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Vulcan cumințit
Oficialii din Islanda au coborât nivelul

de alertă de cenușă pentru aviație de la
portocaliu la roșu, duminică, după ce l-au
ridicat până la nivelul maxim în cursul
aceleiași zile, după o nouă erupție la o
fisură în sistemul vulcanic Bardarbunga.
”Nu a fost detectată cenușă. Codul de
culoare pentru aviație pentru Bardarbunga a
fost, prin urmare, coborât la portocaliu”, a
anunțat Biroul Meteorologic islandez, într-un
comunicat. 

Suveniruri din Zidul
Berlinului 

Cei care au dorit dintotdeauna să
picteze sloganuri de libertate, pace sau
dragoste pe Zidul Berlinului au, în sfârșit,
această posibilitate, la 25 de ani după ce
simbolul regimurilor totalitare a căzut în
derizoriu. Un site industrial din Teltow, situat
lângă Berlin, mai exact la 17 kilometri de
centrul capitalei germane, deține încă
numeroase bucăți originale din zidul

simbolic ce a despărțit câteva decenii
Germania, divizată în două la sfârșitul celui
de-al Doilea Război Mondial. Fragmentele
de zid prezentate pe site au 1,20 metri
lungime și 3,60 metri înălțime. Proprietarii
acestor relicve ale istoriei recente îi invită
pe cei dornici să le picteze și, ulterior, să le
cumpere. Cu toate acestea, bucățile de zid
nu sunt niște suveniruri ieftine, prețul lor
fiind de 500 de euro. După ce le cumpără,
turiștii trebuie să plătească și transportul
bucății alese, în greutate de circa trei tone.

PARADIs mUsAI PLUTITOR 

Insulele, preferate 
de majoritatea turiștilor

2 sEPTEmBRIE

1666 - Un incendiu a devastat 13.000 de
case şi a făcut opt victime în Londra,
dezastru cunoscut în istoria Angliei drept
Marele Incendiu (Great Fire). 
1853 - S-a născut chimistul german Wilhelm
Otswald, laureat al Premiului Nobel în 1909
(m. 1932).
1870 - După înfrângerea de la Sedan,
împăratul Franţei, Napoleon al III-lea, se
predă comandantului armatei prusace.
1935 - S-a născut poetul român Damian
Ureche (m. 15 ian. 1994).
1937 - A murit Pierre de Coubertin,
fondatorul Comitetului Olimpic Internaţional
şi iniţiator al mişcării olimpice moderne (n.
ianuarie 1863).
1945 - Japonia a semnat actul de capitulare
necondiţionată, ceea ce a însemnat sfârşitul
celui de-al Doilea Război Mondial (1939-
1945).
1969 - A murit Ho Chi Minh, preşedinte şi
prim-ministru vietnamez (n. 1890).
1973 - A murit scriitorul J.R.R. Tolkien (n. 3
ianuarie 1892).
2001 - A murit chirurgul sud-african Christian
Barnard, pionier al operaţiilor pe cord
deschis; a realizat, în 1967, prima grefă a
unei inimi umane, iar în 1971, o grefă inimă
- plămâni (n. 8 noiembrie 1922).
2002 - A murit Rodica Ojog-Braşoveanu,
scriitoare de romane poliţiste (n. 28 august
1939).
2005 - A murit Alexandru Paleologu, scriitor,
diplomat și om politic (n. martie 1919).
2008 - Relaţiile diplomatice dintre Georgia şi
Rusia au fost întrerupte oficial.

Nu există semen de-al
nostru care să nu fie
cuprins, la un

moment dat, de fascinația unui
loc aparte, în care să nu se
simtă amenințat sau în care tot
ceea ce trăiește să îi fie pe plac.
Turnul de Fildeș în care nu
suntem contraziși sau criticați se
extinde din plan ideatic la cel
geografic și insulele se bucură în
mod constant de popularitate. În
funcție de posibilități, oamenii
caută să își asigure propriul loc
pe insula preferată.  

n VACANȚA PERFECTĂ n
Mallorca este insula din sudul
Europei al cărei nume a apărut
cel mai des în căutările pe
internet efectuate în 45 de țări,
de persoane care își planificau
vacanțele pentru intervalul 1 iulie
- 31 august, arată un studiu
realizat de portalul Trivago, unul
dintre cele mai importante motoare
de comparare a tarifelor percepute de hoteluri. 

Cercetarea, efectuată pentru perioada 1
aprilie - 30 iunie, situează pe primul loc insula
spaniolă Mallorca, unde cazarea pentru o
noapte la hotel costă în medie 164 de euro,
următoarele poziții ale clasamentului fiind
ocupate de insula italiană Sicilia și de Tenerife,
cea mai mare insulă din arhipelagul spaniol
Canare. În acest top, cinci insule spaniole apar
printre primele zece locuri. De asemenea,
Grecia figurează cu zece insule și Italia cu
șase. Insula franceză Corsica se află pe locul al
16-lea, în timp ce Sardinia, insulă italiană din
vecinătate, este pe poziția a patra. Trivago mai
menționează că, în medie, cea mai ieftină

cazare se poate găsi în insula grecească Milos,
cu 81 de euro pentru o cameră de hotel
standard, cu două paturi în cameră. Conform
clasamentului, insulele europene care au
interesat cel mai mult internauții sunt, în ordine:
Mallorca (Spania), Sicilia (Italia), Tenerife
(Spania), Sardinia (Italia), Ibiza (Spania), Creta
(Grecia), Gran Canaria (Spania), Santorini
(Grecia), Malta și Minorca (Spania). 

n OAZE DE LIBERTATE n În goana
investitorilor după cât mai mult teren pe care
pot construi zgârie-nori sau centre de relaxare,
există câţiva oameni de afaceri care au intuit o
nişă mai puţin exploatată: insulele artificiale de
teren. Ofertele sunt din ce în ce mai variate, iar
pe fiecare dintre aceste insule există hoteluri

care fie oferă relaxare, fie sunt adevărate oaze
de tehnologie. De exemplu, insulele Amwaj din
Bahrain au fost construite în anul 2006, cu o
investiţie de 1,5 miliarde de dolari. În plus, sunt
singurele insule din zonă unde străinii pot
deţine teren. Casele sunt construite pe
marginea oceanului şi sunt prevăzute cu docuri.
Dubai se poate mândri cu cea mai mare insulă
artificială din lume, Palm Jumeriah, care a
costat 12 miliarde de dolari. Pentru construcţia
insulei au fost folosiți 94 metri cubi de nisip şi
șapte milioane de tone de rocă. În acest
paradis plutitor au fost aduşi chiar şi 28 de
delfini şi a fost recreat un recif. Văzută din
spaţiu, insula Umihotaru arată ca o limbă de
pământ care se întinde de-a lungul golfului
Tokyo până în mijlocul apei. De acolo, 
maşinile intră într-un tunel care face legătura cu
insula. 

În SUA, excentricul investitor Donald
Trump vrea, la rândul lui, să aibă propria insulă.
Guvernul SUA a anunțat intenția de a scoate la
vânzare o insulă de 341 de hectare, cunoscută
ca Plum Island. Și miliardarul Peter Thiel,
fondator al Pay Pal și investitor inițial în rețeaua
de socializare Facebook, are planuri mari cu
privire la dezvoltarea unor proceduri tehnice
care să permită crearea de insule în apele
internaționale. Acesta a pus deja la bătaie
suma de 1,25 milioane de dolari pentru
construirea unor platforme de genul celor
petroliere, asemeni unui schelet pe care să se
ridice insule artificiale care să scape de sub
incidența tratatelor internaționale. Peter Thiel
are la dispoziție o avere de 1,5 miliarde de
dolari, așa că are mari șanse de a-și vedea
inițiativa pusă în practică. El visează la oaze de
civilizație în care să nu existe taxe și impozite,
sisteme de asigurări sociale și serii și coduri de
identitate, fără arme și fără salarii minime. 

Celebra universitate
budistă Nalanda și-a
redeschis porțile, ieri,

în statul indian Bihar, la
aproximativ zece kilometri
distanță de locul în care se înălța,
în urmă cu 800 de ani,
construcția originală, distrusă de
o invazie turcă în secolul al XII-
lea. Cu sprijinul a 16 țări asiatice,
India a aprobat în 2011 o lege
privind crearea acestei instituții
internaționale de studii
intelectuale, filosofice, istorice și
spirituale. Noua Universitate
Nalanda păstrează memoria
primei instituții, creată în secolul
al V-lea, când a devenit
principalul reper al cunoașterii din
acea vreme, ajungând la 10.000
de studenți în epoca sa de glorie. 

Centrul de Convenții Rajgir a

fost ales deocamdată ca sediu
pentru desfășurarea activității,
având în vedere că, deși
Guvernul de la Bihar a cedat 184
de hectare de teren pentru
construcția unei noi clădiri,
lucrările încă nu au început.
Selectați dintre o mie de
aspiranți, 15 cursanți au început
de ieri să ia parte la recuperarea
splendorii pierdute a vechii
Nalanda, sub îndrumarea a 11
profesori. Fiecare din cele două
profile universitare ale noului
centru de Istorie și Ecologie
acceptă maximum 20 de cursanți,
astfel încât procesul de selecție
rămâne deschis. Redeschiderea
universității răspunde dorinței
membrilor Summitului Asiei de
Est de a-și întări relațiile prin
intermediul educației și de a

aprofunda cunoștințele de istorie.
Printre cursanții Nalandei se
numără decanul unei universități
din Butan și un doctor japonez de
Studii Budiste, iar printre

profesori se vor afla dascăli din
SUA și Singapore. Construcția
sediului noii universități este
prevăzută să înceapă în februarie
anul viitor. 

Universitatea budistă Nalanda se redeschide
după 800 de ani de la distrugerea sa 

Pe 15 septembrie, când va împlini vârsta
de 30 de ani, prinţul Harry al Marii Britanii va
intra în posesia moştenirii de zece milioane de
lire sterline, circa 12,6 milioane de euro, lăsată
de mama sa, prinţesa Diana. Moştenirea
prevăzută în testamentul prinţesei Diana este
egală cu cea lăsată fratelui său mai mare,
prinţul William, care a intrat în posesia banilor
în anul 2012. Tabloidul britanic ”Daily Mail”
estimează însă că Harry va primi mai mulţi bani
decât fratele său, având în vedere dobânzile
acumulate în ultimii doi ani.

Banii provin dintr-un fond lăsat celor doi
prinţi prin testamentul redactat de Lady Diana în
1993. Documentul original prevedea ca
transferul averii să aibă loc atunci când fiecare

dintre copii va împlini 25 de ani, dar detaliile
moştenirii au fost schimbate printr-un ordin
judecătoresc în decembrie 1997, la trei luni
după moartea prinţesei Diana. Mama celor doi
prinţi stipulase în testament ca banii să fie
împărţiţi în mod egal între fiii săi. Fiul cel mare,
William, îşi va mări însă averea când va deveni
prinţ de Wales, moment în care va primi Ducatul
de Cornwall. William va deveni prinţ de Wales,
titlu deţinut în prezent de tatăl său, când prinţul
Charles va deveni rege ale Marii Britanii.

Veniturile anuale ale prințului Harry se ridică
în prezent la aproape 38.000 de lire sterline,
bani câştigaţi din funcţia sa de căpitan în
armată. Prinţul locuieşte foarte aproape de casa
în care a copilărit, la Nottingham Cottage, vizavi

de fratele său. În afara banilor care îi vor intra în
cont, prințul Harry va moşteni celebra rochie de
mireasă a mamei sale, aflată în prezent în
posesia fratelui prinţesei Diana, lordul Charles
Spencer, dar şi o serie de alte obiecte care i-au
aparţinut prinţesei. Lady Diana Spencer s-a
căsătorit cu prinţul Charles în anul 1981. Cei doi
s-au despărţit în 1992 şi au divorţat în 1996.

Prinţesa Diana şi iubitul ei Dodi al-Fayed,
fiul omului de afaceri egiptean Mohamed al-
Fayed, dar şi şoferul lor, Henri Paul, au murit
într-un accident de automobil care a avut loc pe
31 august 1997, în tunelul de sub podul Alma
din Paris. Dodi al-Fayed şi şoferul au fost
declaraţi morţi la locul accidentului, în timp ce
prinţesa Diana a murit mai târziu, la spital.

Prinţul Harry va intra în posesia moştenirii
lăsate de prinţesa Diana


