucrează 
în domenii unde nu au nevoie 
de aceste diplome. Reiese că 
banii cheltuiți de stat și de că-
tre părinți pentru obținerea de  
studii superioare nu sunt folo-
siți rațional. Aceste persoane 
nu lucrează după specialita-
te și nici nu există pentru toți 
locuri de muncă vacante”, a 
spus Olga Kupeț. 

Banca Mondială:
Numărul săracilor din Ucraina  

este în creștere
Nivelul sărăciei în Ucraina 

este acum mai mare decât în urmă 
cu cinci ani, a  declarat directorul 
Băncii Mondiale pentru Ucraina, 
Belarus și Moldova,  Satu Kah-
konen. Aproximativ 12% dintre 
ucrainenii intervievați susțin că nu 
le ajung bani pentru procurarea 
alimentelor.  „Criza economică 
care a început în Ucraina în 2014 
a dus la creșterea nivelului sără-
ciei, care acum este mai mare de-
cât cu cinci ani în urmă.  Dacă în 
anul 2014, aproximativ  15% din 
populația Ucrainei trăia sub pra-
gul sărăciei,  astăzi acest indice 
a ajuns la 25%”,  a remarcat Kah-
konen. Potrivit ei, potențialul eco-
nomic al Ucrainei este mai mare 
decât al unor țări precum Polonia, 
România, Georgia sau Indonezia. 
„Ucraina are cele mai mari rezer-
ve de terenuri fertile din Europa. 

Are o poziție geografică favorabi-
lă, fiind situată la  intersecția Eu-
ropei și Asiei.  Însă politica statului 

privind dezvoltarea economică a 
rămas în urmă cu 20 de ani ", a 
adăugat Kahkonen.

La Cernăuți va avea loc Festivalul 
culturilor naționale „Global Village”

Voluntari şi studenți din China, 
Singapore, Indonezia, Thailanda, 
Tunisia sau Turcia își vor prezen-
ta țările, tradițiile și cultura naţi-
onală în cadrul Festivalului cul-
turilor naţionale „Global Village”. 

Evenimentul din 27 iulie va fi or-
ganizat pe strada Olga Kobylean-
ska din Cernăuţi. „Global Village” 
este o ocazie deosebită de a 
cunoaște folclorul de pe diferite 
continente, de a descoperi obice-

iurile și tradițiile din alte țări, de a 
ruina stereotipurile culturale şi, în 
acelaşi timp, de a ne îmbunătăţi 
cunoştinţele de limba engleză, se 
menţionează în comunicatul or-
ganizatorilor.
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PRESA INTERNAȚIONALĂ, DESPRE  ÎNTÂLNIREA 
PUTIN – TRUMP

Presa internațională a criticat dur 
modul în care președintele american 
Donald Trump a tratat subiectul im-
plicării Rusiei în alegerile prezidenți-
ale din 2016 din SUA și că a refuzat 
să dea un răspuns concret în acest 
caz. The New York Times susține că 
Donald Trump a refuzat să spună în 
mod clar dacă are încredere în pro-
priile sale agenții de informații sau în 
președintele Rusiei, Vladimir Putin, 
cu privire la interferențele rusești în 
alegerile americane din 2016. „După 
întâlnire, Trump și Putin au susținut 
perspectiva unei noi ere de coope-
rare între cele două țări, chiar dacă 
președintele american a continuat să 
aducă în discuție ipoteze îndelunga-
te despre alianțele politice, militare 
și comerciale ale Occidentului”, scrie 
publicația americană. După orele de 
întâlniri cu Putin, în care a fost ridi-
cată problema interferențelor elec-
torale, Trump a transmis că „este o 
rușine că poate exista o urmă de nor 
peste victoria sa electorală”, a mai 
scris The New York Times. Reuters 
notează că președintele american 
Donald Trump a ieșit de la  întâlni-
rea cu Vladimir Putin declarând că nu 
vede niciun motiv din cauza căruia să 
creadă că Rusia a intervenit în alege-
rile prezidențiale din 2016 din SUA, 
mai ales că argumentele liderului rus 
„au fost extrem de puternice” în a 
respinge aceste zvonuri. „La confe-
rința de presă care a avut loc în urma 
discuțiilor personale dintre cei doi, 
Trump nu a spus niciun cuvânt critic 
la adresa Rusiei cu privire la oricare 
dintre problemele care au dus relații-
le dintre Washington și Moscova în-
tr-un război, de la Ucraina, la Siria”, 
mai notează publicația. CNN spune 
că Donald Trump a refuzat să se 
alăture serviciilor americane de infor-
mații în fața lui Putin. „A refuzat să 
aprobe evaluarea guvernului SUA, 
potrivit căreia Rusia ar fi intervenit 

în alegerile prezidențiale din 2016, 
spunând că nu vede niciun motiv 
pentru care Rusia ar fi responsabi-
lă”. „Am mare încredere în oamenii 
mei de informații, dar vă voi spune 
că președintele Putin a fost extrem 
de puternic în negarea sa de as-
tăzi”, a declarat Trump în cadrul unei 
conferințe de presă comune, după 
summitul său cu Putin. Putin și-a re-
iterat negarea pentru public. „Rusia 
nu a intervenit niciodată și nu va in-
terveni în afacerile interne ale SUA, 
inclusiv în alegeri”, a declarat Putin 

în cadrul conferinței de presă. „Dacă 
există materiale specifice, dacă sunt 
prezentate, suntem gata să le ana-
lizăm împreună”, a spus Putin. The 
Guardian notează că Donald Trump 
a fost văzut ca un „trădător” în urma 
întâlnirii cu Vladimir Putin, deoarece 
a ales să se alăture Kremlinului în 
fața agențiilor sale guvernamentale, 
după o apariție impresionantă în co-
mun cu Vladimir Putin, în care părea 
să accepte faptul că liderul rus neagă 
orice fel de implicare în alegerile pre-
zidențiale din SUA din 2016. Daily 

News aduce reproșuri președintelui 
american. „Nimic nu se referă la ane-
xarea rusească a Crimeii sau la com-
plicitatea sa în prăbușirea unui avion 
civil sau la interferența sa în alegerile 
din 2016", scrie ziarul.

Donald Trump şi Vladimir Putin 
s-au întâlnit, luni, la Helsinki, în 
încercarea de a îmbunătăţi relaţii-
le între Statele Unite şi Rusia. În 
conferința de presă comună susți-
nută ulterior, cei doi au descris în-
tâlnirea ca fiind una „fructuoasă”. 
În același timp, Putin a declarat 

că Rusia  va  reacționa „extrem 
de negativ” la extinderea NATO, 
sugerând  includerea Ucrainei și 
Georgiei în Alianță. „Acest lucru 
reprezintă  o amenințare direc-
tă la securitatea noastră.  Extin-
derea  infrastructurii NATO către 
frontierele noastre va reprezenta o 
amenințare pentru noi și vom avea 
o atitudine extrem de negativă” , 
a spus Putin într-un interviu acor-
dat postului TV Fox News, după 
întâlnirea cu președintele Donald 
Trump la Helsinki.

În următorii cinci 
ani Ucraina va trebui 

să achite datorii în sumă 
de 33 miliarde de dolari

În următorii cinci ani, Ucraina 
trebuie  să ramburseze împrumu-
turi externe în sumă de 33 miliar-
de de dolari, a anunțat Premierul 
Volodymyr Groisman. Aceasta 
reprezintă aproximativ o treime 
din PIB-ul Ucrainei pe anul 2017. 

Potrivit șefului Guvernului 
ucrainean, în perioada dintre anii 

2005-2013 Ucraina a acumulat  
împrumuturi externe în valoare 
de 50 miliarde de dolari. Pentru 
a face față acestor datorii, gu-
vernul trebuie să  ramburseze 
aproximativ 5 miliarde de dolari 
în 2018, iar în anul 2019 – 7 mili-
arde de dolari.

CARBURANȚII DIN UCRAINA, DE 1,5 ORI 
MAI SCUMPI DECÂT ÎN SUA

Prețul mediu pentru 1 
galon (echivalentul a 3,8 li-
tri) de benzină în SUA este 
de aproximativ 18 grivne, 
în timp ce în Ucraina 1 litru 
de benzină costă 30 grivne, 
declară economistul ucrai-

nean Oleg Ustenko. Potrivit 
lui, în majoritatea statelor 
americane un litru de benzi-
nă costă în jur de 2,53-2,64 
$, ceea ce în bani ucraineni 
înseamnă 17-18 grivne. Cel 
mai scump combustibil îl 

găsim un statul California 
– 3,72 $ pentru 1 litru. O 
asemenea diferență de preț 
este legată în primul rând, 
de impozitele locale.
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FÂN DE PE PLAIURILE 
BUCOVINENE PENTRU 

CAII ARABI 
Lucru demult știut – caii arabi 

de pur sânge sunt cei mai buni 
din lume. Dar, iată, hrănirea lor 
cu fân de pe plaiurile Carpaților 
bucovineni pare a fi o senzație. 
Însă, nu pentru specialiști, deoa-
rece Emiratele Arabe Unite mai 
demult importă fân din România 
și anume pentru fermele sale de 
cai. Specialiștii, de asemenea, 
afirmă că, după indicii ecologici, 
fânul ucrainean de la munte nu 
cedează celui din România. Și 
companii din Emiratele Arabe 
s-au orientat  și spre Bucovina. 
Nu demult au fost semnate două 
acorduri agrare importante. Potri-
vit lor, Cooperativa de deservire 
agrară „Darurile Huțuliei” din ra-
ionul Putila urmează să realizeze 
fân pe piața din Orientul Apropiat. 
Directorul cooperativei, Serghii 

Teren, a explicat: „Există o înțe-
legere prealabilă de livrare a fâ-
nului către Emiratele Arabe. Ce-i 
drept, producția noastră urmează 
să fie supusă analizelor de la-
borator, însă eu sunt convins de 
calitatea ei. Sper că în timpul cel 
mai apropiat  vom pătrunde și pe 
această piață. Atunci vom avea 
posibilitate să extindem produc-
ția, să cumpărăm tehnică nouă”. 

Este un vis mare al unei 
cooperative relativ mici. Ea 
dispune de câteva loturi de pă-
mânt unde cultivă iarbă. Fânul 
obținut este vândut localnicilor. 
Pentru Cooperativa „Darurile 
Huțuliei” acordurile semnate 
recent cu reprezentanții unor 
companii din Emiratele Arabe 
pot fi, într-adevăr, un dar ex-
trem de valoros. 

Când va fi asfaltat drumul între Ciudei 
și Igești? 

Odată cu crearea Comunității 
Teritoriale Unite Ciudei, locuitorii 
satelor care au intrat în compo-
nența ei, au avut mari speranțe în 
repararea drumurilor, mai ales a 
celui dintre satele Ciudei și Igești. 
Acesta a fost și unul dintre sco-
purile pe care și le-a pus primarul 
Anatolie Pițu. 

Problema stării drumurilor a 
fost abordată imediat în fața in-
stanțelor și s-a obținut ca în anul 
curent pentru lucrările de repara-
ții rutiere să fie alocate 22 milioa-
ne de grivne, inclusiv 11 milioane 
grivne din buget. Până la finele 
lunii iulie lucrările urmau să fie 
încheiate, doar antreprenorul a 
primit bani în avans – 3 milioane 
grivne. Lucrările, însă, stau baltă, 

ploile din ultimul timp au deterio-
rat și mai mult drumurile. 

– Iată, la începutul săptămânii 
curente au apărut și muncitorii de 
la firma care a câștigat tenderul 
pentru efectuarea lucrărilor de 
asfaltare a drumului de la Ciudei 
spre Igești, a spus domnul primar 
Anatolie Pițu. Ei ne-au promis că 
vor lucra serios, dar trece vara și 
e posibil să ne trezim la toamnă 
fără drum asfaltat. Am deschis 
ușa multor birouri, și la Admi-
nistrația Regională de Stat, și la 
Întreprinderea regională pentru 
întreținerea autostrăzilor, cerând 
susținere și ajutor. Aș vrea să 
cred că tărăgănarea lucrărilor  de 
reparare a drumurilor, caracteris-
tică pentru activitatea unor astfel 

de firme rutiere, să nu fie de lungă 
durată. Acum totul depinde numai 
de antreprenorul lucrărilor.

De tărăgănarea lucrărilor de 
reparare a drumurilor în regiunea 
Cernăuți s-a arătat a fi îngrijorat și 
Cabinetul de Miniștri. Vicepremie-
rul Volodymyr Kistion, a precizat 
că în decursul primului semestru 
al anului curent au fost îndeplini-
te 50 la sută din volumul lucrări-
lor planificate. „Situația cea mai 
deplorabilă e în regiunile Cernăuți 
și Sumî. Acolo lucrările nici n-au 
început, în unele cazuri lipsește 
chiar documentația de proiect. La 
actualul nivel de finanțare – cel 
mai înalt din ultimii ani – o astfel 
de atitudine este inadmisibilă”, 
este convins guvernantul. 

Muncitorii calificați sunt foarte 
solicitați pe piața muncii 

Încetul cu încetul am ajuns și timpurile când Centrul regi-
onal de ocupare a forței de muncă din Cernăuți propune mai 
mult de 2 mii de locuri vacante.  Directorul-adjunct al Instituției, 
Janna Trufina, a comunicat că la 38 de locuri vacante se preve-
de un salariu de circa 10 mii de grivne. Totodată, locuri vacante 
sunt numai trei pentru specialiștii cu studii superioare. Dar, iată, 
cele mai căutate sunt profesiile muncitorești – în multe domenii 
de producție se simte deja lipsa de muncitori de înaltă califi-
care. Unui sudor electric autogen i se propune un salariu de 
12 mii grivne pe lună. Întreprinderea comunală „Cernivțimisklift” 
(Întreprinderea orășenească de deservire a ascensoarelor) în 
momentul de față are nevoie de doi mecanici pentru repara-
rea ascensoarelor de categoria a cincea. Ea este gata să le 
plătească un salariu de 10.270 grivne. Întreprinderilor industriei 
ușoare nu le este deloc ușor să completeze locurile vacante de 
cusătorese. În momentul de față Centrul de ocupare a forței de 
muncă a primit 63 asemenea propuneri. Este nevoie până și de 

educatoare la grădinițe (8 locuri vacante). 
Apariția locurilor de muncă se explică nu atât prin feno-

menul creșterii economice, dar prin cel al migrației brațelor 
de muncă. Exodul forței de muncă din Ucraina nu s-a în-
cheiat și el nu cedează din proporții. Aceasta se observă și 
prin transferul de valută în țară de către muncitorii migranți. 
În primele trei luni ale anului curent, aceștia au transferat în 
Ucraina 865 milioane de dolari. Banca Națională presupune 
că până la sfârșitul anului curent acest indice va fi de 11,6 
miliarde dolari. Adică depășește creditul de la Fondul Mo-
netar Internațional. Directorul-adjunct al Băncii Naționale a 
Ucrainei, Dmytro Sologub, a pronosticat pentru anul 2019 
suma de 12,2 miliarde dolari și consideră aceasta drept un 
factor ponderabil al echilibrului de plăți în țară. Totodată, in-
tensificarea proceselor de migrație are și o parte negativă: 
ea influențează asupra pieții muncii și salariilor din Ucraina. 

LEMN TĂIAT ȘI EXPORTAT 
NELEGITIM 

Circa 70 la sută din ex-
portul de lemn din Ucraina 
este prevăzut pentru țările 
Uniunii Europene. În spațiul 
comunitar din anul 2013 ac-
ționează Regulamentul UE, 
care determină criteriile ex-
portului de lemn pe piețele 
țărilor UE. Potrivit lui, se in-
terzice pătrunderea de piața 
comunitară a lemnului expor-
tat nelegitim. Însă, cercetări-
le arată că legea respectivă 
nu acționează și materialul 
lemnos de proveniență ne-
legitimă pătrunde sistematic 
pe piața internă a UE. Îl cum-

pără chiar și cele mai mari 
firme. În afară de aceasta, în 
Europa nimerește lemnul nu 
numai tăiat nelegitim, dar și 
exportat nelegitim, inclusiv 
buștenii care sunt monito-
rizați. Organele vamale ale 
UE numai în anul 2017 au 
fixat  aducerea din Ucraina a 
circa un milion metri cubi de 
bușteni, calificați de vameșii 
ucraineni ca „lemn de foc”.  
În primul semestru al anului 
2018 s-a încercat aducerea 
numai în România a unui lot 
de bușteni pentru suma de 
un milion de dolari. 
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Incident în timpul chefului
O femeie în vârstă de 39 de 

ani a fost reținută de oamenii le-
gii pentru că în timpul chefului i-a 
aplicat lovituri de cuțit concubinu-
lui său. Bărbatul de 42 de ani a 
fost găsit fără suflare cu o rană 
de cuțit în zona inimii. Datorită 
măsurilor operative, demarate 
de poliție, ucigașa a fost găsită 
în scurt timp. Ea le-a relatat oa-
menilor legii că în acea zi fatală 
s-a aflat, împreună cu concubinul 

său, pe ospețe la niște cunoscuți, 
unde au servit o porție bună de 
alcool. Între cei doi s-a iscat un 
conflict și femeia, fără să gân-
dească mult, a înșfăcat un cuțit 
și i-a aplicat bărbatului o lovitură, 
ce s-a dovedit a fi fatală. A fost 
demarată o procedură în baza 
articolului 115 punct 1 al Codului 
Penal al Ucrainei. Femeia uciga-
șă a fost reținută și plasată sub 
strajă. Cercetările continuă.

Mama fără suflet a fost condamnată
O instanță din raionul Sto-

rojineț a recunoscut-o vinovată 
pe o locuitoare din satul Bobivți, 
care nu și-a îndeplinit cum se 
cuvine îndatoririle părintești și, 
drept, rezultat, copilul ei minor a 
murit. Corpul neînsuflețit al fiicei 
sale de doi anișori a fost desco-
perit în fântâna din gospodărie 
în luna octombrie a anului trecut. 
Potrivit procurorilor locali, aceas-
tă „mamă” nu și-a onorat cum se 
cuvine îndatoririle de părinte un 
timp îndelungat, nu a creat condi-
ții sigure și decente pentru traiul 
copilului. În acea zi fatală de 13 
octombrie 2017 femeia a consu-
mat o bună cantitate de alcool 
și s-a culcat, lăsându-și propriul 
copil fără supraveghere. Corpul 
fetiței a fost descoperit în fântâna 
din gospodărie. Medicii legiști au 
constatat că ea a murit între ore-
le 16 și 17.30 în urma unei asfixii 
mecanice înecându-se în apă.

Cantitate-record de cânepă 
confiscată de poliție

Poliția a depistat și a confis-
cat o cantitate mare de cânepă la 
un locuitor al raionului Chițmani. 

Oamenii legii au descoperit plan-
tația de cânepă la Mamaivți. De 
la începutul operațiunii cu denu-
mirea simbolică „Macul-2018”, 
care se desfășoară pe teritoriul 

regiunii, aceasta este cea mai 
mare plantație de cânepă desco-
perită. În timpul percheziției efec-

tuate la locuința respectivului ce-
tățean, polițiștii au descoperit de 
asemenea cânepă și substanțe 
asemănătoare drogurilor.   

50 mii grivne pentru… șinele tăiate
Colaboratorii organelor de 

drept din ținut l-au reținut pe un 
bărbat, care a tăiat șinele mași-
nii unui întreprinzător și-i cerea, 
cu amenințări, 50 mii grivne. În-
treprinzătorul în vârstă de 34 de 
ani a alertat poliția. El le-a relatat 
oamenilor legii că agresorul său 
cere 50 mii grivne pentru, chipu-
rile, a nu-i împiedica în desfășu-
rarea activității antreprenoriale. 
Acesta intenționa să organizeze 
un punct de colectare a merelor 
pentru realizarea lor ulterioară. 
El, însă, a fost împiedicat de un 
locuitor al centrului raional Hotin, 
care l-a amenințat cu forța fizică, 
i-a stricat geamul și i-a tăiat șinele 
microbuzului cu care se depla-
sa. Poliția l-a reținut pe bărbatul 
agresiv în timp ce primea o parte 
din suma cerută. A fost demarată 
o anchetă în baza articolului 189 
punct 1 al Codului Penal al Ucrai-
nei. În prezent continuă procedu-
rile prejudiciare.

Agresor reținut de poliție   
Poliția l-a reținut pe un băr-

bat, care s-a năpustit în plină 
stradă asupra unei femei de 
31 de ani. Acesta a fost plasat 
sub strajă fără posibilitatea de 
a depune un amanet. Incidentul 

s-a produs zilele trecute aproa-
pe de miezul nopții pe una din 

străzile din centrul regional. În 
urma unui conflict verbal băr-
batul s-a năpustit asupra femeii 
și i-a aplicat o lovitură de cuțit. 
În urma cercetărilor judiciare 
instanța urmează să pronunțe 

sentința pentru fapta comisă 
de agresor. 

Accident rutier la Vijnița
Un microbuz tip Volkswa-

gen-T4 a ieșit de pe șosea și s-a 
lovit violent de un copac. Drept 
rezultat au avut de suferit patru 
persoane. Accidentul s-a produs 
în ziua de 16 iulie, în localitatea 
Zeleniv, raionul Vijnița. Șoferul 
microbuzului, un locuitor de 57 de 
ani al satului Sloboda-Banyliv, a 
pierdut controlul volanului și a ieșit 
de pe șosea. Cei patru pasageri 
aflați în salon au fost spitalizați de 
urgență la Cernăuți cu traume de 
diferit grad. Testarea medicală a 
arătat că șoferul microbuzului nu 
consumase alcool. 

Curtea de Apel Cernăuți a lăsat 
în vigoare decizia instanței raionale 
Sadagura, conform căreia condu-
cătorul unei subdiviziuni din cadrul 
Direcției de stat pe problemele 
muncii, care a fost reținut pentru 
luare de mită, a fost condamnat la 
cinci ani de privare a libertății cu 
privarea de dreptul de a mai ocupa 
funcții respective pentru un termen 
de trei ani. Anchetatorii au constatat 

că funcționarul a cerut și a primit de 
la un cetățean 1.500 de dolari ame-
ricani. El a primit acești bani pentru 
a favoriza concluziile pozitive ale 
comisiei, care a cercetat circum-
stanțele decesului conducătorului 
uneia dintre întreprinderile de stat 
din ținut și anume recunoașterea 
acestui deces ca fiind o întâmplare 
legată de producție.  

Cinci ani de detenție pentru 
luare de mită
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Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC

CUM SĂ FII FRUMOASĂ ȘI NEMACHIATĂ

RESPECTĂ
ÎNTOTDEAUNA 

UN RITUAL
DE ÎNGRIJIRE

Un ten sănătos îţi permite să 
arăţi impecabil fără să aplici vreun 
strop de fard. Dar, este nevoie de 
un efort constant în fiecare zi. 

* Spală-te pe faţă în fiecare 
dimineaţă şi seară, indiferent 
dacă ai fost machiată sau nu. 
În cazul în care ai purtat machiaj, 
demachiază-te apoi spală-te cu o 
loţiune potrivită tipului tău de ten. 
Vei îndepărta în acest fel impuri-
tăţile şi excesul de sebum care 
provoacă puncte negre.

* Exfoliază regulat tenul. 
De două, maximum de trei ori 

pe săptămână, exfolierea tenului 
îţi va permite să scapi de celule-
le moarte care se acumulează la 
suprafaţa pielii şi care pot bloca 
porii. De asemenea, această pe-
liculă de celule moarte împiedi-
că pătrunderea în profunzimea 

pielii a substanţelor nutritive din 
produsele de îngrijire pe care le 
foloseşti. O metodă naturală de 
exfoliere este cea cu bicarbonat 
de sodiu. Pune o jumătate de lin-
guriţă cu bicarbonat în palme şi 
masează delicat pe faţa umezită, 
apoi clăteşte.

* Hidratează tenul în fieca-
re dimineaţă şi seară. Folosirea 
unei creme hidratante adecvate 
tipului tău de ten nu este opţiona-
lă. Pentru ca pielea să se menţi-
nă suplă, netedă şi cu un aspect 

sănătos este absolut necesar 
să-i oferi nutrienţii şi protecţia de 
care are nevoie. Alege o gamă 
de creme potrivită necesităţilor 
tenului şi foloseşte o cremă nu-
tritivă de noapte, dar şi una de zi 
cu factor de protecţie. Şi pentru 

că a venit vorba de protecţie so-
lară, trebuie să ştii că este abso-
lut obligatoriu să-ţi aperi tenul de 
efectele nocive ale razelor ultra-
violete. Expune-te cu moderaţie 
la soare şi foloseşte întotdeauna 
un factor de protecţie. Razele 
UV provoacă apariţia petelor pig-
mentare şi a pistruilor, care odată 
apărute nu mai pot fi îndepărtate. 
De asemenea, sunt responsabi-
le pentru accelerarea procesului 
de îmbătrânire, cauzând apariţia 
prematură a ridurilor. 

Frumuseţea naturală a fost şi va fi întotdeauna foarte apreciată. Dar dacă 
ai ajuns treptat să fii dependentă de fond de ten, creion dermatograf sau 

ruj, este posibil să nu te simţi la fel de frumoasă şi nemachiată. Multe femei 
nici nu concep să iasă din casă fără să se machieze, chiar şi foarte puţin. 
Cel mai important lucru pe care îl poţi face pentru a fi frumoasă şi nemachi-
ată este acela de a avea grijă de ten. O piele sănătoasă va fi frumoasă fără 
să apelezi la trucuri şi produse de machiaj. Dar pe lângă un ten sănătos, mai 
poţi apela şi la câteva trucuri simple care te vor ajuta să arăţi excelent chiar 
dacă nu foloseşti fardurile. 

• Frumusețe

Cum să facem ca părul să arate extraordinar 
cu un singur ingredient în doar… 15 minute

Nu este nevoie să cheltuim mulți 
bani pentru tot felul de produse cosme-
tice de îngrijire a părului. Există un ingre-
dient ieftin și accesibil, care are același 
efect benefic asupra părului ca și produ-
sele scumpe. Este vorba de gelatină.

Gelatina este o substanță care 
conține glicină și prolină, două com-
ponente vitale pentru păr.

De ce avem nevoie: 1 l ingu-
ră gelatină, 1/2 cană de lapte, 
1 ou, 2 l inguri balsam obișnuit 

pentru păr, 2 l inguri de ulei de 
măsline.

Gelatina se fierbe în lapte, după 
care trebuie să așteptăm până lap-
tele se răcește. Apoi se adaugă 
celelalte componente în lapte și se 
amestecă bine până se obține o 

masă omogenă (poți folosi un robot 
de bucătărie). Părul se umezește 
puțin, apoi remediul se aplică pe 
păr și se acoperă cu o pungă de 
celofan. Peste 15 minute părul se 
spală.

Părul este o carte de vizită a femeii, de aceea 
fiecare doamnă vrea să aibă un păr puternic, 

sănătos și strălucitor. Însă, în virtutea multor cir-
cumstanțe, părul are mult de suferit. De aceea el 
are nevoie de o îngrijire specială și permanentă.

• Gătiți gustos împreună cu noi!

VINETE UMPLUTE CU CARNE
Ingrediente: 3-4 vinete,  200 

g ciuperci, 500 g carne de vită to-
cată, 2-3 cepe, sare,  piper negru, 
100 g caşcaval, 50 g parmezan, 
400 g roşii,  3-4 linguri ulei de 
măsline, 3-4 linguri pesmet, 1 
lingură unt, smântână, 2-3 fire de 
cimbru. 

Preparare. Vinetele se spală, 
se şterg şi se taie jumătăţi. Se 
scoate miezul cu o linguriţă, cu 
atenţie să nu se perforeze pere-
tele vinetei şi se condimentează 
cu sare. Se lasă să se scurgă 
cu gura în jos, pentru a se elimi-
na toate toxinele. Între timp, se 
prepară umplutura din carne. Se 
curăţă ceapa, se spală şi se taie 
mărunt. Se înăbuşă în ulei şi se 
adaugă carnea tocată. Se căleş-
te, după ce a scăzut, se adaugă 
condimentele după gust, piureul 
de roşii şi cimbrul. Se mai lasă 
5-6 minute. Separat, se spală 
şi se curăţă ciupercile, apoi se 
taie jumătăţi. Se umplu vinetele 
cu compoziţia de carne, se pun 
ciupercile, pesmet şi parmezan, 

deasupra şi se 
aşează în tava 
tapetată cu 
unt şi pesmet. 
Tava se dă în cuptorul încălzit în 
prealabil şi se lasă să se rume-
nească 40 de minute. Se servesc 
cu parmezan şi smântână şi se 
ornează cu cimbru proaspăt.

CHIFTELE DIN PEȘTE
Chiftelele de pește sunt atât de delicioase și 

ușor de preparat, încât ar fi păcat să nu le gătiți.
Ingrediente. 500 g peşte, 4 

felii de franzelă, 500 ml lapte, 4 
ouă, 4 linguri brânză rasă, sare, 
piper, 4 linguri mălai, ulei, pentru 
prăjit.

Preparare. Se mărunţeşte 
peştele, îndepărtând toate oa-
sele şi pielea. Încorporezi feliile 
de franzelă înmuiate în lapte şi 
stoarse bine, ouăle, brânza rasă, 
sare şi piper după gust. Formezi 
chiftelele cu mâna umedă, le dai 
prin mălai şi le prăjeşti în ulei 
încins, pe toate părţile, până se 
rumenesc. Se scot pe şervete de 
hârtie, pentru a se absorbi exce-
sul de ulei. Se servesc cu sos de 
roşii.

PRĂJITURĂ CU CAISE
O prăjitură plină de savoare, gustoasă și foarte 

ușor de preparat. 
Ingrediente: 500 g caise, 10 

g zahăr vanilat, 200 g făină, 10 g 
praf de copt, 1/2 linguriță sare, 4 
ouă, 200 g zahăr, 4 linguri ulei, 4 
linguri lapte. 

Preparare. Caisele se spală, 
se taie pe jumătate, se înlătură 
sâmburii. Se pun într-un castron 
și se presară zahărul vanilat pes-
te ele. Într-un vas cernem făina 
cu praful de copt și sarea. Se-
parăm albușurile de gălbenușuri. 
Batem gălbenușurile împreună 
cu zahărul. Adăugăm uleiul și 
laptele.  Amestecăm bine - cu un 
mixer de preferat. Apoi, adăugăm 
făina cernută și amestecăm până 
la omogenizare. Batem bine al-
bușurile şi le încorporăm în com-
poziție, amestecând ușor cu o 
lingură. Compoziția se pune în-
tr-o tavă unsă cu unt sau tapetată 
cu hârtie pergament. Caisele le 
aranjăm în compoziție una lângă 

alta. Se dă la cuptor, preîncălzit 
la 180 grade C, pentru 40-45 mi-
nute. Se lasă să se răcească în 
tavă. După ce s-a răcit se poate 
presăra zahăr pudră.

POFTĂ BUNĂ!

TRUCURI  CULINARE
* Pentru ca legumele fierte să-şi păstreze 

culoarea, se scot din apa în care au fiert şi 
se pun într-un vas cu apă rece sau cuburi de 
gheaţă. 

* După ce aţi copt ardeii, se învelesc în hâr-
tie absorbantă umedă şi după câteva minute se 
vor curăţa de pieliţă foarte uşor.

* Mirosul de broccoli poate fi atenuat, dacă, după gătire, se pune 
deasupra o felie de pâine uscată.

* Sfecla fiartă se curăţă foarte uşor, dacă se pune imediat în apă 
rece.
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Pagină realizată
de Vasile CARLAŞCIUC

„ÎN ROMÂNIA SUNTEM MAI CUNOSCUȚI, DECÂT LA NOI ACASĂ” 

– În cei 26 de ani de când există corul 
evoluarea la Focșani a fost cea mai impre-
sionantă: și pentru coriști, și pentru publicul 
care ne-a ascultat și ne-a aplaudat, recu-

noaște dirijorul corului, dl Dumitru Caulea. 
Festivalul Internațional de la Focșani este, 
mai întâi de toate, un concurs, cu juriu exi-
gent. La actuala ediție au participat cinci 
colective corale, inclusiv Corul „Doina” al 

Filarmonicii din Chișinău, măiestria 
vocală a căruia este recunoscută 
de toți. Celelalte colective, cu care 
a concurat Corul „Dragoș Vodă”, au 
performanțe la fel de încântătoare. 

Din componența lor fac parte persoane cu 
studii muzicale speciale, ba chiar superioa-
re, iar repetițiile se desfășoară de două-trei 
ori pe săptămână. La așa ceva noi putem 
doar să visăm. Evoluarea noastră a fost 

apreciată cu o Diplomă 
de excelență și aceas-
tă mențiune ne inspiră 
la noi realizări în viitor. 
I-am uimit pe membrii 
juriului și pe spectatori 
prin timbrul și energia de 
vibrație a vocii, prin pa-
triotismul și românismul 
nostru. Putem spune 
că am urcat pe o nouă 
treaptă a măiestriei și 
trebuie să ne menținem 
pe ea. 

– Următoarea evo-
luare a Corului „Dra-
goș Vodă” va fi în ca-
drul sărbătorii „Limba 

noastră cea română”, care va avea loc la 
Cernăuți la începutul lui septembrie. 

–Trebuie să ne pregătim de ea la modul 
cel mai serios. Limba maternă este flamu-
ra noastră spirituală, de aceea în mesajul 

sărbătorii nu se înscriu cântecele de voie 
bună și vesele. Vom introduce în repertoriu 
câteva piese patriotice. Ne bucură faptul 
că se înscriu la cor și tineri, deci avem vi-
itor. 

– Nu planificați să concertați în satele 
românești din regiune? 

– Acesta este un vis al meu. Reiese 
că în România, unde suntem deseori invi-
tați, am devenit mai cunoscuți decât la noi 
acasă. Societățile noastre național-cultu-
rale au filiale în satele regiunii și nu cred 
că prezintă anumite greutăți să fim invi-
tați la ziua şi hramul satelor. Uneori avem 
nevoie numai de invitație, căci posibilități 
de a ne deplasa noi găsim. Am vorbit cu 
unii primari în această privință și am fost 
auziți. Deci, carul s-a urnit din loc. Corul 
„Dragoș Vodă” este un mesager al cân-
tecului românesc, de aceea evoluarea lui 
în localitățile rurale este foarte necesară 
acum, când se pune preț pe cultura na-
țională. 

Recent, Corul „Dragoș Vodă” al Societății pen-
tru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din 

Cernăuți a mai adăugat o ramură de laur în coroana 
slavei sale, participând cu succes la cea de a XVIII-a 
ediție a Festivalului Internațional de Muzică Corală 
„Pastorala”din Focșani. Iar cu o lună în urmă dirijo-
rului corului, Dumitru Caulea, i s-a înmânat la Boto-
șani Premiul „Teiul de Aur”. 

Totul a pornit de la aceea 
că la Casa de cultură din 

Dinăuți, raionul Noua Suliţă, 
a fost creat colectivul core-
grafic „Bucuria”, condus de 
tânărul și energicul Serghei 
Reabco. În scurt timp aici a 
apărut și o „școală de dans”, 
iar dansatorii din Dinăuți 
sunt tot mai des invitați la 
manifestările culturale din 
raion, la festivaluri din Mol-
dova și România. Cu trei ani 
în urmă a apărut ideea orga-
nizării la Dinăuți, în luna au-
gust,  a Festivalului coregra-
fic „Bucuria neamului”, cu 
participarea celor mai bune 
colective artistice din raionul 
Noua Suliță și a partenerilor 
din Moldova.  Și iată, la cea 
de a treia ediție, Festivalul 
„Bucuria neamului” va avea 
legitim un alt statut – interna-
țional. Conducătorul artistic 
al Casei de cultură din Dină-
uți, dl Vitalie Reabco, tatăl lui 
Serghei Reabco, ne explică: 

„BUCURIA NEAMULUI” SE TRANSFORMĂ DIN FESTIVAL RAIONAL 
ÎN FESTIVAL INTERNAȚIONAL

– S-a decis ca festivalul să se des-
fășoare în perioada 23-27 august. La 
el vor participa colective artistice din 7 
țări. La 23 august îi vom primi pe oas-
peți. La 24 august vom organiza pentru 
ei excursii prin ținutul nostru natal. La 
25 august pe scena Casei de cultură 
din Dinăuți vor evolua toate colective-
le coregrafice din sat, precum și artiști 
amatori din alte sate din raion. Iar la 26 

august, la Muzeul etnografic sub cerul 
liber din Cernăuți va avea loc o mare 
sărbătoare cu participarea artiștilor din 
cele șapte țări – o adevărată „bucurie a  
neamurilor”. 

Săptămâna curentă la Casa de cul-
tură din Dinăuți a avut loc ședința co-
mitetului organizatoric al festivalului, 
cu participarea reprezentanților de la 
Strasbourg. Ne străduim ca festivalul 

să fie întocmit juridic, căci pentru finan-
țarea lui este nevoie de 600 mii grivne. 
Evident că la început contăm pe spon-
sori. Iar dacă festivalul va obține cu 
adevărat statut internațional, începând 
cu anul următor pentru desfășurarea lui 
vor fi prevăzute finanțe din Bugetul de 
stat.
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Antologia lirică 
„Libertatea Cuvântului”

Nicolae DABIJA 
Mi-i teamă de o carte 

Mi-i teamă de o carte (o văd adesea și-n vis)
pe care aș deschide-o-nfrigurat
și-n paginile ei aș da de-odat… 
de toate versurile pe care încă nu le-am scris. 

De care sufletul mi-i însă, îmbibat:
precum de apă un burete; 
și solie – din partea lor – mi-i orice vis curat, 
și mi-i devreme ora cea târzie. 

Parcă mă văd citind – în acea carte
doar pân’ la mijloc orice poezie, 
știind ce-i scris, de-odată, mai departe,
cum dintr-un rând poemu-ntreg  învie.  

Și ochii-ar luneca, pustii de gânduri –
ca peste un destin ce se amână – 
peste acele, dragi și sfinte, rânduri, 
precum transcrise de-o străină mână. 

Nescrise foi ce vor sălbătăci-n sertare; 
și în amurguri vechi, cu iz amar, –
eu cartea ceea-aș răsfoi-o, arare; 
ca pe-osânditul propriul meu dosar. 

La 15 iulie, poetul-academician de la Chișinău, 
Nicolae Dabija, și-a marcat jubileul de 70 de ani. 

Academicianul Gheorghe Duca, președintele 
Academiei de Științe a Moldovei, l-a caracterizat 
astfel pe Nicolae Dabija: „O ipostază importantă 
a scriitorului Nicolae Dabija este aceea de istoric 
literar. Volumul de eseuri „Pe urmele lui Orfeu” 
valorifică documente şi date istorice adunate din 
arhivele din Moscova, Kiev, Lvov, Harkov ş.a. Un 
adevărat eveniment cultural avea să-l constituie 
apariţia, în 1987, a „Antologiei poeziei vechi moldo-
veneşti”, carte în care Nicolae Dabija scoate la lu-
mină circa 40 de texte inedite din secolele XV-XVII, 
traduse din slavonă, greacă, polonă, latină, bulga-
ră, rusă, ucraineană, identificate în arhivele din Ru-
sia, Ucraina, Polonia etc. Toate aceste remarcabile 
realizări artistice contribuie la conturarea unui po-
et-vizionar, poet-istoric, poet-cronicar”. 

Nicolae Dabija rămâne un îndrăgostit de Cernă-
uții lui Eminescu. 

CÂND CREDINȚA, SPERANȚA ȘI IUBIREA 
SUNT STĂRI PERMANENTE ALE SUFLETULUI… 

Centrul de reabilitare „Credința. 
Speranța. Iubirea”, creat cu șase ani în 
urmă, este condus de doamna Tatiana 
JIBCIN, originară din ținutul Herței. 
Recent meritele ei au fost apreciate la 
nivel de stat prin conferirea titlului de 
„Lucrător social emerit al Ucrainei”. 

– Ziua când am încetat să îmbrac ha-
latul alb a fost dramatică pentru mine, dar 
în scurt timp am înțeles că numai un medic 
poate fi și un bun lucrător social, remarcă 
doamna Tatiana Jibcin. Or, sentimentul 
de caritate predomină în ambele profesii. 
De la Herța am fost invitată la Cernăuți să 
conduc Centrul de deservire socială „Tur-
bota” („Grija”). Purtam grija oamenilor de 
vârstă înaintată și singuratici. Acolo au fost 
universitățile mele de caritate, căci numai 
un om cu suflet generos și capabil să în-
țeleagă durerea altuia se poate numi cu 
adevărat lucrător social, lucrător necesar 
societății. N-am regretat niciodată că am 
făcut acest pas, puțin o invidiam pe sora 
mea, medic-ginecolog, care zilnic asista 
la două-trei nașteri. Îi ziceam „Primești cu 
mâinile tale apariția pe lume a noii vieți, iar 
eu deseori mă preocup de funerarele bă-
trânilor singuratici decedați”. 

Tatiana Jibcin, activând încă la „Tur-
bota”, era încântată de caritatea  legen-
dară a părintelui Mihai.  

– Părintele Mihai, având unele pro-
bleme de sănătate și atâția copii bolnavi 
înfiați sau aduși la mănăstire din întrea-

ga țară, s-a gândit la un serviciu social 
corespunzător, continuă doamna Tati-
ana. Astfel, cu șase ani în urmă a fost 
creat Centrul de reabilitare „Credința. 
Speranța. Iubirea”. Copiii, care până a 
nimeri aici, de două ori au fost pedepsiți 
de soartă: li s-a luat sănătatea la naștere 

și-apoi părinții. Adică majoritatea sunt or-
fani, iar părinții celorlalți au fost privați de 
drepturile lor părintești. Părintele Mihai 
le este și mamă, și tată. La fel și dădace-
le, educatoarele, pedagogii, medicii care 
îngrijesc zilnic de ei. Copiii le spun chiar 
„mamă”. Transferându-mă cu serviciul 
aici, am însușit încă un adevăr al vieții: 
dacă n-aș fi fost medic de profesie, n-aș 
fi putut lucra la o asemenea instituție. 

În momentul de față la Centru sunt 
angajați 252 de lucrători sociali. Majorita-
tea lor sunt din satele raionului Herța. Fac 
naveta și specialiști de la Cernăuți. Sub 
tutela lor se află zi și noapte 171 de copii, 
dintre care 82 sunt bolnavi de SIDA. 

– Aici nu fiecare poate lucra: e nevo-
ie de anumite calități spirituale, continuă 
doamna Tatiana Jibcin. Pentru noi Cre-
dința, Speranța, Iubirea nu sunt cuvinte 
frumoase din predici, ci o stare perma-
nentă a sufletului. Cu băieții se ocupă 
bărbați, adică tineri care și-au asumat 
benevol această misiune pedagogică. 
Iată, Ion Gociu de la Horbova, care și-a 
făcut studiile în România, se ocupă de 
reabilitarea fizică a copiilor invalizi. Are o 

inimă generoasă și milostivă, acasă în-
grijește de mama sa, țintuită la pat. 

– Aplic chiar metodele chineze de 
tratare, spune Ion Gociu. Vom trece în 
curând și la hipoterapie – tratarea cu 
ajutorul cailor. Deja e totul pregătit. Să 
vedem și această minune… 

Fiecare lucrător de la Centru sunt oa-
meni cuvioși cu sufletul și fapta. Într-ade-
văr, este o faptă eroică de a le întoarce 
acestor copii, oropsiți de soartă, Credința, 
Speranța și Iubirea. Prin înfierea a câteva 
sute de copii, prin crearea acestui Centru 
de reabilitare părintele Mihai a schimbat 
mentalitatea localnicilor. A lăsat în suflete-
le lor sămânța adevăratei credințe, seni-
nătății, speranței și fiorul iubirii supreme. 

– La școala din Molnița învață cir-
ca 60 de copii, bolnavi de SIDA, de la 
centrul nostru. Ei prietenesc cu colegii 
de clasă, pedagogii și părinții elevilor 
din sat au o atitudine înțelegătoare față 
de  aceștia și nu caută să-i izoleze. I-au 
primit în societatea lor și aceasta este 
o minune înfăptuită de părintele Mihai. 
Odată, de la minister mi s-a plâns un 
demnitar că de mult timp nu găsește 
școală  în toată Ucraina ca să-l aranjeze 
pe un copil bolnav de SIDA. Înseamnă 
că exemplul nostru este unic, accentu-
ează doamna Tatiana. 

Mănăstirea de la Bănceni și Centrul 
de reabilitare se află într-un loc deosebit, 
binecuvântat de ceruri. 

Credința. Speranța. Iubirea – trei noțiuni, consfințite în Scripturi, care 
determină esența vieții omului. Fără ele sufletul acestuia rămâne 

pustiit și fără șansa de mântuire. „Credința. Speranța. Iubirea” este de-
numirea Instituției de stat de reabilitare „Centrul panucrainean de reabi-
litare în complex a persoanelor cu invaliditate”. Deocamdată este unica 
în Ucraina și funcționează pe lângă Mănăstirea Înălțarea Domnului din 
Bănceni. Este o continuare firească și logică a osârdiei, râvnei în credin-
ță și a milosteniei fondatorului, arhimandritului Longhin (părintele Mihai 
Jar), unicul slujitor al altarului, român de etnie, care s-a învrednicit de 
titlul de Erou al Ucrainei. 

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Pagină realizată
de Romeo CRĂCIUN

Victorie pentru FC Bucovina 
în amicalul cu FC Kristal

FC Bucovina a disputat pe 
teren propriu amicalul cu FC 
Kristal (Ciortkiv, regiunea Ter-
nopil).  Cernăuțenii au deschis 
scorul în minutul 53 al întâlni-
rii, iar în minutul 62 își sporesc 
avantajul, în urma unei lovituri 

de la 11 metri. Oaspeții reușesc 
golul de onoare abia spre sfâr-
șitul partidei. Astfel, Bucovina – 
Kristal, scor final 2:1. Între timp, 
conducerea clubului cernăuțean 
a anunțat că a parafat contracte 
cu 5 jucători noi.  

FC COROVIA A CÂȘTIGAT FINALA CUPEI
REGIUNII CERNĂUȚI LA FOTBAL 2018
La Chițmani s-a desfășurat  

finala Cupei regiunii Cernăuți la 
fotbal între echipele FC Corovia 
(raionul Hliboca) și FC Nepolo-
kivţi  (raionul Chițmani). Meciul 

s-a încheiat  cu scorul 2:0 în 
favoarea echipei FC Corovia. 
Primul gol a fost marcat în mi-
nutul 22 al întâlnirii de către Iu-
rie Antoniuk, iar în minutul 76, 

al doilea gol din penalty a fost 
marcat de căpitanul echipei, 
Denis Zacikovschi. După meci a 
avut loc ceremonia de premiere 
a câştigătorilor.

CAMPIONATUL RAIONULUI
HLIBOCA LA FOTBAL

Etapa a IX-a. Rezultate:
Grupa I
Stănești – Cupca – 3:0
 (înfrângere tehnică)
Molodia  – Ceahor – 1:2
Voloca – Tereblecea (meciul a 

fost întrerupt din cauza suporteri-
lor agresivi)

Camenca – Hliboca – 2:0
Volcineții Vechi – Tureatca – 3:0
Grupa a II-a
Stănești (2) – Mihailovca – 2:6
Lucovița – Privorochia 

  (meci amânat)
Hliboca (2) – Cerepcăuți – 4:1
Porubne – Petriceanca – 3:0

CE PREMIU ÎN BANI A ÎNCASAT FRANȚA DUPĂ
TRIUMFUL DIN FINALA CAMPIONATULUI MONDIAL
Franța a dat lovitura, după câștigarea Campio-

natului Mondial, a doua oară în istorie, și pe plan fi-
nanciar, având în vedere că forul mondial FIFA a pus 
la bătaie premii uriașe. Cocoșii galici vor încasa 38 
milioane de euro de la FIFA pentru succesul echipei 
lui Didier Deschamps, care a câștigat 6 din cele 7 
meciuri jucate la CM, singurul meci fără victorie fiind 
acel 0:0 cu Danemarca în grupe. Finalista Croația a 
încasat un premiu de 28 milioane de euro pentru locul 
2 obținut la Cupa Mondială. Rămâne de văzut care 
vor fi premiile stabilite de federațiile de specialitate 
din țările respective, pentru performanțele obținute în 
Rusia, locul 1 şi 2. Medalia de bronz a fost obținută de 
Belgia, după o finală mică în fata Angliei, 2:0.

Reamintim că FIFA a anunțat oficial când se va 
disputa Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar 
2022. Așa cum era de așteptat, turneul final va avea 

loc iarna, pentru a evita expunerea fotbaliștilor la 
temperaturile extrem de ridicate din perioada verii. 
Reprezentanții forului mondial mai trebuie să decidă 
câte echipe vor participa la această ediție de Cam-
pionat Mondial. Formatul cu 48 de echipe nu este o 
opțiune pentru Qatar 2022, aceasta urmând să fie 
aplicată abia la Mondialul din SUA, Canada și Me-
xic 2026. Deocamdată FIFA a stabilit doar perioada 
în care vor avea loc meciurile de la Mondialul din 
2022. Mulți oficiali din lumea fotbalului au fot nemul-
țumiți când au aflat că turneul din 2022 va avea loc 
în Qatar. Temperaturile care depășesc cu mult 40 de 
grade Celsius le-ar putea da mari bătăi de cap fotba-
liștilor. Tocmai de aceea FIFA a decis ca partidele să 
se desfășoare iarna. Campionatul Mondial din Qatar 
2022 va avea loc în perioada 21 noiembrie – 18 de-
cembrie.

Cristiano RONALDO, la Juventus.
Fanii i-au făcut deja lista de cerințe

Starul portughez a trecut vi-
zita medicală, şi a ajuns luni la 
campioana Italiei. În Italia, la To-
rino, ziua de 16 iulie, a fost de-
dicată în totalitate portughezului 
Cristiano Ronaldo. Câştigătorul a 
5 Baloane de Aur a mers să facă 
vizita medicală la centrul J Me-
dical, unde a fost întâmpinat de 
300 de fani. În momentul în care 
Cristiano Ronaldo a ajuns, mul-
ţimea a strigat în cor dorinţa, pe 
care speră să le-o îndeplinească 
fosta vedetă a lui Real Madrid: 
„Cristiano, adu-ne Champions 

League!". Atacantul portughez 
de 33 de ani s-a bucurat de pre-
zenţa noilor suporteri şi a împăr-
ţit primele autografe la Torino în 

calitate de jucător al lui Juventus.
Anterior Juventus anunță că 

l-a achiziționat pe Ronaldo pen-
tru suma de 100 milioane de euro 
pe care o vor achita în doi ani. 
Ronaldo va juca la Torino până 
pe 30 iunie 2022. Real Madrid a 
postat un mesaj emoționant de 
adio, în care îi mulțumește lui 
Cristiano pentru cei 9 ani de isto-
rie petrecuți pe „Bernabeu”. Pre-
sa italiană și cea spaniolă scrie 
că Juventus ar fi plătit 100 milioa-
ne de euro pentru Cristiano Ro-
naldo, cel care va primi un salariu 

anual de 30 de milioane. Ronaldo 
a marcat peste 50 de goluri în fi-
ecare din cele 8 sezoane în care 
a jucat pe „Santiago Bernabeu”.

Mai întâi de toate, trebuie să 
știți că fotbalul este sportul cel 
mai iubit în întreaga lume. Nu 
există nici un alt sport care a atins 
aceleași performanțe atunci când 
vine vorba de numărul de amatori 
de un anumit sport. Boxul a fost 
un sport ilegal, dar a fost legalizat 
în 1901. Un alt lucru interesant 
este faptul că Jean Genevieve 
Garnerin a fost prima femeie care 
a practicat paraşutismul, fiind pri-
ma care a sărit dintr-un balon cu 
aer cald în anul 1799. 1975 a fost 
anul în care prima femeie a atins 
vârful muntelui Everest, această 
femeie fiind Junko Tabei din Japo-
nia. Larisa Latynina este gimnas-
ta de sex feminin care a câştigat 
cel mai mare număr de medalii. 

Ea a fost o gimnastă rusă care a 
câştigat optsprezece medalii olim-
pice în doar trei ediţii ale Jocurilor 
Olimpice. Cele trei ediţii au fost 
organizate între anii 1956 şi 1964. 
În anul 776 î.Hr. a fost atestată 
documentar prima ediţie a Jocu-
rilor Olimpice antice care a fost 

câștigată de Corubus, iar prima 
ediție modernă a avut loc la Atena 
în 1896. Trei sute de sportivi au 

luat parte în unsprezece jocuri și 
nu a existat nici o femeie implica-
tă. Este foarte interesant de știut 
că golful a fost primul sport care a 
fost jucat pe Lună.

CURIOZITĂȚI DIN SPORT
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BANCURI
Doi prieteni se întâlnesc după 

mai multă vreme.
– Ce mai faci, Ghiţă, cum o duci?
– Mulţumesc de întrebare. Bine.
– Cu nevasta cum te mai împaci? Ştiu că 

după nuntă mergea totul bine. 
– Nu e rău nici acum. De două zile nu vorbeş-

te cu mine.
– Aoleu! Dar ce s-a întâmplat?
– A scotocit prin contactele din telefonul meu 

şi mare ne-a fost mirarea când formând „Sex pe 
gratis”, a sunat telefonul ei. 

* * *
Vine soţul acasă seara după o zi de muncă 

foarte obosit. 
– Soarele meu. Nu vreau nimic altceva decât 

să mănânc şi să mă prăbuşesc în aşternut. Ce 
avem la cină?

– Îţi spun imediat, zice soţia pe un ton se-
rios. Fiul tău are nota doi la mai multe obiecte 
pe semestru, mâine trebuie să achităm plata la 
universitate pentru studiile fiicei, iar pe poşta ta a 
parvenit un mail în care se spune că păpuşica ta 
de amantă este un pic gravidă. Să-ţi mai prepar 
ceva?

– Nu, nu. Am mâncat pe săturate. Mulţumesc.
* * *

Un orator motivaţional foarte cunoscut îşi în-
treţinea publicul. La un moment dat a spus:

– Cei mai buni ani din viaţa mea au fost petre-
cuţi în braţele unei femei care nu era soţia mea!

La auzul acestei afirmaţii, publicul a rămas 
uimit. Oratorul a adăugat:

– Iar acea femeie a fost mama mea!
Râsete şi aplauze. O săptămână mai târziu, 

un manager instruit de către acest orator a în-
cercat să plaseze această glumă de efect acasă. 
Fiind uşor afumat, a spus:

– Cei mai buni ani din viaţa mea au fost petre-
cuţi în braţele unei femei care nu era soţia mea!

Soţia sa a început să spumege de furie. În-
cercând să-şi amintească preţ de 20 de secunde 
a doua parte a glumei, managerul a trântit în cele 
din urmă:

– Şi nu-mi amintesc cine era.

* * *
Un bărbat îşi vede prietenul în bar îngândurat 

de tot.
– Ce ai de eşti atât de îngândurat?
– Înţelegi, răspunde acela. Nu pot să-mi 

amintesc ce mi-a spus soţia: să beau o halbă de 
bere şi la ora zece să fiu acasă sau să beau zece 
halbe şi să vin acasă la ora unu.

* * *
La medic.
– Domnule doctor, mă doare grozav piciorul 

stâng. Care să fie cauza?
– Eu cred că totul e legat de vârstă.
– Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Pi-

ciorul drept are tot atâţia ani, dar el nu mă doare 
deloc.

* * *
O femeie îi spune alteia:
– Nu îţi este teamă că te înşeală bărbatul? Îl 

văd mereu că aleargă după femei!
Cealaltă îi răspunde râzând:
– Nu îmi fac griji, este ca şi cum ar alerga 

un câine după maşini, când ajunge să prindă din 
urmă o maşină, se va opri şi nu va şti ce să facă 
mai departe. Aşa este şi bărbatul meu.

Mamă – suflet divin!

Necazurile în familia lui 
Valentin au început de la o 
simplă vizită a unei prietene 
de-a Mariei (așa o chema pe 
fosta lui soție). Era într-o seară 
splendidă de toamnă, învăluită 
de aroma frunzelor galbene, 
ce îmbăta totul în jur. Corne-
lia venise din Polonia cu vreo 
două săptămâni în urmă după 
câțiva ani de ședere acolo. 
Și-a cumpărat femeia la Cer-
năuți o mașină, pe cale urma 
s-o lase în grija fratelui. Venind 
în vizită, i-a îndemnat pe Va-
lentin și pe Maria la un suc în 
oraș pentru a mai sta de vor-
bă. Cele două erau prietene 
din copilărie, ba au stat chiar 
într-o bancă. Au fost de nedes-
părțit până la balul de absolvi-
re. După aceea au luat-o care 
încotro. Cornelia a plecat la un 
unchi stabilit cu traiul în sudul 
Moldovei, unde a întâlnit ma-
rea ei dragoste. S-a căsătorit, 
dar mariajul nu a fost de lungă 
durată. La numai patru luni a 
divorțat și, îndemnată de niș-
te femei din acel sat, a plecat 
la câștig în Polonia. Acolo s-a 
stabilit și nu prea vroia să vină 
acasă…

Maria a ales să studieze 
după școală medicina la un 
colegiu din oraș. După absol-
virea lui a fost angajată la un 
spital, unde l-a întâlnit pe Va-
lentin, care a cucerit-o de la 
prima vedere. Îi plăcea felul 
lui de a fi, manierele de bună 
educație și mai ales modul de 
a se comporta cu pacienții. 
Valentin era mai mare cu cinci 
ani decât Maria și avea deja o 
mică vechime de muncă în ca-
litatea-i de medic. După vreo 
câteva luni de întâlniri roman-
tice, bărbatul a cerut-o de la 
mama (și ea în trecut medic). 
Au jucat o nuntă frumoasă și 
au început să-și facă planuri 
pentru viitor. Tinerii au trecut 
cu traiul în apartamentul lăsat 
de la tatăl lui Valentin ca moș-
tenire. După decesul soției 
bătrânul se mutase cu traiul în 
Italia la fiică-sa mai mare sta-

bilită acolo. Cei doi și-au dorit 
o fiică, dar la vreo 11 luni după 
nuntă barza le-a adus doi ge-
meni frumoși. Rudele și prie-
tenii le-au urat la botez noroc 
și succese în toate. Petrică și 
Olguța au adus o rază de lu-
mină proaspătă în casa părin-
ților. Maria era ajutată în toate 
de mama, iar Valentin fugea 
bucuros acasă după orele de 
muncă pentru a fi alături de cei 
dragi cât mai mult timp. Peste 
un și ceva Dumnezeu le-a mai 
dăruit un fecioraș. Toate mer-
geau ca în poveste. Familia își 
trăia viața din plin, bucurân-
du-se de orice clipă. 

Și iată, acea întâlnire 
ciudată. Cornelia a stat vreo 
două ore de vorbă cu priete-
na, îndemnând-o să vină și ea 
peste hotare.

– Copiii îți sunt încă mici. 
Poți să vii doar pentru un se-
zon. La strâns căpșune se 
câștigă foarte bine. Te întorci 
cu un ban mai bun și iată că 
gata vei fi mai înainte. 

Când i-a spus lui Valentin 
despre intențiile sale, acesta 
nici nu a vrut să audă.

– Femeie, avem ce mân-
ca, avem ce îmbrăca, avem 
un serviciu pe plăcere. Ce 
ți-ar lipsi de te duci de lângă 
copii?

Până la urmă, Valentin, 
dar și mama-soacră, care a 
fost categoric împotrivă, au 
fost convinși că ea se va duce 
doar pentru un sezon și, dacă 
toate vor merge bine, va mai 
pleca pentru puțin timp.

Acel sezon de lucru a du-
rat vreo doi ani buni. Maria a 
lucrat mai întâi în câmp, după 
cum spunea, iar apoi s-a an-
gajat să facă curățenie prin 
casele oamenilor. Câștiga 
destul de bine, trimitea bani 
acasă regulat și-i suna pe cei 
dragi în fiecare zi. Cei de aca-
să nu duceau lipsă de nimic 
decât de soție și de mamă. 
De la un timp apelurile telefo-
nice au început să se răreas-
că. Simțea bărbatul că ceva 

nu este în regulă, dar se îm-
păca cu gândul că femeia are 
mult de lucru și nu întotdeau-
na reușește să le telefoneze. 
Într-o zi a decis să încerce să 
dezlege suspiciunile.

– Maricică, scumpo, dacă 
ai mult de lucru și nu poți să vii 
curând mă duc eu până la tine.

– Nu face, dragul meu, i-a 
zis femeia. Mai rabdă un pic și 
ne vom vedea. Va veni și ziua 
ceea când vom fi iarăși împreu-
nă cu toții – noi și copilașii noștri.

I-a vorbit atât de blând, 
încât bărbatul nu a mai insis-
tat. S-a împăcat cu situația 
și s-a pus iarăși pe așteptat. 
Marea i-a fost mirarea când 
într-o după amiază, întors de 
la serviciu, a găsit între ziare 
un plic, sosit din Polonia. L-a 
cuprins imediat o frică neînțe-
leasă, dar s-a luat în mâini și 
a deschis plicul. Era un răvaș 
de la Maria. Nu bănuia bietul 
om atunci că este o scrisoare 
de adio și că scumpa lui soție 
nu va mai reveni. „Iartă-mă, 
dragul meu Valentin. Nu mă 
mai întorc acasă. Am întâlnit 
aici, în Polonia, un bărbat de 
care m-am îndrăgostit. Știu că 
sunt vinovată în fața ta și în 
fața copiilor noștri. Crede-mă, 
nici eu nu sunt de fier, dar cu 
soarta nu te joci. Adio”.

Mai multe zile la rând Va-
lentin nu vroia să conștientize-
ze că gingașa lui Maria a putut 
să-i facă o astfel de pacoste. 
Nu a dormit omul mai multe 
nopți la rând. A chibzuit mult, 
dar până la urmă nu a înțeles 
de ce s-a întâmplat astfel. Și 
atunci a hotărât să apeleze la 
ajutorul mamei-soacre. Aceas-
ta a încercat să-și telefoneze 
fiica, dar în zadar. După câ-
teva zile i-a trimis un mesaj 
cu un conținut asemănător, 
rugând-o să-și asume rolul 
de mamă, pentru ca Valentin 
să-și poată aranja viața. Bietul 
om, însă, nici nu se gândea 
să se uite la vreo femeie. S-a 
dedicat întrutotul copiilor, și-a 
mai găsit un loc de muncă 

adăugător pentru a putea adu-
ce un venit în plus familiei. 

Într-o după amiază de ia-
nuarie Valentin ieși cu copiii la 
săniuș. Admirându-și odrasle-
le, bărbatul nici nu a observat 
cum de el s-a apropiat o fe-
meie pentru a-l întreba adre-
sa spitalului din apropiere.

– S-a întâmplat ceva? – a 

sărit el brusc. Sunt medic și 
aș putea să vă ajut.       

– Mulțumesc, răspunse 
zâmbind femeia. Totul e bine. 
Eu, de asemenea, sunt me-
dic. Voi fi angajată la acel spi-
tal în secția de pediatrie.

Femeia privi cu blândețe 
la copiii veseli ai lui Valentin.

– Să vă fie sănătoși. Sunt 
extraordinar de drăguți.

A doua zi cei doi aveau să 
afle că sunt colegi și vor lucra 
în aceeași secție. Iar peste 
o lună au fost trimiși la niște 
cursuri la Kiev. Acolo avea 
să afle Valentin trista istorie 
a acestei doamne frumoase 
de 35 de ani. După absolvirea 
facultății, Tatiana s-a căsătorit 
cu un om de afaceri italian. 
La scurt timp avea să conști-
entizeze că pe el îl interesea-
ză numai banii. Când a aflat 
bărbatul că este gravidă, a 
îndemnat-o imediat să se de-
baraseze de sarcină. 

– Ce greșeală am făcut 
atunci. Tot acest timp m-am 
dedicat serviciului pentru a-mi 
cicatriza rana din suflet. Exis-
tă, oare, vreo femeie în lumea 
asta, care n-ar vrea să fie 
numită mamă? – s-a întrebat 
Tatiana oftând.

– Pentru tine totul este 
înainte, a intervenit Valentin și 
a îmbrățișat-o. Dacă-mi per-
miți, aș vrea să te ajut…

…Valentin și Tatiana ieșiră 
la balcon pentru a savura fru-
musețea orașului în noapte. 
Dintr-odată s-au auzit strigă-
tele vesele ale copiilor.

– Tăticule, vreau ca Tati-
ana să trăiască împreună cu 
noi. Mămica oricum nu mai 
vine, i-a spus rugător Olguța.

– Să vedem ce spun frățiorii 
tăi, i-a răspuns Valentin, mân-
gâindu-i șuvița galbenă de păr.  

Așa au început cei cinci 
să conviețuiască împreună. 
Acum îl așteaptă împreună pe 
al șaselea membru al familiei, 
ghicind în permanență cine va 
fi – frățior sau surioară.

Dumitru VERBIŢCHI 

Valentin nu și-a putut reveni vreo jumătate de an din 
șocul, cauzat de misterioasa evadare a soției cu altul. 

Încerca omul să rămână calm, mai ales în prezența copiilor, 
cărora le spunea că mama este plecată la câștig peste ho-
tare și va reveni în cel mai scurt timp. Aproape un an i-a tot 
hrănit cu promisiuni până când pe strada lor nu a strălucit 
din nou soarele. 
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Rubrică susţinută
de Valeria ŞTEFUREAC

DE CE AMORȚESC DEGETELE? IATĂ CARE SUNT CAUZELE 
ACESTEI  PROBLEME

Este afectat fluxul de sânge
Amorțeala mâinilor, care se simte ca niște furnicături sau pierderea sensibilității cuta-

nate pe termen limitat, este o reacție ce poate apărea din mai multe motive. Unul dintre 
motive este fluxul scăzut al sângelui în anumite zone sau lezarea nervilor. Amorțeala mai 
poate apărea și în urma unor traumatisme sau din cauza unor inflamații sau infecții. Amor-
țeala mâinilor nu indică boli foarte grave, dar se întâmplă ca aceste simple furnicături să 
anunțe accidente vasculare cerebrale sau tumori.

Parestezia, adică amorțeala mâinilor, poate anunța boli sau tulburări ce împiedică  flu-
xul de sânge sau lezează nervii. De altfel, cele mai multe femei trec prin aceste stări în 
perioadele de menstruație sau când au deficit de calciu. Oricum ar fi, parestezia este un 
semn că ar trebui să vizitaţi medicul, mai ales dacă vi se întâmplă des.

Poate vi s-a întâmplat să amorțească degetele de la mâi-
ni sau de la picioare. Dacă se întâmplă rar, nu luăm în 

seamă și trecem cu vederea, dar dacă se întâmplă destul 
de des, este nevoie de o atenție mai sporită. Iată de ce 
amorțesc degetele de la mâini și când ar fi cazul să faceţi 
o vizită la medic. 

 Lipsa de calciu, magneziu 
sau vitamine

Amorțeala degetelor de la mâini poate 
apărea atunci când dormi pe mâini, dese-
nezi, folosești intensiv mâna, fie că scrii pe 
hârtie sau la calculator. De obicei, amor-
țeala dispare după câteva minute sau chiar 
mai repede, dacă faci un mic masaj și în-
tinzi mâinile.

O cauză a amorțelii poate fi sindromul 
de tunel carpian, care produce amețeli, fur-
nicături și mici dureri la nivelul degetelor 
și palmei. Apar cel mai 
adesea la mâna care 
se folosește cel mai 
des. De obicei, simpto-
mele sunt supărătoare 
în timpul nopții, dar pot 
fi înlăturate în urma 
unei intervenții chirurgi-
cale, care deblochează 
nervul median presat.

Cel mai probabil, 
mai ales dacă te știi o 
persoană sănătoasă, ai 
deficit de vitamine B12, 
B6, B1, B3 sau PP (ni-
acină) sau vitamina E. 
Aceste vitamine, pre-
cum și magneziul sunt 

importante pentru funcționarea optimă a 
nervilor periferici. Lipsa de vitamine pro-
voacă amorțeli la membrele superioare și 
inferioare.

 Alte cauze ale amorțelii mâinilor pot 
fi problemele ortopedice, precum fracturi, 
osteoporoză sau poate un aparat cu ghips 
prea strâns. Persoanele care nu beau apă 
și consumă alcool pot avea probleme cu 
furnicăturile la degetele mâinilor.

TOPUL PLANTELOR CARE CURĂȚĂ ORGANISMUL DE TOXINE

SOCUL
Socul este una dintre cele mai in-
dicate plante pentru curele rapide 
de detoxifiere. El are efect laxativ, 
ajutând la eliminarea eficientă a 
toxinelor. În plus, socul ajută şi la 
scăderea în greutate, prin elimina-

rea apei din ţesuturi şi prin îmbu-
nătăţirea digestiei.

Ceaiul de soc se prepară ast-
fel: în 250 ml apă clocotită se adau-
gă trei linguriţe de flori de soc. Se 
lasă la infuzat 15 minute, se stre-
coară ceaiul şi se bea călduţ. După 
o cură de una-două săptămâni cu 
un ceai neîndulcit pe zi, te vei simţi 
revigorat şi plin de energie.

FRUNZELE
DE URZICĂ

O cură de trei-patru săptă-
mâni cu câte trei căni de ceai de 
urzică pe zi curăţă organismul de 
substanţe nocive şi-l revitalizează. 
Bogat în minerale şi în vitamine, 
ceaiul de urzică stimulează diges-

tia şi secreţia bilei.
Cât timp vei urma cura cu ceai 

de urzică, vei urina mai des. Nu 
trebuie să te îngrijorezi, este un 
efect normal, astfel eliminându-se 
substanţele toxice din sânge. Cea-
iul se face dintr-o lingură de plantă 
mărunţită la o cană cu apă clocotită, 
lăsată acoperită timp de 15 minute.

PĂPĂDIA
Păpădia curăţă şi întăreşte 

pereţii vaselor de sânge şi elimină 
colesterolul rău din sânge. Planta 
este cunoscută mai ales pentru 
stimularea activităţii ficatului şi 

pentru efectul ei de curăţare de 
toxine a acestuia.

Urmează o cură de cel puţin 12 
zile cu sirop (1-3 linguriţe înainte de 
fiecare masă) sau cu tinctură de pă-

pădie (o linguriţă înainte de masă, 
cu miere sau în ceai). Siropul şi tinc-
tura de păpădie pot fi procurate în 
magazinele cu produse naturiste.

RĂDĂCINA
DE CICOARE

Denumită şi „prietena ficatu-
lui”, cicoarea este utilizată atât 
pentru a trata bolile de ficat, cât 

şi pentru purificarea organismului. 
Are efect antioxidant şi ajută la cu-
răţarea rinichilor.

Se prepară decoctul din două 
linguriţe de rădăcină mărunţită 
în 200 ml de apă rece. Se fierbe 
cinci minute şi se bea ceaiul călduţ 
în trei reprize, înainte de mesele 
principale. O cură de două săptă-
mâni cu cicoare ajută la creşterea 
secreţiei de bilă şi la refacerea ce-
lulelor hepatice.

(Leacuri şi terapii)

 Atacul ischemic tranzitoriu

Persoanele stresate, care nu reușesc 
să se odihnească cât trebuie, care trăiesc 
într-un mediu în care informațiile circulă 
prea mult și prea repede, este posibil să se 
confrunte cu amorțeala degetelor de la mâi-
ni din cauza atacurilor de panică. Acestea 
sunt însoțite de furnicături în degete și pot fi 
cauzate de un amestec de oboseală, lipsă 
de magneziu și vitamine. De altfel, furnică-
turile pot fi însoțite și de tremurături.

Amorțeala degetelor de 
la mâini poate ascunde, to-
tuși, boli mai grave, precum 
atacul ischemic tranzitoriu 
sau boala lui Raynaud. În 
aceste cazuri, amorțeala 
este provocată de reducerea 
sau chiar blocarea fluxului 
sanguin către o parte din 
creier, din cauza unui cheag 
de sânge.

 Simptomele sunt trecă-
toare, căci fluxul se restabi-
lește după câteva minute. Nu 
la fel se întâmplă și în cazul 
unui atac cerebral vascular, 
care poate provoca paralizie.

În cazul bolii lui Raynaud, 
vârfurile degetelor de la mâi-
ni amorțesc și devin albastre, 
lucru ce se agravează la frig 
și la stres. Această boală 

apare din cauza unui spasm trecător ce blo-
chează fluxul sângelui către degete. Este o 
boală ce apare mai des la femei decât la 
bărbați.

 Anumite boli sistemice pot fi însoțite de 
parestezii. Iată ce boli mai poate ascunde 
simpla amorțeală a degetelor: leziuni vas-
culare sau hemopatii, inflamații cronice, hi-
pertiroidism, tumori benigne care apasă pe 
nervi, afecțiuni renale sau hepatice.

Deși le pui adesea pe seama suprasolicitării, du-
rerile de cap frecvente și stările persistente de 

oboseală sunt semne care arată că organismul are 
nevoie de o pauză, dar și de o cură de detoxifiere. 
Iată ce plante curăță eficient organismul de toxine.
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BERBECUL. Ceva se termină acum, în 
plan sentimental, pentru a lăsa loc la altceva 
mai bun, mai promițător. Stai destul de bine la 
capitolul creativitate, decizii care vizează stu-
diile. Foloseşte experiența acumulată în trecut 
pentru ca să poţi găsi adevăratul drum. Spre 

sfârșitul acestei săptămâni pui mai mult accent pe relația 
de cuplu sau de parteneriat. Este posibil să pleci într-o că-
lătorie, să te bucuri de realizări în cadrul unui parteneriat.

TAURUL. Pot avea loc modificări semnifi-
cative și care vizează casa, familia.  Este șan-
sa ta de a te folosi de propriile abilități pentru 
a reuși să progresezi mai mult, în plan profe-
sional și financiar. În partea a doua a acestei 
săptămâni comunici mai mult cu persoane de 

sex opus, te implici în acțiuni comune.  La sfârșitul peri-
oadei analizate te preocupi de punerea în practică a unor 
idei  legate de locul de muncă. 

GEMENII. Este posibil să ai parte și de 
unele certuri, acuzații venite din partea unor 
prieteni. Totul va depinde de capacitatea ta de 
a te mobiliza și de a-ți susține punctul de ve-
dere.  În partea a doua a săptămânii te implici 
mai mult în ceea ce ține de casă, gospodărie, 

fiind decis să porți discuții sincere, directe cu persoana 
dragă. Nu vor lipsi nici emoțiile, pasiunea, trăirile duse la 
extrem, în plan sentimental. 

RACUL. Chiar dacă lucrurile nu stau prea 
grozav, la capitolul carieră, ai totuși ocazia să 
găsești noi resurse de venituri.  Nu vei duce 
lipsă de idei și inițiative, de inspirație și capa-
citatea de a lega noi prietenii. Spre sfârșitul 
acestei săptămâni se mai lămuresc anumite 

aspecte care țin de casă, familie. Este recomandată o pe-
rioadă de solitudine și meditație. 

LEUL.  Putem să vorbim despre un nou 
început în plan personal, relațional, activități 
pe care le demarezi acum. Stai foarte bine 
la capitolul studii, comunicare, călătorii. Cert 
este că poți pune acum bazele unor activități, 
relații care se vor derula. Este recomandat să 

adopți o atitudine pozitivă, plină de încredere şi să porți 
discuții interesante cu prietenii apropiați despre cum ai 
putea aduce mai mulți bani în contul personal.

FECIOARA. Este timpul să vorbim despre 
sacrificii, renunțări, hotărârea de a pune punct 
unei relații.  Te poți confrunta cu o stare de 
frică în privința lucrurilor care nu se derulează 
așa cum ți-ai fi dorit. Spre sfârșitul acestei pe-
rioade vei reuși să dai dovadă de mai mult op-

timism, ești mai încrezător în viitor, mai ales dacă vorbim 
și despre primirea unor bani, beneficii materiale. 

BALANŢA. La începutul acestei săptă-
mâni ești oarecum neîncrezător în privința 
unei asocieri, unui parteneriat. Cert este că te 
gândești destul de serios să faci unele schim-
bări importante care vizează relația cu priete-

nii apropiați. Spre sfârșitul acestei perioade ți-ar prinde 
bine să revii asupra unor preocupări pe care le-ai cam 
abandonat. Este momentul să te regăsești, să te reechili-
brezi la nivel emoțional. 

SCORPIONUL. Se anunță o serie de 
schimbări în carieră, în privința locului de 
muncă și a relațiilor cu șefii direcți. Ai țeluri 
destul de curajoase de îndeplinit și chiar nu ai 
de ce să te temi. Chiar dacă treci acum prin-
tr-o perioadă ceva mai agitată va trebui să te 

mobilizezi și să iei în calcul și partea frumoasă a vieții. 
Concentrează-te pe îndeplinirea strictă a unui țel clar, 
care îți va aduce și reușite financiare pe termen lung.

SĂGETĂTORUL.  Este o perioadă favo-
rabilă pentru munca de cercetare, studii. Este 
un moment propice pentru a aprofunda latura 
spirituală a vieții. La sfârșitul perioadei anali-
zate te poți bucura de o mai bună colaborare 

cu prietenii apropiați. Relația de familie este oarecum ten-
sionată, fiind nevoie de mai multă atenție și dedicare din 
partea ta. 

CAPRICORNUL.  Este posibil să te im-
plici într-o relație în care să se pună mai mult 
accent pe latura financiară. Tot în această 
perioadă putem să vorbim despre taxe, impo-
zite, credite, dar și posibile moșteniri, despre 

ce și cine, cât și în ce condiții are de primit bani, averi. 
Spre sfârșitul acestei săptămâni ești mult mai preocupat 
de imaginea ta publică, de avantajele pe care le poți ob-
ține în carieră. 

VĂRSĂTORUL. Te  pregătești pentru o 
transformare esențială și care vizează planul 
de căsătorie. Cert este că vor urma schimbări 
în perspectivă, în plan relațional. Spre sfârșitul 
acestei perioade te gândești serios să schimbi 

locul de muncă şi să pleci la drum lung sau vrei să ajungi 
la o destinație unde să te întâlnești cu cineva drag. Este 
timpul să te preocupi mai mult de propria persoană. 

PEŞTII.  Ai cam  obosit de atâta muncă și 
osteneală legate de obligațiile care țin de ser-
viciu. Este timpul să privești latura frumoasă a 
lucrurilor. Ai acum ocazia să faci o schimbare 
importantă și favorabilă, în plan profesional. 

Poți să ajungi la concluzii interesante legate de relația de 
mariaj. La sfârșitul săptămânii te poți aștepta la câștiguri 
venite de pe urma unei afaceri personale.

HOROSCOP
23.07-29.07.2018

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна 
територіальної громади м.Чернівців для передачі в оренду:

Лот 1

Назва об'єкта 
оцінки

Місцезнаходження 
об'єкта оцінки

Баланс-
оутримувач

Мета проведення 
незалежної оцінки

Площа
об'єкта
оцінки

Нежитлове 
приміщення
1 поверху

вул. Героїв 
Майдану, 226 

Управління охорони 
здоров"я - КМУ міська 

лікарня №1

для проведення 
конкурсу

на право оренди
73,6

Нежитлове 
приміщення
1 поверху

вул. Головна, 9 ДЖКГ
для проведення 

конкурсу на право 
оренди

66,8

Нежитлове 
приміщення 
1 поверху та 

підвалу
вул. Сковороди,1 ДЖКГ

для проведення 
конкурсу на право 

оренди
86,95

Умова конкурсу: термін виконання робіт – 7 календарних днів, загальна вартість робіт, що пропонується  
– до 2400 грн. 

Лот 2

Назва об'єкта 
оцінки

Місцезнаходження
об'єкта оцінки Балансоутримувач

Мета 
проведення 
незалежної 

оцінки

Площа
об'єкта
оцінки

Нежитлове 
приміщення 

окремих будівель
вул. Хотинська, 41-Є,

(не підлягає приватизації)
МКП «Чернівціспец-

комунтранс»
для передання

в оренду
1696,6 
та 74,9

Нежитлове 
приміщення
2 поверху

вул.Фізкультурна, 5 (не 
підлягає приватизації) ЗОШ 24 для передання

в оренду 51,8

Нежитлове 
приміщення 
1 поверху, 

(підтрибунні 
примішення)

О.Гузар, 1 КСОП "Буковина" для передання
в оренду 29,8

Умова конкурсу: термін виконання робіт – 7 календарних днів, загальна вартість робіт, що пропонується  
– до 2500 грн. 

Лот 3

Назва об'єкта 
оцінки

Місцезнаходження об'єкта 
оцінки Балансоутримувач

Мета проведення 
незалежної 

оцінки

Площа
об'єкта
оцінки

Нежитлове 
приміщення 1 та

2 поверху
вул. Героїв Майдану, 109-А 
(не підлягає приватизації)

МКП «Чернівці-
теплокомуненерго»

для проведення 
конкурсу на право 

оренди
210,10

Нежитлове 
приміщення
1 поверху

вул. Комарова, 7-А МКП «Чернівці-
теплокомуненерго»

для проведення 
конкурсу на право 

оренди
82

Умова конкурсу: термін виконання робіт – 7 календарних днів, загальна вартість робіт, 
що пропонується  – до 1800 грн. 

Конкурсна документація подається до департаменту економіки міської ради не пізніше ніж за три 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання 
претендент до участі у конкурсі не допускається. 

Претенденти подають замовнику конкурсну документацію з описом підтвердних документів.
Конкурсна документація претендента складається із:
– підтвердних документів;
– конкурсної пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, а також строку виконання робіт (у 

календарних днях), підписаної претендентом і скріпленої печаткою (у разі її наявності) та запечатаної в 
окремому конверті.

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать:
• заява на участь у конкурсі відбору суб’єктів оціночної діяльності  за встановленою формою;
• копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання 

звіту про оцінку майна;
• копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 

України;
• інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду 

роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
залучаються ним, з незалежної оцінки майна тощо) за встановленою формою.

В разі виникнення необхідності, усунення недоліків щодо виконаних звітів про експертну оцінку об’єктів 
оренди, експерт доопрацьовує звіт про оцінку майна. Збір необхідної додаткової інформації (крім наявної 
в департаменті економіки Чернівецької міської ради) проводить оцінювач. 

Заяви приймаються з 13.07.2018р. по 23.07.2018 р. (включно) за адресою:  58008, м.Чернівці, вул. 
О.Кобилянської, 3  (каб. № 20)  департамент економіки Чернівецької міської ради.

Конкурс відбудеться 27.07.2018 року о 10.00 год. в приміщенні департаменту економіки міської ради 
(вул. О.Кобилянської, 3, каб. 2).

Більш детальну інформацію про конкурс, перелік необхідних документів та бланки заяв на участь в 
конкурсі, можна отримати в  департаменті економіки міської ради  вул. О.Кобилянської, 3  (каб. № 20)  та за 
тел. 52-63-17, 52-42-59.
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În cea de-a 
21-a zi a lunii lui 
Cuptor, își va aduna 
la buchetul vieții cel 
de-al 60-lea tranda-
fir jubiliar domnul 

Ilie BUCACIUC 

din suburbia 
Roșa, Cernăuți. 

Domnul Ilie este un tată și bunel grijuliu, un soț 
exemplar și un bun familist și gospodar. 

Cu prilejul acestui eveniment important din viața 
domnului Ilie, vin să ridice o cupă de vin întru ferici-
rea și sănătatea lui soția Rodica, fiica Aliona împre-
ună cu soțul Mihai, nepoțelul iubit Maxim, mamele 
Domnica și Liusea, frații și surorile, cuscrii și toate 
rudele, urându-i tot binele din lume, multă-multă să-
nătate, deoarece anume ea, sănătatea, e cea mai 
scumpă comoară a omului, fericire, multe bucurii în 
viața aceasta, care deși e complicată, totuși, fru-
moasă rămâne, optimism, 
încredere, răbdare și mulți, 
mulți ani fericiți.

Scumpul nostru!
Te stimăm și te iubim,
Ani o sută îți dorim,
Domnul să te ocrotească,
Cu puterea Sa cerească!

            La mulți ani și toți fericiți!

„PASĂRE-EU” – SPECTACOL DESPRE ION VATAMANU 
După cum recenzează spec-

tacolul publicația „Jurnal de Chi-
șinău”, actorul Gheorghe Pie-
traru a produs un val de emoții, 
a deschis calea amintirilor care 
au venit spre noi copleșindu-ne, 
ne-am pomenit conectați la filo-
sofia versului și la mesajul civic 
ce a contribuit în anii optzeci la 
mișcarea de eliberare naționa-
lă. În atenția publicului revine 
un destin scriitoricesc marcat 
de dominația unui hotar ne-
drept. Totodată, suntem martorii 
resuscitării valențelor artistice 
ale unei opere literare absolut 
remarcabile.

Viziunea regizorală a talen-
tatei Leontina Vatamanu, fiica 
poetului, reușește să adune în-
tr-o armonie emoționantă frag-
mente din filmele documentare 
cu Ion Vatamanu, acestea se 
împletesc cu jocul actoricesc 
la limita transfigurării. Poetul 
apărut în secvențele documen-
tare și actorul de pe scenă sunt 
două aripi ale aceleiași păsări. 

Conceput ca un spectacol de 

poezie dedicat vieţii şi creaţiei lui 
Ion Vatamanu la 8w0 de ani de 
la naştere, spectacolul s-a încu-
nunat de aplauzele îndelungate 
ale spectatorilor. 

Suntem de părerea că 
imprimarea video al acestui 
spectacol ar aduce adevărate 

clipe de bucurie și delectare 
estetică pentru copământenii 
lui Ion Vatamanu din Costice-
nii Nouă Suliței și din întregul 
ținut bucovinean, pe care el, 
Poetul-Pasăre, l-a iubit atât de 
mult și de unde n-a migrat su-
fletește niciodată.  

La Teatrul Național „M. Eminescu” din 
Chișinău  a fost montat spectacolul „Pa-

săre-Eu” despre regretatul poet Ion Vatama-
nu, regia aparținând  Leontinei Vatamanu.  
În rolul Poetului-Pasăre s-a produs actorul 
Gheorghe Pietraru.

În aceste zile splendide de vară, scumpa 
noastră fetiţă şi nepoţică,

Samira MURARU

din satul Mogoşeşti, raionul Herţa, îşi sărbătoreşte 
ziua de naştere, împlinind o minunată vârstă a 
copilăriei – 6 anişori. 
În această zi scumpă şi însemnată, mama Elena şi 
frăţiorul Veniamin, bunicii Ghiţă şi Viorica, împre-
ună cu toţi cei dragi îi urează o viaţă lungă, să fie 
sănătoasă, cuminte şi să aibă parte de o copilărie 
fericită, cu cei dragi alături. 
Scumpa noastră!
Să-ţi fie viaţa numai fericire, 
Iar visele – un zbor de împlinire, 
Să ai cerul plin de soare, 
Să nu ştii de supărare. 
Noi îţi dorim ca drumul vieţii
Să-ţi fie presărat cu flori, 
Şi în fiecare dimineaţă
Să ai sclipiri în ochişori.

La mulţi ani,
micuţa noastră!

Acest sincer me-
saj de felicitare este 
adresat lui Maxim 
DAMASCHIN din 
satul Sinăuţii de 
Jos, raionul Hlibo-
ca, care la 18 iulie 
şi-a sărbătorit ziua 
de naştere,  împli-
nind o frumoasă 
vârstă a tinereţii. 
Cele mai scumpe 
şi apropiate fiinţe 
– părinţii Ion şi Livia, bunica Maria, fratele Eduard 
împreună cu familia, rudele şi prietenii îi doresc 
din toată inima multă sănătate, dragoste şi fericire, 
noroc şi bunăstare, ardoare tinerească, împlinirea 
tuturor dorinţelor şi tot binele de pe pământ.
Scumpul nostru! Să rămâi aşa precum eşti, zâm-
betul binevoitor să-ţi lumineze mereu chipul, să fii 
ocrotit întotdeauna şi în toate de Bunul Dumnezeu.  
În această zi frumoasă
Îți  dorim să ne trăiești
Și să ai mereu în viață
Toate cele ce-ți dorești.
Viață lungă, fericită,
De iubire ocrotită,
Dumnezeu să te păzească,
Cu puterea Sa cerească, 
Un zâmbet să te facă fericit, 
Să fii toată viața iubit.

La mulţi ani!

În miez de vară și-a 
sărbătorit ziua de naștere 
domnul 

Nicolae HAUCA, 

originar din Hlinița Boia-
nului, raionul Noua Suliţă. 
Prima înscriere în cartea 
de muncă a sa a fost 
făcută la redacția ziarului 
„Zorile Bucovinei”, apoi 
o perioadă el a activat 
în calitate de crainic la 
Televiziunea și Radiodi-
fuziunea regională, apoi în structurile de business, iar 
acum înveșnicește cronica vieții culturale a comunității 
românești din ținut cu aparatul de fotografiat și  camera 
de luat vederi. Deseori la serviciile de fotoreporter al 
domnului Nicolae Hauca apelează și redacția ziarului 
„Libertatea Cuvântului”. 
Cu prilejul zilei de naștere îi urăm colegului nostru multă 
sănătate și inspirație, bunăstare și fericire, iubire și ar-
monie în familie, bucurii nesfârşite alături de cei dragi. 

La mulți ani și toți buni! 

În această frumoasă perioadă a verii și-a 
adunat încă un an la buchetul vieţii  domnul

Ion CRILIUC,

corespondent voluntar activ al majorității publicați-
ilor de expresie românească din regiune, inclusiv 
al „Libertății Cuvântului”.  
Originar din Prisăcăreni, raionul Hliboca, a însușit 
profesia de pedolog și a activat mult timp în sis-
temul agrar al regiunii. Este un pasionat legumi-
cultor și pomicultor și, prin intermediul ziarelor, 
caută să-și împărtășească bogata experiență în 
acest domeniu. Colaboratorii redacției noastre se 
alătură la felicitările rudelor și prietenilor, adresate 
domnului Ion Criliuc cu prilejul zilei de naștere. Îi 
dorim multă sănătate, bunăstare și tihnă sufle-
tească, să-i meargă cu plinul în toate, așa precum 
el știe să obțină roade bogate în orice condiții. 

Mulți ani fericiți!

În miezul lunii lui Cuptor, 
la 15 iulie, și-au unit desti-
nele sub cupolele divinităţii, 
jurându-şi credinţă în faţa 
Bunului Tată Ceresc tine-
rii Florin TUTUNARU din 
Târnauca Herței și Elena 
TECLEAN din satul Dimca, 
raionul Hliboca.

Deşi fiecare înţelege 
fericirea în felul său, se spune că există o singură fericire în 
viaţă – să iubeşti şi să fii iubit. Un înger bun i-a făcut pe Florin 
şi pe Elena să se iubească. Ei nu trebuie să uite că Viaţa ne 
oferă multe încercări şi ne dă posibilitatea să trecem prin multe 
obstacole. Cu această deosebită ocazie, vă urăm ca Dumne-
zeu să vă aibă în paza Lui, să vă ofere toate bunătăţile vieţii 
şi să gustaţi din ele în preajma celor mai dragi fiinţe. Succesul 
şi fericirea să vă urmeze în toate mersurile, iar bucuriile să vă 
surâdă la fiecare pas. Să fiţi plini de admiraţie şi departe de 
orice invidie omenească. 

În aceste momente deosebite, dragii noştri, își desfac 
petalele cele mai frumoase flori ale inimii. Toate lucrurile sunt 
aidoma unui vis etern al vostru, pe care vi-l dorim realitate. Să 
nu uitaţi, dragii noştri, de menirea omului pe acest pământ – de 
a sădi un copac, a săpa o fântână şi de a aduce pe lume copii 
frumoşi. Să nu uitaţi şi să vă respectaţi în toate părinţii – acel 
izvor dătător de viaţă, precum izvor dătător de viaţă veţi fi şi 
voi atunci când sfintele făpturi vor începe a gânguri cu atâta 
gingăşie şi frumuseţe – mamă şi tată. 

S-aveţi în viaţă mult-mult soare,/ În 
inimă un dulce foc/ Din cer la voi să 
vă coboare/ Virtuos şi tot ce e fru-
mos./ Să vă aducă-n dar iubirea,/ 
Să vă vegheze norocul o stea/ Şi să 
vă-nchine fericirea,/ Iar sănătatea să 
v-o dea.

Cu aleasă considerație -
persoanele dragi

sufletelor voastre
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Pagină realizată de Ionel POZNĂREL

Ce gândește cocoșul când aleargă 
după o găină:

– Dacă o prind mă urc pe ea, dacă nu, 
fac sport.

Ce gândește o găină când e alergată de 
cocoș:

– Dacă alerg prea repede, nu mă prin-
de. Dacă alerg prea încet, spune că sunt 
ușuratică. Mai bine mă împiedic.

Mulți din cei necăsătoriți vi-
sează să aibă o soție frumoasă și 
deșteaptă în timp ce mulți din cei 
căsătoriți visează același lucru. – AI SLĂBIT FOARTE MULT. 

AI O DIETĂ NOUĂ ?

– DA, LEGUME: CARTOFI, MOR-

COVI, SFECLĂ...
–  LE FIERBI SAU LE PRĂJEȘTI ?

–  LE SAP...

Prostul străluceşte de înţelepciune până nu-şi deschide gura.Înţelepciune bărbătească: 

o tigaie plină te hrăneşte, una 

goală te educă.


