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CORESPONDENÞÃ DIN ANTALYA

Ruºii, mai mulþi pe plajele turceºti
decât pe frontul ucrainean

l Se poate vorbi de peste 700.000 de ruºi în putere, în vacanþã în Antalya

obilizarea parþialã a re-
zerviºtilor anunþatã de
preºedintele Vladimir
Putin într-un discurs flu-
viu þinut în 28 septem-
brie a trimis în Ucraina
doar oamenii ºi tinerii

fãrã experienþã de luptã. Nu, aceastã
frazã nu este o ºtire falsã (fake-news),
ci una realã, confirmatã de altfel ºi de
imaginile filmate pe frontul din Ucrai-
na, dar ºi de miile de tineri care s-au
întors acasã, în localitãþile mai mici ale
Federaþiei Ruse, în sicrie, pentru a fi
înmormântaþi. Pentru cã acolo se aflã
carnea de tun a dictatorului Vladimir
Putin, care nu s-a atins de cetãþenii ma-
rilor oraºe sau de oamenii de afaceri –
mulþi dintre ei cu stagiul militar obli-
gatoriu efectuat – pe care “a uitat” sã îi
mobilizeze parþial. Cum de altfel “a ui-
tat” sã îl mobilizeze ºi pe fiul lui Di-
mitry Peskov, purtãtorul sãu de
cuvânt.

ªi astfel, statutul de ºmecher –
cuvânt care la origine, în limba germa-

nã (Schmecker) însemna „persoanã cu
gust rafinat”, dar care acum are o cu to-
tul altã conotaþie – la fel ca ºi în limba
românã -, s-a încetãþenit pe teritoriul
Federaþiei Ruse.

ªmecherii lui Vladimir Putin au de-
venit “luptãtori” cu acte în regulã în
Antalya, pe litoralul turcesc al Mãrii
Mediterane. Avioanele companiei
ruseºti de pasageri Azur Air au
împânzit spaþiul aerian al Turciei – þarã
care se confruntã cu o inflaþie galopantã
care, la vârf, a atins chiar 85% - ºi au
adus în Antalya, anul acesta, un desant
de aproape 3 milioane cetãþeni ai Fede-
raþiei Ruse, care au ocupat inclusiv re-
sorturile de lux din regiunea respectivã.

“Luptãtorii” lui Putin nu s-au dus
singuri în Antalya, ci însoþiþi de mem-
brii propriei familii. Reprezentanþii re-
sorturilor turceºti ne-au spus cã, în
acest an, circa 3 milioane de ruºi au
fost în vacanþã în Antalya. La un sim-
plu calcul, dacã fiecare familie din Ru-
sia care a ajuns aici ar fi alcãtuitã din
doi adulþi ºi doi copii, atunci am putea

vorbi, grosso-modo, despre cel puþin
700.000 de bãrbaþi ruºi în putere, mulþi
dintre ei trecuþi prin armatã – aºa cum
îi trãdeazã fizicul – care, în loc sã se
afle pe frontul din Ucraina, în apãrarea
Donbass-ului, se luptã cu mingea de
golf, cãutând sã o loveascã cât mai pu-
ternic pentru a ajunge cât mai aproape
de gãurile aflate pe terenurile imense
din resorturile turceºti.

Mobilizaþi regulamentar, cu echi-
pamentul aferent jucãtorilor de golf,
cu crosele lustruite, infanteriºtii ruºi
mãsoarã ziua întreagã terenul pe care
se deplaseazã, calcã apãsat pe gazonul
perfect ºi urmãresc cu atenþie ca min-
gea aflatã în zbor sã ajungã la þintã,
fãrã sã fie interceptatã de vreo rachetã
din sistemul Himars sau din sistemul
Mamba.

În acest timp, rachetele ruseºti di-
strug infrastructura din Ucraina, lasã
zone întregi fãrã electricitate ºi apã po-
tabilã, iau vieþi omeneºti.

Ruºii din Antalya nu par deranjaþi de
operaþiunea specialã a lui Putin. Pentru

ei life must go on. Ei vor sã se bucure de
plãcerile oferite de gazdele primitoare
de pe litoralul turcesc al Mãrii Medite-
rane, sã fie gãlãgioºi, uneori chiar
obraznici ºi ostentativi ºi sã bea cât mai
mult alcool..., în special vodcã.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 9)

Colaj de MAKE

Ministrul rus al Apãrãrii
preciza, în septembrie,
cã vor fi mobilizaþi
300.000 de rezerviºti

Î
n 28 septembrie, preºedintele rus Vladimir Putin anunþa mobilizarea par-
þialã a cetãþenilor, afirmând cã doar militarii în rezervã vor fi încorporaþi,
adicã persoanele care au fãcut serviciul militar ºi au experienþã.
Înainte de a fi trimiºi la rãzboi, aceºtia urmau sã aibã parte de o pregãtire

suplimentarã. „În aceastã situaþie consider cã este necesar sã iau urmãtoa-
rea decizie, pe care o consider adecvatã în totalitate pentru ameninþarea cu
care ne confruntãm. Consider cã este necesar sã susþin propunerea Mini-
sterului Apãrãrii pentru decretarea mobilizãrii parþiale în Federaþia Rusã.
Subliniez cã este mobilizare parþialã”, a spus Vladimir Putin, care a preci-
zat cã a semnat în aceeaºi zi documentele pentru decretarea mobilizãrii
parþiale.

Ministrul rus al Apãrãrii a precizat cã vor fi chemaþi 300.000 de rezer-
viºti.

În realitate, mulþi dintre cei încorporaþi nu erau rezerviºti, ci tineri, fãrã ni-
cio experienþã militarã, majoritatea fiind recrutaþi din localitãþile mai sãrace ºi
mai îndepãrtate de Moscova. n

Reactoarele modulare
din America nu merg
fãrã uraniu din Rusia

C
onducãtorii prea-înþelepþi ai
þãrii noastre trebuie sã-ºi “lu-
struiascã” limba rusã pentru a
negocia, cum altfel

decât din genunchi, aprovizio-
narea cu uraniu pentru renumi-
tele reactoare modulare promi-
se de americani. Aceste minuni
ale tehnologiei nucleare, care
nici mãcar nu existã în stadiu
de proiect pilot, au fost prezen-
tate, cu surle ºi trâmbiþe, ca so-
luþie pentru reducerea dependenþei
energetice de... Rusia.

Reuters a scris recent cã “firmele
care dezvoltã noua generaþie de reac-
toare nucleare modulare au o mare
problemã: doar o singurã companie
vinde combustibilul de care au nevoie,
iar compania este din Rusia”.

Pe site-ul dedicat energiei nucleare
din SUA (energy.gov/ne/office-nu-
clear-energy) se aratã cã peste 20 de

companii sunt angajate în con-
struirea reactoarelor modulare
avansate, care ar trebui sã
“schimbe modul în care
gândim despre energia nuclea-
rã”.

Problema deloc neglijabilã
este aceea cã “majoritatea pro-
iectelor au nevoie de combusti-

bil care nu este încã disponibil la scarã
industrialã”.

Combustibilul este cunoscut sub
numele HALEU (High-Assay
Low-Enriched Uranium), respectiv
uraniu îmbogãþit de la 5% pânã la 20%
cu izotopul U-235.

(continuare în pagina 9)
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CEL MAI RIDICAT NIVEL DIN ULTIMII 24 DE ANI

Inflaþia din Turcia a trecut de 85%, în octombrie
lHaluk Burumcekci, fondatorul Burumcekci Consulting: ”Este posibil ca inflaþia sã fi atins vârful, cu excepþia cazului în
care lira se va deprecia ºi mai mult”

R
ata anualã a inflaþiei din
Turcia a urcat la 85,51% în
octombrie, cel mai ridicat
nivel din ultimii 24 de ani,

conform datelor oficiale publicate

ieri, dupã ce banca centralã de la
Ankara a redus dobânzile, în pofida
creºterii preþurilor, transmite Reu-
ters.

Inflaþia a crescut de anul trecut,

când lira turceascã a scãzut dupã ce
banca centralã a început sã reducã
dobânda de politicã monetarã într-un
ciclu de relaxare solicitat de preºedin-
tele Recep Tayyip Erdogan.

Avansul inflaþiei în octombrie a fost
cauzat de creºterea cu 117,15% a co-
sturilor cu transportul, categorie care
include ºi preþurile benzinei.

(continuare în pagina 12)

ÎN PRIMELE NOUÃ LUNI ALE ANULUI

Aproape 5000 de companii au intrat în insolvenþã

V
alul de insolvenþe al compa-
niilor din þara noastrã este þi-
nut, deocamdatã, în frâu de
mãsurile de sprijin pe care

Guvernul le-a luat în ultimii doi ani
pentru IMM-uri, dar acest lucru nu
va împiedica creºterea numãrului
companiilor care vor ieºi din piaþã,
dacã nu se vor gãsi soluþii viabile

pentru dezvoltarea economicã, pen-
tru capitalizarea ºi reorganizarea fir-
melor cu probleme financiare, au su-
sþinut, ieri, participanþii la conferinþa
„Indiciile macro-economice ale in-
solvenþei sistemice. Realitãþi ºi solu-
þii pentru redresare”, organizatã în
parteneriat de Camera de Comerþ ºi
Industrii a României (CCIR), SCA

Piperea ºi Asociaþii ºi RomInsolv
SPRL. Din pãcate, la evenimentul de
ieri nu au participat nici Florin Spãta-
ru, ministrul Economiei, care anunþa-
se în prealabil cã va þine un discurs ºi
cã va rãspunde pozitiv invitaþiei pri-
mite, ºi nici Daniel Cadariu, mini-
strul Antreprenoriatului ºi Turismu-
lui.

Mihai Daraban, preºedintele
CCIR, a spus, în deschiderea confe-
rinþei: “Vorbim, în primele nouã luni
ale anului 2022, despre 4.767 de in-
solvenþe la societãþi ºi PFA. Sunt ºi ju-
deþe campioane, ºi judeþe codaºe.

GEORGE MARINESCU
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