Poker-ul şi momentele cele
mai memorabile

În ultimul deceniu un nou joc de cărţi a adunat din ce în ce
mai mulţi fani şi adepţi, şi anume poker-ul Texas Holdem.
Inspirat din clasicul poker, denumit şi five cards, noul poker
se joacă cu doar două cărţi în mână, urmând ca jucătorul să-şi
formeze setul de cărţi format din cinci cu cele mai bune trei
cărţi de pe masa de joc.
Chiar dacă Texas Holdem a apărut pe la începutul anilor 1900,
în unele locuri din statul Texas, el nu a fost promovat decât
târziu, prin 1968-70 când a fost dus la unele cazinouri din
Las Vegas. În anul 1970, Benny Binion, un jucător şi patron de
cazino, a adus jocul la Horseshoe Casino din Las Vegas unde a
organizat primul turneu de Texas Holdem, turneu denumit World
Series of Poker. La acest prim turneu au participat un număr
de şapte jucători, iar premiul a fost o brăţară, rămasă de
atunci simbolică. În fiecare an premiul se stabileşte în
funcţie de valoarea „biletului de intrare” şi de numărul de
jucători.

An de an numărul participanţilor
a crescut, ajungându-se în acest
moment
la
un
număr
de
aproximativ 6700 de jucători,
iar premiul cel mare a fost de
10 milioane dolari. De-a lungul
anilor au fost finale memorabile
în care meciurile celor doi
rămaşi, heads-up, au avut un
final dramatic. Să nu uităm de
Chris
Moneymaker
care
a
revoluţionat lumea poker-ului,
fiind primul jucător care s-a
calificat după un turneu de 39
dolari pe online. Dealtfel, Moneymaker a câştigat acel turneu
după ce în finală s-a confruntat cu libanezul Sam Farha şi
chiar dacă avea în mână o popă, mâna cea mai mare, a cerut pe
river „all in” speriind-ul pe Farha cu o pereche de nouari.
Frica lui Farha l-a adus într-un avantaj fructificat decisiv
în mâna finală unde Moneymaker cu 5 şi 4 în mână câştigă
turneul cu un full de cinciari.
Câştigătorul din 2006 este
australianul,
de
origine
libaneză, Joe Hachem, care s-a
înscris la turneu cu banii cash,
10.000 de dolari, după ce a
ieşit pe locul 10 la un turneu
premergător şi a încasat 25,000
de dolari. A ajuns la masa
finală şi a reuşit, când au mai
rămas patru jucători, o mână de succes în faţa americanului
Aaron Kanter, instalându-se ca chip leader. Heads-up-ul de
final contra lui Steve Dannenmann a fost doar de şase mâini,
ultima mână fiind memorabilă. Hachem cerând un rise cu 7 şi 3
în mână iar flop-ul fiind o chintă servită, 6, 5 şi 4. Cu A şi
3 în mână Dannenmann şi-a forţat norocul până la capăt

aşteptând o chintă mică, care nu a mai venit. Chinta lui
Hachem a valorat 7.5 milioane de dolari, o chintă
binemeritată.
Anul 2010 i-a adus faţă în faţă
pe canadianul Jonathan Duhamel
şi pe americanul John Racener,
doi tineri de aproximativ 24 de
ani, şi unde la intrarea în
heads-up l-a dus pe canadian cu
un net avantaj de chips-uri. Nu
au fost de ajuns, că pe primele
mâini a pierdut duelul AK contra AQ ducându-l în poziţia de
loc secund. De atunci, în următoarele 30 de mâini, nu a mai
schiţat nici un gest de raise, jucând totul la sigur. După o
pauză, Duhamel s-a gandit să rişte tot la all in sau fold, şi
după mai multe mâini l-a prins pe Racener la un all in de
totul sau nimic. Canadianul Duhamel a pornit cu un AJ contra
K8 (romb) iar cărţile de jos nu au avut niciun efect asupra
jucătorilor. Duhamel a câştigat brăţara WSOP pe care a
pierdut-o în decembrie 2011 în urma unui jaf la domiciliul
său.
Exemple de partide şi jucători se găsesc, cei drept mai rar,
dar totul stă în multă ştiinţă şi un gram de noroc, oare voi
de care dispuneţi?

VIDEO - NASA a întrerupt
transmisia live, după ce un

OZN a apărut
Staţiei
Internaţionale

în

preajma
Spaţiale

NASA şi-a întrerupt transmisia live după ce un OZN şi-a făcut
apariţia lână Staţia Spaţială Internaţională. Bizara apariţia
a putut fi observată foarte clar de cei care priveau atunci
imaginile transmise de camerele de luat vederi.
Potrivit UFO Sightings Hotspot, obiectul care a atras atenţia
vânătorilor de OZN-uri, care urmăresc constat transmisiile de
pe ISS, a fost văzut în transmisia live din 12 septembrie
2014. Surprinzător, sau poate nu, transmisia s-a întrerupt
imediat ce o sferă s-a iţit în faţa camerei.
De altfel tocmai pentru că nu este prima dată când a fost
văzut un obiect neidentificat în preajma Staţiei Spaţiale
Internaţionale, transmisiile live de pe ISS sunt extrem de
urmărite, iar astfel de apariţii nu trec neobservate, fiind
intens comentate de internauţi.
În plus, faptul că NASA nu a făcut nici un comentariu încă, în
privinţa deciziei de a întrerupe transmisia video chiar atunci

când OZN-ul şi-a făcut apariţia, alimentează speculaţiile
potrivit cărora agenţia spaţială americană ascunde
informaţiile legate de extratereştrii.
Sursa: EVZ.ro
http://youtu.be/Cy689GC-jyM?list=UUhMP5nRHcz0RxoMm0qRR2uw

Papa Francisc, AMENINŢAT de
TERORIŞTI

Papa
Francisc a devenit „o ţintă” pentru gruparea teroristă Statul
Islamic, care îl consideră drept un duşman al Islamului.
Ştirea a fost publicată de presa italiană, care citează surse
anonime din serviciile de informaţii.
Vaticanul susţine, însă, că aşa-zisa ameninţare
„neserioasă” şi nu a provocat niciun fel de îngrijorare.

este

Autorităţile italiene sunt, însă, de altă părere şi au întărit
vizibil măsurile de securitate la Roma.

Italienii se tem că, pe lângă Vatican, celebrele obiective
turistice ale oraşului ar putea intra, şi ele, în vizorul
teroriştilor islamici.

ISLANDA, COD RUŞU în zona
vulcanului Bardarbunga, după
o nouă erupţie

Islanda
a
emis din nou un cod roşu de alertă în zona vulcanului
Bardarbunga, după o nouă erupţie produsă duminică dimineaţă,
ceea ce presupune o interdicţie parţială a traficului aerian
deasupra vulcanului, informează AFP, citată de Mediafax.
Erupţia s-a produs cu puţin înainte de ora 06.00 GMT (09.00,
ora României), aproape în aceeaşi zonă ca vineri, a precizat
Institutul meteorologic islandez, responsabil cu monitorizarea
activităţii vulcanice, care a anunţat alerta.
Alerta prevede o interdicţie a tuturor zborurilor la
altitudine mai mică de 1,8 kilometri, pe o rază de 18,5

kilometri în jurul vulcanului.

VIDEO - ŞOCANT: Român UCIS cu
CRUZIME în Italia

Caz şocant
în Italia. Un român în varstă de 40 de ani, decedat, a fost
descoperit de carabinieri într-o încăpere abandonată. Cadavrul
românului prezenta urme de lovituri de cuţit.
Potrivit primelor informaţii, românul care nu ar fi avut
adăpost a fost ucis în Italia, în apropiere de aeroportul
Fiumicino, din Roma.
Trupul neînsufleţit prezenta urme de lovituri de cuţit şi
plăgi prin înjughiere. Poliţia italiană a lansat o anchetă
pentru a identifica vinovaţii.
Aceasta este a două crimă căruia i-a căzut victimă un român în
Peninsulă, în mai puţin de o săptămână. Duminică, un muncitor
de 26 de ani a fost găsit înjunghiat într-o camionetă
abandonată la periferia Romei, potrivit Romania Tv.

Nici ucigaşii săi nu au fost găsiţi. Dar, deocamdată, forţele
de ordine nu cred că între cele două omucideri există vreo
legătură.

Reprezentant al MAE, Carmen
Burlacu, la Forumul global al
Alianţei Civilizaţiilor

Secretarul
de stat pentru afaceri globale, Carmen Liliana Burlacu,
conduce, în perioada 29-31 august 2014, delegaţia României la
cel de-al VI-lea Forum al Alianţei Civilizaţiilor (UNAOC),
care se desfăşoară în Indonezia.
În intervenţia din cadrul reuniunii ministeriale a UNAOC
oficialul român a evidențiat angajamentul ferm al României
faţă de valorile şi principiile Alianţei Civilizaţiilor,
materializat deja în numeroase proiecte şi evenimente, de
anvergură naţională şi regională, realizate sub egida acestei
importante iniţiative ONU. De asemenea, a exprimat sprijinul

României faţă de principiile şi propunerile cuprinse în
“Declaraţia de la Bali”, precum şi pentru punerea lor în
aplicare. A salutat, în acest context, atenţia acordată
dimensiunii regionale a Alianţei Civilizaţiilor, inclusiv prin
lansarea unei dezbateri regionale cu privire la zona Dunării
şi Mării Negre, Caucazul de Sud şi Asia Centrală.
În marja reuniunii UNAOC, şeful delegaţiei române a avut o
întâlnire cu Înaltul reprezentant ONU pentru Alianţa
Civilizaţiilor, Nassir Abdulaziz Al-Nasser. Cu acest prilej,
cele două părţi au reafirmat importanţa acestei iniţiative ONU
şi rolul Grupului de Prieteni ai Alianţei Civilizaţiilor,
pentru promovarea dialogului intercultural. Au evidențiat buna
tradiție din România în ceea ce privește diversitatea etnică,
confesională și protecția persoanelor aparţinând minorităților
naționale, ca exemple de bune practici, utile în formatul
UNAOC pentru promovarea coexistenței pașnice pe plan național,
regional şi internațional.
Forumul, desfăşurat sub motto-ul „Unitate în diversitate,
sărbătorind prin diversitate valori comune şi împărtăşite”,
reprezintă o platformă a ONU vizând mobilizarea acţiunilor
concertate ale instituţiilor guvernamentale şi ale societăţii
civile pentru facilitarea dialogului intercultural, interreligios, promovarea unei mai bune înţelegeri şi cooperări
între naţiunile şi popoarele lumii.
Organizat pentru prima dată în Asia, evenimentul reuneşte, sub
egida Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon şi a Înaltului
Reprezentant ONU pentru Alianţa Civilizaţiilor, Nassir
Abdulaziz Al-Nasser, participanți
din peste 140 de țări:
miniştri de externe şi ai culturii, reprezentanţi ai
organizaţiilor internaţionale şi regionale, reprezentanţi ai
societăţii civile, ai mediului academic, ai sectorului privat
şi ai presei.

Atenţionare de călătorie în
ISLANDA!
Trafic
blocat,
spaţiu aerian închis, oameni
evacuaţi.
ERUPE
Vulcanul
Barðarbunga

Institutul
Meteorologic Islandez (MET) a emis o avertizare de cod
portocaliu de restricționare a traficului aerian în zona
Vulcanului Barðarbunga (zona central-estică a țării), în
virtutea riscului iminent al unei erupții.
Totodată, mai multe drumuri din regiune au fost închise, iar
populația a fost evacuată preventiv.
Activitatea seismică din ultimele zile din Islanda a culminat
cu un cutremur cu magnitudinea de 5 grade pe scara Richter, în
aria Vulcanului Barðarbunga. Scurgeri de lavă au fost
înregistrate în această dimineață prin faliile create urmare

seismului.
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români
aflaţi în Islanda, precum și celor care tranzitează acest
stat, să respecte instrucțiunile emise de autoritățile
islandeze și să se informeze din timp asupra condițiilor de
călătorie, consultând atât web site-ul www.mae.ro, cât şi web
site-ul
http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/volcanic-eruption
s/.

