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Al 4-lea portofoliu

Ne t a n y a h u 
adaugă astfel 
portofol iul 

de la Ministerul Mun-
cii și Afacerilor Socia-
le, cunoscut și sub de-
numirea de minister 
al Asistenței Sociale la 
celelalte trei ministere 
pe care le conduce în 
prezent: apărare, sănă-
tate și afaceri în Diaspora.

Katz s-a retras luna trecută după anunțul pune-
rii sale sub urmărire făcut de Procurorul General 
Avichai Mandelblit. Demisia sa a intrat în vigoare 
miercuri. Katz rămâne totuși legiuitor pentru parti-
dul Likud al lui Netanyahu.

Netanyahu a devenit ministru al apărării după 
demisionarea în luna noiembrie a lui Avigdor Li-
berman, șeful formațiunii Israel Beiteinu. În luna 
iunie, Netanyahu l-a destituit din guvern pe Naf-
tali Bennett, acum în partidul Dreapta Unită și i-a 
preluat portofoliul afacerilor din Diaspora. Yaakov 
Litzman din partidul Iudaismul Unit pentru Tora 
a demisionat din funcția de ministru al sănătății în 
2017, dar rămâne ministru adjunct al sănătății.

Premierul Netanyahu va activa ca ministru 
al Asistenței Sociale, după demisia lui Haim 

Katz din cauza acuzațiilor de fraudă  
și abuz de încredere

Condițiile lui Lieberman

După ce a refuzat să se alăture 
coaliției premierului Benjamin 
Netanyahu la alegerile din luna 

aprilie, aparent din cauza nerespectării 
serviciului militar obligatoriu pentru 
ultra-ortodocși, Lieberman a transfor-
mat necesitatea încetării „constrângerii 
religioase” într-un punct central al plat-
formei sale.

Cum sondajele anticipează că 
formațiunea sa laică de dreapta, Israel 
Beitenu, va deveni al treilea partid ca 
mărime din următorul Knesset, Lieber-

man e pregătit să fie un soi de făuritor 
de regi, care va avea un cuvânt greu de 
spus la negocierile din coaliție. 

„Să fie foarte clar; ținta noastră la 
viitoarele alegeri e înființarea unui gu-
vern de unitate națională, fără parti-
de ortodoxe și fără extremiști,” a spus 
Lieberman.

Totuși, deși a spus că are experiența 
și cunoștințele necesare pentru a-și asu-
ma rolul de premier, Lieberman a mai 
admis că „nu e vremea noastră.” „Încerc 
să fiu realist, nu e vremea noastră. Cred 

că am destulă experiență și suficiente 
cunoștințe; poate doar premierul are mai 
multă experiență și cunoștințe despre 
sistemul politic decât mine. Actualmen-
te cred că vom rămâne al treilea partid 
ca mărime și vom aștepta următoarele 
alegeri ca să fim primul partid.”

Fostul Ministru al Apărării, Avigdor Lieberman, a declarat că 
formațiunea sa, Israel Beitenu, va susține orice candidat la funcția  

de premier care se angajează să formeze un guvern unitar,  
fără partide ultra-ortodoxe sau „radicale”

Promisiuni

Ministrul Zeev 
Elkin și par-
l a m e n t a r u l 

Shlomo Kari din Likud 
au anunțat decizia lui Ne-
tanyahu la o conferință Li-
kud din sediul haredi din 
Elad.

În baza acestei deci-
zii, Shas și UTJ, care au 
obținut câte opt locuri 
fiecare la alegerile precedente și Uniunea Partidelor de Dreapta 
(URWP) care a obținut cinci locuri, vor primi portofolii pe baza 
numerelor respective chiar dacă la apropiatele alegeri vor primi mai 
puține mandate. Dacă vor obține mai multe mandate, numărul 
portofoliilor primite de ele va crește corespunzător.

Decizia se aplică acelor partide care s-au angajat să se alăture 
formațiunii Likud după alegeri pentru a forma un guvern de dreap-
ta. În realitate, ea afectează doar UTJ și Shas deoarece URWP s-a 
alăturat Dreptei Unite pentru a forma Yamina și se estimează că va 
obține peste cinci mandate.

Likud a răspuns astfel pe marginea ultimei relatări: „Nu există 
așa ceva,” însă Elkin și Kari au confirmat anunțul.

Premierul Netanyahu a luat decizia de a acorda portofolii 
partidelor religioase din cel de-al 22-lea Knesset, în funcție 

de numărul de mandate câștigate de acestea la alegerile 
precedente pentru cel de-al 21-lea Parlament  

de scurtă durată

Haim Katz

Avigdor Lieberman
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Ioana TOFF

Este Israelul pierdut fără Bibi  
sau pierdem Israelul cu el?

Peste cinci zile, cetățenii israelieni 
sunt chemați la urne pentru a doua 
oară în acest an. Prima dată n-a fost 

cu noroc. Desemnat să formeze Guvernul, 
primul ministru Netanyahu nu a reușit să 
se pună de acord cu liderii partidelor ma-
joritare. Acum lupta va fi aceeași. Likudul 
și Alb Albaștri vor încerca să obțină cât mai 
multe voturi pentru ca conducătorii lor, 
Netanyahu respectiv Gantz, să fie numiți 
de președintele Reuven Rivlin persoana în-
sărcinată să formeze coaliția de guvernare.

După ce, în total, Benjamin Netanyahu 
a fost în funcția de premier peste 13 ani, 
din nou se pune problema dacă continuăm 
sau nu cu Netanyahu. Pănă acum, el a fost 
mâna de fier care a supravegheat întregul 
nostru guvern, ministrul apărării care a 
luptat să împiedice Iranul să obțină arme 
nucleare, care s-a bătut împotriva Hezbo-
llahului din sudul Libanului, care s-a con-
fruntat cu Hamasul în Gaza și care a fost 
primul scut la nenumăratele alte provocări 
pentru securitatea noastră națională.

De curând, a renunțat la funcția de mi-
nistru de externe, dar continuă să condu-
că politica externă a țării fiind în strânsă 
legătură cu prim-ministrul britanic, Boris 
Johnson, cu președintele Rusiei, Vladi-
mir Putin, și un prieten foarte apropiat al 
președintelui SUA, Donald Trump.

Netanyahu se poate mândri cu politica 
economică a Israelului, putând fi conside-
rat omul care a supervizat tranziția Israelu-
lui de la țara portocalelor la Israel, țara teh-
nologiei, inovării și abilității informatice.

Cum face Netanyahu? Unde găsește 
timpul și energia ca la 70 de ani luna vii-
toare, să le facă pe toate? Este o întrebare 
la care răspunsul rămâne un mister.

Iar asta nu e totul. În ultimii trei ani, 
Netanyahu se confruntă cu cercetările în 
trei cazuri penale, care au culminat cu de-
cizia din februarie 2019 a procurorului 
general Avichai Mandelblit de a-l audia 
în cazurile în care este acuzat de fraudă, 

încălcarea încrederii și luare de mită, audi-
eri care încă n-au avut loc. Pe lângă toate 
responsabilitățile politice și de partid, Ne-
tanyahu și-a supravegheat propria apărare  
răspunzând la întrebările anchetatorilor, 
înarmându-și echipa legală, făcând tot po-
sibilul să controleze informația care ajunge 
în fața publicului.

A fi prim-ministru al Israelului trebu-
ie să fie unul dintre cele mai provocatoare 
locuri de muncă de pe planetă. Chiar și 
deciziile politice complet rezonabile pot 
avea consecințe catastrofale. Marja de eroa-
re este îngrozitor de îngustă. Și Benjamin 
Netanyahu a deținut postul respectiv și nu 
are de gând să se oprească acum.

Nimeni nu știe ce se va întâmpla la ale-
gerile de săptămâna viitoare. Voința isra-
elianului este imposibil de prevăzut, sunt 
atât de multe partide și schimbări foarte 
mici care pot strica aritmetica coaliției. În 
plus, aceste alegeri sunt fără precedent; este 
pentru prima dată în istorie când se repetă 
alegerile. 

După fiasco-ul din aprilie, este posibil 
să nu știm cine a câștigat nici după ce s-au 
terminat alegerile, când toate voturile sunt 
în urne. Orice sondaj pre-electoral nu va-
lorează nimic.

Netanyahu s-a dovedit un jucător politic 
cu abilități desăvârșite. Oponenții săi îl nu-
mesc din acest punct de vedere „diavolul”. 
iar pentru electorat este greu să renunțe la 
diavolul pe care îl cunoaște, mai ales că este 
unul foarte convingător.

Cu așa o susținere, nimeni nu are cu-
rajul să parieze împotriva lui Netanyahu. 
Generația tânără a crescut cu el; ea nu-l 
cunoaște decât pe el ca prim-ministru. 
Când psihicul israelian este îngreunat când 
știe că amenințările din afara sunt foarte 
grave, complexe și neobosite, devine greu 
să renunți la diavolul pe care îl cunoști.

Aceasta este marea întrebare a alegerilor 
din anul 2019: mergem mai departe cu sau 
fără Netanyahu?
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Dragoș NELERSA 

Iranul și sperietoarea alegerilor

Dezvăluirea de luni a primului 
ministru Benjamin Netanyahu 
care a informat că există o cen-

trală nucleară iraniană secretă, ce a fost 
operațională încă de acum trei luni, este 
o știre importantă adresată comunității 
internaționale.

Imaginile prin satelit ale instalației nu 
vor fi suficiente pentru a influența liderii 
Uniunii Europene, rușii sau chinezii care 
sunt semnatarii acordului nuclear din 
2015 cu Iranul. Nici măcar nu va fi su-
ficient pentru a convinge administrația 
Trump. Serviciile de informații ale Isra-
elului vor trebui să furnizeze mai multe 
informații care să demonstreze că Ira-
nul dezvoltă arme nucleare la instalația 
Abadeh.

Agenția Internațională pentru Ener-
gie Atomică (AIEA) nu va examina 
informațiile Israelului doar pe baza fo-
tografiilor aeriene. Iranienii vor nega, 
ca întotdeauna iar inspectorii AIEA vor 
avea nevoie de mai multe informații 
pentru a demara o investigație.

Dacă sunt furnizate mai multe do-
vezi, inspectorii AIEA vor putea lansa o 
anchetă care va fi stânjenitoare pentru 
Iran, deoarece va arăta că au încălcat 
acordul nuclear și tratatul de neprolife-

rare nucleară.
Revelațiile lui Netanya-

hu sunt grave din cauza 
afirmațiilor constante ale 
Iranului că îmbogățirea cu 
uraniu de care se ocupă, 
este numai în scopuri civile, 
în timp ce neagă că dezvoltă 
arme nucleare.

Experiența trecută a ară-
tat că afirmațiile israeliene 
nu au schimbat poziția sem-
natarilor europeni, a Rusiei 
sau a Chinei. Dacă inspectorii AIEA de-
cid să își folosească prerogativa pentru a 
efectua o inspecție surpriză a site-ului 
Abadeh, ei pot găsi reziduuri radioacti-
ve similare cu cele găsite în „fabrica de 
covoare” din Turquzabad, la care Israelul 
a făcut referire în decembrie anul trecut 
ca fiind tot un site de cercetare nucleară.

Dezvăluirea existenței instalației în 
Abadeh este o mișcare riscantă din par-
tea primului ministru deoarece, dacă 
informațiile sale nu sunt validate, ele pot 
fi interpretate ca fiind știri false într-un 
moment în care președintele Statelor 
Unite și Iranul sunt gata să înceapă alte 
negocieri.

Noile dezvăluiri ar putea fi dovada 

pentru Trump că Teheranul a mințit tot 
timpul și că administrația americană ac-
tuală nu ar trebui să facă aceleași greșeli 
pe care le-a făcut Barack Obama, lăsând 
Ayatollahul să-l ducă de nas.

De asemenea, atât europenii cât și 
chinezii trebuie opriți în susținerea lor 
pentru iranienii puși la grea încercare de 
embargoul impus de SUA.

Nu există nicio îndoială că alege-
rile israeliene, aflate la doar cinci zile 
distanță, au jucat un rol important în 
decizia lui Netanyahu de a anunța des-
coperirea unui nou site atomic în Iran. 
Premierul are tot interesul ca populația 
să simtă în prag de alegeri amenințarea 
din Iran dezvăluită chiar de el.

V. MIREUȚĂ

Știri pe scurt

Mai multe rachete au fost trase 
spre teritoriul israelian din 
interiorul Siriei, după cum a 

relatat Tzahalul luni dimineață. Potri-
vit unui purtător de cuvânt al armatei, 
rachetele au fost trase la primele ore ale 
zilei de luni din regiunea Damasc de că-
tre luptătorii pro-iranieni în colaborare 
cu Forța Quds din Iran.

Tzahal a declarat că rachetele nu au 

aterizat în Israel, dar nu a clarificat dacă 
proiectilele au fost doborâte de sistemul 
de apărare antirachetă Cupola de Fier 
sau dacă rachetele au ratat țintele, ateri-
zând pe teritoriul sirian. „Mai devreme, 
azi dimineață, câteva rachete au fost tra-
se din Siria spre Israel, dar niciuna din 
ele nu a nimerit teritoriul israelian” a 
precizat purtătorul de cuvânt.

„Rachetele au fost lansate de la peri-

feria Damascului de agenții miliției șiite 
acționând pentru Forța Quds iraniană. 
Tzahal consideră regimul sirian răspun-
zător pentru toate evenimentele ce au 
loc în Siria.” 

Cu câteva ore mai devreme, luni di-
mineața, s-a relatat că s-au auzit explozii 
lângă granița siriano-irakiană.

 Mass-media arabă a relatat că ex-
ploziile au fost rezultatul unui atac 
asupra unei grupări a miliției susținute 
de iranieni. Observatorul Sirian pentru 
Drepturile Omului cu baza în Marea 
Britanie a susținut că 18 luptători pro-
iranieni au fost uciși în atacurile aeriene 
îndreptate împotriva grupărilor miliției 
din estul Siriei.
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Bibi fuge de rachete

Premierul a fost coborât 
de pe scenă de către 
forțele de securitate, 

în timp ce sirenele au sunat 
puțin după ora 21:00. Alar-
me s-au dat și în Ashkelon 
sau în alte comunități din 
apropierea graniței cu Gaza, 
trimițând cetățenii în adă-
posturile de bombe.

Netanyahu a spus publicului să rămână calm, în timp ce paz-
nicii săi l-au scos din sală: „Avem un avertisment de cod roșu: 
plecați în liniște”, le-a spus primul ministru susținătorilor săi.

Ministrul Culturii, Miri Regev, a fost de asemenea prezentă 
la eveniment și a fugit în adăpost. La încetarea sirenelor, Ne-
tanyahu a revenit să-și termine discursul electoral spunând: 
„Avem nevoie de votul cetățenilor din Ashdod pentru a opri 
un eventual guvern arab de stânga”.

Evenimentul s-a reluat în continuare în siguranță.

Datorie mare

Compania intenționează să treacă la sistarea elec-
tricității în localitățile din Yehuda și Shomron 
pentru a face presiuni asupra Autorității Palesti-

niene să-și plătească factura de energie electrică în valoare 
de 1,7 miliarde șekeli. Se estimează că eșalonul politic 
nu se va opune demersului și va permite companiei să 
acționeze prin constrângere.

Acum două săptămâni compania i-a informat pe pre-
mier, Ministerele de Finanțe și Energie și Coordonatorul 
Activităților Guvernului în Teritorii (COGAT) că, din 
cauza datoriei, Corporația de Electricitate din Ierusali-
mul de Est intenționează să aplice procedura de sistare. 
În baza unei decizii pro-
nunțate de Curtea Su-
premă acum două luni, 
Hevrat Hahașmal trebu-
ie să aștepte 35 zile de la 
data notificării părților 
relevante pentru a putea 
sista energia electrică.

Rănit grav  
după o vizită la dentist

„Un atacator a înjunghiat doi civili 
israelieni care intraseră în Azun 
pentru a primi îngrijiri medicale” a 

declarat Tzahalul sâmbătă, referindu-se 
la un sat de la est de Qalqilya, în nordul 
teritoriului.

Victimele au fost tatăl Yosef Perez 
(60 ani), rănit ușor și fiul său adoles-
cent, Liber Perez (17 ani), care a fost 
rănit grav. În atacul de sâmbătă dimi-
neața, Liber Perez a prezentat multiple 
răni prin înjunghiere în partea superi-
oară a corpului, iar tatăl a fost rănit ușor 
la braț.

Cei doi, stabiliți în orașul Ofakim, 
mergeau la un dentist din zonă pentru 

tratament, împreună cu fra-
tele tatălui, în momentul în 
care au fost acostați de un tâ-
năr palestinian care a întrebat 
dacă sunt evrei. Ambii au spus că au ză-
rit brusc un cuțit în mâna atacatorului 
în timpul scurtului lor dialog.

Tatăl a declarat că și-a ajutat băiatul 
în timp ce acesta încerca să-l imobilizeze 
pe atacator, dar a fost înjunghiat în braț. 
Ambii bărbați au spus că dentistul a ieșit 
din cabinet și a ajutat la salvarea lor. Se 
crede că suspectul e un localnic în vârstă 
de 15 ani. 

Potrivit relatărilor din presa pales-
tiniană, forțele de securitate israeliene 

l-au arestat sâmbătă pe tânărul atacator. 
Unele surse din presa ebraică au relatat 
ceva mai devreme că atacatorul s-a pre-
dat autorităților palestiniene.

Cei doi răniți au fost aduși de medicii 
Tzahal la punctul de trecere de la granița 
Eliyahu și de acolo au fost transportați 
cu serviciul de ambulanță Magen David 
Adom la Centrul Medical Meir din Kfar 
Saba pentru continuarea tratamentului. 

Spitalul a declarat ulterior că adoles-
centul e în stare moderată, dar stabilă.

Primul ministru Benjamin Netanyahu se afla marți seara 
la Ashdod când a fost scos din sala în care ținea un 

discurs electoral pentru că au început să sune sirenele  
de cod roșu

Corporația Electrică Hevrat Hahașmal ar 
putea sista furnizarea energiei electrice către 

Autoritatea Palestiniană după alegeri

Duminică, armata a anunțat că primele cercetări ale 
atacului prin înjunghiere asupra a doi israelieni care 
își vizitaseră medicul palestinian în satul Azun din 

Cisiordania, au stabilit că a fost vorba de un atac terorist
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În marș pentru Mengistu

Mengistu, un isra-
elian de obârșie 
etiopiană, și-a 

părăsit domiciliul din 
Ashkelon pe 7 septembrie 
2014. 

După trecerea fronti-
erei dintre Israel și Fâșia 
Gaza, Mengistu a fost re-
ținut și interogat de Ha-
mas, el fiind dat dispărut de atunci 
și nemaiștiindu-se nimic despre 
soarta sa. 

Hamas ține de asemenea captive 
trupurile lui Hadar Goldin și Oron 
Shaul, ale soldaților Tzahal pieriți 
în Gaza în timpul războiului din 
2014, dar și pe cel al compatriotu-
lui israelian Hisham al-Sayed.

Fratele lui Mengistu, Ilan, a de-
clarat că familia sa suferă mult din 
cauza răpirii. „Chiar și acum, la 
atâția ani după incident, nu avem 
nici o informație nouă despre Ave-
ra” a spus Ilan. „E din ce în ce mai 
frustrant pentru noi, de la o zi la 

alta.”
Protestul de marcare al celui de-

al cincilea an de captivitate a lui 
Mengistu a avut loc duminică seara 
la ora 18:30 la Muzeul de Artă din 
Tel Aviv sub sloganul „Tineri uniți 
pentru Avera”. La marș au partici-
pat familia lui Mengistu, studenții 
din mișcarea de tineret și diverse 
organizații din toate sferele socie-
tății israeliene.

În debutul serii, tinerii au as-
cultat relatări ale familiei lui Avera 
– în special despre criza profundă 
prin care au trecut după dispariția 
fratelui îndrăgit.

Activiștii au organizat duminică o demonstrație în Tel Aviv 
pentru a marca aniversarea a 5 ani de captivitate  

a lui Avera Mengistu în Gaza

La cheremul 
rachetelor

În even-
tualitatea 

unui atac cu 
rachete, ei 
se pot pro-
teja doar în-
tinzându-se 
la pământ 
ș i  acope-
rindu-se cu 
mâinile. Raportul a fost publicat de Asociația 
Constructorilor Israelieni și s-a bazat pe datele 
furnizate de Biroul Central de Statistică. 

În nordul Israelului, peste 800.000 civili 
nu dispun de adăposturi antiaeriene sau spații 
sigure. Analiza a fost publicată în urma eveni-
mentelor recente de la granița libaneză, care 
au intensificat temerile legate de escaladarea 
violenței împotriva grupării Hezbollah, atin-
gând apogeul duminica trecută, când Hezbo-
llah a lansat mai multe rachete antitanc spre o 
bază Tzahal din zona Moshav Avivim.

Deși guvernul a aprobat un plan de securi-
tate în valoare de 5 miliarde șekeli acum un an, 
în realitate nu s-a întâmplat nimic. Din cauza 
creșterii tensiunilor la granița libaneză, liderii 
locali din nordul Israelului cer aplicarea urgen-
tă de către guvern a programului de fortificare.

Ministerul Construcției și Locuințelor și 
Autoritatea Națională pentru Urgențe a pri-
mit sarcina realizării unui plan de înlăturare 
a restricțiilor pentru facilitarea construirii de 
adăposturi antiatomice și găsirea altor soluții 
de protecție în clădirile rezidențiale. Totuși la 
trei luni după adoptarea deciziei, echipa a fost 
desființată din cauza alegerilor din 2015 și apoi 
reînființată în timpul mandatului următorului 
guvern.

Un plan adițional a fost publicat în mai 
2018, de către ministrul apărării de la vremea 
respectivă, Avigdor Liberman, și a inclus forti-
ficarea clădirilor din comunitățile nordice până 
la 45 km de granița libaneză. Ulterior, planul 
a fost anulat. Liberman a criticat anularea pla-
nului, numind-o o „nebunie.”

Un raport recent ilustrează situația 
amenințătoare în care trăiesc sute de 

mii de oameni în nordul Israelului

Tensiuni la granița de nord

„Drona a fost doborâtă în afara 
localității și se află în mâinile 
Hezbollah”, se arată în comu-

nicatul organizației teroriste.
Duminica trecută, la granița 

de nord a Israelului, a izbucnit un 
schimb de focuri după ce militanți 
Hezbollah au atacat o bază milita-
ră israeliană, cu rachete antintanc 
trase din Liban.

În replică, armata israeliană 
a ripostat cu armament greu și a 

atacat diverse obiective din sudul 
Libanului.

Gruparea Hezbollah a anunțat luni că a doborât o „dronă israeliană’’ 
în momentul în care aceasta traversa frontiera cu Libanul, la o 
săptămână după escaladarea tensiunilor la granița cu Israelul
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Acad. prof. dr. Jean ASKENASY

Tableta zilei
Incertitudinea mediei

Importanța mediei și rolul pe care-l joacă în societatea din 
ultimele două decenii a crescut enorm. Internetul, facebook-
ul, viber, twiter și instagram, într-un cuvânt cyberul, oferă 

ceea ce poartă numele de „dataism”. Această schimbare socială 
face ca întrebarea despre adevărul și exactitatea informației și 
faptelor comunicate oamenilor să fie adevărată sau gradul de 
incertitudine a datelor este același ca înainte sau nu? Incerti-
tudine există în orice informație, chiar în cele de cel mai înalt 
grad științific. 

Ziaristul, pentru a reda informația, trebuie să facă o alege-
re, să se axeze pe focus și să izoleze segmentul care-l consideră 
cel mai pregnant; deci el face o selecție. Dar selecția și izola-
rea segmentului este a unui om cu o anumită părere politică, 
concepție de viață și experiență personală care nu poate fi eli-
minată; deci subiectivizarea informației este un element intrin-
sec al datelor mediei. Secția 
aleasă, tema, forma și modul 
de a o reda este subiectivizată 
și influențează mai mult sau 
mai puțin publicul. Numărul 
de informații devenind mon-
struos „Noua Medie” are un 
grad mărit de incertitudine de 
ordin cantitativ. Ea tinde ca 
raportul existent dintotdeau-
na, dintre realitate și ficțiune, 
dintre certitudine și incerti-
tudine să fie în detrimentul 
primelor. Închei cu ilustrația 
unui exemplu, pe care-l 
trăim zi de zi (foto dreapta). 

CARICATURA ZILEI

Apel disperat

Shalom Janach a 
încărcat pe Face-
book un video în 

care se adresează pre-
mierului Benjamin Ne-
tanyahu și Ministerului 
de Interne, Arie Deri, 
implorându-i pe aceș-
tia să nu o deporteze pe 
Ishora Uprita și copiii ei, Michael (9 ani) și Shira (5 ani). 
Cei trei au fost arestați săptămâna trecută de serviciul de 
imigrare și sunt închiși la Penitenciarul Givon din Ramla.

Potrivit presei israeliene, Uprita și copiii ei ar fi trebuit 
să fie deportați vineri în India prin Nepal. Dar deportarea 
lor a fost blocată de un tribunal din Tel Aviv cel puțin 
până duminică. Deși cei doi copii au cetățenie indiană 
după tată, un individ absent din viața lor, deși se află încă 
în Israel, mama lor nu va putea rămâne în India deoarece 
provine din Nepal.

„Nu pot trăi fără ea” a declarat Janach, spunând că a 
cunoscut-o pe Uprita și pe copiii acesteia grație activității 
sale caritabile. „Nu aveau nimic de mâncare. Așa că am 
început să-i hrănesc și să am grijă de copii. Am apelat la 
serviciile de asistență socială și m-au ajutat cu absolut totul. 
M-au ajutat să-i trimit pe copii în tabăra de vară gratuit și 
au plătit educația lor” a spus el.

Întrebat de ce a decis să apeleze la premier în lacrimi, 
Janach l-a îndemnat pe premier să meargă să vadă cu ochii 
lui situația copiilor. „Ar trebui să meargă să vadă cum su-
feră copiii. Fac pe ei. Cred că nici cei mai răi dușmani ai 
noștri nu ar trebui să trăiască în asemenea condiții.”

PENTRU OBSERVAȚIE 
de Maria Găitan Mozes

Nu mă pot
mula

după oricine.
Nu încap în același

tipar, 
deși aripile

ne sunt închipuiri comune.
Eu,

par viespe,

pe când tu,
bondar.

Fiecare bâzâie în felul lui.
Și se așează

pe unde poate.
Natura

nu ne alungă din peisaj.
Ne lasă... pentru... o 

observație.

POEZIE ROMÂNEASCĂ SCRISĂ ÎN 
ȚARA SFÂNTĂ

Un octogenar, supraviețuitor al Holocaustului, 
s-a adresat online, în lacrimi, politicienilor 

israelieni, cerându-le să împiedice deportarea 
unei angajate nepaleze și a celor doi copii ai 

acesteia care locuiesc cu el
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Au hotărât!

De c i z i a 
a con-
dus la 

satisfacția poli-
tică a membri-
lor coaliției de 
guvernare, dar 
va afecta probabil reputația Înaltei Curți la nivel 
mondial că ar fi ignorat dreptul internațional. În 
ultimii ani, instanța dispusese în mod repetat sta-
tului să restituie rămășițele teroriștilor. De obicei, 
statul a fost de acord să o facă dar, în urma deciziei 
de luni, instanța s-a pronunțat clar de data aceasta 
legat de autoritatea statului în această privință.

Soldații Tzahal Hadar Goldin și Oron Shaul au 
fost uciși în acțiune în timpul războiului din Gaza 
din 2014, iar Hamasul le-a confiscat rămășițele de 
pe câmpul de luptă pentru a le folosi ca monedă de 
negociere cu Israelul.

Un grup de șapte judecători al Înaltei Curți 
de Justiție a decis luni să permită guvernului 

să păstreze corpurile teroriștilor decedați, 
pentru a negocia restituirea corpurilor 

israelienilor deținuți de palestinieni

Comentarii palestiniene

„Cred că este o recunoaștere certă a 
eșecului’’, a declarat pentru AFP, Hanane 
Achraoui, înalt oficial din cadrul Orga-
nizației de Eliberare a Palestinei (OEP), 
la puțin timp după anunțarea demisi-
ei consilierului special al președintelui 
SUA. „Cred că palestinienii în ansam-
blu vor spune <drum bun, cale bătută>. 
Domnul Greenblatt nu a ratat niciodată 
o ocazie de a-i denigra pe palestinieni. El 
a acționat în totalitate pentru justificarea 
tuturor încălcărilor israeliene și nu în fa-
voarea păcii”, a adăugat ea.

În echipă cu Jared Kushner, ginere 
și consilier al președintelui american, 
Jason Greenblatt a avut sarcina dificilă 

de a propune căi pentru a pune capăt 
deceniilor de conflict israeliano-palesti-
nian, Donald Trump promițând că se va 
ajunge la un „acord final’’ în timp ce toți 
predecesorii săi au eșuat.

Dar prezentarea planului lor, elaborat 
încă din primăvara lui 2017 în cel mai 
mare secret și anunțat de câteva luni, 
a fost amânată în repetate rânduri. La 
sfârșitul lunii august, Greenblatt a anun-
țat că planul nu va fi dezvăluit înainte 
de alegerile legislative israeliene din 17 
septembrie.

Componenta economică a planului 
a fost dezvăluită în iunie, în cadrul unei 
conferințe în Bahrein, boicotată de ad-

ministrația palestiniană. Planul include 
investiții de 50 de miliarde de dolari în 
teritoriile palestiniene și în țări arabe ve-
cine pe o perioadă de zece ani.

„Ei au încercat să-i supună pe pa-
lestinieni și să ne șantajeze pentru a le 
accepta planul’’, a afirmat de asemenea 
Achraoui, apreciind că aceasta este „o re-
cunoaștere a eșecului încă de la început’’. 
„Cred că demisia domnului Greenblatt 
este doar un alt cui în sicriu’’, a spus ea.

Sultanul vrea bomba atomică

„Unele țări au rachete 
cu focoase nucleare, 
nu una sau două. Iar 

noi nu le putem avea. Nu 
pot accepta acest lucru”, 
a spus Erdogan membri-
lor partidului său AK.

„Nu există națiuni 
dezvoltate în lume care 
să nu le aibă”, a spus 
președintele turc.

C o n f o r m  t r a t a t e l o r 
internaționale, numai SUA, Ru-
sia, Marea Britanie, Franța și 
China ar putea avea arme nucle-
are. Ulterior, India, Pakistan și 
Coreea de Nord le-au dezvoltat 
și ele. Africa de Sud a avut mai 
multe bombe atomice, dar le-a 
demontat atunci când a devenit 
o democrație.

Se crede, de asemenea, că Isra-
elul are arme nucleare, fapt la care 
face referire Erdogan.

În timp ce surse străine au es-
timat că Israelul are un arsenal de 
zeci până la sute de arme nucle-
are, țara noastră nu a confirmat 
public și nici nu a negat astfel de 
rapoarte în conformitate cu poli-
tica sa de așa-numită ambiguitate 
nucleară.

Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat luni că este 
inacceptabil ca Turciei să-i fie interzis de a avea arme 

nucleare în timp ce alte națiuni din regiune le au

Un înalt responsabil palestinian a numit luni drept o „recunoaștere 
a eșecului’’ demisia lui Jason Greenblatt, trimisul special al 

președintelui american Donald Trump pentru Orientul Mijlociu și 
una dintre persoanele însărcinate să întocmească planul de pace 

israeliano-palestinian

Jason Greenblatt
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Gafe înaintea alegerilor

Netanyahu a greșit la ședința 
săptămânală a Cabinetului 
de duminică, referindu-se la 

omologul său britanic, Boris John-
son ca Boris Elțin, fostul președinte 
rus care a murit în 2007.

Miniștrii cabinetului i-au corec-
tat imediat eroarea, pe care a încer-
cat apoi să o transforme într-o glu-
mă, comentând că vrea să fie sigur 
că toți sunt atenți.

Aceasta a fost o greșeală rară la te-
leviziunea în direct pentru Netanya-
hu în timpul campaniei. Cei doi pre-
mieri s-au întâlnit joi în timpul unei 
deplasări rapide a lui Netanyahu la 
Londra.

Concurența lui Netanyahu la ale-
gerile din 17 septembrie, liderul alb 
albaștrilor, Benny Gantz, a făcut și 
el o serie de gafe la TV în timpul 
campaniei, inclusiv uitarea numelui 
soldatului ucis, Dvir Sorek.

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a publicat luni un 
videoclip în care încearcă stângaci să repare o gafă în care 
premierul britanic este numit greșit de premierul nostru

Yair Lapid:  
„Voi fi premier” 

Ca răspuns la diferendele cu Benny Gantz 
care a angajat o firmă de investigații ce 
a costat jumătate de milion de șekeli 

fără a-l informa, Lapid a spus: „Am analizat 
împreună și i-am spus: Benny ai grijă la scur-
gerile de informații. Concurența abia așteaptă 
să afle următoarea noastră mișcare.”

Lapid a explicat și de ce l-a atacat pe Ne-
tanyahu săptămâna trecută, chiar și după ce 
Gantz a suspendat campania electorală în urma 
tensiunilor de la frontiera nordică. „A fost ceva 
simultan. Dacă eram anunțat cu un minut mai 
devreme, nu mi-aș fi publicat declarația.”

Lapid a spus că nu crede posibil ca în ziua de 
după alegeri, Gantz să se despartă de el și să for-
meze o coaliție cu Netanyahu. „Nu se va întâm-
pla. Benny e un om onest. A spus că nu va sta 
alături de Netanyahu din cauza inculpărilor.”

La întrebarea „Credeți că el va fi în cele din 
urmă premier?” Lapid a răspuns „Da. Am făcut 
o înțelegere cu oameni onești. Când ai o înțe-
legere cu oameni onești, te simți în siguranță. 
Nu ne vom alătura lui Netanyahu. Guvernul 
de uniune e împiedicat de o persoană pe nume 
Netanyahu. Dacă se va retrage, va exista un gu-
vern bun de uniune” a adăugat Lapid.

Parlamentarul Yair Lapid (Alb-Albaștri), 
care candidează la funcția de premier 
în regim de rotație cu Benny Gantz, 

respinge acuzațiile de dezacorduri la 
nivelul conducerii partidului și speră 

să formeze un guvern cu Likudul după 
alegeri – dar fără Benjamin Netanyahu

Războiul cuvintelor

Peretz a amenințat că va in-
tenta un proces de calomnie 
împotriva lui Yair Netanya-

hu pentru comentariile făcute vi-
neri de acesta pe Twitter, unde 
Yair a susținut că Rabin „i-a ucis 
pe supraviețuitorii Holocaustului” 
și a încălcat legea ținând prelegeri 
plătite în SUA în timp ce ocupa o 
funcție publică.

În comentariul său, Yair s-a refe-
rit la afacerea Altalena, un incident 
din timpul Războiului de Indepen-
dență al Israelului în care Tzahalul 
în plină formare, incluzând trupele 
de sub comanda lui Rabin, s-au în-
fruntat cu gruparea paramilitară Ir-
gun din Tel Aviv. Șaisprezece mem-
bri Irgun și trei soldați Tzahal au 
fost uciși. „Rabin l-a adus pe Arafat 
aici împreună cu zeci de mii de tero-
riști din Tunis și a provocat moartea 
a 2.000 israelieni” a continuat el.

Yasser Arafat s-a stabilit în Tu-
nis înaintea tratativelor de pace cu 
Rabin. Luând cuvântul la un miting 
din Tel Aviv, sâmbătă seara, Perez a 
corelat comentariile lui Yair cu ac-
țiunile tatălui său de acum 24 ani 
referitoare la atmosfera de instigare 
împotriva lui Rabin de la acea vre-
me. Benjamin Netanyahu e acuzat 
de mult timp că a jucat un rol în in-
stigarea despre care mulți cred că a 
dus la uciderea lui Rabin. Premierul 
a respins în mod repetat acuzațiile 
și le-a catalogat drept o formă de 
„asasinare politică”.

Sâmbătă, războiul verbal la cel mai înalt nivel a escaladat, 
șeful laburist Amir Peretz acuzându-l pe fiul premierului, Yair 
Netanyahu, că e „mai periculos” în instigări decât Igal Amir, 

extremistul evreu care l-a ucis în 1995 pe Itzhak Rabin

Yair Lapid
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Zvonuri înainte de vot

Remarcile lui Adelson au fost difu-
zate vineri la știrile de pe Canal 
12 TV și au făcut parte din an-

cheta celor trei cazuri în care e cercetat 
Netanyahu, bănuit că a primit daruri 
în valoare de sute de mii de șekeli de 
la binefăcători înstăriți și că a încercat 
să influențeze ilicit modul în care era 
prezentat în presă.

Potrivit stenogramelor publicate, 
Adelson le-a spus anchetatorilor că 
„odată ea mi-a arătat un colier. A spus 
că Arnon (Milchan) l-a cumpărat pen-
tru ea, Tiffany, sau ceva de genul ăsta.” 

Întrebată de anchetator cum a su-
nat apropos-ul, Adelson a răspuns: 
„Dacă ești miliardar și cineva îți 
arată un ceas și spune uită-te la Rolexul 
ăsta, mi l-a cumpărat cutare, nu e o alu-
zie că vrei ceva asemănător?”

În Cazul 1000, așa-numitul scan-
dal al cadourilor, Netanyahu e bănuit 
că ar fi cerut „sistematic” beneficii în 
valoare de circa 1 milion de șekeli de la 
binefăcători miliardari, incluzându-i pe 
Arnon Milchan și proprietarul stațiuniii 
australiene James Packer, în schimbul 
unor favoruri. El a susținut că primirea 

cadourilor de la prieteni nu constituie 
un conflict de interese.

Cabinetul Premierului a criticat 
știrea de pe Canal 12 TV, precizând 
că „aceste sunt informații denaturate, 
bârfe de tabloid, publicate în ajunul 
alegerilor pentru a face rău premierului 
Netanyahu și partidului Likud. Măcar 
acum populația știe că un sfert de mili-
on de șekeli au fost irosiți cu anchetarea 
premierului.”

Miriam Adelson, cea mai bogată persoană din Israel și editorul 
tabloidului Israel Hayom ar fi declarat poliției că Sara, soția 

premierului Netanyahu, a încercat să o convingă  
să-i cumpere cadouri costisitoare și să-l concedieze  

pe corespondentul politic al ziarului

Alegeri filmate

Luptând pentru supraviețuire 
politică după scrutinul ne-
concludent din luna aprilie, 

Netanyahu a transformat fraudarea 
alegerilor într-un punct de bază în 
campania sa pentru obținerea ce-
lui de-al cincilea mandat, atrăgând 
atenția că victoria i-ar putea fi furată 
în cursa electorală pe care sondajele 
o anunță a fi foarte strânsă.

La alegerile precedente, partidul 
Likud al lui Netanyahu a trimis observatori dotați cu camere video corporale 
la câteva secții de votare cu membri arabi. Adresându-se cabinetului duminică, 
Netanyahu a spus că în conformitate cu legislația care va fi supusă aprobării 
Knessetului înaintea alegerilor din 17 septembrie, observatorii vor putea folosi 
camerele video de pe telefoanele celulare pentru a înregistra la ieșirea din cabina 
de vot. „Toată lumea filmează” a spus Netanyahu în timpul ședinței. „Orice 
magazin e supravegheat video, deci de ce să fie secțiile de votare singurele locuri 
unde nu se poate filma?”

În remarcile adresate cabinetului care, potrivit oficialilor din guvern, a aprobat 
legislația în unanimitate, Netanyahu a promis că „secretul votului va fi păstrat 
cu strictețe.” 

Cabinetul premierului Benjamin Netanyahu a aprobat duminică 
proiectul legislativ de monitorizare a secțiilor de votare cu camere 

video la alegerile de săptămâna viitoare, demers despre care 
opozanții cred că a fost destinat efectiv intimidării votanților arabi

Avner la TV

„The Chase” 
este o emi-
siune-con-

curs în care o 
echipă de patru 
concurenți con-
curează împotri-
va unui chestio-
nar profesionist 
- „șoferul”. Gazda programului este cunos-
cutul Ido Rosenblum, care a mai prezentat 
în trecut o serie de emisiuni similare.

În urmă cu nouă ani, Avner Netanya-
hu a concurat la World Bib Quiz și a 
obținut locul al treilea. În trecut, cei trei 
frați ai lui Sara Netanyahu au câștigat 
primele locuri în testări biblice naționale 
și internaționale. Tatăl lui Sara, Shmuel 
Ben-Artzi, a fost unul dintre cei mai înalți 
profesori de Tanah din Israel, autorul unei 
cunoscute cărți de texte pentru examenele 
de testare biblică.

Avner, fiul premierului Netanyahu, 
va participa la cel de-al patrulea 

sezon al emisiunii de testare „The 
Chase” (Hamirdaf) de pe canalul 11

Avner Netanyahu

Miriam Adelson
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Schimbare importantă

„L-am informat pe consilierul John Bolton că nu mai 
este nevoie de serviciile sale la Casa Albă. Am avut 
puternice dezacorduri față de multe dintre sugestiile 

sale, la fel ca alții din Administrație’’, a scris Trump.
Bolton, cunoscut drept un „hawk’’ (șoim - termen care 

îi desemnează pe adepții unei 
linii dure în politica externă 
americană), a fost al treilea 
consilier pentru securitate 
națională al lui Trump și s-a 
remarcat prin presiunile exer-
citate asupra președintelui de 
a fi mai ferm în chestiuni pre-
cum abordarea față de Coreea 
de Nord.

Erou național

Președintele 
a mențio-
nat că țara 

va fi în doliu până 
la funeraliile lui 
Mugabe, a căror 
dată încă nu a fost 
anunțată. Robert 
Mugabe a fost pri-
mul președinte pe 
care Zimbabwe l-a 
avut de la procla-
marea independenței, în 1980. Născut la 21 februarie 1924, 
în ceea ce a fost Rhodesia, Mugabe a fost închis mai mult de 
un deceniu fără să fi fost judecat, după ce a criticat guvernul 
de acolo în 1964. În 1973, când încă se afla în închisoare, a 
fost desemnat liderul partidului Zimbabwe African National 
Union (Zanu), între fondatorii căruia s-a numărat. Declarat 
inițial marxist, apoi simplu socialist, el a fost prim-ministru 
din 1980 până în 1987, apoi, până în 2017, președinte al 
statului, conducând țara cu o mână de fier.

Președintele american Donald Trump a anunțat 
marți eliberarea din funcție a consilierului 

său pentru securitate națională, John Bolton, 
invocând „puternice dezacorduri’’ față de  

„multe dintre sugestiile sale’’

Robert Mugabe, care a condus Zimbabwe mai mult 
de trei decenii și a decedat vineri la vârsta de 95 
de ani, a fost declarat erou național, a anunțat 

președintele Emmerson Mnangagwa

Uraganul ucigaș

Bilanțul în urma 
trecerii uraganu-
lui Dorian prin 

Bahamas a crescut la 
43 de morți, a anunțat 
vineri biroul de presă al 
premierului, care se teme 
că numărul victimelor ar 
putea fi mult mai mare 
în arhipelagul devastat.

„Patruzeci și trei de morți, este cifra oficială, cu numeroși 
dispăruți și ne așteptăm ca acest număr să crească semnifica-
tiv”, a declarat Erica Wells Cox, purtătoare de cuvânt a premi-
erului Hubert Minnis, la postul de televiziune american NBC 
News. Bilanțul precedent era de 30 de morți.

Sean Connery, care are o proprietate de vacanță pe o insulă 
de Bahamas, a fost printre cei afectați de uragan. Actorul de 
89 de ani spune că a scăpat nevătămat, dar mai mulți copaci 
au căzut peste clădire, iar vântul a produs pagube însemnate.

Patruzeci și trei de persoane au murit în urma 
trecerii uraganului Dorian prin Bahamas

O familie distrusă

Abdullah Morsi, 25 de ani, 
se afla alături de un pri-
eten săptămâna trecută, 

când brusc a început să se simtă 
rău. A murit la scurt timp după 
ce a ajuns la un spital din Cairo. 
Tatăl său, Mohamed Morsi, a că-
rui funcție în stat s-a încheiat cu 
o lovitură militară în 2013, după 
proteste masive împotriva guver-
nării sale, a decedat în închisoare 
în timp ce era acuzat de spionaj. 
Moartea sa a adus critici din partea grupurilor pentru drep-
turile omului care au acuzat guvernul că a neglijat în mod 
deliberat îngrijirea medicală a prizonierilor politici.

Anul trecut, Abdullah a fost reținut pentru scurt timp 
pentru că ar fi răspândit vești false aparținând Frăției Mu-
sulmane, organizație aflată în afara legii, în care tatăl său 
deținuse o poziție de conducere. În același an, fratele său 
mai mare, Osama, a fost condamnat la 10 ani de închisoare 
într-un proces catalogat de Amnesty International drept o 
„batjocură a justiției”.

Fiul cel mai mic al fostului președinte egiptean 
Mohamed Morsi a murit în urma unui atac de cord 

pe care l-a suferit în timp ce conducea mașina

Abdullah Morsi

John Bolton

Robert Mugabe
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Retragere din diplomație

„A venit timpul să petrec 
mai mult timp împreu-
nă cu soțul meu, copiii 

mei și nepoții mei. L-am 
informat pe prim-ministru 
despre dorința mea de a pă-
răsi guvernul și postul meu 
de ministru al afacerilor ex-
terne”, a scris ministrul soci-
al-democrat pe Twitter.

Margot Wallstrom, în vâr-
stă de 64 de ani, ocupa pos-
tul de șefă a diplomației din 
2014. Ea a fost propusă din 
nou pentru acest post după 
legislativele din septembrie 
2018, în urma cărora soci-
al-democrații au format din 
nou guvernul.

Ministrul și-a cultivat me-

reu imaginea de fe-
meie cu convingeri 
puternice, care și-a 
păstrat idealurile de 
stânga în exercitarea 
puterii.

Margot Wallstrom a in-
trat în anii 1970 în Partidul 
social-democrat, condus de 
carismaticul Olof Palme, cu 

care este comparată uneori.
Ea s-a evidențiat prin 

lupta sa pentru promovarea 
femeilor în instituții.

Eșec indian

Procedura de aselenizare a vehiculului de ex-
plorare al misiunii Chandrayaan-2 s-a des-
fășurat normal până la apariția unei erori 

în momen-
tul în care 
se afla la o 
altitudine 
de aproxi-
mativ 2,1 
kilometri 
deasupra 
suprafeței 
lunare, au 
explicat oficiali indieni.

Chandrayaan-2 a intrat pe orbita Lunii pe 
data de 20 august, iar un vehicul de explorare 
urma să aselenizeze în cursul nopții de vineri spre 
sâmbătă.

Chandrayaan-2, cea mai sofisticată misiune 
realizată până în prezent de ISRO, avea drept 
scop să plaseze un vehicul de explorare (roverul 
Pragyaan) pe suprafața lunară, în regiunea polară 
sudică a lunii. Vehiculul ar fi permis specialiști-
lor indieni să efectueze experimente, să studieze 
rocile și solul lunii de la distanță. 

În cazul în care misiunea s-ar fi încheiat cu 
succes, India ar fi devenit a patra țară din lume 
care a reușit o aselenizare controlată.

India a pierdut contactul, sâmbătă, cu un 
modul spațial pe care l-a trimis spre Lună 

și care se afla în curs de aselenizare

Şefa diplomației suedeze Margot Wallstrom, militantă pentru 
drepturile omului și feministă ferventă, a anunțat vineri  

că pleacă din guvern pentru a se dedica familiei

Mafia mexicană

Mauricio Hi-
ram, 23 de 
ani, a fost 

arestat în Zapopan, un 
oraș din statul Jalisco, 
și apoi transferat într-o 
închisoare din Mexico 
City.

Hiram are antece-
dente penale și a fost 
anterior închis pentru tâlhărie. Conform rapoartelor locale, poliția 
a declarat că Hiram se afla în restaurantul din Mexico City, când 
Ben Suthi și Alon Azoulay au fost împușcați, în luna iulie.

Suthi a fost o figură notorie în lumea interlopă a Israelului, cu 
o carieră criminală care datează din anii 90, din timpul războaielor 
între bande. Se presupune că s-a mutat în Mexic cu câteva săptămâni 
înainte de a fi ucis. 

După ce a fost extrădat în Israel în 2004 pentru a-și termina 
pedeapsa, Suthi a fost eliberat din închisoarea israeliană în fe-
bruarie trecut. El era considerat unul dintre principalii dușmani ai 
organizației de criminale conduse de un alt mafiot israelian, Mosli.

Oficialii mexicani au spus că împușcăturile care au fost urmate 
un atac împotriva poliției sosite la fața locului, desfășurat cu arme 
grele de asalt în afara centrului comercial, au fost legate de cartelurile 
de droguri și spălarea de bani.

La scurt timp după împușcare, Esperanza Gutierrez Rojano, unul 
dintre cei care se presupune că au tras, a fost arestat. Procurorul șef 
al Mexicului a declarat că  la interogatoriu acesta a recunoscut că 
a primit 25.000 de pesos (1.300 de dolari) pentru a comite crima.

Autoritățile mexicane au arestat vineri un bărbat 
suspectat de implicare în uciderea recentă a unui mafiot 

israelian și a asociatului său de către un cartel de droguri

Margot Wallstrom
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Sub semnul întrebării

Co n f o r m 
sondajului, 
doar 53% 

dintre respondenții 
care au spus că se 
vor prezenta la vot, 
s-au declarat ferm 
dedicați partidu-
lui cu care au spus 
că intenționează să 
voteze, 47% din 
respondenți decla-
rând că și-ar putea 
schimba votul în ziua alegerilor.

31% din respondenții care au spus că au de gând să voteze 
cu un anumit partid, s-au declarat foarte încrezători că vor 
vota cu partidul respectiv în ziua alegerilor, 10% s-au arătat 
oarecum încrezători, 3% doar puțin încrezători, 2% deloc 
încrezători iar 1% au răspuns că nu știu. În plus, 20% din 
respondenți au spus că nu sunt siguri dacă se vor prezenta 
la vot în ziua alegerilor. 58% din respondenți s-au arătat 
foarte încrezători că vor vota, 22% încrezători, 10% oarecum 
încrezători, 3% puțin încrezători, 3% deloc încrezători, iar 
4% au spus că nu știu.

Din cei 20% care nu erau siguri dacă vor vota, 49% au 
spus că nu au nici un fel de preferință pentru vreunul din par-
tidele care candidează la alegeri, în timp ce 16% s-au declarat 
simpatizanți ai Alb-Albaștrilor, 14% ai partidului Likud, 5% 
ai Uniunii Democrate, 3% ai Laburiștilor – cu un număr 
egal de susținători pentru Lista Unită și Yamina – iar 2% au 
spus că susțin partidul Iudaismul Unit pentru Tora, același 
procent declarând că susțin partidele Șas și Otzma Yehudit.

Sondajul a arătat că în preferințele votanților Likud con-
duce Alb-Albaștrii cu 31 locuri față de 30 și că Alb-Albaștrii 
ar prelua conducerea doar dacă s-ar număra numai votanții 
siguri pe propriile voturi. Studiul a arătat că Yamina ar obține 
8 locuri. Otzma Yehudit 4 locuri, Israel Beytenu 11 locuri, 
Iudaismul Unit pentru Tora 7, Șas 8, Lista Unită 11, Labu-
riștii 6, iar Uniunea Democrată 4.

Dacă s-ar lua în calcul doar votanții siguri pe votul lor, 
Alb-Albaștrii ar conduce cu 31 locuri, față de 30 locuri câte 
ar obține Likud, 6 Laburiștii, 8 UTJ, 8 Yamina, 5 Otzma 
Yehudit, 11 Israel Beytenu, 7 Șas, 4 Uniunea Democrată și 
10 Lista Unită.

Potrivit unui nou sondaj de opinie, aproape 
jumătate dintre votanți nu sunt încă deciși cu 
ce partid vor vota la alegerile parlamentare de 
săptămâna viitoare, 1 din 5 israelieni fiind încă 

nehotărâți dacă se vor prezenta la vot

Crește imigrația

Această statistică ne arată un număr cu 21% mai 
mare decât cei 15.965 de imigranți care au venit 
în Israel în perioada corespunzătoare din 2018. 

31.601 de imigranți au venit în Israel în tot anul 2018, 
c o m p a r a t i v 
cu 28.220 în 
2017. 

Populația 
Israelului este, 
de asemenea, 
stimulată de o 
scădere a emi-
grării.  Rata 
anuală de emi-
grare din 2017, raportează Biroul Central de Statistică 
(numărul israelienilor care nu s-au întors din străinătate 
mai mult de un an) a scăzut la 14.300 - cel mai mic 
număr din 2010.

20.506 de noi imigranți au sosit în Israel în 
primele șapte luni ale anului 2019, transmite 
Biroul Central de Statistică. În acest număr 
sunt incluși copiii cetățenilor israelieni care 

locuiesc în străinătate și care au deja  
cetățenia israeliană

Premieră în transporturi

Trenul elec-
tric a că-
lătorit cu 

succes din stația 
Tel Aviv HaHaga-
na până la stația 
Yitzhak Navon din 
Ierusalim.

Călătoria a fost 
una de testare a infrastructu-
rii electrice și pentru a iden-
tifica eventualele probleme 
în așteptarea aprobărilor 
funcționării complete a lini-
ei electrice până la sfârșitul 
anului.

„Această probă este o 

realizare importantă a pro-
iectului național de trece-
re la trenuri electrificate și 
este rezultatul unui efort 
și a unei munci intense”, a 
declarat Michael Meksner, 
directorul Căilor Ferate din 
Israel.

Căile ferate Israeliene și Ministerul 
Transporturilor au anunțat în premieră 

parcurgerea traseului dintre Tel Aviv și Ierusalim 
cu un tren electric
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Pedeapsă

Sentința a fost 
dată după ce Ha-
zan a fost găsit 

vinovat pentru agre-
sarea unui funcționar 
public în cadrul unei 
pledoarii. Parchetul a 
cerut o dublă sentință 
- 200 de ore de serviciu 
public, dar judecătorul 
a respins-o.

Judecătorul a acceptat unele dintre argumentele 
lui Hazan, în care a spus că a suferit amenințări și 
chiar agresiuni în multe cazuri. „Hazan a întâmpi-
nat o dificultate de comunicare și colaborare cu cei 
care nu erau mulțumiți de acțiunile sale în calitate 
de funcționar ales.”

Hazan a spus că hotărârea a fost corectă pentru 
el. „Aici a existat un mesaj din partea instanței, că 
este posibil și un alt mod, că există dreptate. Vreau 
să continui slujba și să nu mai sufăr de persecuția 
care m-a însoțit ani de zile”.

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA DE AZI

Diplomație deblocată

Ministrul de exter-
ne, Israel Katz, și 
șeful departamen-

tului bugetar al Ministerului 
Finanțelor, Shaul Meridor, 
au convenit că o „sumă preli-
minară” va fi transferată Mi-
nisterului de Externe pentru 
a-și asigura operațiunile în 
curs de desfășurare.

Întrebat câți bani este de așteptat să primească Ministerul de 
Externe, un purtător de cuvânt al lui Katz a răspuns că este o „sumă 
care, în conformitate cu calculele și estimările, va permite buna 
desfășurare a activității ministerului”.

Negocierile dintre Ministerul de Externe și trezorerie în această 
privință vor continua „pentru a formula o reformă cuprinzătoare care 
să permită Ministerului Afacerilor Externe să își îndeplinească obiec-
tivele importante”, a declarat biroul lui Katz într-un comunicat.

Duminică, Ministerul de Externe a declarat că a fost instruit de 
contabilul general al Ministerului Finanțelor să înghețe aproape 
toată activitatea diplomatică din cauza „deficitului grav” din bugetul 
său.

Luni, Ministerul de Externe a obținut o inserție vitală 
de bani numerar, la o zi după ce a anunțat suspendarea 

majorității activităților sale diplomatice din cauza  
lipsei severe de fonduri

Fostul parlamentar Oren Hazan trebuie 
să execute o pedeapsă de 100 de ore în 

serviciul public, în decurs de un an, a decis 
luni judecătorul Tribunalului din Petah Tikva

Cel mai mare proiect de energie solară din Israel 

El a anunțat demararea operați-
unilor comerciale în cadrul unei 
ceremonii cu Ministrul Infra-

structurilor Naționale, al Energiei și 
Resurselor de Apă, Yuval Steinitz. Cen-
trala a început să producă electricitate și 
furnizează în prezent energie regenera-
bilă pentru rețeaua de electricitate din 
Israel, care acoperă necesarul de consum 
pentru aproximativ 70.000 gospodării.

Negev Energy, o societate mixtă 
formată din Shikun & Binui Energy 
(50%), Fondul de Infrastructură Noy 
(40%) și firma spaniolă TSK (10%) a 
câștigat licitația lansată de Contabilul 
General la Ministerul de Finanțe, în-
cheind în 2013 un contract de franciză 

pentru planificarea, proiectarea, 
finanțarea, construirea, exploatarea 
și mentenanța unei centrale termo-
solare de 121 MW pe o perioadă 
de 25 ani.

Centrala, întinsă pe 988 acri 
(mai mare decât Petah Tikva), e 
formată din circa 16.000 captatoa-
re solare cu jgheab parabolic și circa o 
jumătate de milion de oglinzi concave, 
care transformă energia solară în aburi, 
folosiți apoi pentru generarea energiei 
electrice. Centrala Electrică Negev are 
un sistem unic de stocare a energiei ter-
male, bazat pe sare topită, care permite 
centralei să lucreze suplimentar încă 4,5 
ore pe zi la putere maximă după apusul 

soarelui, pentru eficacitate și eficiență 
maximă. Se estimează că pentru con-
struirea centralei s-au investit circa 4 
miliarde de șekeli.

Saidoff a declarat că centrala termică 
solară e unul dintre proiectele emble-
matice ale Israelului, ce permite pro-
ducerea energiei regenerabile, respectă 
cerințele de sustenabilitate și protecție 
a mediului.

Acționarul majoritar al holdingului Shikun u’Binui, Naty Saidoff 
a inaugurat proiectul de energie solară Ashalim în zona Negev

Oren Hazan
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Noi dezvăluiri despre Iran

A fost o surpriză când 
specialiștii au desco-
perit siteul printre 

documentele iraniene pe care 
Israelul le-a obținut anul tre-
cut și au fost trimise liderilor 
marilor puteri.

„În urmă cu un an și ju-
mătate, am expus arhiva nu-
cleară secretă a Iranului, care 
a dezvăluit că Iranul dezvolta 
cinci focoase nucleare încă 
din 2003. Anul trecut, am 
expus depozitul nuclear secret 
al Iranului din Turquzabad, 
pe care Iranul l-a folosit pen-
tru depozitarea de materiale 
și echipamente pentru pro-
gramul său nuclear secret”, a 
declarat Netanyahu reporte-
rilor, luni seara, la Ministerul 
de Externe din Ierusalim.

„Iranul a aflat că suntem 
informați, așa că au mutat 
site-ul”, a spus premierul. 
„Vor să șteargă urmele, au pus 
pietriș pe deasupra pentru a 
încerca să ascundă locul, dar 
nu au făcut-o destul de bine. 
S-au găsit acolo urme de ura-
niu; aceasta este o încălcare 
directă a tratatului de non-
proliferare atomică.

„Astăzi, dezvăluim că încă 
un amplasament secret a fost 
expus din arhivele pe care 
le-am adus de la Teheran. 
În acest site, Iran a efectuat 
experimente pentru dezvol-
tarea armelor nucleare. Aces-
ta este situl din apropiere de 
Abadeh, la sud de Isfahan”, a 
spus primul ministru.

Netanyahu a afișat o foto-

grafie prin satelit a instalației 
realizate în luna iunie, urma-
tă de o a doua fotografie în 
care a spus că se poate obser-
va că site-ul a fost distrus în 
luna iulie. „Când Iranul și-a 
dat seama că am descoperit 
site-ul, iată ce au făcut: au 
distrus totul. Au șters-o. Au 
șters site-ul. Aici au efectuat 
experimente nucleare pentru 
arme nucleare. Acesta este 
site-ul după ce au înțeles că 
i-am văzut. Au distrus dove-
zile sau au încercat cel puțin 
să distrugă probele”, a spus 
premierul.

Netanyahu, un critic acerb 
al acordului internațional nu-
clear cu Iranul, susține că Te-
heran încearcă să dezvolte o 
armă nucleară - o acuzație pe 
care Iranul o respinge.

„Asta trebuie să le spun 
tiranilor din Teheran: Israe-
lul știe ce faceți, Israelul știe 
când o faceți și Israelul știe 
unde o faceți. Vom continua 
să vă expunem minciunile. 
Vom aduce noi dovezi peste 
mormanul vostru de minciu-
ni, înșelăciune și încălcări ale 
acordurilor” a mai adăugat 
Netanyahu.

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat luni că 
Israelul a descoperit un alt loc secret unde Iranul 

dezvoltă arme nucleare, care a fost distrus odată ce 
Teheranul și-a dat seama că a fost depistat

Mazal Tov președintelui!

Reuven Rivlin a avut o surpriză 
plăcută când a vizitat Brigada 
Tzahal și s-a întâlnit cu soldați 

din unitățile forțelor speciale Egoz, 
Maglan și Duvdevan.

Rivlin a fost primit de șeful Statu-
lui Major, Lt.-Gen. Aviv Kochavi și de 
comandantul central, Maj.-Gen. Na-
dav Padan, în timp ce venise să discute 
cu soldații. Rivlin s-a gândit că merge 
pur și simplu la o informare militară, 
având încă o oportunitate de a mulțumi 
soldaților pentru protejarea țării, dar 
militarii l-au surprins, salutându-l în 
timp ce cântau versiunea ebraică a ură-
rii de „La mulți ani”. Cu toții au dorit 

să-l felicite personal și i-au adus 
o prăjitură cu ciocolată - care 
bineînțeles că este preferata lui - 
precum și un album cu fotografii 
și felicitări.

Au fost mesaje de felicitare de 
la tineri în uniformă din toate ramurile 
armatei. Albumul a fost semnat de ge-
neralul Kochavi care, în nume propriu 
și în numele Tzahalului, a declarat că 
este un privilegiu să servească atât sta-
tului, cât și președintelui statului.

Discursul lui Rivlin i-a emoționat pe 
toți cei prezenți după care președintele 
a trecut la realitățile sumbre ale zilei. 
El a declarat că cine dorește să lovească 

împotriva Statului Israel cu forță, tre-
buie să fie conștient de faptul că Israe-
lul va riposta cu o forță înzecită. „Sun-
tem pregătiți și gata să apărăm fiecare 
cetățean al Israelului oriunde ar fi el.”

De obicei, Rivlin sărbătorește ono-
mastica în funcție de data calendaristică 
ebraică a nașterii sale, așa că oricine nu 
l-a felicitat săptămâna aceasta, va avea 
o altă oportunitate mai târziu în luna 
când președintele va sărbători.

Președintele Reuven Rivlin a avut parte luni de o surpriză 
specială  la aniversarea sa de 80 de ani, în timpul vizitei sale 

la brigada de comandă a Tzahalului de la baza militară Beit Lid
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Matei GRISARU

„Toate pânzele sus!” 

Nu cred că există cine-
va din generația mea 
care să nu fi citit, din 

propria plăcere sau la impulsul 
profesorilor, cartea cu titlul de 
mai sus, scrisă de romancierul 
român Radu Tudoran. Pre-
supun că sunt destui care au 
văzut și piesa cu același nume 
dramatizată la teatrul de copii 
din București.

Nu am intenția să fac o 
recenzie a acestei cărți din 
mai multe motive, unul din-
tre ele fiind că ceea ce ne-a 
plăcut și ne-a impresionat în 
anii tinereții poate să producă 
acum un efect invers.

De ce mi-a revenit în me-
morie tocmai acum această 
carte? Am convingerea, in-
tuitivă bineînțeles, că Radu 
Tudoran nu s-a gândit la 
nicio implicație politică atunci când a 
scris cartea respectivă. Și totuși, oricât 
ar părea de forțată și chiar imaginară o 
legătură între carte și situația politică 
actuală din țara noastră, ea există, chiar 
dacă trebuie să o căutăm cu lumânarea...

În primul rând, titlul „Toate pânze-
le sus” poate semnifica „cu toată viteza, 
înainte”. În interpretarea mea, „cu toată 
viteza, înainte” nu se referă numai la vi-
teza unui mijloc de transport unde viteza 
se stabilește după numărul de kilometri 
parcurși într-o unitate de timp ci la vite-
za de gândire, la viteza care permite rea-
lizarea unui scop, ajungerea la platforma 
pe care ne-am propus-o inițial într-un 
timp mai scurt decât timpul planificat.

„Toate pânzele sus” în accepțiunea 
atmosferei de alegeri existente acum 
la noi în țară, presupune că, în limite-
le legilor existente, fiecare partid poate 
să facă orice pentru reușită chiar dacă 
acestea depășesc nu numai rațiunea dar 
și șansele reale de ridicare a „pânzelor” 
pe care le afectează în loc să le imprime 

o mișcare verticală ascendentă. Este ca-
zul Președintelui Partidului Muncii care 
și-a ras mustața pe care a purtat-o mulți 
ani, poate chiar în întreaga lui carieră 
politică, în loc să-și bazeze propaganda 
electorală pe o realizare majoră ca Ki-
pat Habarzel de exemplu. Tot așa, Beni 
Gantz, președintele Partidului Alb Al-
bastru, în căutarea febrilă a „pânzei” care 
să îl înalțe spre victorie, a rupt o „pânză” 
imediat după ce a început să se afirme. 
A inițiat convorbiri cu partidele religioa-
se ca apoi, în amețeala căutărilor „pân-
zei victorioase” a declanșat tratative cu 
partidul cel mai antireligios pătându-și 
reputația de intransigență pe care și-a 
căpătat-o în lunga sa cariera militară. 

 Mai mult decât atât, partidul pre-
dominant înainte de alegeri încearcă 
din nou să ridice „toate pânzele sus” 
chiar dacă pentru a realiza acest lucru 
se abate într-un fel sau altul de la legile 
navigației, existente în „oceanul” numit 
alegeri libere. 

O altă legătură, posibilă și ea în mod 
imaginar desigur între carte și alegeri, 

este destinația la care vor 
să ajungă cei doi prieteni 
care și-au construit singuri 
mica ambarcațiune cu pân-
ze și au stabilit destinația. 
În mod mai mult sau mai 
puțin similar și candidații la 
alegeri au stabilit destinația 
la care vor să ajungă. Dacă 
„Țara de foc” destinatara 
ambarcațiunii amintite este 
un loc neprimitor bântuit de 
vânturi puternice și tulburi, 
nu cred că greșesc atunci 
când afirm că și destinația 
la care vor să ajungă politi-
cienii participanți la alegeri 
este primitoare caldă și în-
curajatoare. Diferența între 
clima existentă în „Țara de 
foc” și „clima”politică înain-
te și după alegeri constă în 
faptul că prima este un feno-

men natural pe care oamenii nu îl pot 
schimba în niciun fel iar cea de a doua, 
deși artificială în esență, nu poate nici 
ea să fie schimbată, cel puțin acum, în 
conjunctura regulilor societății în care 
ne ducem existența.

În sfârșit, o a treia legătură, poate cea 
mai concretă dintre carte și realitatea 
existentă la noi pe toate planurile vieții, 
este denumirea pe care cei doi prieteni 
navigatori au oferit-o navei pe care au 
realizat-o: „Speranța”. În conceptul ale-
gerilor care se vor desfășura în viitorul 
foarte apropiat la noi există pe de o parte 
speranța candidaților care vor să ocupe 
un loc cât mai important în viitorul 
Knesset și, pe de altă parte, speranța 
celor opt milioane de locuitori ai țării 
care își doresc ca alegerile să le asigure 
un viitor mai bun din toate punctele de 
vedere. 

Întrebarea care rămâne în vigoare este 
în ce măsură speranțele viitorilor demni-
tari vor răspunde sau nu speranțelor pe 
care le nutresc alegătorii? 
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Arie KUPFERSCHMIDT

Dacă–i circ, circ să fie!

În orice țară democrată, 
unica instituție care de-
cide dacă un cetățean a 

comis o infracțiune penală, 
este TRIBUNALUL. Până 
la decizia acestuia,fiecare 
cetățean este nevinovat DIN 
OFICIU. În consecință, nici 
stimatul nostru premier nu 
iese din comun din punct de 
vedere juridic.

Din păcate, domnul Ne-
tanyahu face tot posibilul 
pentru a-i determina pe lo-
cuitorii țării să fie sceptici în 
legătură cu declarațiile sale de 
NEVINOVĂȚIE. 

Una dintre declarațiile 
„corului său” susține în fața 
fiecărui ecran al televiziunii și 
la fiecare microfon al posturi-
lor de radio, că domnul Ne-

tanyahu a fost ales în fruntea 
partidului Likud, deși se știa 
că sunt dosare cu suspiciuni 
penale împotriva sa. Astfel 
reiese că alegătorii partidu-
lui sunt cei care au decis că 
domnul premier este a priori 
- nevinovat! Deci cine mai ne-
cesită instituția juridică?

Îmi permit să trec în revis-
tă toate deciziile premierului, 
atât în partidul său, cât și în 
Knesset, decizii care, deși 
sunt legale, emit un „iz ne-
plăcut”. Domnul Netanyahu, 
în postul de premier, stătea în 
fruntea unui guvern care tre-
buia să-și termine sesiunea 
la sfârșitul anului 2019. Așa 
cum scrie în mass media, pen-
tru a se eschiva de „dosarele” 
aflate la Procuratură, premi-

erul a decis anticiparea 
alegerilor, conform vo-
tului Knesestului. 

 Conform rezultate-

lor alegerilor 
a n t i c i p a t e , 
partidul Li-
kud a primit 
o majoritate 
par la men tară. 
În consecință, 
președintele țării, conform 
legii și recomandațiilor par-
tidelor, l-a numit pe domnul 
Netanyahu să prezinte un gu-
vern noului Parlament ales. 

 Domnul Netanyahu nu a 
reușit să concentreze numărul 
minim de 61 de deputați pen-
tru aprobarea acestuia. În loc 
să-l anunțe pe președintele 
țării că nu reușește să formeze 
un guvern și să dea posibilita-
tea acestuia să numească un 
alt deputat pentru a forma un 
guvern, a adunat de urgență 
„corul deputaților partidu-
lui”, pentru a-i convinge să 
voteze pentru ALEGERI 
NOI. 

 În această perioadă, ne in-
formează mass media, dom-
nul Netanyahu a făcut toate 
eforturile posibile și imposi-
bile pentru a vota o lege prin 
care conținutul „dosarelor 
sale aflate la Procuratură” să 
fie aduse în fața instanțelor 
juridice DUPĂ PERIOADA 
FUNCȚIONĂRII NOULUI 
GUVERN. 

 De reamintit este că dom-
nul Netanyahu, în ajunul ale-
gerilor, a declarat „sus și tare” 
în fața posturilor de televizi-
une și radio că nu va acționa 
în niciun fel pentru a legifera 
amânarea înaintării dosarelor 
în fața instanțelor juridice.

A zis, a declarat! ȘI?

Șeful traficanților

Amos Dov Silver, un activist pro-
canabis, care procurorii insistă 
că este mult mai periculos decât 

susțin susținătorii săi, a fost arestat, după 
extrădarea sa din Ucraina, țară în care s-a 
refugiat la începutul acestui an pentru a 
scăpa de justiția israeliană.

Telegrass, rețeaua pe care Silver a fon-
dat-o, folosea aplicația de mesagerie Tele-
gram pentru a conecta traficanții de dro-
guri și consumatorii. Aplicația fost închisă 
în martie și zeci de oameni conectați la 
acesta, inclusiv Silver, au fost arestați în 
Israel, Statele Unite, Ucraina și Germania.

Forumurile Telegrass se crede că au 

i m p l i c a t 
aproximativ 
200.000 de 
cumpărători 
în toată țara, 
determinând câștiguri de peste 60 mili-
oane șekeli pentru Silver. Rechizitoriul îl 
acuză pe acesta că ar fi încurajat minori 
să cumpere și să vândă droguri, acordând 
asistență acestora în găsirea unor dealeri 
care să le vândă drogurile.

Se pare că Silver a gestionat și forumuri 
care au depășit comerțul cu marijuana, 
oferind medicamente halucinogene pre-
cum Ecstasy, LSD sau cocaină.

A MEA 
de Adrian Păunescu

Cum treci acum și apa e-n ruine,
și-ți este bine și îmi este bine,
aș vrea să-ți spun, iubito, că în tine
e vie vrerea ambelor destine.

Te voi iubi cu milă și mirare,
cu întrebare și cu disperare,
cu gelozie și cu larmă mare,
c-un fel de fărdelege care doare.

Și jur pe tine și pe apa toată
care ne ține barca înclinată,
că vei rămâne - dincolo de număr
și dincolo de forme, măști și vorbe,
a mea, de-a pururi, ca un braț în 
umăr.

NESTEMATE 
POETICE 

culese de Ady Covaliu 

Fondatorul unei rețele israeliene online de droguri 
a fost pus sub acuzare luni, cu învinuirea de crimă 
organizată, trafic de droguri și extorcare de bani

Amos Dov Silver
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Dr. Paul LEIBOVICI

„70” - Teatrul evreiesc 
„Avraham Goldfaden” 

Au trecut 70 de ani de când, pen-
tru prima dată, s-a ridicat cor-
tina TEATRULUI EVREIESC 

de la IAȘI. Istoricii, cronicarii dar mai 
ales masele evreilor din Iași au întâmpi-
nat evenimentul cu entuziasm. Oamenii 
erau plini de încredere în colectivul tânăr 
de artiști care își începuseră activitatea 
culturală.

În timp ce tehnicienii mai lucrau 
pentru desăvârșirea ultimelor reparații, 
atât în sala de spectacole cât și în culise-
le scenei, actorii repetau fără pauză. O 
magazie din spatele scenei a fost trans-
formată în atelier scenografic iar Scherff, 
un pictor și grafician de renume, lucra 
la primele schițe de decor și costume ale 
primului spectacol în limba idiș. 

Avraham GOLDFADEN, sosit de pe 
meleagurile Bucovinei, a alcătuit, pentru 
prima dată în istoria teatrului, o trupă 
de actori vorbitori ai limbii idiș. Eveni-
mentul a fost intens semnalat la vremea 
sa, căci era prima scenă pe plan mondi-
al cu o trupă artistică ce juca în limba 
idiș. Spectacolele, pe scena a cărui nume 
„POMUL VERDE” a rămas în analele 
teatrului, erau vizionate de fruntași ai 
vieții culturale din Iași și în primul rând 
de marele poet EMINESCU. 

Populația evreiască a Iașului, ca de 
altfel toată evreimea, a cunoscut în anii 
1939-1944 pogromuri, masacre, gheto-
uri. Deschiderea unui Teatru idiș la Iași 
în 1949 a fost un mod de consolare, de 
refacere și de închidere a rănilor.

Inițiativa a pornit de la omul de 
teatru, regizorul și animatorul ISO 
ȘAPIRA, care-și închegase un prim co-
lectiv, format din intelectuali idișiti în 
frunte cu IȚIC SCHWARTZ (I. Kara) – 
istoric, cercetător și profund cunoscător 
al tezaurului literaturii idiș, dovedindu-
se de la început un foarte bun textier-
versificator și traducător din franceză și 
din engleză. Era un intelectual ale cărui 

calități deosebite s-au remarcat în cur-
sul anilor, aducându-i numeroase pre-
mii, încoronat și cu Premiul Academiei 
Române.

Teatru IDIȘ de la Iași – indiferent 
de textul dramatic – avea un specific: 
muzica și dansul care însoțeau aproape 
toate piesele de teatru din repertoriu. 
Prin excelență, dramaturgia idiș origi-
nală aparținea scriitorilor clasici idișiști: 
Mendele Moher Sfarim, Șalom Aleihem, 
I. L. Peretz ș.a.

Erau destui muzicieni în metropola 
moldovei, ba chiar și o Orchestră Fi-
larmonică. Familia Segal era vestită în 
Târgul Iașului. Bernard Segal era nu 
numai prim viorist, dar și compozitor 
iar fiii acestuia i-au urmat pilda, fiind 
înzestrați cu talent muzical. Și iată că 
Bernard Segal a fost numit dirijorul unei 
modeste orchestre a T.E.S. iar Avraham 
Goldfaden a inclus și pe unii membrii ai 
familiei Segal. 

O parte din colectivul artistic era for-
mat din cei mai talentați artiști ai scenei 
în limba idiș precum Șloime Friedman 
cu soția (Freide); Șifra Goldenberg, 
Simovici Beatrice, Nușa Grupp - actrița 
care își începuse cariera pe scena teatru-
lui bucureștean, Teatrul de revistă Tă-
nase; Marcel Finkelescu; Neimark Avra-
ham, Ruhele Heler –Șapira; Șmeri Linșe 
(o voce de tenor-bariton remarcată încă 
din copilărie și cunoscut drept „copilul 
minune”).

Tineri talentați au fost acceptați după 
un examen și printre aceștia remarcăm 
pe Jeny Kesler și soțul ei Tinel Bercovici, 
fam. Marmor, Fritz Braun – care s-a re-
marcat și ca un textier umoristic împre-
ună cu Sarina-soția lui, Leibiș Leontin, 
Solo Moise, Nutzi și alții care pe par-
cursul stagiunilor și-au afirmat calitățile 
artistice încredințându-li-se importante 
roluri artistice. Pentru o bună expresie 
artistică a dansurilor a fost angajată co-

reografa Nutzi Grunea.
Repertoriul acestui teatru în limba 

idiș a fost inaugurat cu piesa „COMOA-
RA” de Șalom Aleihem în regia artistică 
a lui Șapira. Decorurile au fost semna-
te de Isiu Șerf, iar partitura muzicală a 
semnat-o muzicianul B. SEGAL și com-
pozitorul Moise Fidel. 

Ziarele anilor 1949-50 au acordat 
pagini întregi cu cronici și interviuri 
dând prin aceasta importanță noii sce-
ne în limba idiș, pentru viața culturală 
și artistică a Iașului, dar și a României. 
O primă informație o putem vedea în 
ziarul „OPINIA” din 1948. Sanda Faur 
publică în ziarul mai sus amintit un ar-
ticol privind formarea și deschiderea pri-
mei stagiuni - februarie 1949. Au urmat 
cronici în „Contemporanul” semnate 
Dumitrescu Sergiu, Radu Naumescu, I. 
Fridu. 

În această scurtă relatare, voi mai 
aminti câteva dintre piesele repertoriului 
care s-au impus la vremea lor: „Herșolă 
Ostropolier”; „TEVIE Lăptarul” în dra-
matizarea lui Beno Popliker; „Speră și 
crede” de I. L. Peretz.

Teatrul Evreiesc s-a desființat 
în 1963 iar clădirea a fost 

demolată. În 1976, s-a dezvelit 
bustul lui Avraham Goldfaden, 

amplasat pe locul fostului lăcaș 
de cult evreiesc
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Drog sau 
medicament?

Ofițerii de poliție au efec-
tuat lunea trecută o ra-

zie în locuința unui bolnav de 
cancer din centrul Israelului, 
confiscând ulei de canabis 
folosit în scopuri medicale. 
Pacientul în vârstă de 66 ani 
suferă de cancer la colon în 
stadiul 4 și folosește extracte 

CBD pentru a lupta cu du-
rerea și efectele secundare ale 
chimoterapiei. El a fost nevo-
it să importe ulei de canabis 
din străinătate din cauza cri-
zei de canabis medical la nivel 
național.

Fiica bărbatului a povestit 
despre efectele incredibile ale 
tratamentului asupra stării 
tatălui său într-un interviu 
acordat pentru revista „Can-
nabis”. „Mulțumită canabi-
sului, tăticul meu a început 
să ia în greutate și să doarmă 
mai bine noaptea,” a spus 
fiica. „E mult mai plin de 
viață și nu-l mai doare atât 
de tare. Canabisul îl ajută și 
la mers, funcție care i-a fost 
afectată de tratamentul cu 
chimioterapie.”

Fiica a mai povestit despre 
lupta constantă a familiei de 
a obține medicamentul, deși 
bărbatul deține o autorizație 
pentru canabis medical. „Tata 
nu și-a mai procurat medica-
mentul de două luni. În fie-
care dimineață sunăm la fi-
ecare farmacie din zonă, dar 
în zadar. Frustrarea noastră 

e imensă. I-am redus doza la 
minim, doar ca să nu rămână 
fără nici un pic de canabis.”

Poliția Israeliană a răspuns 
că „percheziția a fost efectu-
ată pe baza unui ordin jude-
cătoresc în urma unui raport 
despre un posibil import de 
droguri”.

CBD e unul din mulții 
compuși cunoscuți sub de-

numirea de canabi-
noide care se găsesc 
în planta canabis. 
Cercetătorii studiază 
posibile aplicații te-
rapeutice ale CBD, 
mulți pacienți folo-
sind aceste extrac-
te pentru ușurarea 
simptomelor can-
cerului, epilepsiei și 

glaucomului. CBD nu pre-
zintă trăsături psihoactive și 
nu induce stări euforice ca 
THC, un alt compus prezent 
în canabis.

Salvat de umbră

Calvarul copiilor uitați 
în mașină pare că nu se 

mai termină. Degeaba au luat 
autoritățile zeci de măsuri; 
părinții iresponsabili sunt 
încă prezenți printre noi.

De data aceasta, întâmplă-
rile (pentru că este vorba de 
două incidente) au avut un fi-

nal fericit. Vinerea trecută, un 
copil în vârstă de nouă luni a 
fost salvat după ce a fost lă-
sat într-o mașină închisă ore 

întregi. Ambulanța, chemată 
de urgență de niște trecători, 
a ajuns pe strada Efraim El-
nekave din orașul Netanya în 
numai 4 minute de la apel. A 
fost spart geamul au-
tomobilului iar para-
medicii i-au acordat 
micuțului îngrijiri 
la fața locului după 
care l-au transpor-
tat la Centrul Me-
dical Laniado din 
Netanya.

Bebelușul a fost 
expus la temperaturi 
extreme, interiorul 
mașinii ajungând să fie un 
cuptor în lumina directă a 
soarelui. Din fericire, auto-
mobilul era parcat la umbră 
iar acest lucru a împiedicat 
să se producă o tragedie. Ta-
tăl iresponsabil a fost arestat 
pentru rele tratamente aplica-
te minorului și a fost deschisă 
o anchetă.

Într-un alt caz, un bebeluș 
a fost salvat dintr-o mașină 
aflată într-o parcare a unui 
centru comercial din orașul 
Modiin. Copilul a suferit de 
un atac de căldură și a fost 
trasportat la Centrul Medi-
cal Assaf Harofeh din Tzri-
fin, în condiții moderate, 
stabile. Părinții intraseră la 
supermarket să facă cumpă-
rături și l-au uitat pe micuț 

în mașină. Ei au fost 
acuzați de iresponsa-
bilitate la îngrijirea 
unui minor și trebuie 
să se prezinte în fața 
judecătorului luni 
dimineață.

Fiul își salvează 
tatăl

Un băiețel  de 
11 ani și-a sal-

vat tatăl care și-a pierdut 
cunoștința într-o locație izo-

lată, ajutat de linia directă 
MDA 101.

Tatăl și fiul au plecat într-
o excursie către izvorului Cin 
Coves din nordul țării. După 

o drumeție pe cărări de mun-
te de aproximativ două ore, 
tatăl s-a prăbușit brusc și și-a 
pierdut cunoștința, probabil 
ca urmare a oboselii și a căl-
durii excesive.

Tânărul de numai 11 ani 
nu s-a pierdut cu firea. El a 
luat telefonul tatălui său și a 
sunat la numărul de urgență 
al Ambulanței, MDA 101.

„Tatăl meu s-a prăbușit”, 
a spus el.

„Vă rog să mă lăsați să vor-
besc cu un adult care vă este 
în apropiere”, a cerut parame-
dicul MDA.

„Nu există niciun adult 
aici”, a spus băiatul. „Suntem 
doar noi doi pe munte”.

„Când îi strigi pe nume, 
îți răspunde?” i-a spus pa-
ramedicul în încercarea de a 
identifica motivul prăbușirii 
tatălui și cel mai bun mod de 
a-l trata. „Are vreo boală? A 
băut în timpul drumeției?”

Băiatul a răspuns calm la 
toate întrebările. „El respiră, 
dar doarme. Nu cred că are 
vreo boală. Cred că pur și 
simplu s-a prăbușit din cauza 
epuizării. Am mers mai mult 
de două ore și el a băut apă. 
La un moment dat, a spus că 
nu poate să mai continue”.

Paramedicul i-a cerut bă-
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iatului să ia ciocolată și să o 
pună pe gingiile tatălui său 
în cazul în care acesta s-a 
prăbușit din cauza glicemiei 
scăzute. De asemenea, ea l-a 
instruit să-i verifice culoarea 
buzelor și temperatura corpu-
lui său. Întrucât tatăl său era 
fierbinte la atingere, parame-
dicul l-a învățat să ia o sticlă 
cu apă rece și să o plaseze pe 
corpul tatălui său.

Băiatul a urmat calm toate 
instrucțiunile și a continuat 
să încerce să-și trezească tatăl, 
fără să intre în panică niciun 
minut. Paramedicul i-a cerut 
să încerce să localizeze alți oa-
meni pe traseul de drumeție, 
dar nu era nimeni în apropi-
ere. Între timp, echipajele de 
urgență s-au îndreptat spre 
locul unde se aflau.

- A deschis ochii puțin, 
spuse băiatul calm. Parame-
dicul l-a instruit să-l frece cu 
și mai multă ciocolată pe tatăl 
său în gură. Apoi, el le-a oferit 
detalii exacte despre locația 
lor, ceea ce a permis parame-
dicilor MDA să-i localizeze 
împreună cu interceptarea 
telefonului mobil pentru a 
determina locația lor exactă.

„Țipă tare”, i-a spus pa-
ramedicul băiatului, în timp 
ce un echipaj MDA s-a 
apropiat de locația estima-
tă. „Dacă auzi elicopterul pe 
care l-am trimis sau un sunet 
de ambulanță sau poliție, 
spune-mi imediat”.

La aproximativ 25 de 
minute de la începutul 
conversației, s-a auzit un of-
tat de ușurare la ambele ca-
pete ale telefonului, când a 
sosit primul echipaj MDA. 
„Aici este paramedicul Shi-
mon Bismuth. Am ajuns și 
totul este în regulă.”

Tatăl a primit tratament 
medical de prim ajutor de la 

paramedicii MDA și a fost 
transportat de un elicopter 
militar la spitalul Ziv din Tz-
fat în stare bună.

Directorul general al 
MDA, Eli Bin, a declarat la 
externarea tatălui: „Tânărul 
de 11 ani este un adevărat 
erou. Rolul său în incident a 
avut o mare pondere majoră 
în lanțul de evenimente care a 
salvat viața tatălui său”.

Jignire

Un ofițer Tzahal a fost 
degradat după ce a nu-

mit un soldat etiopian „negru 
neputincios” și a fost obligat 
să plătească soldatului 18.000 
de șekeli despăgubiri.

Un fost ofițer Tzahal, care 
a servit până de curând ca și 
comandant al companiei Ba-
talionului 101 parașutiști, va 
plăti unui soldat de origine 

etiopiană 18.000 de șekeli 
drept compensație după ce 
l-a insultat folosind o replică 
rasială.

Potrivit unui raport Tza-
hal, fostul ofițer l-a numit 
pe soldat „kushi”, un cuvânt 
foarte folosit, dar jignitor în 
anumite circumstanțe.

Incidentul s-a produs la 
sfârșitul unei săptămâni de 
pregătire pe teren, când mai 
mulți soldați au vrut să-l pă-
călească pe ofițer, ascunzând 
cheile mașinii sale. Ofițerul 
l-a acuzat pe soldatul etiopian 
că a luat parte la farsă, mo-

ment în care a 
folosit cuvân-
tul rasist.

S o l d a t u l 
a  r a p o r t a t 
i n c i d e n t u l 
autorităților 
a r m a t e i  ș i 
ofițerul a fost 
obligat să-și 
ceară scuze iar ulterior a fost 
degradat.

Hoțoman  
sau o greșeală

Un turist a fost taxat cu 
2.800 de dolari pentru 

un platou de shawarma la un 
restaurant din Ierusalim

Proprietarul restaurantu-
lui spune că tranzacția a fost 
o greșeală și a contactat cli-
entul pentru a-și cere scuze. 
Un fostul angajat spune însă 
că tactica a mai fost folosită și 

înainte.
Cu 2.800 de do-

lari a fost taxat un 
turist pentru o far-
furie cu shawarma la 
un restaurant din Ie-
rusalim, situat lângă 
Poarta Yaffo. Turis-
ta, Laura Ziff a soli-
citat ajutor prin Fa-
cebook pentru a afla 

informații despre restaurant 
pentru a cere o rambursare; ea 
a prezentat și nota de plată în 
care figura că a plătit 10.100 
de șekeli pentru o masă.

Proprietarul a declarat 
că tranzacția a fost 
o greșeală și că a 
anulat-o dar un fost 
angajat a declarat 
că proprietarii au 
mai folosit tactica și 
în alte cazuri. El a 
adăugat că, uneori, 
proprietarul spunea 
prețul în șekeli, dar 

apoi încasa dolari sau euro. 
Angajatul a adăugat că unii 
turiști au renunțat să încerce 
să-și recupereze banii cu care 
au fost taxați.

Mazal tov

Rivka Ravitz, șefa Statu-
lui Major al reședinței 

președintelui, a născut un 
fiu duminică, cel de al 12-lea 
copil. Președintele Reuven 
Rivlin a felicitat-o personal: 
„Felicitări pentru dragul 
nostru șef de personal, Rivka 
Ravitz, și dragul tată, Yitzhak 
Ravitz, pentru nașterea unui 
fiu. Un nou frate și unchi 
pentru întreaga familie Ra-
vitz. Va trebui să-l crești cu 
plăcere și dragoste și cu aju-
torul lui Dumnezeu”.

Ravitz, în vârstă de 42 de 
ani, lucrează la Cabinetul 
lui Rivlin din 1999. Până de 
curând, ea locuia cu familia 
în Beitar Illit, unde soțul ei 
Yitzhak era viceprimar. În 
septembrie 2018, s-au mutat 
la Kiryat Yearim, unde soțul 
ei este în prezent șeful consi-
liului local.

Rivka Ravitz
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STOPSTOPSTOP

Grupurile evreiești din 
Canada au salutat vineri un 
anunț al Guvernului Cana-
dei că va contesta o hotărâre 
judecătorească potrivit căreia 
vinul originar din Iehuda și 
Shomron nu poate fi etichetat 
ca produs fabricat în Israel.

În iulie, Curtea Federa-
lă a Canadei a decis că este 
„fals, înșelător și înșelător” 
să eticheteze vinurile făcute 
în comunitățile evreiești din 
Iehuda și Shomron ca „Pro-
dus al Israelului”.

De asemenea, B’nai Bri-
th Canada a salutat apelul și 
a spus că se va implica și va 
obține statutul de mediator 
în acest caz.

„Salutăm renunțarea pro-
curorului general de a face 
apel, singura opțiune rezo-
nabilă de care a dispus în 
acest caz”, a declarat Michael 
Mostyn, directorul execu-
tiv al B’nai Brith Canada. 
„Organizația noastră așteaptă 
cu nerăbdare să continue pre-
zentarea opiniilor membrilor 
comunității evreiești din Ca-
nada, pe măsură ce acest liti-
giu continuă”.

STOPSTOPSTOP

Senatul francez a decla-
rat miercuri că investighează 
descoperirea unui bust al lui 
Hitler, rămas din perioada 
ocupației naziste a Parisului, 
în pivnița casei superioare a 
Parlamentului.

Ziarul Le Monde a dezvă-
luit că bustul cu o înălțime de 
35 de centimetri a fost găsit 
împreună cu un steag nazist 
care măsoară doi pe trei me-
tri. Ambele obiecte se aflau 
în bolta Senatului, în al 6-lea 
Arondisment din Paris.

„Nu am știut de existența 
acestui bust”, a declarat re-
porterilor președintele Se-
natului, Gerard Larcher, 
adăugând că a comandat un 

inventar complet al tu-
turor obiectelor aflate 
în pivniță.

Larcher, al cărui bi-
rou a fost cândva cel 
al mareșalului german 
Hugo Sperrle, a spus că 
este „sigur” că persona-
lul Senatului nu a încer-
cat să acopere prezența 
efigiei.

Între 1940 și 1944, pala-
tul impunător al Senatului a 
fost ocupat de personalul de 
comandă nazist „Luftwaffe” 
pentru frontul occidental.

A fost eliberat de forțele 
aliate și de membrii rezistenței 
franceze la 25 august 1944, 
după o săptămână de lupte.

STOPSTOPSTOP

Niște studenți israelieni 
la drept au fost atacați în 
Varșovia de un grup de turiști 
arabi în afara unui club de 
noapte local.

Doi frați, Barak și Yotam 
Kashpizky,  au fost bătuți de 
un grup de arabi fără să-i pro-
voace sau măcar să vorbească 
cu ei. Atacatorii au venit că-

tre ei și i-au 
întrebat dacă 
sunt israeli-
eni; când au 
răspuns că 
da, bărbații 
a rab i  i - au 
a t a c a t  î n 
mod sălbatic 

și unul dintre ei a urlat „la 
dracu cu Israel”.

Alte persoane care au în-
cercat să intervină, au pri-
mit de asemenea lovituri. 
Abia când s-au auzit sirenele 
poliției, arabii au fugit de la 
locul faptei.

Cei doi israelieni au acuzat 
ambasada israeliană din Po-
lonia și ministerul de externe 
din Israel că nu i-au ajutat 
suficient în relația cu  poliția 

poloneză.
Potrivit ministerului afa-

cerilor externe din Israel, 
consulul local, Menashe Ka-
mara, a luat cunoștință de 
atacul de sâmbătă dimineață. 
Consulul a oferit ajutor și s-a 
pus la dispoziția studenților 
israelieni. „Evenimentul ne 
este bine cunoscut și este în 
lucru, atât la ministerul din 
Ierusalim, cât și la ambasada 
israeliană la Varșovia”. 

Cele două victime au fost 
externate din spital iar poliția 
din Varșovia a anunțat că in-
vestighează atacul.

Ambasadorul Poloniei în 
Israel, Marek Magierowski, 
a numit recentul atac „un 
act de barbarism demn de 
rușine”.

Și a adăugat: „nu există ni-
cio justificare pentru violență; 
sper ca atacatorii să fie prinși 
în curând”.

STOPSTOPSTOP

Un israelian a decedat du-
minică în Spania în timp ce 
se plimba în munții pitorești 
din nordul acestei țări, potri-
vit unei declarații a Ministe-
rului de Externe.

Bărbatul a fost identificat 
ca Suf Adler, în vârstă de 22 
de ani, din Hod Hasharon. 
El a decedat după ce a căzut 
de pe o creastă a versantului 
Rodellar din munții Sierra de 
Guara.

Ambasada israeliană în 
Spania lucrează la aduce-
rea corpului lui Adler în Is-

rael  pentru 
înhumare.

Rapoartele 
presei spani-
ole au spus că 
Adler a mu-
rit duminică 
după-amiază 
după ce a că-
zut la peste 30 

de metri de pe o terasă cu ve-
dere la Cueva de los Cazadore 
(Peștera Vânătorilor). Potrivit 
site-ului de știri 20 Minutos, 
el a fost transportat de un eli-
copter la un spital local, dar 
a cedat rănilor la scurt timp 
după sosire.

Rapoartele au spus că 
Adler călătorea într-un grup.

Regiunea Rodellar este un 
magnet pentru alpiniștii din 
întreaga lume, care găsesc 
acolo unele dintre cele mai 
provocatoare și unice fețe de 
stâncă de pe planetă. Zona 
primește mii de vizitatori pe 
an.

Tânărul de 22 de ani a fost 
al patrulea israelian decedat 
într-un accident de drumeție 
în această vară.
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Hedi S. SIMON

Una dintre minciunile istoriei

Într-o piesă a lui Bernard 
Show acțiunea se încheie 
cu întrebarea: „Oare ce 

va spune istoria despre toate 
acestea?” La care vine răspun-
sul: „Minciuni, ca de obicei, 
minciuni!”

Pe urmă cade cortina. 
Punct.

De-a lungul a mii de ani 
cortina a căzut de nenumăra-
te ori peste multe fapte isto-
rice importante pentru ome-
nire, distorsionând realitatea 
și adevărul în interesul unor 
cercuri influente ale societății, 
și reușind astfel să inducă în 
eroare opinia publică pentru 
timp îndelungat sau chiar 
pentru totdeauna. Fiecare 
epocă cu tainele și minciunile 
ei. Adevărul iese la suprafață 
uneori peste 50 de ani sau mai 
mulți, alteori însă nu mai poa-
te fi dezgropat din adâncurile 
unor vremuri pierdute și șterse 
de vechime.

Unul dintre miile de tai-
ne dezvăluite după decenii 
de la căderea dictaturii sta-
liniste, este legată de viața, 
activitatea politică și moartea 
lui Lev Davidovici Troțki. O 
lume întreagă a auzit toate 
speculațiile posibile brodate 
în jurul acestei personalități 
istorice, dar foarte puțini au 
cunoscut cu adevărat căile si-
nuoase, labirinturile prin care 
s-a strecurat prin viață cel mai 
cunoscut și discutat dintre fă-
uritorii revoluției ruse, pore-
clit și „Olandezul zburător al 
revoluției mondiale”.

Troțki a fost unul dintre 
colaboratorii cei mai apropiați 
ai lui Lenin, fiind al doilea ca 
importanță și poziție în con-

ducerea partidului comunist 
după Lenin. El a fost creato-
rul Armatei Roșii, Comisarul 
poporului pentru probleme 
militare, membru al biroului 
politic. Portretul lui Troțki 
apărea mereu alături de cel 
al lui Lenin, numele său era 
pomenit în textele cântecelor 
și marșurilor revoluționare, iar 
la toate întrunirile, muncitorii 
îl purtau în brațe. Troțki era 
un om de cultură, un publicist 
strălucit, un orator carismatic. 
Atunci când s-a aflat despre 
sfârșitul iminent al lui Lenin, 
toată țara vedea în Troțki pe 
urmașul firesc al conducătoru-
lui. Și deodată, a venit ca un 
fulger pe cer senin degradarea, 
înlăturarea din toate funcțiile, 
excluderea din partid, exilarea 
la Alma-Ata, iar toate acestea 
sub pretextul unui complot 
monstruos în spatele căru-
ia stătea însuși Troțki. Mai 
mult, el a fost declarat și spi-
on în slujba Angliei, Franței și 
Japoniei.

Prin urmare, îndepărtat 
la patru mii de kilometri de 
Moscova și la 250 km. de 
cea mai apropiată cale ferată, 
Troțki nu s-a lăsat intimidat, 
continuând activitatea sa de 
revoluționar conform ideo-
logiei după care s-a condus o 
viață întreagă. În anul 1928, 
el a fost înștiințat printr-un 
curier de la Moscova, că Biro-
ul politic a adoptat hotărârea 
expulzării sale din țară. Deși 
s-a opus acestei hotărâri, „cri-
minală în conținut și ilegală 
ca formă”, Troțki nu a putut 
schimba situația, începând 
lunga odisee prin țări străi-
ne. La început, a fost primit 

în Turcia, unde a ră-
mas 4 ani, după care a 
urmat câte un popas în 
Danemarca, Norvegia, 
Franța, iar la urmă a ve-
nit stația finală - Mexic.

Peregrinând prin 
lume, Troțki nu a înce-
tat activitatea sa, scriind 
o mulțime de cărți, articole, 
pamflete, în care îl ridiculiza 
pe Stalin, prezentându-l lumii 
ca pe o mediocritate politică. 
Aceste lucrări ajungeau la 
Stalin, traduse numai într-un 
singur exemplar, pentru a nu 
fi citite de nimeni altcineva. 
Evident că exilatul a plătit 
scump pentru îndrăzneala sa 
de a polemiza cu însuși „tătu-
cul” atotputeric. 

A plătit cu viața tuturor 
rudelor sale care trăiau în Ru-
sia. Prima sa soție a murit în 
Siberia; la fel și cele două fii-
ce: Nina a murit în Alma-Ata, 
iar Zinaida s-a „sinucis” în 
Germania în 1933. Tot astfel 
au murit în lagăre ginerii lui 
Troțki și cumnata sa. El mai 
avea doi fii, Lev și Serghei, 
din a doua căsnicie. Primul, 
rămas în Rusia, a fost declarat 
trădător și omorât într-un la-
găr din Krasoiarsk, iar al doi-
lea fiu, Lev Sedov, a fost ucis 
într-un spital din Paris, unde 
se internase pentru o operație 
de apendicită. Astfel, în acest 
vârtej sângeros, Lev Troțki și-a 
pierdut toți cei patru copii și 
restul familiei. 

La urmă, a venit și rân-
dul său. După câteva aten-
tate nereușite, Stalin a plătit 
un agent din străinătate cu o 
sumă uriașă de 300 de mii de 
dolari, pentru ca Troțki să fie 

înlăturat definitiv. Agentul, pe 
nume Eitington, și-a urmărit 
victima, descoperinu-i domi-
ciliul din Mexico. Troțki nu 
a fost împușcat, precum scri-
au ziarele acelor vremuri; el a 
fost ucis mișelește pe la spate, 
cu un topor care i-a spintecat 
craniul. 

Timpul și schimbările po-
litice din lume au destrămat 
toate minciunile țesute în ju-
rul lui Troțki. Adevărul a ieșit 
la lumină, dezvăluind faptele 
de groază comise de dicta-
tura bolșevică, care a distrus 
cu bună știință toate valori-
le din Rusia, ca și din țările 
socialiste-sateliții imperiului 
comunist, datorită ambițiilor, 
toanelor și spaimelor paranoi-
ce ale dictatorilor de a nu pier-
de puterea.

Lev Davidovici Troțki, 
născut în Rusia în noiembrie 
1879 și ucis cu lașitate în Me-
xic, ca exilat, a fost un evreu 
democrat, liber cugetător, co-
munist în sensul bun al cuvân-
tului. El a trăit cu convingerea 
că numai în comunism evreii 
pot trăi liberi, în deplină ega-
litate cu ceilalți cetățeni. Iată 
că minciunile istoriei au putut 
să acționeze și asupra oameni-
lor inteligenți, captându-i în 
pânzele țesute de păienjenișul 
comunist pentru a-și devora 
prada.



xvcbzfhgkshgkscaneasca

 GAZETA ROMÂNEASCĂ  • 24 Joi ,  12 septembrie  2019

GAZETA EVENIMENT

Magdalena BRĂTESCU

Uniți în cuget și-n simțiri

Lucrăr i l e  au 
debuta t  cu 
i n t o n a r e a 

imnului Români-
ei de către un copil 
în costum național 
maramureșan care a 
impresionat asistența 
printr-o voce pu-
ternică și frumos 
nuanțată. Sesiunea 
Forumului s-a deschis 
în prezența primului 
ministru al Româ-
niei, doamna Viori-
ca Dăncilă. Urările 
de bun venit au fost 
rostite de ministrul 
românilor de pretu-
tindeni, doamna Na-
talia Intotero, care în 
continuare, a enumerat țările de unde au 
sosit invitații trăitori pe cele cinci con-
tinente, America, Australia, Asia, Africa 

și Europa. Din partea Israelului au fost 
invitați rabinii Iosef Wassermann și I. 
Harel și, din partea ASILR, Dragoș Ne-
lersa și Magdalena Brătescu.

În prima zi a fost abordată problema 
educației în limba română pentru noi-
le generații trăitoare în afara granițelor 
României prin metode clasice (pro-
fesor-clasă de elevi), dar și prin inter-
net și noile tehnologii, precum și prin 
conlucrarea cu comunitățile religioase. 
Totul cu accent pe păstrarea identității 
românești în lume. Apoi, despre drep-
turile și libertățile cetățenilor români în 
țările de rezidență, campaniile electorale 
și votul direct, prin corespondență sau 
internet. Un alt subiect a fost reprezentat 
de modalitățile de sprijin pentru româ-
nii care doresc să se reîntoarcă în țara lor 
de baștină.

Toți vorbitorii au subliniat importanța 
Forumului ca semn al unității tuturor 
originarilor din România. Ministrul ti-
neretului și sportului, domnul Bogdan 
Matei, a abordat problema promovării 

imaginii României pes-
te hotare. Performeri de 
renume mondial pre-
cum Ilie Năstase, Nadia 
Comăneci, Gheorghe 
Hagi sau Simona Ha-
lep și alții care conti-
nuă să afirme România 
peste granițe fiind cei 
mai buni ambasadori ai 
țării. România a găzduit 
și găzduiește evenimen-
te sportive și competiții 
internaționale de  fotbal, 
ciclism, box etc. care o 
aduc în prim planul in-
teresului mondial.

Ap o i  a u  vo r b i t 
președintele Comisi-
ei pentru comunitățile 

românilor din afara granițelor țării, 
domnul deputat Constantin Codreanu, 
și președintele Autorității  electorale 
permanente, domnul Constantin-Flo-
rin Mitulețu-Buică, ambii despre votul 
în străinătate și simplificarea procedu-
rilor. Robert Stredie, președintele Li-
gii studenților români din străinătate, 
asociație neguvernamentală și apolitică, 
a pledat pentru aducerea acasă a tinerilor 
prin tabere de vară și gale de premiere 
a studenților eminenți de pretutindeni.

Ministrul finanțelor publice, dl. 
Eugen Orlando Teodorovici a analizat 
condițiile socio-economice care i-au de-
terminat pe români, în special intelec-
tuali și agricultori, să-și părăsească țara 
subliniind că este de datoria guvernului 
României  să lupte pentru a le fi apărate 
drepturile în străinătate. Pe românii de 

„Forumul românilor de pretutindeni 2019” s-a desfășurat la 
București în perioada 4-8 septembrie și a fost un minunat prilej de 

promovare a dialogului între românii din afara granițelor țării și 
statul român. Organizat de Ministerul Românilor de Pretutindeni, la 
inițiativa doamnei ministru Natalia Intotero, Forumul s-a bucurat 
de participarea mediului asociativ românesc din străinătate, mass 
media și profesioniști români din diverse domenii care s-au întâlnit 

cu membri ai guvernului până la cel mai înalt nivel
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dincolo de frontiere i-a îndemnat să se 
transforme în propagandiști în favoarea 
țării de unde au plecat, pentru a reuși 
să schimbe prejudecăți înrădăcinate, 
mentalități greșite, idei preconcepute 
și căderea în derizoriu a etniei noastre, 
nelăsând ca țara să fie criticată pe ne-
drept și poporul umilit. În cuvântul său, 
ministrul a amintit că România înregis-
trează o creștere record de 31% numai 
în domeniul construcțiilor, venitul me-
diu brut ajungând la 3.000 de lei, iar 
salariații beneficiind de scutiri de impo-
zite. „Conducătorii țării, a spus domnia 
sa, depun eforturi susținute pentru bu-
năstarea poporului”.

Primul ministru al României, 
doamna Viorica Dăncilă, a îndemnat 
la coeziune și unitate prin proiecte, 
inițiative, finanțări care să-i mențină pe 
români conexați la țara de origine pen-
tru menținerea identității românești. 
De pildă, burse de studii pentru elevi 
și studenți, educația în limba maternă, 
cunoașterea culturii și civilizației româ-
ne de către copiii născuți în străinătate și 
proiecte culturale. Ca exemplu, taberele  
ARC, organizate de Ministerul români-

lor de pretutindeni 
în colaborare cu cu 
Ministerul tinere-
tului și sportului, 
destinate elevilor 
și tinerilor români,  
în număr de 3,000, 
din țările aflate în 
jurul granițelor și 
Balcani, precum și 
din Diaspora, în se-
rii de șapte zile în perioada 2 iulie-27 
august. Taberele se axează pe dezvolta-
rea abilităților de comunicare în limba 
română, pe informarea participanților 
asupra istoriei românilor și aprofunda-
rea cunoștințelor de cultură și civilizație 
românească.

Doamna prim ministru Viorica Dăn-
cilă a vorbit de asemenea despre simpli-
ficarea și reducerea birocrației în vederea 
scrutinului în străinătate (prelungit la 
trei zile) și mărirea numărului sediilor 
de votare. Politica de atragere a români-
lor pentru a se reîntoarce acasă, alături 
de creșterea economică a României, se 
bazează pe creșterea salarizării și pe pro-
gramele de susținere a afacerilor proprii, 

start-up-uri din fonduri guvernamenta-
le (cu alocări de circa 40.000 de euro 
pentru fiecare). Doamna prim ministru 
și-a încheiat discursul cu cuvintele: „Vă 
felicit pentru realizările dumneavoastră 
în țările unde munciți! Sunteți așteptați 
întotdeauna acasă! Ne dorim ca românii 
să vină acasă!”

Prima parte a primei zile s-a încheiat 
cu un program folcloric din care spicuim 
celebrele cântece interpretate de Tudor, 
un copil de șapte ani, „Nu plânge, maică 
Românie”, „Noi am fost aici, suntem și 
vom fi, înfrățiți la bine și la rău” și de 
solistul Ansamblului Casei de Creație a 
studenților care a cântat „Bucovină, plai 
cu flori” și „Constantine, Constantine”, 
fredonate și de audiență.
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Machieuză fără mâini

Bailey are 21 de ani 
și trăiește în Otley, 
Leeds, iar când avea 

patru ani și-a pierdut ambe-
le picioare și antebrațele în 
urma unei meningite.  Da-
nielle ține cursuri de machi-
aj pe Internet, pentru pes-
te 6.000 de elevi virtuali. 
A terminat la facultate un 
curs de tratamente terape-
utice de înfrumusețare , dar 
arta machiajului a învățat-o 
de una singură, astfel că, de 
mai bine de un an, ea reu-
șește să experimenteze culorile pe propria ei față și vrea ca 
într-o bună zi să-și deschidă propriul salon.

Captură record

Este vorba despre 1,3 tone de heroină, a căror valoare 
pe piața neagră depășește 132 de milioane de euro. 
Oamenii legii au descins după ce au fost anunțați că 

unul dintre containerele aflate pe vas este plin cu substanțe 
interzise. Drogurile se aflau în pachete etichetate drept pudră 
de proteine și erau ascunse printre prosoape și haine. 

În consecință, patru persoane au fost arestate. 
La începutul lunii august, poliția britanică a confiscat alte 

aproape 400 de kilograme de heroină de la bordul unei nave.

Tânăra Danielle Bailey ne demonstrează că limitele 
pot fi întotdeauna depășite! Deși nu are nici mâini, 
nici picioare, englezoaica poate realiza un machiaj 

profesionist într-o oră și jumătate

La bordul unei nave acostate într-un port din  
Marea Britanie a fost făcută cea mai mare captură 

de droguri de clasa A din istoria acestei țări,  
dar și din Europa

Mamă la 73 de ani

Și, dacă asta 
nu e sufici-
ent, trebuie 

să vă mai spu-
nem că proaspă-
tul tătic are 80 
de ani. Cei doi 
fermieri sunt 
de câteva zile 
părinții unor gemene aparent perfect sănătoase.

Și-au dorit întotdeauna copii dar până acum n-a fost să 
fie. În mod surprinzător, medicii au ridicat mănușa acestei 
provocări și au recurs la fertilizare în vitro.

Culmea este că sarcina a fost obținută încă de la prima 
încercare. Mama a născut prin cezariană și este probabil cea 
mai în vârstă femeie care naște, dar recordul nu este confir-
mat deocamdată.

O reușită medicală este controversată în India, 
unde o femeie a devenit mamă pentru prima oară  

la vârsta de... 73 de ani

70 de ani de mariaj

Wang Dey, în vârstă de 98 de ani și Chao Yuhua, 
în vârstă de 97 de ani, s-au căsătorit într-un parc 
din Chongquing, China, în urmă cu 70 de ani. 

Au depășit, însă, orice barieră și au continuat să se iubească 
și să se respec-
te, iar acum, 
la împlinirea a 
șapte decenii 
de mariaj, ei 
au decis să-și 
sărbătorească 
dragostea într-
un mod inedit 
și au mers prin toate locurile în care au mai fost. 

 „Sunt de atât de mult timp împreună, au supraviețuit 
războiului și instabilității politice, au depășit bolile și con-
tinuă să trăiască în dragoste și armonie. Vrem să-i ajutăm 
să-și sărbătorească aniversarea demn”, a mărturisit fiul cel 
mic al cuplului.

Să-ți găsești sufletul pereche ai putea să crezi că 
este imposibil în ziua de astăzi, însă un cuplu a 

arătat, încă o dată, că dragostea adevărată există  
și poate înfrunta orice bariere
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Timidă în prima zi de școală

Ea a fost însoțită de fratele 
ei, George - 6 ani, de tatăl 
ei, prințul William, și ți-

nută de mână de mama sa, Kate 
Middleton. Prințesa Charlotte 
începe școala în instituția privată 
din sudul Londrei, Thomas’s Bat-
tersea School, care este frecventa-
tă de prințul George din 2017.

Cei doi copii au fost îmbrăcați 
în uniformă albastră cu emblema 
roșie a școlii. Cursurile aici costă 
aproape 21.000 de euro pe an. 

Charlotte a părut un pic in-
timidată, ascunzându-se în spatele mamei și privindu-i neliniștită pe 
fotografi. 

Potrivit spuselor prințului William, micuța Charlotte a fost, în ciuda 
timidității afișate față de fotografi, „foarte entuziasmată“ că a început 
școala alături de fratele ei. 

Operată de cancer

Michiko a fost diagnosticată cu cancer 
la sân la începutul lunii august. Înso-
țită de fiica Sayako, ea a fost spitali-

zată sâmbă-
tă. Aceasta 
a fost prima 
internare a 
ei din 1997, 
când a fost 
tratată de 
zona zoster. 
După ce au 

condus statul japonez timp de trei decenii, 
Akihito și Michiko au abdicat în luna aprilie a 
acestui an, tronul revenind fiului lor, Naruhito. 

Fostul împărat Akihito, în vârstă de 85 de 
ani, a fost tratat pentru cancer de prostată și 
operat pe cord.

Fosta împărăteasă japoneză Michiko a 
fost supusă, duminică, unei intervenții 

chirurgicale din cauza unui cancer la sân

Prințesa Charlotte a Marii Britanii, în vârstă de 4 ani, a venit 
în prima zi de școală la Thomas’s Battersea, joia trecută,  

fiind întâmpinată de fotografi

Festivalul de Film de la Veneția

O producție realizată după 
benzi desenate, filmul 
prezintă originea persona-

jului Joker, un criminal sarcastic, 
interpretat de Joaquin Phoenix, în 
orașul Gotham, cândva la începu-
tul anilor ’80.

O surpriză a galei a fost mare-
le premiu al juriului, care i-a fost 
acordat filmului lui Roman Po-
lanski - care nu a participat la eve-
niment - „An Officer and a Spy” 
(despre celebra afacere Dreyfuss, 
unul dintre cele mai cunoscute 
exemple de antisemitism și erori 
ale justiției din istoria modernă). 
Filmul a fost premiat la începutul 
acestei săptămâni și cu premiul FI-
PRESCI (Federația Internațională a Criticilor de Film).

Umblă în veșminte 
musulmane

Ea umblă deja îmbrăcată în veșminte musul-
mane și spune că a primit un nou nume, 
Shuhada.

Nu e prima oară când vedeta, care s-a lansat 
în 1990 cu hit-ul „Nothing Compares 2 U”, șo-
chează. Artista s-a făcut preoteasă, în 1999, în 
sânul unei biserici irlandeze disidente.

Ea s-a confruntat cu tulburări mentale din ca-
uză că a suferit rele tratamente din partea mamei 

în copilărie. 
În 1992, a 

rupt poza Pa-
pei Ioan Paul 
al II-lea la un 
post TV din 
SUA. 

Sinead are 
o avere de 
400.000 $.

Lungmetrajul „Joker”, de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix și 
Robert De Niro, a primit Leul de Aur la cea de-a 76-a ediție a 

Festivalului de Film de la Veneția

Cântăreața irlandeză Sinead O’Connor 
(51 de ani) a anunțat recent pe o rețea 
de socializare că s-a convertit la Islam

„Joker”

„An Officer and a Spy”
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Florentino HIMELBRAND

Rebeca explicând politica

Soțul meu, Bercu, posesorul uneia 
dintre cele mai strălucitoare chelii 
din țară, a decis să candideze la un 

post de parlamentar sau, de ce nu, poate 
chiar de ministru.

M-a luat cu el chiar de la prima întru-
nire electorală, explicându-mi:

- Draga mea, să știi că de la tine aștept 
ajutor și nu ceartă. O femeie frumoasă 
alături de mine, cu inteligența ta... cel 
mai bine ar fi să taci.

- Da, scumpul meu!
Așa am și încercat dar oricât m-am 

străduit, nu am reușit să mă abțin să 
răspund unui reporter care m-a întrebat:

- Ce faceți când nu aveți pâine?
- Eu nu sunt Maria Antoaneta să 

spun mâncați cozonac, ci încerc să ajut 
atât cât pot. Trimit ajutoare cu mânca-
re și rahat turcesc. Unii mănâncă rahat 
chiar aici la tribună.

Alții dau sfaturi deși nu știu măcar 
cum se scriu inițialele partidului de 
guvernământ.

Despre soțul meu eu cred că-i pe de-
plin analfabet, dar el se consideră doar 
semi-analfabet și așteaptă ca alegătorii 
să-l voteze pentru cealaltă jumătate. 

Consilierii i-au explicat: chiar ce este 
simplu trebuie lămurit, aprofundat și ex-
plicat, deoarece neexplicat fiind, fiecare 
înțelege ce poate sau și mai rău, ce vrea și 
aceasta este extrem de periculos întrucât 
opinia alegătorilor poate trece la tabăra 
adversă și atunci, adio parlamentar.

I-am explicat soțului meu că alegerile 
sunt câștigate prin promisiuni electorale 
privind avantaje gratuite, alocații și pen-
sii, nu prin declanșarea unui război la 
care să trimiți zeci de mii de soldați, răs-
turnarea echilibrului bugetar sau crearea 
de noi locuri de muncă pentru vârsta a 
treia, când dimineața te scoli năuc de la 

tableta de dormit luată seara, iar efectul 
trece abia la prânz.

Din păcate, sfaturile mele ajung la el 
prea târziu sau niciodată. 

Soacra mea crede că sfaturile mele 
ajung prea devreme întrucât soțul meu 
se teme doar de pedepse și nu de legi – 
pentru care a angajat o întreagă echipă 
de avocați care i-au amețit până și pe 
judecători.

Deși i-am demonstrat lui Bercu că 
ulciorul nu merge de două ori la apă, 
el îl lipește sau îl schimbă cu altul ase-
mănător, la fel de prost, iar eu cumpăr 
băutură ieftină pentru ca susținătorii 
săi să nu-și mai amintească că și ieri a 
promis același lucru sindicaliștilor din 
compania noastră, dar apoi a uitat.

Pentru liderii sindicaliști, cumpăr 
altele: mâncăruri delicioase, băuturi 
scumpe și „fetițe zâmbitoare și sofisti-
cate în artele plăcerilor carnale”. După... 
ei sunt mai drăguți la negocieri.

Cred că atât îngerii, cât și dracii, se 
vor tăvăli pe jos de râs auzind cuvântarea 
electorală a soțului meu care se poate 
concentra la atât: „Școală-te tu ca să șed 
eu” și „Nihil sine Deo” adică nu se poa-
te face nimic fără acordul și contribuția 
partidelor religioase ce trebuie cooptate 
la guvernare.

După adunarea electorală, plec cu 
soțul la restaurant – să-l vadă toți cât 
este de democrat, cum nu știe să mă-
nânce ca un domn și își va murdări ceva 
vestimentar. 

Revenind la actualitate, această ade-
vărată dizertație a mea a ajuns publica-
tă pe prima pagină în Gazeta Urbei, iar 
bărbatul meu Bercu urlă că i-am distrus 
cariera politică.

Dacă el renunță, candidez eu, așa că 
nu uitați să mă votați!

Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)

BEEP  BEEP

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEȘTI

Selecții: Petre Cioclu
Progenituri
O, ce veste minunată
Mi-a adus unica-mi fată
De la primul ei picnic:
Tati, ai să fii bunic!

 Petru Bănești

Unui leneș
Frământările-i pe rând,
Două sunt și nu-i dau pace:
Una pentru ce-are-n gând.
Și-alta pentru ce nu face!

 George Corbu

Actuală
E poate bine de știut
Că toți bătrânii, pe moment,
Și-aduc aminte de trecut
Doar... ca să uite de prezent.

 Eugen Pop

Cotnarul face minuni
A sosit acum un an,
La Cotnari, un prostovan;
Până azi, încet-încet,
Prostu-a devenit poet.

Dan Norea

Revers
Deși venea târziu acasă,
Soția nu-i făcea probleme -
L-a îngăduit, mărinimoasă,
Pân-a greșit... venind devreme.

 Ilie Ciobescu

Unui leneș
E mort și, dup-un vechi tipic,
Se cere-un epitaf, firește...
Și-aș scrie eu „se odihnește”,
Da-n viață n-a făcut nimic.

 Bernard le Bovier de Fontenelle

Unui avocat fără scrupule
Te-am zărit în Tribunal,
Dându-ți deseori în petic;
Cunoșteai Codul Penal,
Însă nu și pe cel etic...

 George Corbu
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Tânăra regină

Bianca va urca pe locul 5 în lume 
cu acest titlu, care îi completează 
colecția de trofee din acest an.

Pentru Bianca, o jucătoare născută 
în Canada din părinți români, care a 
început tenisul în România, la Pitești, 
e un moment extraordinar, care o cata-
pultează în atenția tenisului mondial și 
completează un an absolut extraordinar.

Bianca Andreescu are 35 de victorii 
în 39 de meciuri în acest sezon în care a 
cucerit și trei titluri: Indian Wells, Ro-
gers Cup și US Open.   

Din 1968 încoace, doar 12 jucă-
toare au ajuns în săptămâna a doua 
la US Open, fiind debutante în ulti-
mul turneu de Mare Șlem al anului. 
Trei au atins finala, una s-a oprit în 
semifinale, dar Bianca Andreescu este 
singura care a dus drumul până la ca-
păt, cucerind titlul și stabilind un reper 
pentru cele care vor urma. La 19 ani 
și aproape 3 luni, este, de asemenea, 
prima adolescentă învingătoare la New 
York de la Maria Șarapova în 2006 în-
coace, rusoaica având atunci 19 ani și 

5 luni. 
Pentru această victorie extraordi-

nară, Bianca Andreescu, care vorbește 
fluent limba română, a încasat un cec 
de 3.850.000 de dolari.

Portretul învingătoarei de la US 
Open 2019: „Dacă Roger Federer și 
Serena Williams pot, atunci pot și eu”.

Succes, Bianca!

Tenismena canadiană de origine română, Bianca Andreescu, 
este noua campioană de la US Open, după victoria din finala de 

sâmbătă cu Serena Williams, 6-3, 7-5

Poliția din Tel Aviv a deschis o anchetă în 
urma unui atac al fanilor fotbalului din oraș  

asupra unui „rival”, sâmbătă seara

Spitalizat în secret

Fostul pilot de Formula 1 a fost transportat la bordul unei 
ambulanțe speciale, cu număr de Geneva. Au fost luate 
măsuri speciale de securitate pentru această operațiune, care 

a fost supravegheată de peste 12 persoane. Totodată, curtea spita-
lului a fost împânzită de 
polițiști. 

Presa franceză a făcut 
numeroase speculații pe 
marginea internării se-
crete a lui Michael Schu-
macher. Germanul cu 91 
de Grand Pridx-uri în 
palmares este tratat de 
eminentul chirurg cardi-
olog Phelippe Menasche, 
care este și inițiatorul unei terapii revoluționare pentru cei care 
suferă de insuficiență cardiacă. Nu se cunoaște exact ce tratament 
va urma Michael Schumacher, însă ar fi vorba despre „perfuzii 
de celule sușe care sunt răspândite în organism pentru a obține o 
acțiune antiinflamatorie sistematică”. Starea de sănătate a fostului 
pilot de Formula 1 rămâne un adevărat mister.

Michael Schumacher a suferit o accidentare gravă la cap, în 
timp ce era la schi, pe 29 decembrie 2013. De atunci, fostul pilot 
nu a mai fost văzut în public.

Michael Schumacher (50 de ani) a fost spitalizat în 
secret luni după-amiază, la Paris, la secția de chirurgie 

cardio-vasculară

Agresiune

Se suspectează că victima, un bărbat în vârstă de 25 
de ani, a strigat către un grup de fani ai Hapoel 
Tel Aviv „Ya’allah Betar”, un strigăt pentru echi-

pa Beitar Ierusalim, rivală. Fanii au reacționat, atacând 
bărbatul, bătându-l și chiar înjunghiindu-l.

Un echipaj al Magen David Adom chemat la fața 
locului a tratat bărbatul rănit și l-a transportat la spi-
talul Ichilov în stare gravă. Paramedicii sosiți la locul 
acestui atac brutal au declarat că „pe trotuar, în apro-
pierea unei ferestre sparte, rănitul era întins într-o stare 
semi-conștientă și sângera abundent. I-am administrat 
tratament medical de oprire a hemoragiei care îi punea 
victimei viața în pericol și l-am transportat la spital”.

Poliția a deschis o anchetă pentru prinderea 
vinovaților.

Bianca 
Andreescu

Michael Schumacher
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Magdalena BRĂTESCU

„Rejudecarea procesului”  
(Mishpat hozer) Premieră la Teatrul Gesher

Bazată pe romanul omo-
nim al scriitorului-
avocat Liad Shoham, 

autor a șaptesprezece volume 
printre care bestsellere de sus-
pans precum “Număr secret” 
și “Jocul evidențelor”, pre-
zenta adaptare pentru scenă e 
realizată în colaborare cu dra-
maturgul, jurnalistul și scena-
ristul Uzi Weil. Toate nume-
le personajelor din cartea lui 
Shoham au fost schimbate, 
protagonistul fiind în piesă 
nu procuror, ci inspectorul 
de poliție Eli Nahum (Doron 
Tavori). El acționează ajutat legal, dar 
mai curând practic înfrânat, de detec-
tiva principală, Inbal.

Piesa e bine construită, conform ti-
picului cărților și filmelor polițiste care 
determină cititorul sau spectatorul să 
bănuiască pe rând de crimă pe fiecare 
dintre persoanele implicate în acțiune. 
Ceea ce contribuie la reușita deplină 
a intențiilor dramaturgice este viziu-
nea regizorală a lui Amir I. Wolf care 
mixtează episoadele jucate de actori cu 
imagini cinematografice pe ecran lat, 
în prim și gros plan, creând mișcare 
în peisajul urban telavivian nocturn. 
Blocuri zgârie-nori feeric luminate, 
străzi și carosabile ultracirculate, dar și 
interiorul apartamentului unde are loc 
crima, acest din urmă episod revenind 
adesea ca leit-motiv, de fiecare dată cu 
alt suspect. 

În realizarea concepției regizorului, 
menționez contribuția excepțională a 
scenografului Michael Kramenko, foto-
grafia și video art Eldad Buganim, ban-
da sonoră Felix Saposhnik și lighting 
designul lui Keren Granek. Combinația 
celor cinci creatori oferă publicului un 
spectacol original și modern în care fil-
mul și teatrul conlucrează perfect.

Maya este găsită înjunghiată în apar-
tament de Iddo Gonen (Miki Leon), un 
IT-ist bine situat din punct de vedere 
financiar, cu care trăia în concubinaj. 
Iddo are un alibi rapid demolat de in-
spectorul de poliție. În acțiune apare 
curând și fratele primului suspect, Roy 
(Gilad Kletter) un actor de teatru fringe, 
sărac și lipsit de succes în carieră. Aces-
ta, trădat de corespondența WhatsApp 
descoperită de poliție, mărturisește că 
avea o relație amoroasă cu Maya. În 
final, în fața probelor, recunoaște a fi 
comis crima și este trimis la închisoare. 
Din familie mai fac parte, mama celor 
doi frați, Ruth Goldstein (Fira Kanter) 
și Tom (Hillel Kapon), fiul din prima 
căsătorie a lui Iddo cu care moarta fu-
sese în conflict. 

Răsturnările de situații se țin lanț, 
iar spectatorul este mereu indus în eroa-
re de probele nou descoperite, astfel că 
până în ultima scenă nu se va ști cine 
este criminalul. Dar de abia atunci vom 
constata că, de fapt, mobilul crimei este 
aparent discutabil și nefondat, astfel că 
jocul argumentelor pare gratuit, doar 
pentru a crea confuzie și tensiune.

În paralel cu acțiunea principală, 
crima și descoperirea autorului ei, se 
desfășoară drama psihologică a inspec-

torului Eli Nahum, responsa-
bil de anchetă și în prag de 
pensionare. Despărțit de soția 
lui, Alma (Sarit Vino-Elad), el 
trăiește cu durerea pierderii 
fiicei lor de numai optspre-
zece ani, Hadas (Roni Einav) 
într-un regretabil accident 
de mașină al cărui autor îl 
aflăm pe ultima sută de metri. 
Astfel că în finalul de mare 
dramatism sunt într-adevăr 
pedepsiți doi vinovați. Niciu-
nul însă n-a săvârșit omorul 
cu premeditare. Criminalul 
rămâne în libertate!

Spectatorul e ademenit pe cărările 
lăturalnice ale acțiunii de povești meni-
te să-l inducă în eroare. Un transplant 
de măduvă osoasă, o analiză DNA, o 
fostă soție defenestrată, halucinante 
întâlniri între tatăl, Eli și fiica moar-
tă, Hadas, un suspect accident acvatic 
în care sunt implicați Iddo și noua lui 
amantă. Dar și legături de familie ne-
sănătoase, o mamă paralitică și cu vădi-
te preferințe pentru unul dintre copii, 
fiul vitreg care amenință cu moartea, 
șantaje sentimentale, invidii și gelo-
zii, o detectivă care pune bețe-n roate 
(Karin Seruya). Toate crează un hățiș 
de elemente și argumente pro și con-
tra care, până la un punct, țin publicul 
bine conectat la acțiunea de suspans.

La reușita spectacolului își mai 
aduc contribuția și designera costume-
lor Yehudit Aharon, excelentul fond 
muzical (Itzhaki Franco) și, în rolurile 
polițiștilor, Itamar Wolf, Maayan Or și 
Idan Klauzner.

 „Rejudecarea procesului” este o 
poveste personal-familială, mixtată cu 
ancheta polițienească asupra unui asa-
sinat, pe fondul Israelul de azi și din 
trecut, cu implicații legate de condam-
nări și greșeli judiciare.
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Cătălina MATEI - Agerpres

Apel la cel mai înalt nivel

Rabinul Comunității Originarilor 
din România, Iosef Wasserman, 
a făcut un apel către președinte-

le Klaus Iohannis și premierul Viorica 
Dăncilă să lase la o parte divergențele și 
să ajungă la un consens politic în vederea 
desemnării ambasadorului României în 
Israel, după mai bine de trei ani de când 
acest post este vacant.

Rabinul, care a participat timp de 
două zile, la București, la Forumul Ro-
mânilor de Pretutindeni, a precizat că i-a 
mulțumit personal premierului Viorica 
Dăncilă, prezentă joia trecută la eveni-
ment, „pentru eforturile deosebite pe 
care le face de a numi un ambasador al 
României în Israel”.

„Vreau să fiu clar: Lipsa unui amba-
sador pe un timp așa de lung - peste trei 
ani - nu este o diplomă de onoare pentru 
România. Eu nu pot da niciun răspuns 
atunci când sunt întrebat, de multe ori 
pe an, în cadrul diverselor activități din 
Ierusalim - cum s-ar fi simțit România 
dacă Israelul n-ar fi trimis ambasador 
timp de trei ani. Eu nu sunt om politic, 
nu intru în politică, dar aș vrea să dau 
o părere în calitate de Rabin: poporul 
evreu a suferit; primul și al doilea templu 
au fost distruse pentru ură fără motiv. 
Dacă noi vrem să construim al treilea 
templu, soluția este numai dacă ajun-
gem la iubire necondiționată. De ace-
ea vreau să le spunem și președintelui 
României și prim-ministrului - poate că 
există ideologii diferite de partid - dar 
există un singur lucru care îi unește: cin-
stea României. Iar noi vrem să-l avem pe 
cetățeanul numărul unu al României, pe 
trimisul președintelui, în Israel. În celă-
lalt plan, relațiile deosebit de bune care 
s-au construit prin ambasadori timp de 
72 de ani n-avem voie să le oprim; noi 
trebuie să continuăm să le întărim și să le 
construim. Și, dacă diferitele problemele 
de partid cad pe poporul evreu, eu cred 
că este o mare greșeală. Dar fiind că ne 
aflăm înainte de Anul Nou Evreiesc, îna-
inte de alegeri, și în România și în Israel, 

îl rog pe Dumnezeu să aducă gânduri 
bune tuturor conducătorilor români care 
trebuie să decidă. Și să decidă ca în Ajun 
de Anul Nou - sfârșitul lunii - să-l putem 
întâmpina pe noul ambasador în Țara 
Sfântă Israel”, a declarat Excelența Sa, 
Rabinul Iosef Wasserman, care este pre-
ședinte al Fundației pentru Promovarea 
și Dezvoltarea Iudaismului Român.

El a fost însoțit la evenimentul de la 
București de sfântul rabin Ioséf Harel, 
rabinul pensionarilor din Tzahal, apre-
ciat ca fiind un neobosit luptător pentru 
întărirea legăturilor dintre România și 
Israel, precum și de Dragoș Nelersa, pre-
ședintele Asociației Scriitorilor Israelieni 
de Limbă Română (ASILR).

„Vreau să-i mulțumesc ministrului 
pentru Românii de Pretutindeni, doam-
na Natalia Intotero, care ne-a invitat să 
participăm timp de două zile la reuniuni 
cu reprezentanți din România și din toa-
tă lumea. Am fost deosebit de emoționat 
să aud problemele tuturor originarilor 
din străinătate, dar mai ales că am avut 
ocazia să aduc binecuvântare mea, ca Ra-
bin, participanților, poporului român și 
primului ministru al României din Ora-
șul Sfânt, Ierusalim, a completat Iosef 
Wasserman.

*
„Scriitorii din Israel sunt bucuroși că 

au fost invitați de Ministerul Românilor 

de Pretutindeni să participe la forum - o 
inițiativă lăudabilă a ministrului Nata-
lia Intotero de a reuni mediul asociativ, 
mass-media, reprezentanții românilor 
din străinătate”, a declarat la rândul său 
Dragoș Nelersa, președinte ASILR.

„Sub umbrela Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni, participan-
ții au putut discuta pe larg problemele 
pe care le au în fiecare comunitate și să 
dezbată totodată problemele stringente 
pe care le au românii de pretutindeni. 
Am avut ocazia să ascultăm și discursul 
doamnei premier Viorica Dăncilă, care 
ne-a asigurat că Guvernul României face 
eforturi considerabile de a avea grijă de 
acești români care sunt tot ai țării, și ale 
căror drepturi trebuie păstrate și apăra-
te de Guvernul României. Schimbul de 
informații, de experiență, a fost foarte 
interesant; am luat legătura cu colegii 
noștri din țări, de pe toate meridiane-
le globului, ne-am spus păsurile în fața 
reprezentanților ministerelor de resort 
participante și suntem bucuroși că ne 
întoarcem acasă cu un bagaj bogat de 
cunoștințe și cu speranțe că legăturile cu 
România, podurile de prietenie cu țara 
noastră sunt mai trainice și mai durabile. 
Sperăm ca acest forum să devină un obi-
cei pentru a putea aduce la cunoștința 
guvernanților români problemele noas-
tre’’, a subliniat Dragoș Nelersa.
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PROTV 
INTERNAȚIONAL
JOI, 12 sept 2019

06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Aniela
22:45	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

VINERI, 13 sept 2019
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Aniela
22:45	 La	Bloc
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 14 sept 2019
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:00	 La	Măruță
11:30	 Acasă	la	români
12:45	 Teleshopping
13:00	 Știrile	ProTv	
13:05	 ApropoTv
14:00	 Lecții	de	viață
15:00	 Arena	bucătarilor
15:30	 România,	te	iubesc!
16:30	 Ce	spun	românii
17:15	 Lecții	de	viață
18:00	 I	like	IT
18:30	 Superspeed
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Arena	bucătarilor
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Aniela
22:45	 La	Bloc
23:15	 Acasă	la	români
00:00	 Teleshopping
DUMINICĂ, 15 sept 2019
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	

10:00	 Acasă	la	români
10:45	 Arena	bucătarilor
11:15	 I	like	IT
11:45	 Superspeed
12:15	 Teleshopping
12:30	 Lecții	de	viață
13:25	 Știrile	ProTv	
13:30	 Doamne	de	poveste
14:30	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
15:00	 ApropoTv
15:45	 Ce	spun	românii
16:30	 Lecții	de	viață
18:00	 România,	te	iubesc!
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Superspeed
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Aniela
22:45	 Acasă	la	români
23:30	 ApropoTv
00:15	 Teleshopping

LUNI, 16 sept 2019
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Aniela
22:45	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

MARȚI, 17 sept 2019
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Aniela
22:45	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping
MIERCURI, 18 sept 2019
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Aniela
22:45	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 12 sept 2019

07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 5	minute	de	istorie	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Lumea	azi	
10:30	 Destine	ca-n	filme	
11:20	 Toamna	amintirilor	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Discover	Romania	
15:00	 Articolul	VII	
16:30	 Descălecaţi	în	Carpaţi	
17:00	 Natură	şi	aventură	
17:30	 Regiunea	în	obiectiv	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Corespondent	TVRi	
23:00	 România	9	
00:00	 Toamna	amintirilor	

VINERI, 13 sept 2019
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 5	minute	de	istorie	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Cooltura	
10:30	 Garantat	100%	
11:20	 Toamna	amintirilor	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Discover	Romania	
15:00	 Corespondent	TVRi	
16:30	 Descălecaţi	în	Carpaţi	
17:00	 Natură	şi	aventură	
17:30	 Regiunea	în	obiectiv	
18:35	 Europa	mea	
19:30	 Observatori	la	Parlamentul	
	 European	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Dăruieşte,	Românie!	
23:00	 Teatru	TV	-	AVARUL	
SÂMBĂTĂ, 14 sept 2019
07:00	 Natură	şi	aventură	
07:30	 Pescar	hoinar	
08:00	 Ferma	
08:50	 Diasporadar	
09:00	 Mic	dejun	cu	un	campion	
09:50	 5	minute	de	istorie	
10:00	 Constructorii	de	visuri	
10:30	 Rugby	
12:30	 Handbal	feminin

14:00	 Telejurnal	
14:30	 5	x	5	minute	de	istorie
15:00	 Dăruieşte,	Românie!	
16:30	 Lumea	şi	noi	
17:00	 Ora	regelui	
17:50	 Garantat	100%	
18:40	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Martha	Bibescu	–	Doamna	cu	
	 trandafiri
22:10	 Gala	umorului	
23:00	 Film	-	ÎNGHIŢITORUL	DE	SĂBII
DUMINICĂ, 15 sept 2019
07:00	 Universul	credinţei	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Universul	credinţei	*Partea	a	II-a
09:00	 Regatul	sălbatic	
09:30	 Drumuri	aproape	
10:00	 În	grădina	Danei	
10:35	 Viaţa	satului	*Partea	I	
11:50	 Minutul	de	agricultură	
12:00	 Viaţa	satului	*Partea	a	II-a	
12:50	 5	minute	de	istorie	
13:00	 Tezaur	folcloric	
13:50	 Discover	Romania	
14:00	 Telejurnal	
14:30	 Politică	şi	delicateţuri	
15:30	 Handbal	masculin
17:00	 Drumul	lui	Leşe	
18:00	 #Creativ	
18:30	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Discover	Romania	
21:10	 Festivalul	Internaţional	de	Folclor	
	 „Cântecele	munţilor”	(III)
22:30	 5	x	5	minute	de	istorie	
23:00	 Film	*ANA

LUNI, 16 sept 2019
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 5	minute	de	istorie	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Ca’n	viaţă	
11:30	 Politică	şi	delicateţuri	
12:30	 Timişoara,	capitală	culturală	
	 europeană	
13:00	 Exclusiv	în	România	
13:45	 5	minute	de	istorie	
13:50	 Diasporadar	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Discover	Romania	
15:00	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10	
17:00	 Natură	şi	aventură	
17:30	 Regiunea	în	obiectiv	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Avocatul	dumneavoastră	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	

MARȚI, 17 sept 2019
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07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 5	minute	de	istorie	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Ca’n	viaţă	
11:30	 Memorialul	Durerii	
12:20	 Diasporadar	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Discover	Romania	
15:00	 Avocatul	dumneavoastră	
16:30	 Plimbați	și	mâncați	
17:00	 Natură	şi	aventură	
17:30	 Regiunea	în	obiectiv	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Investiţi	în	România!	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	

MIERCURI, 18 sept 2019
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 5	minute	de	istorie	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Ca’n	viaţă	
11:30	 Destine	ca-n	filme	
12:20	 Diasporadar	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Discover	Romania	
15:00	 Investiţi	în	România!	
16:30	 Plimbați	și	mâncați	
17:00	 Natură	şi	aventură	
17:30	 Regiunea	în	obiectiv
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Învingători.	Vremuri	şi	destine	
23:00	 România	9	
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și comandați pachetul Alexandru Andy!
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• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul 

Doctor Mesmer
• Ca’n filme
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3 Îți displace foarte mult atunci când ajungi 

să te plângi de tot ceea ce este în jurul tău, 
negându-ți cu încăpățânare orice deschidere 
spre fericire.

Tensiunea acumulată și lipsa de timp pe-
trecut alături de partener v-a adus într-un 
punct critic. Mercur, gardianul tău astral, te 
va acompania pe orice drum alegi să pășești.

Rămâi la fel de conectat emoțional la cei 
dragi, te ocupi de toate proiectele pe care le 
ai în derulare și reușești chiar și să te răsfeți 
în tot felul de moduri.

Atunci când nimic din ceea faci nu pare să 
îți aducă împlinirea pe care tu o vizualizezi, 
trebuie să acționezi. Un punct din care să 
pornești în îndeplinirea propriilor visuri.

Nu mai fi atât de categoric în raport cu per-
soanele cu care lucrezi, chiar dacă ești de pă-
rere că tu definești cel mai bine problemele 
cu care se confruntă echipa.

Nu ai crezut niciodată în ideea de schimbare 
absolută, dar viața pare că îți cere cu insistență 
să faci unele „retușuri”, mai ales atunci când 
vine vorba de echilibrul emoțional.

Astrele sunt agitate din punct de vedere ener-
getic. Obiectivele profesionale pe care le ai se 
definesc de la o zi la alta, iar cele personale îți 
aduc împlinirea pe care ți-o doreai.

Deși nu știi să „joci” de pe o poziție defensivă, 
sunt situații în care te lași ghidat de intuiție. 
Prima jumătate a săptămânii, în mare parte 
va fi dedicată dezvoltării personale.

Ai nevoie ca cei din jur să își dea seama cât de 
intense sunt bătăliile pe care le duci cu pro-
priul sine. Vrei să îți expui vulnerabilitățile ca 
cei din jur să îți „panseze” rănile.

Tonusul tău psihic are de suferit pe parcursul 
săptămânii. Deși informațiile pe care încerci 
să le integrezi nu reprezintă ceva nou pentru 
tine, temerile pe care le ai iau amploare.

Reușești mereu să te adaptezi la contextele în 
care te afli. Prezența lui Jupiter în zodia ta are 
o influență evidentă asupra lucidității cu care 
te raportezi la tot ceea ce trăiești.

Ești mereu pregătit ca cei din jur să nu răs-
pundă așa cum îți dorești inițiativelor pe care 
le ai. Indiferent de context, pentru tine este 
important să acționezi.
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GAZETA PRACTIC

Topul telefoanelor care 
emit cele mai multe 

radiații

Deși cercetări 
concluden-
te cu privire 

la efectele radiațiilor 
emise de telefonul 
mobil sunt încă greu 
de realizat, există cla-
samente privind tele-
foanele care emit cele 
mai multe radiații 
atunci când sunt ținu-
te la ureche. Unul dintre aces-
tea a fost realizat de Statista, 
un portal online de statistici. 
Datele au fost preluate de la 
oficiul federal german pentru 
protecție împotriva radiații-
lor, care are o bază de date 
cuprinzătoare de smartpho-
ne-uri - noi și vechi - și nive-
lul de radiații pe care îl emit. 
Smartphone-ul care creează 
cel mai înalt nivel de radiație 
este Mi A1 de la  Xiaomi, în 
timp ce locul II este ocupat 
de asemenea de un telefon 
Xiaomi, respectiv Mi Max 
3. Companiile chineze do-
mină de fapt topul, cu 8 din 
cele 16 telefoane cu cele mai 
mari valori, potrivit Statista. 
Cu toate acestea și telefoanele 
premium ale Apple cum ar fi 
iPhone 7 și iPhone 8 sunt pe 
listă. Nici Google nu lipsește, 
cu cel mai recent Pixel.

De  c e a l a l t ă  p a r t e , 
smartphone-urile care emit 
cele mai mici niveluri de ra-
diații sunt Samsung Galaxy 
Note 8 și ZTE Axon Elite. 

De fapt, alături de Nokia, 
telefoanele Samsung domi-
nă clasamentul smartphone-
urilor care emit radiații mai 
mici: opt din 16 telefoane din 
clasament sunt ale companiei 
sud-coreene. Acest lucru con-
trastează puternic cu rivalul 
major Apple. Statista atrage 
atenția că telefoanele care 
apar în acest top, au un ni-
vel al radiațiilor cu mult sub 
nivelul ratei de absorbție spe-
cifică mai mică de 0,60 watt 
pe kilogram.

Oficiul Federal German 
pentru Protecția împotriva 
radiațiilor consideră că tele-
foanele mobile nu ar trebui să 
depășească 0,6 SAR pentru a 
primi certificare de dispoziti-
ve „ecologice”. SAR este rata 
de absorbție specifică, adică 
unitatea de măsură pentru 
cantitatea de energie de ra-
dio-frecvență absorbită de 
corpul uman în timpul utili-
zării telefonului mobil. Aces-
te date au fost înregistrate 
folosind smartphone-urile la 
nivelul urechii, într-un apel. 

Pentru majoritatea oamenilor din zilele noastre, 
smartphone-ul este la îndemână 24 de ore din 24, 

ceea ce ridică îngrijorări cu privire la nivelul de 
radiații la care ne supunem zi de zi

Piept de pui cu curry 
în sos de vin alb

Mai întâi pregătim ingredientele. Stoarcem zea-
ma de la lămâie, tăiem o legătură de ceapă 
verde, după care tăiem în cubulețe pieptul 

de pui. Următorul pas este acela de a stropi bucățile de 
carne cu zeama de lămâie și cu un vârf de sare, după 
care le amestecăm și le lăsăm la uscat. Încălzim după 
aceea uleiul în tigaie și lăsăm carnea să se rumenească 
la foc mediu. După ce aceasta devine aurie, adăugăm 
ceapa verde și amestecăm încontinuu. Adăugăm vinul 
alb și acoperim tigaia cu capacul. Fierbem în paralel 
50 ml apă și completăm în tigaie. Turnăm apoi peste 
preparatul din tigaie lingura de curry și lingurița de 
rozmarin. Adăugăm apă în tigaie după ce lichidul din 
aceasta scade. Lăsăm totul pe foc timp de aproximativ 
cinci minute. Amestecăm și stingem focul după două 
minute. Lăsăm pieptul de pui cu curry în sos de vin alb 
la răcit sub capac încă cinci minute. Ineditul preparat 
poate fi servit cu orez.

Ingrediente: 1 kg de piept de pui, o lămâie, 1 lingură 
curry, 1 linguriţă rozmarin, 2 legături ceapă verde, o 
lămâie, 300 ml vin alb demisec, sare şi ulei.
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Misiunea de a salva vieți

Dvir Shnerb, în vârstă de 19 ani, a fost rănit grav în atacul din 
3 august, care a ucis-o pe sora sa, Rina, în vârstă de 17 ani, și 
l-a rănit pe tatăl său. Familia din Lod făcea drumeții la izvorul 

Ein Bubin, la est de Modiin, când un dispozitiv exploziv ascuns a fost 
detonat în fața lor.

Shnerb și-a primit certificarea în Tel Aviv de la Magen David Adom, 
la doar câteva ore după ce a fost eliberat din spital. „Astăzi terminăm un 

curs pe care l-am început cu toții dintr-
un motiv - dorința de a salva vieți”, a 
spus Dvir. „Nu ne gândim niciodată cu 
adevărat la numele pacientului nostru, 
cum a fost viața lui până acum sau cum 
va fi viața lui după aceea. Însă săptămâna 
aceasta, am aflat că salvarea de vieți nu 
înseamnă doar a salva pacientul nostru, 
ci și a salva viitorul lor. MDA a dedicat 
ceremonia memoriei lui Rina care nu a 
mai putut fi salvată după atacul terorist.

La doar câteva zile după ce a fost externat din spital, 
după ce a suferit răni grave în urma unui atac terorist, un 

adolescent israelian a primit certificatul de paramedic

Super creveți pentru 
combaterea bolilor 

E vorba de creveți masculi 
care au doi cromozomi 
de sex feminin și nici un 

cromozom de sex masculin, ceea 
ce le permite să producă doar 
urmași de sex feminin.

Potrivit unui comunicat de 
presă, creveții femelă rezultați ar 
putea fi formula succesului, deoa-
rece ei ar putea „atât să mărească 
producția de acvacultură, cât și să 
servească drept agent natural de 
prevenire a răspândirii paraziților 
acvatici dăunători.”

Creveții au fost creați împreună 
cu firma Enzootic din Beersheva, 
specializată în biotehnologii de 
acvacultură de sex feminin. „Am 
reușit să obținem populația mo-
nosex fără a recurge la hormoni 

sau modificări genetice și astfel să 
răspundem preocupărilor agricole 
care favorizează populațiile mo-
nosex și preocupărilor ecologice” 
a spus Levy.

Acești creveți ar putea contribui 
la reducerea cazurilor de schistoso-
miază, o boală cronică provocată 
de paraziți, care poate declanșa 
dureri stomacale, diaree sau alte 
simptome asociate.

Prof. Amir Sagi și doctorandul Tom Levy de la Universitatea 
Ben-Gurion susțin că „super creveții” ar putea fi cheia 

reducerii sărăciei, ajutând mediul și controlând epidemiile

Tratament israelian 
aprobat de FDA

XPOVIO 
a fost  cre-
at de firma 
Karyopharm 
Therapeutics 
din Newton, 
M a s s a c h u -
setts înființată 
de Dr. Sharon 
S h a c h a m . 
„Credem că activitatea noastră la Karyopharm 
constituie o etapă importantă în războiul împo-
triva cancerului,” a spus ea.

FDA a aprobat pentru prima oară spre vân-
zare medicamentul în luna iulie, după 10 ani de 
cercetare. Karyopharm a scris într-un comunicat 
de presă că în primele șase zile după aprobarea de 
către FDA pacienții bolnavi de cancer din SUA 
au început să primească XPOVIO. Într-un stu-
diu pilot care a dus la aprobarea medicamentului, 
circa 40% dintre pacienți au asistat la micșorarea 
propriilor tumori. Karyopharm a mai raportat că 
speranța de viață a pacienților a crescut de 3 până 
la 5 ori grație acestui tratament. 

XPOVIO se folosește în principal pentru tra-
tarea mielomului, al doilea cei mai frecvent tip 
de cancer al sângelui, care afectează anual între 
400 și 500 persoane în Israel. 

Deși XPOVIO e folosit în principal pentru 
tratarea leucemiei de tip mielom, el are implicații 
mult mai ample în viitorul tratării cancerului și 
poate oferi răspunsuri și pacienților cu alte tipuri 
de cancere. Karyopharm a declarat că tratamentul 
„e supus unor studii clinice avansate pe diverse 
tipuri de pacienți de cancer, printre care și mie-
lomul, limfomul, cancerul uterin și cancerul de 
creier.” Anat Haas Mizrahi, directorul general al 
firmei Karyopharm a scris că „majoritatea stu-
diilor clinice sunt deschise pentru pacienții din 
Israel. Firește vom continua să ne străduim să 
obținem aprobarea pe piață pentru a vinde XPO-
VIO și în Israel.”

Primul medicament din lume pentru 
prevenirea proliferării celulelor 

canceroase, creat de cercetătoarea 
israeliană, Dr. Sharon Shacham, a 

fost aprobat de FDA la începutul lunii 
„Sensibilizării cu privire la Leucemie”
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GAZETA REBUS - INTEGRAME

ORIZONTAL: 1. Originară de pe globul 
nostru! (î din i) 2. I se mai spune pia-
tră-acră — Imită zgomotul unui corp care 
cade pe loc ud. 3. Dau forţă, întăritori. 
4. Mică pasăre răpitoare — Corp de me-
tis!. 5. Timpul care trece între două faze 
identice ale lunii — Nu şi nu! 6. Caracter 
de litere în tipografie — Zvârle săgeţi. 7. 
Cap de copil! — A azvârli. 8. Cresc cu... 
vârsta! — Localitate în Suedia. 9. Cap în 
Florida — Picat în mijloc!. 10. Care roagă 
stăruitor.

VERTICAL: 1. Nişte şmecheri de bâlci. 
2. Coadă de cal! — E de sine stătător. 3. 
Să-i zicem automobil — Timp neînceput! 
4. Repeziciune, viteză — Articol. 5. Nord-
nord-est — Localitate în Italia. 6. Frate 
mai mare, alintat. 7. Păturile superioare 
ale societăţii — Natriu. 8. În acest loc — 
Făcut cu gust de oţet. 9. Abia au ieşit la 
lumină — Râu în Brazilia. 10. Cap fără 
cap! — Apă stătătoare mult cântată de 
poeţi — Curge în Elveţia.

CUVINTE RARE: LIOP, ASARNA, TIRANO, 
AAR.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: r, d, pomet, maca, baroc, niri, m, 

s, minat, serenitate, tocilari, zid, motiva, cirese, 
eg, mutari, s, a, lovi, spus, fora, acera, s, sanitar, 
civilitate.

Pag. 36: uriasi, mic, sora, frate, oba, nout, r, r, 
densi, au, isis, enorm, tata, apte, gatita, a, n, rp, 
clenci, eal, aro, sa, in, eseisti.

Pag. 37: a) fetiditate, inimitabil, romanitate, 
iritata, um, mise, anale, ie, ra, ilan, t, aint, urt, 
uscaciuni, realisti, f, impaia, sea. b) decupat, co, 
anulat, pap, mirat, pile, o, anemic, r, cit, notata, 
ls, strada, etan, t, oic, sem, satrar, tunele, to, dise-
cati, i. c) scotocitor, tabulatura, apucati, it, bazar, 
nica, ic, tineret, lipi, uri, i, ite, anason, zarit, rima, 
atelaje, ar, tenaci, ate. d) terasament, examinator, 
mecanizare, economicos, nur, val, ca, etice, idol, 
latura, rat, eno, briosa, tra, magar, baiadera, et.

- Știi că pianul meu 
dă și ora exactă?

- Ce tot vorbești 
acolo?

- Fii atentă.
Tânărul se așează la 

pian și atacă o bucată. 
Imediat, se aud ciocăni-
turi în perete și o voce:

- Ce v-a apucat iar? 
La ora unu noaptea?

*

Ce este iubirea? 
Efortul bărbatului de a 
se mulțumi cu o singură 
femeie.

*

Un bărbat este in-
complet până la însură-
toare... După, este într-
adevăr terminat!

*
O doamnă în vârstă, 

ieșind din cabinetul gi-
necologului, se întoarce 
și-l întreabă pe tânărul 
doctor:

- Maică-ta știe cu ce 
te ocupi tu aici?
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ORIZONTAL: 
1.  Cum s-ar 
spu ne... mână 
spartă! 2. Mo-
nedă ro mană — 
Ouă de peşte. 
3. Simbolul fâl-
fâind al patriei 
— Aglomerare 
umană. 4. E 
mai mult decât 
mândru — Pur-
tător de... cap! 
5. Ţine! — Fără 
nicio însemnă-
tate. 6. Cap şi 
coadă de sturz! 
— Mormântul 

fa miliei. 7. Părţi dintr-o lege. 8. Cu dungi (vorbind de ani-
male) — Haină la suflet. 9. Compusă din minute — Omorât 
de popor. 10. A vorbi, aspru cuiva — A face ca gheaţa.

VERTICAL: 1. I-a ieşit lozul! 2. Îi place să glumească (f.) 
— Nu se prea găseşte (f). 3. Mică lucra re literară — Imită 
diamantul, dar e sticlă! 4. A pierdut parţial facul tatea de 
a vorbi. 5. Popor nomad (ins.) — A întări prin experienţă 
lungă şi grea. 6. Partea de jos a unui uluc! — A face cal-
cule. 7. Râu în Siberia —...şi altul în Elveţia — Perne! 8. A 
tot amâna de pe o zi pe alta. 9. Oraş în India — Judecător 
în Infern. 10. Făcuţi îna poi exact cum erau înainte de dis-
trugere.

CUVINTE RARE: AAS — IRO — DAL — AANO.

ORIZONTAL: 
1. Aduce măr-
furi din străină-
tate. 2. Sunete 
care nu se po-
trivesc unul cu 
altul. 3. Prefix 
de întreire — I 
s-a pus un pe-
tic (î din i). 4. 
Unu, la table 
— Popor de ori-
gine germană, 
în Transilva-
nia — O parte 
din cireadă! 5. 
Ţi-e neam... — 
Chelner care 
primeşte plata. 6. Mică pasăre răpitoare — Te cunună (f). 
7. Două chenzine! — Partea lichidă a sângelui. 8. De gus-
tul pelinului — Călugăriţe. 9. Produce elemente de îmbră-
căminte — De la (od.). 10. N-are nicio legătură cu lumea 
reală, palpabilă.

VERTICAL: 1. Au partea lor într-o afacere. 2. Zeul ter-
mometrului! — Localitate în Suedia. 3. Tulpina grâului — A 
lăsa în părăsire. 4. Veche limbă franceză — A mâncat până 
n-a mai putut. 5. Stâncă în geologie — Coadă de tren! — Pe 
tine. 6. Necăjit şi amărât — Zeul dragostei şi dragostea în 
sine! 7. Mare împărat roman — Pătrate agricole. 8. Celebrul 
ispăşitor! — Se tem şi de umbra lor. 9. Tălpică la plug — Tot 
un veac! — 10. Adusă din nou la lumina tiparului.

CUVINTE RARE: EC — MEM.

ORIZONTAL: 
1.  O antenă 
curbată (pl.). 
2. Garantează 
retragerea. 3. 
S-a pierdut — 
Divizionare de 
la stână. 4. Cu-
prins de indife-
renţă — Pieptă-
nătură ţuguiată. 
5. Îmbrăcămin-
tea tradiţională 
a femeii indiene 
— Se spune că e 
dur. 6. Pregă-
tite pentru bal 
mascat (î din i) 

— Miros deosebit. 7. Între ai mei şi ai lor — Îmbunătăţi-
rea calităţilor ţesăturilor de lână sub acţiunea aburilor. 8. 
Cal dobrogean — Nu dimpotrivă — Spirit al ploii de formă 
umană. 9. România ca stat cum a fost mai demult. 10. 
Stricat, nu se mai poate îndrepta.

VERTICAL: 1. Aruncaţi din avion. 2. Monopolizator. 3. 
Meseria celui care face căruţe (pl.) — Cute aici! 4. Mine-
ral folosit la extragerea fosforului — Şef de la început. 
5. Pivniţă în care nu e de locuit — O iubire tinerească. 
6. Care vrei dintre toate — Primele ironii! 7. Element de 
compunere cu sensul „piatră“ — Fără ploaie. 8. Mijloc de 
pită! — Cepe! — Locuitor din Orient. 9. Urmaşi care vin de 
departe. (î din i) 10. Nu poate fi respins (livr.).
DICŢIONAR: SARI, TAI, DECATA, LIT.

O R I Z O N -
TAL: 1) N-ai 
o c h i  s ă - l 
vezi. 2) Merg 
pe drumul 
cel bun. 3) 
B ine  cres -
cut — Ritual. 
4) Cel mai 
bun — Soţia 
ţarului. 5) 
Un nit în-
tors! — Vehi-
cul de luptă 
blindat. 6) 
Aţâţat, ener-
vat — Din ea 
se face be-
rea. 7) Impri-
mare pe hâr-
tie — Mai puţin ca… ioc! 8) Haluci naţie, vedenie — Frânturi 
de secol. 9) Mare hărmălaie. 10) Ecou neterminat! — Aştia 
nu sunt frumoşi. 11) Căruţă cu pretenţii — Abia la început!

VERTICAL: 1) Procedeu, mijloc. 2) Floarea ochilor — În-
florire aproape de sfârşit! — Cete! 3) Fir cu mişcări rit-
mice — Îţi scoate ochii. 4) Care există efectiv, veritate. 5) 
În fontă! — Calul dracului. 6) Ţară — A fura. 7) Merge cu 
lumânarea... —... şi se-ntoarce. 8) În fotografie! —... şi pe 
mar gine (pl.) — Ovaţie. 9) Moalele capului — Papagal din 
America. 10) Oblică faţă de orizontală. 11) Totdeauna la 
înăl ţime — Păhărel de ţuică — Cuib!
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De vânzare!
VILĂ ÎN BUCUREȘTI
Ultracentral - Piața Unirii

Parter+etaj+mansardă+pivniță
Construcție solidă cărămidă și beton.  

Garaj, terasă, centrală termică, termopan
 Suprafață totală = 250m2

Tel. 0524.88.55.44

Specialist, montez 
antene de satelit 

pentru toate 
programele românești 
din pachetele DOLCE.  

Profesionalism, servicii 
de calitate, garanție.

Peste 50 de programe românești
RAFI: 0509-656.634

PROGNOZA METEO
12 - 14 septembrie

Zonă joi, 
12sept.

vineri,
13sept.

sâmbătă,
14sept.

Haifa 28° 28° 28° 
Nazareth 31° 32° 31° 

Tveria 36° 37° 36° 

TelAviv 30° 30° 30° 

Ierusalim 28° 30° 29° 

Eilat 39° 39° 39° 

*valorilereprezintămediazilei

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade12.09.2019

șekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,50 3,57
1 euro 3,86 3,94
1 liră 

sterlină 4,32 4,40
1 leu 

românesc 0,82 0,84

NOU!
Acumteleviziunearomânăse

vizioneazășiprininternet.Zecide
canaleromâneștialăturidesute

decanalestrăine 
laprețurifărăconcurență.

Sunăacumla0524-716004și
noiteconectămlaposturileTV!

BibliotecaFamiliavăpropunespreachiziționare:

Următoarele volume best-seller:
• ITZHAK RABIN - Soldat, lider, om de stat
CartealuiRabinovichîipoartăpecititoriîntr-oepocăîncare
unOrientMijlociudiferitdeceldeastăzichiarpăreaposibil,iar
linișteaînzonănueraonoțiunechiaratâtdeîndepărtatăsau

unobiectivatâtdegreudeatins.

 • 21 DE LECȚII PENTRU SECOLUL XXI
Carteaesteocapodoperăcareîncearcăsărăspundă

întrebărilor:Cumfacemfațăepidemieideștirifalse?Maisunt
relevantenațiunileșireligiile?Ceartrebuisăneînvățăm
copiii?Decetrecedemocrațialiberalăprintr-ocriză?Este
iminentunnourăzboimondial?Ceînseamnăascensiunea
luiDonaldTrump?Cecivilizațiedominălumea–Occidentul,
China,islamul?Poatenaționalismulsărezolveproblemele

legatedeinegalitateșideschimbareclimatică?Ceartrebuisă
facemînprivințaterorismului?

• Ultimul an din viata Elenei Ceausescu
Carteapornestedelaundocumentdeexceptiedescoperit
inarhivelefostuluiregimcomunist(pastratelaArhivele
NationaleIstoriceCentrale):agendazilnicadeintalniria
EleneiCeausescuin1989.Bazandu-sepeaceasta,Lavinia
Beteadescrienunumaiactivitateaceleiconsideratealdoilea
omdinstatsidinpartid,cisiintreagareteaaputeriiin

ultimulanalcomunismuluiromanesc.Cuajutorullucrarilor
despecialitate,aldocumentelorCancelarieiComitetului

Centralsialmemoriilorunorfostiinaltidemnitari,autoareareconstituiepractic,
zicuzi,unanintregdinviataEleneiCeausescu.Asistamastfellatransformarea

savanteiderenumemondialin„sinistrasotie”a„odiosuluidictator”.

Volumele costă 80 de șekeli, inclusiv taxele de expediție și 
se pot procura sunând la tel. 0524-716004
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„A PATRA FIICĂ”
esteistoriauneifete,apatra
născutăîntr-ofamilieevreiască
dintr-unorășeldeprovincie,la
scurttimpînaintedeînceperea

celuidealdoilearăzboi
mondial.Autoareadovedește
oputernicăcapacitatede
evocareatimpurilorșia

locurilor,opilduitoarelecțiede
frumosșideiubire.Romanul
puneinevidențătalentulși
inventivitateaautoarei,iar

acuratețeadescrierilorsporește
puterealuideatracție.
Indubitabil,estecelmai

reușitromandepânăacumal
scriitoareiMadeleineDavidzon

IonȘtiubea

Nouă 

apariție 

editorială

Volumul se poate procura trimițând un cec de 
70 șekeli la adresa: Str. Maiblum Doron 4/5, 

Haifa 3436645
Tel. 048251444, 0544851444

Pentru încheierea unui 
abonament puteți suna la:

0524.716.004

LUNI, la chioșcuri - nr. 2746 al  
Revistei Familiei!
Citițiînrevistadvs.preferată:

• EdyGrossman:Știripescurt
• Acumîncepefericirea!
• Ştiucăeştinevinovat
• Oamenișiarbori
• Taina
• Siringaucigaşă
• Parazitultrenului
• Zadarnic
• Undedaişiundecrapă
• Gestdesuflet
• Sumăfabuloasădonată
• Shootingspecial
• 22deanidelamoarteaPrinţeseiDiana
• DuciideSussexîşicautălocuinţăînSUA
• Martora
• Superyacht
• Premiatăpentruîntreagacarieră
• Obligatăsăreturneze60demilioanedeeuro
• Rețete: Puicuananas,înstiloriental/Mâncăricădeardei
copţi/PrăjituraBounty

• Sănătate:Soluţiinaturalepentrucrizeledegastrită

Revista FAMILIEI
16.09.2019

MAGAZIN SĂPTĂMÂNAL ● Director fondator: I. Aurescu

Anul 52 - NR. 2746RR 22 ŞEKELI
În magazinele unde nu se 
percepe I.V.S. revista costă 
18.80 şekeli

Cetățenia română se obține rapid 
și fără bătăi de cap!

„EZRAHUT” 
Birou specializat în obținerea de 
cetățenii europene și revendicări 

vă stă la dispoziție în 
Ramat Gan, str. Jabotinski nr. 5

Tel/fax. 03-6429809 sau 0587-272446
sau email: ezrahut297@gmail.com

NOU LA EDITURA FAMILIA!

www.efamilia.org

הוצאת פמיליה

פמיליה

עדה שאולוב-אנגלברג

ניצחון התקווה
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בוסר  אכלו  אבות   - זאב  לאדם  כשאדם  מנוכר,  בעולם 
תקהינה.  בנים  ושיני 

שבספר.  הנובלות  לארבע  הרקע  זהו 
הדמויות. אילו  הקורבנות.  חיים  זונות  לבין  רופאים  בין 

משוכנעים  ולדיכאון,  לייאוש  מגיעים  הם  הנסיבות,  בשל 
תקנה.  חסר  מושחת,  רע,  שהכל 

אבל ניצחונה הנכה, מוצאת משמעות לחייה במתן סיוע 
החיים.  לעלובי 

את  מרפאה  היא  שהקימה,  התקווה"  "מוסד  במסגרת 
לחיים  מחדש  ש"יוולדו"  כך  והגופניים,  הנפשיים  פצעיהם 
יופי, והתחשבות בזולת. המסר - לא חשוב איזה  של אושר, 

איתם.  תשחק  איך  העיקר  לך,  חילקו  קלפים 
את  ומשקפת  ישראל  עם  רומניה  את  מחברת  העלילה, 
החדשה/  לארץ  ההסתגלות  ואת  מרומניה  העלייה  תולדות 

ישנה. 
ועיתונאית,  סופרת  לחינוך,  ד"ר  שאולוב-אנגלברג,  עדה 
ורומנית(.  כותבת כל אחד מספריה בשתי השפות )עברית 

העשירי.  ספרה  זהו 
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O lume înstrăinată. Păcatele părinților asupra copiilor. 
Ura semenilor și răutatea pe care o împroașcă asupra 
celor nevinovați, în special asupra copiilor.

Pe aceste elemente se bazează cele patru nuvele 
din această carte.

Iar victimele trăiesc într-o atmosferă viciată, care-i 
aduce la disperare.

Victoria, o invalidă, înființează „Institutul Speranța” 
al cărui scop este să ajute pe cei aflați la ananghie. Să 
dea un sens vieții lor și vieții ei. Să tămăduiască rănile 
fizice și psihice.

Le arată că viața e frumoasă. Că n-are importanță 
ce cărți de joc ai primit de la destin, ci cum știi să joci 
cu ele.

Acțiunea leagă România de Israel, doctori - de femei 
ușoare, evrei de creștini și de musulmani. 

Ada Shaulov-Enghelberg, Doctor în Psihologia 
Educației, scriitoare și ziaristă, este la a zecea carte, 
fiecare dintre ele fiind publicată atât în limba ebraică 
cât și în limba română.

Ada Shaulov-Enghelberg

Victoria Speranței
www.efamilia.org

Ada Shaulov Enghel-
berg a adus la lumina 
tiparului cea de-a ze-
cea sa carte, publicată 
atât în limba română, 

cât și în limba ebraică.
Volumul te captivează 

de la primele pagini, se 
citește pe nerăsuflate 
și ne dezvăluie o scrii-
toare cu mult talent, 

Cărțile se pot procura 
contactând autoarea la

tel. 03-952-37-60
(după ora 20.00)




