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Urările președintelui

Președintele Reuven Riv lin a urat cetățenilor israelieni și evreilor 
din întreaga lume un an nou evreiesc fericit.

„A tre-
cut un an și în-
cepe unul nou”, 
a spus Rivlin. 
„În rugăciunile 
noastre, spunem 
că dorim să înce-
pem anul nou cu 
binecuvântările 
sale. După un 
an dificil pentru 
siguranța comunităților evreiești și a relațiilor dintre Israel și lumea în-
conjurătoare, ne dorim ca noul an să fie mai bun și diferit.”

Rivlin a mai spus: „În ultimul an, am fost onorat să cunosc atât de 
mulți dintre dvs. din întreaga lume evreiască. Angajamentul dvs. pentru 
viitorul poporului evreu și față de Statul Israel este inspirator. În ciuda 
diferenței și a dezacordurilor dintre noi, trebuie să avem grijă să ne pro-
tejăm relațiile și să ne asigurăm că sunt puternice și trainice”, a subliniat 
el. „Cred că obligațiile noastre sunt mai puternice decât orice diferende.”

Rivlin s-a mândrit cu realizările țării, menționând că Israelul „a ajuns 
pe Lună, chiar dacă aterizarea nu a fost pe deplin reușită. Am găzduit 
Eurovisionul și avem un campion mondial la Judo.

„Toate aceste realizări vi se datorează dumneavoastră, poporului”, a 
concluzionat el. „Vreau să vă mulțumesc pentru parteneriat și pentru 
că ați stat alături de Statul Israel. Această țară a fost și va rămâne casa 
noastră, casa tuturor evreilor. An Nou Fericit!”

Urări în prag  
de sărbătoare

Rosh Hashana, Anul Nou evreiesc, nu 
a trecut neobservat în lume. Cei mai 
mari lideri politici, chiar și din țări 

cu care nu avem relații diplomatice, au ținut 
să felicite poporul evreu cu ocazia trecerii în 
noul an 5780.

Președintele american Donald Trump a 
trimis duminică un mesaj poporului evreu 
în cinstea sărbătorii lui Rosh Hashana: „Pe 
măsură ce zilele de sărbătoare se apropie, Me-
lania și cu mine le dorim tuturor un Rosh Ha-
shana binecuvântat și fericit. Această zi sacră 
marchează începutul unei perioade de 10 zile 
atât de sărbătoare, cât și de reflecție. Evreii se 
cufundă în rugăciune și pocăință, care culmi-
nează în cea mai sfântă zi a anului în iudaism, 
Yom Kippur. Odată cu suflarea shofarului, 
poporul evreu pornește într-o nouă călătorie 
spirituală pentru a se apropia de Hashem și 
pentru a găsi un sens reînnoit al scopului în 
credința lor ”, a declarat președintele Trump.

De la Moscova, președintele rus Vladimir 
Putin a trimis duminică felicitări comunității 
evreiești: „Această sărbătoare străveche în-
truchipează nevoia oamenilor de purificare 
și perfecțiune morală și îi determină să se 
străduiască pentru gânduri și fapte virtuoa-
se”, a spus Putin într-o declarație publicată pe 
site-ul Kremlinului. „Vă rugăm să acceptați urările mele 
de bine, de fericire și prosperitate în noul an”, a încheiat 
Putin.

Abbas Mousavi, purtătorul de cuvânt al Ministerului 
Iranului de Externe, a trimis duminică felicitări pentru 
poporul evreu în cinstea sărbătorii lui Rosh Hashanah. 
Salutul lui Mousavi a fost scris în limbile arabă, engleză 
și ebraică. „Un An Nou fericit pentru compatrioții noștri 
evrei și pentru toți adepții marelui profet Moise”, a scris 

oficialul iranian.
Ministrul de externe al 

Emiratelor Arabe Unite, 
Abdullah bin Zayed al-

Nahyan, s-a alăturat dumi-
nică altor lideri mondiali 
în urarea adresată evreilor 

de un An Nou fericit.
„Shana Tova”, a scris minis-

trul Abdullah.
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Israelienii se opun unui al treilea scrutin electoral

Potrivit acestui sondaj, doar 23% 
din populație e interesată de orga-
nizarea unui nou scrutin. Marea 

majoritate (63%) ar fi de acord ca par-
tidul lor să se abată de la promisiunile 
electorale pentru a reuși să formeze un 
guvern.

Dacă israelienii ar trebui să se prezinte 
din nou la vot, circa o treime din popu-
lație (33%) crede că va fi din vina pre-
mierului, doar 20% acuzându-l de acest 
lucru pe președintele Alb-Albaștrilor, 
Benny Gantz. Un sfert din populație – 
exact 25% - crede că cei doi lideri împart 

vina în mod egal.
La întrebarea „Cine credeți că a câști-

gat alegerile?” 32% au răspuns că Gantz e 
marele câștigător al rundei actuale. Doar 
19% au spus că Netanyahu e câștigător, 
în timp ce majoritatea covârșitoare – 49% 
- consideră că niciunul din cei doi nu a 
dominat în ultima campanie electorală.

Dacă israelienii vor trebui să se prezin-
te la urne pentru a treia oară, doar 11% 
dintre respondenți au spus că intențio-
nează să voteze altfel data viitoare, față 
de 64% care au de gând să voteze la fel. 
11% au răspuns că data viitoare nu vor 

mai vota deloc, în semn de protest față 
de alegerile anterioare.

Circa 52% din populație consideră 
că, pentru soluționarea impasului politic, 
Netanyahu ar trebui să renunțe la funcția 
de premier.

Majoritatea populaţiei din Israel se opune organizării unei a treia 
campanii electorale, potrivit unui sondaj difuzat în cadrul ştirilor  

de pe Canal 12 TV şi organizat de Institutul Midgam

„Electorii nu vă vor ierta”

„Cetățenii Israelului nu vă vor ierta dacă ne duceți la o altă 
rundă de alegeri doar din cauza ego-ului și a problemelor 
personale”, a scris Liberman într-o postare pe Facebook.

Liberman a contribuit la declanșarea votului din 17 sep-
tembrie prin refuzul de a se alătura unui guvern condus de 
Netanyahu după alegerile din 9 aprilie.

Primul ministru a hotărât dizolvarea Knessetului și a con-
vocat alegeri noi, cu gândul să obțină o majoritate care să-i 
permită formarea unui guvern.

Liberman, al cărui partid s-a ridicat de la cinci la opt 
locuri la alegerile din 17 septembrie și deține echilibrul de 
putere în Knesset dintre Likudul lui Netanyahu și „Albas-
trul și Alb” a lui Gantz, a făcut campanie pentru a forța un 

guvern de unitate în-
tre cele două partide 
dacă niciunul dintre 
acestea nu ar putea 
forma o coaliție - un 
angajament pe care 
l-a reiterat de la vot.

„Publicul cere un 
guvern de unitate”, a 
subliniat Liberman.

Preşedintele partidului Israel Beitenu, Avigdor 
Liberman, i-a avertizat duminică pe prim-ministrul 

Netanyahu şi pe liderul partidului alb albastru, 
Benny Gantz, că publicul nu îi va ierta dacă nu vor 
forma un guvern de unitate şi vor trimite ţara la 
urne pentru a treia oară în mai puţin de un an

Un guvern cu bucluc

Președinte-
le Reuven 
Rivlin i-a 

încredințat mier-
curea trecută pre-
mierului în exer-
cițiu mandatul de 
a încerca formarea 
unui guvern de 
uniune în termen 
de 28 de zile.

În caz de eșec, Netanyahu va trebui să predea mandatul, pe 
care președintele i l-ar putea încredința apoi lui Gantz.

Duminică, responsabili ai celor două partide nu au reușit să 
se înțeleagă asupra unei formule de împărțire a puterii într-un 
guvern de uniune. Partidul Likud și-a acuzat rivalii că vor să 
„târască țara în alegeri” și a dat asigurări că premierul va face 
„un ultim efort” pentru a încerca formarea unui guvern de 
uniune „înainte de a preda mandatul către președinte”.

„Din nefericire, Likud se încăpățânează ca Netanyahu să fie 
primul care să conducă guvernul în caz de împărțire a puterii”, 
a transmis partidul Albastru-alb, acuzându-și la rândul său 
rivalul că vrea să blocheze discuțiile și să provoace noi alegeri.

Partidul Likud al premierului în exerciţiu, Benjamin 
Netanyahu, şi formaţiunea Kahol Lavan a rivalului 
său, Benny Gantz, s-au acuzat reciproc duminică 
de blocarea discuţiilor privind constituirea unui 

guvern de uniune

Avigdor Liberman
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Misiunea grea a președintelui

Tura a doua a alegrilor de anul acesta 
s-a terminat. Președintele Reuven 
Rivlin a decis ca actualul premier, 

Benjamin Netanyahu, să fie însărcinat cu 
formarea noului Guvern. Lupta e crânce-
nă. Stânga și dreapta sunt la egalitate și, 
deocamdată, nimeni nu dă semne că ar 
trece într-o parte sau în alta. Să formezi o 
coaliție cu 61 de scaune în Knesset pare o 
misiune imposibilă pentru premier.

Țara noastră se confruntă cu perspec-
tiva unei a treia runde de alegeri în mai 
puțin de un an, aspect preconizat că va fi 
un dezastru pentru țară. Acesta va fi mo-
mentul cheie în care președintele trebuie să 
demonstreze că este cu adevărat apărătorul 
democrației. 

Dar este Reuven Rivlin omul porivit?
În 1979, Rivlin era în conducerea echi-

pei de fotbal Beitar Ierusalim. Îi plăcea 
foarte mult sportul și se pregătea să-și facă 
intrarea în politică. Meciul finalei de sezon 
a fost unul dramatic și, învins de emoții, 
Rivlin s-a retras la vestiare unde a fost fil-
mat rugându-se la Dumnezeu să-i ajute să 
câștige, în timp de lacrimile îi curgeau pe 
obraz. Însă, la sfârșitul meciului (pe care l-a 
câștigat Beitar), echipa TV de filmare și-a 
dat seama că înregistrarea avea o calitate 
proastă și nu se putea difuza. Ei i-au cerut 
lui Rivlin să-și recreeze starea emoțională 
pentru a filma din nou, lucru pe care el l-a 
făcut de dragul unei apariții televizate.

De atunci, Rivlin a fost categorisit ca 
o persoană drăguță, dar nu suficient de 
serioasă. Într-adevăr, cariera sa l-a plasat 
întotdeauna ca politician de rang secund. 
În 1988, a eșuat în încercarea de a deveni 
candidatul Likudului pentru primarul Ie-
rusalimului, după care a devenit deputat în 
Knesset, al 26-lea de pe lista Likud.

La alegerile din 2003, a renunțat la pos-
tul de parlamentar și, datorită relațiile sale 
bune cu primul-ministru Ariel Sharon, a 
devenit președinte al Knessetului.

Majoritatea politicienilor preferă să 
îndeplinească funcția de ministru, decât 
aceea de președinte al Knessetului, care 

este o poziție mai statică. Dar Rivlin, care 
înțelege foarte bine puterea mass-mediei, a 
început să critice, atât acțiunile guvernului, 
cât și ale următorului său lider, Benjamin 
Netanyahu. A fost o politică care i-a adus o 
mare popularitate publică, dar și ostilitatea 
familiei Netanyahu.

În urma alegerilor din 2013, Netanyahu 
s-a ocupat personal de demiterea lui Rivlin 
și alegerea lui Yuli Edelstein în funcția de 
președinte al Knessetului. Exista un sen-
timent predominant că s-a terminat cari-
era politică a lui Rivlin. Surpriza a venit 
în 2014, când Shimon Peres și-a încheiat 
rolul de președinte, iar Netanyahu s-a stră-
duit să prevină alegerea lui Rivlin ca suc-
cesor al său.

Cu toată opoziția premierului, Rivlin a 
reușit să obțină un sprijin larg în Knesset, 
care l-a votat președinte al statului, tocmai 
datorită abordării sale politice. El a devenit 
imediat un îndrăgit al presei pentru expri-
marea pozițiilor liberale și democratice iar 
populația îl iubește. 

După toată această istorie, negocierile 
actuale de coaliție reprezintă un test al an-
gajamentului președintelui Rivlin față de 
caracterul democratic al țării. Israelul se 
confruntă cu cea mai gravă criză politică 
din istoria sa și ar putea ajunge să organi-
zeze alegeri pentru a treia oară într-un an. 
O astfel de situație poate dăuna grav în-
crederii publicului în partidele politice ale 
Israelului și în natura democratică a țării.

Și ce a făcut Rivlin? El l-a însărcinat pe 
Netanyahu să formeze un guvern, după ce 
a încercat mai întâi să-l convingă pe Ben-
ny Gantz să se alăture coaliției de dragul 
unității naționale. Cu alte cuvinte, a dorit 
ca Gantz să-și calce promisiunile electorale 
și să se alieze cu Netanyahu, ceea ce era 
greu de crezut.

Rivlin nu are autoritatea legală să res-
pingă candidatura lui Netanyahu, dar 
poate lua o poziție morală. Ar fi un pas 
neobișnuit, dar aceasta este o situație 
neobișnuită. Dacă Netanyahu reușește să 
facă Guvernul iar după aceea este 
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V. MIREUȚĂ

Știri pe scurt

Zeci de mii de israelieni au vizitat luni 
și marți parcurile și plajele naționale 
ale țării pentru a profita de vacanța 

de Rosh Hashana.
Autoritatea pentru natură și parcuri din 

Israel a declarat că aproximativ 100.000 de 
persoane vizitează de sărbători parcurile 
naționale și rezervațiile naturale, în timp ce 
alte zeci de mii se bucură de vremea caldă 
pe plajele din toată țara și la Marea Galileii.

Printre site-urile de top s-au numărat Ca-
esaria cu 3.000 de vizitatori, parcul Yarkon, 
Tel Afek și Gan HaShlosha (Sakhne), cu 
2.700 de turiști pe zi și Masada cu 2.000 de 

vizitatori.
Rezervația naturală Banias din nord 

și Izvoarele Harod au fost, de asemenea, 
destinații populare.

Dragoș NELERSA 

Haos la Londra

Marea Britanie se găsește într-o 
criză politică unică în istoria 
Regatului. În primul rând, 

Brexit a fost un dezastru. Încă nu s-a 
ajuns la un acord iar termenii despărțirii 
de Europa au devenit o enigmă chiar și 
pentru parlamentarii britanici. De la 
acest controversat Brexit și până la o 
dramă a sistemului politic, situație la 
care asistăm astăzi, n-a fost decât un pas.

Ceea ce se întâmplă astăzi în Ma-
rea Britanie nu este altceva decât haos. 
Respectul politic și celebra demnitate a 
politicianului englez au făcut loc ame-
nințărilor și atacurilor fără scrupule în 
Parlament. 

Liderii celor mai importante par-
tide politice și-au pierdut orice sens al 
responsabilității și decenței. Principiul 
poziționării intereselor țării deasupra fa-
vorurilor politice a dispărut. Curtea Su-
premă de Justiție a declarat pauza luată 
de Parlament ca fiind ilegală, premierul 
Boris Johnson a reacționat precum un 
copil răsfățat, căruia i s-a luat jucăria 
favorită. El nu s-a sfiit să ignore public 

hotărârea judecătoreasă.
Primul ministru 

Boris Johnson nu este 
deloc potrivit pentru 
funcția pe care o ocupă. 
Aparițiile lui televizate 
și crizele de nervi par 
desprinse dintr-un film 
de groază. Nici urmă 
de distanță, decență și 
control. Boris Johnson 
ne apare ca un politician 
cinic, cu un limbajul agresiv și impulsiv 
ce devine periculos. 

Partidele opozante sunt și mai rele. 
Mai mulți parlamentari, care susțin ră-
mânerea în UE, au primit amenințări cu 
moartea. Laburiștii, cel mai important 
partid de opoziție, se afundă tot mai 
mult în negura uitării politice tocmai 
în momentul în care țara are nevoie de 
o alternativă clară și puternică pentru 
guvernul aflat în pragul colapsului. 

Țara este pe marginea prăpastiei și, 
în context, trebuie amintiți predecesorii 
lui Johnson, care au pus bazele haosului 

ce domnește în acest moment în Ma-
rea Britanie: David Cameron și Theresa 
May. Primul a jucat un poker riscant și 
a pierdut. Iar cea de-a doua a luat cărțile 
care i s-au oferit și a reușit să creeze și 
mai multă iritare, scindare și fraudă.

Pierderea culturii dezbaterii politice, 
lipsa calităților de lideri și profunda scin-
dare a țării au adus Marea Britanie într-o 
situație precară. Unii ar putea pretinde 
că țara a depășit și perioade mai grele 
(război, crize economice). Dar erau alte 
timpuri, alte circumstanțe. Și atunci țara 
avea liderii care făceau cinste pozițiilor 
pe care le ocupau.

pus sub acuzare într-unul 
din cele trei dosare pe care le 
are deschise la poliție, majori-
tatea populației se va revolta. 
Se pare că publicul a înțeles 
mai bine decât președintele ce 
înseamnă democrația.

Rivlin ar trebui să-i pro-
pună Likudului să prezinte 
un alt candidat până când 
Netanyahu își va finaliza ac-
tivitatea juridică, care va fi 
decisă în viitorul apropiat. 
Dacă Rivlin făcea o astfel de 
propunere, care avea sprijinul 
public, poate împiedica țara 
să intre într-un haos politic și 
ar fi fost considerat un mare 
președinte și un adevărat 
democrat.
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Alertă în sud

Nu au 
f o s t 
înre-

gistrate victi-
me, doar dau-
ne ușoare care 
au fost cauza-
te sinagogii 
comunității. 
Parbrizul din 
spate al unei mașini parcate a fost 
spart.

În interiorul sinagogii au fost mai 
multe persoane care participau la ru-
găciunile de dimineață dar niciunul 
dintre ei nu a fost rănit.

Poliția și armata au intrat în stare 
de alertă maximă în zonă.

Egiptul se luptă cu insurgenții 
Statului Islamic care s-au ascuns în 

Peninsula Sinai 
și în ultimele 
zile a desfășurat 
operațiuni ma-
jore în teritoriu.

Ministerul 
Apărări i  din 
Egipt a afirmat 
vineri că trupele 
sale au ucis 118 

militanți în Peninsula Sinai în „pe-
rioada trecută”. De asemenea, vineri, 
într-o ambuscadă teroristă din loca-
litatea Bir al-Abed, au fost omorâți 
șapte soldați și un civil.

Luptele din Sinai au mai trecut 
ocazional în Israel dar fără a provo-
ca incidente serioase. De asemenea, 
militanții au tras în mod intenționat 
rachete în Israel de mai multe ori.

Teroriști sub acuzare

Potrivit rechizitoriului depus de 
procurorul Einat Blenero, acu-
zații Frej Abu Dahar (29), Malek 

Abu Mendil (28), Mahmoud Awidat 
(25) și Ramadan Abu Ghula (24) au 
aderat la organizația islamică Hamas și 
în perioada 2016-2019 au luat parte în 
repetate rânduri la revoltele de la granița 
Israelului cu Fâșia Gaza, au dat foc la ca-
uciucuri, au aruncat cu pietre și bombe 
incendiare lângă gardul de forntieră pen-
tru a-i răni pe soldații Tzahal și pentru a 
le perturba operațiunile.

De asemenea, ei au colaborat cu alți 
membri ai brigăzilor pentru a lansa zeci 
de zmee și baloane incendiare din Gaza 
în teritoriul israelian pentru a da foc re-

coltelor din regiunea Gaza. În re-
chizitoriu se mai arată că acuzații 
plănuiau să se infiltreze pe terito-
riul israelian, fiecare din ei având 
asupra sa un cuțit sau altă armă, 
pentru a fi arestați de forțele de 
securitate și pentru a nu se mai întoarce 
în Fâșia Gaza.

La 30 august în jurul orei 14:00, acu-
zații au trecut de gardul de la frontiera 
Gazei cu Israelul. Unul dintre ei a tăiat 
gardul în timp ce acuzații s-au strecurat 
pe dedesubt și au intrat în Israel. Ulte-
rior, ei au fost arestați de forțele Tzahal 
având asupra lor două cuțite și o grenadă.

Rechizitoriul atribuie fiecărui acuzat 
în parte infracțiunile de apartenență la 

o organizație teroristă și comiterea unor 
acte pentru aceasta, participarea la re-
volte, tentativă de terorism în formă 
agravată, activitate legată de armele de 
foc, tentative de incendiere, distrugerea 
proprietății, infiltrare, efectuarea unor 
instruiri militare interzise, conspirare 
la comiterea unor infracțiuni (crime) și 
altele. Procuratura a depus o moțiune 
de prelungire a mandatului de arestare 
împotriva agenților până la încheierea 
procedurilor legale împotriva lor.

O mortieră trasă din Peninsula Sinai din Egipt a explodat 
sâmbătă dimineaţa în comunitatea israeliană Bnei Netzarim, 

în ceea ce se pare a fi un caz de lupte interne între forţele 
egiptene şi militanţii care se strecurau peste graniţă

Procuratura Districtuală Sudică a pus luni sub acuzare patru 
agenţi Hamas pentru o serie de infracţiuni la adresa  

siguranţei statului

Arme pe acoperiș

La percheziția locuinței, s-au găsit opt 
grenade defensive și sticle incendiare 
ascunse pe acoperișul casei, toate fi-

ind gata de utilizare. Un cetățean din Arraba 
în vârstă de 40 de ani a fost luat pentru in-
terogatoriu de Poliția de Frontieră.

Azi, divizia de urmărire a Poliției, va îna-
inta un act de acuzare împotriva suspectului 
pentru deținerea de arme ilegale.

Ofiţerii Poliţiei de Frontieră au 
percheziţionat o casă din oraşul 

Arraba din Galileea de Jos, după ce 
au primit informaţii conform cărora 
arme ilegale erau depozitate acolo
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Metode de prevenire

Astfel, de Rosh Ha-
shana, punctele 
de trecere au fost 

închise de sâmbătă de la 
miezul nopții, restricția 
urmând să fie fi ridicată 
astăzi.

De Yom Kippur, Yehu-
da și Shomron vor fi în-
chise de marți, 8 octom-
brie 2019, iar punctele 
de trecere vor fi redeschise luni, 21 
octombrie la miezul nopții.

Pe durata sezonului de sărbători, 
nu se va impune nici o închidere în 
regiunile industriale din Yehuda și 

Shomron. 
Se vor face excepții doar în cazuri-

le umanitare, medicale și excepționa-
le, cu condiția aprobării lor de către 
Coordonatorul Activităților Guver-
namentale în Teritorii.

De sărbători, din cauza situaţiei actuale a securităţii din ţară  
regiunile Yehuda şi Shomron şi punctele de trecere din cele  

din Fâşia Gaza vor fi închise

Vor deschide 
„porțile iadului”

„Considerăm ocupația israeliană res-
ponsabilă pentru viețile prizonierului 
Samer Arbid și ale camarazilor săi și 

vă asigurăm că prin periclitarea vieților 
lor ocupația va deschide porțile iadului” a 
precizat într-un comunicat aripa militară 
a Frontului Popular de Eliberare a Pales-
tinei. Șeful celulei teroriste care a ucis-o 
luna trecută pe Rina Schnerb (17 ani) a fost 
internat în stare critică după interogatoriul 
lui Shabak.

Se pare că Shabakul a primit permisi-
unea să folosească „metode excepționale” 
în anchetarea lui Samar Mina Salim Arbid, 
după ce a primit noi informații potrivit că-
rora teroristul ar fi avut asupra sa un dis-
pozitiv exploziv.

Shabak a declarat că în timpul interoga-
toriului teroristul care a condus celula ce a 
comis atacul terorist de la Izvorul Dolev a 
spus că nu se simte bine. Conform proto-
colului, teroristul a fost transferat pentru 
investigații medicale și dus la spital pentru 
tratament. 

Ceva mai devreme, tot sâmbătă seara, 
Shabak a făcut publice numele teroriștilor 
responsabili cu atacul de la Izvorul Dolev 
în urma căruia a murit Rina și au fost răniți 
tatăl și fratele acesteia. Toți cei trei teroriști 
sunt membri ai Frontului Popular de Eli-
berare a Palestinei și locuiesc în regiunea 
Ramalla. 

Duminică, gruparea teroristă 
despre care se crede că s-ar fi aflat 

în spatele unui atac mortal de la 
un izvor natural din Cisiordania a 
avertizat că „va deschide porţile 
iadului” dacă suspectul principal 
din atacul respectiv va muri după 
ce a fost grav rănit în timpul unui 

interogatoriu israelian

Ministru AP arestat de Poliție

Fadi al-Hadami 
a fost acuzat de 
încălcarea unei 

legi ce interzice acti-
vitatea politică în Ie-
rusalim a Autorității 
Palestiniene cu sediul 
în Cisiordania.

Purtătorul de cu-
vânt al Poliției, Micky 
Rosenfeld, a spus că 
al-Hadami a fost reți-
nut vineri dimineața.

Și Guvernatorul Ierusalimului de-
semnat de AP, Adnan Gheit e căutat 
de poliție pentru aceeași infracțiune. 
Oficialul palestinian Adnan Husseini 
a ripostat, declarând că scopul arestă-
rii e stoparea „activităților sociale și 
culturale.” Al-Hadami a fost arestat 
ultima oară din motive similare în 
luna iunie.

AP numește ofi-
ciali pentru Ierusali-
mul de Est capturat 
de Israel în Războiul 
de Șase Zile și ane-
xat ulterior. Dar în 
afara problemelor 
zilnice, rolul lor e în 
linii mari simbolic, 
dat fiind că Israelul 
menține contro-
lul deplin asupra 
orașului.

Soarta orașului ce adăpostește lo-
curile sfinte venerate de evrei, musul-
mani și creștini e miezul conflictului 
vechi de decenii. 

Palestinienii vor ca Ierusalimul 
de Est să devină capitala viitorului 
lor stat, în timp ce Israelul conside-
ră întregul orașul ca fiind capitala sa 
unificată.

Poliţia israeliană a declarat duminică că l-a arestat pe ministrul 
palestinian al afacerilor Ierusalimului pentru activitatea politică 

desfăşurată de acesta în Ierusalimul de Est

Samer Arbid

Fadi al-Hadami
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Tableta zilei
AUSCHWITZ

Care este istoria 
Auschwitzului?

Soluția finală a problemei evreiești 
este termenul întrebuințat de germanii 
Reichului trei (al treilea imperiu) pentru 
genocidul evreilor numit și Holocaust 
sau Shoa care are loc între 1933-1945. 
În această perioadă, de la 1 septembrie 
1939 până la 9 mai 1945, se situează Al 
Doilea Război Mondial. La adăpostul 
războiului, are loc „Die endlosung der 
Judenfrage” semnată la conferința de la 
Wannsee, în ziua de 20 ianuarie 1942. 
Programul nazist prevede lichidarea 
celor 11 milioane de evrei din Europa. 
Lagărele sau câmpurile de exterminare 
în masă se aflau inițial în Germania și 
apoi în Polonia ocupată: Auschwitz I, 
Auschwitz II (Birkenau), Auschwitz III 
(Monowitz) comandate de Heinrich 
Himmler. În incinta lagărelelor se aflau 
camerele de gazare și crematoriile. 

Pentru Auschwitz,  
evreii sunt o problemă?

Pentru a căuta o soluție, trebuie să 
existe o problemă. Existența pe plane-
tă a unui popor, a unei etnii constituie 
o problema? Existența unui popor ca 
evreii, armenii și ruandezii poate fi o 
problemă? Existența tuturor popoarelor 
este o problema? Germanii au hotărât 
că poporul evreu este o problemă, dar 
realitatea istoriei a dovedit că germanii 
au fost problema. 

Ce este Auschwitz?
Este până în anul 1941, o fermă 

agricolă din localitatea Budy, Bór din 
Polonia, care apoi a devenit un lagăr de 
exterminare a evreilor de către naziști. 
Monstruozitățile făcute în perioada 
1941-1945 sunt atât de complexe și in-
explicabile, încât numele fostei ferme 
agricole, a căpătat dimensiuni apoca-

liptice, devenind o noțiune cu substrat 
filosofic, social, istoric și antropologic. 
Cel antropologic dovedește în mod defi-
nitiv că homo sapines aparține regnului 
animal și nicidecum ființelor superioare. 
Drumul până la ființe superioare ne-a 
dovedit-o Auschwitz este de miliarde de 
ani. Hitler și Himler deși ar fi vrut, nu 
au putut ei singuri, să omoare 6 milioane 
de evrei; au făcut-o germanii, ucrainie-
nii, polonezii, românii, deci „oamenii”. 
Nu antisemitismul a ucis jumătate din 
evreiemea europeană, ci dorința de a 
ucide. Actul de a ucide a fost făcut cu 
intenția de a-i ucide pe evrei, deci cele 
două elemente pe care justiția le impu-
ne pentru a decreta crima de homicid 
au fost îndeplinite de „oamenii care au 
ucis”. Homo Sapiens îndeplinește toate 
criteriile speciei de animale ale regnului 
animal. În asediul de la Leningrad, au 
fost descrise cazuri de homofagie, deci 
și criteriul de animal carnivor de pradă 
a fost îndeplinit. 

Ce este Auschwitz pentru 
supraviețuitori?

O mare suferință cronică pe care 
o poartă în ei până la moarte fără a o 
putea opri. Unii vorbesc de ea, alții nu, 
păstrând o tăcere fie până la moarte fie 
până la o anumită vârstă. Multe din ma-
rile creiere de intelectual geniali ca Paul 
Celan, Tadeus Borowski, Jean Amery și 
Primi Levy au continuat să dea omenirii 
creațiile lor, după supraviețuire. Toate 
aceste minți excepționale, nu s-au pu-
tut acomoda cu ideea ușurinței cu care 
„omul” devine criminal și s-au sinucis. 
Czesław Miłosz, în cartea sa monumen-
tală „The Captive Mind”, îl descrie pe 
Tadeusz Borowski în secția „Beta”. Ne 
învață laureatul premiului Nobel, Imre 
Kertesz: „Nu antisemitismul sau Rei-
chul, spun sinucigașii, a făcut genocidul, 
ci oameni ca noi”.

Ce este Auschwitzul  
pentru omenire?

Pentru unii reprezintă regretul de-
venit reproș că soluția finală nu a fost 
dusă la un bun sfârșit, uneori declarat 
cu un ton de glumă, deoarece este ris-
cant, dar alteori cu multă convingere. În 
zilele noastre, suntem martorii apariției 
neonazismului, tot mai accentuat. Este 
poate debutul proximului genocid. El 
este pe drum, nimeni nu l-a intuit pe 
primul; așa va fi și cu al doilea? Imre 
Kertesz, premiul Nobel pentru literatu-
ră, spune „Auschwitzul nu poate fi expli-
cat cu noțiuni arhaice ca să nu spunem 
clasice ale antisemitismului. Trebuie să 
înțelegem că nu este nicio legătură or-
ganică cu el, prezentul nu este antisemi-
tism, ci AUSCWITZ. Antisemitul de azi 
nu vrea să te îndepărtezi de evreu, el vrea 
Auschwitz. Eichman a declarat în timpul 
procesului de la Ierusalim că niciodată 
nu a fost antisemit și toți cei de față au 
izbucnit în râs, eu nu exclud posibilitatea 
că a spus adevărul”. „Una dintre cauzele 
sinuciderii lui Jean Amery, spune Kertesz 
în continuare, în ciuda încercărilor lui 
de a se dărui socialismului, este că el ca 
evreu, a fost învins. Internaționalismul 
proletar al dictaturii comunista nu le plă-
cea să se amintească Holocaustul.”

A u s c h w i t z - u l  e s t e  p e n t r u 
supravițuitori continuarea ororilor tră-
ite și greu de reamintit, deoarece fiecare 
reamintire este o suferință; dovadă sunt 
sinuciderile supraviețuitorilor și îmbol-
năvirile de sindrom posttraumatic. 

Dacă crucificarea unui evreu a adus 
mântuire întregii creștinătăți, Auschwit-
zul (exterminarea a 6 milioane de evrei) 
pot aduce mântuire întregului iudaism. 
Dar în loc de STOP nu suntem fiare săl-
batice! Este întâmpinat cu indiferență, 
ideologie cinică, uitare și haos care dă 
continuitate crimei.
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„Israelul va colecta bucăți de 
Tel Aviv din Marea Mediterană”

„Israelul nu este în măsură să 
amenințe Iranul”, a spus el conform 
unei traduceri publicate de Radio 

Farda, filiala iraniană a Radio Europa 
Liberă, finanțată de guvernul american.

„Dacă Israelul face o greșeală strate-
gică, va trebui să adune bucăți de Tel 
Aviv din adâncimile Mării Mediterane”, 
a adăugat el.

Iranul a fost la un pas de război, te-
mându-se de un atac asupra sa, după 
ce drone de asalt și rachete au scos din 
funcțiune câteva stații ale industriei 
petrolului din Arabia Saudită. Rebelii 
Houthi, sprijiniți din Yemen, au reven-
dicat atacul, dar SUA susțin că Iranul a 
efectuat acel atac.

În urma incidentului, SUA au format 
o coaliție cu puteri regionale și globale, 
inclusiv Emiratele Arabe Unite, Bahrain, 

Regatul Unit și Australia pen-
tru a proteja căile navigabile din Orien-
tul Mijlociu. Iranul neagă că se află în 
spatele exploziilor, deși atacurile au avut 
loc după ce Teheranul a amenințat că 
va opri exporturile de petrol din Golful 
Persic.

Atacul din Arabia Saudită a fost cel 
mai recent incident în urma prăbușirii 
acordului nuclear al Iranului cu pu-
terile mondiale, peste un an după ce 
președintele american Donald Trump 
a retras unilateral America din acord. 
Acordul nuclear a fost menit să împie-
dice Teheranul să construiască arme 
atomice - ceea ce Iranul neagă că vrea 
să facă - în schimbul stimulentelor 
economice.

Primul ministru Benjamin Netanya-
hu a fost un critic al acordului nucle-

ar negociat sub administrația fostului 
președinte Barack Obama și a salutat 
retragerea de la Washington a acordu-
lui, cerând presiuni suplimentare asupra 
Iranului.

La începutul acestei luni, Netanyahu 
a expus existența unei instalații nuclea-
re secrete în centrul Iranului, în care a 
spus că regimul a efectuat experimente 
pentru a obține arme nucleare. Premi-
erul israelian a spus că, odată ce Iranul 
a depistat că Israel a aflat despre locul 
nuclear secret, situat în Abadeh, la sud 
de Isfahan, regimul a distrus locul rapid.

Iranul amenință în mod regulat Israe-
lul, considerând țara ca un inamic puter-
nic aliat cu Statele Unite și țările sunite 
din regiune împotriva Teheranului și a 
ambițiilor sale nucleare.

Mazen plătește teroriștii

„Și dac-aș fi avut un singur penny, 
l-aș fi dat familiilor martirilor, pri-
zonierilor și eroilor,” a spus Mazen 

în ropotele de aplauze ale mulțimii.
Mazen l-a atacat de asemenea pe 

premierul Benjamin Netanyahu care la 
începutul lunii trecute declara că va ane-
xa Valea Iordanului. „Respingem com-
plet acest plan. Dacă guvernul israelian 
își va pune planul în îndeplinire, toate 
angajamentele noastre anterioare vor fi 
anulate,” a declarat Mazen.

Cu aceeași ocazie, Mazen a criticat 
Statele Unite pentru recunoașterea de 

anul trecut a Ierusalimului drept capita-
lă a Israelului, până atunci un teritoriu 
disputat. „Statele Unite au adoptat mă-
suri ilegale și agresive, cum ar fi recu-
noașterea Ierusalimului drept capitală 
a Israelului și transferarea ambasadei 
sale acolo. Ierusalimul face parte din 
moștenirea religioasă a musulmanilor și 
va rămâne capitala eternă a poporului 
palestinian”.

Mazen a mai declarat că palestinienii 
nu vor mai fi de acord ca o singură țară 
să medieze negocierile lor de pace cu Is-
raelul și au cerut promovarea procesului 

de pace în cadrul unei conferințe inter-
naționale. „Cer organizarea unei con-
ferințe internaționale pentru pace, în 
care să fie invitate partea arabă și părțile 
internaționale. Comunitatea internați-
onală trebuie să pună capăt agresiunii 
și aroganței israeliene” a spus Mazen.

Preşedintele palestinian Abu Mazen a declarat în discursul 
ţinut săptămâna trecută la Adunarea Generală ONU că, în ciuda 
solicitărilor Israelului, Autoritatea Palestiniană va continua să 

plătească salariile teroriştilor

„Iranul a încercuit Israelul din toate cele patru părţi. 
Nu va mai rămâne nimic din Israel ”, a declarat Abbas 

Nilforoushan, comandantul adjunct al operaţiunilor Corpului 
Gărzii Revoluţionare Iraniene (IRGC), într-un interviu 

acordat agenţiei de ştiri iraniene Tasnim

Abu Mazen
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Originarii din România

Fundația Caritatea din Ro-
mânia a oferit fondurile prin 
intermediul unui program 

administrat de Conferința pentru 
Revendicări Materiale Evreiești 
împotriva Germaniei (Conferința 
pentru Revendicări).

„Începând din 2016, Funda-
ția Caritatea le-a oferit victimelor 
Holocaustului din Israel aproape 

50 milioane șekeli pentru acest 
program din profitul de pe urma 
restituirii proprietăților confiscate 
pe nedrept de la comunitățile evre-
iești din România. Aceste fonduri 
îi vor ajuta pe supraviețuitorii ne-
voiași ai Holocaustului din Israel 
să trăiască cu demnitatea pe care 
o merită” au precizat într-un co-
municat Gideo Taylor, Președinte 
Operațiuni WJRO și ambasadoa-
rea Colette Avital, Vicepreședinta 
Fundației Caritatea.

Potrivit organizației WJRO 
săptămâna trecută 15.890.040 
milioane șekeli au fost împărțiți 
supraviețuitorilor români nevo-
iași ai Holocaustului care locuiesc 
în Israel. Anul acesta, supraviețu-
itorii nevoiași ai Holocaustului au 

încasat plăți de 9340 șekeli. Plățile 
au fost majorate cu 2500 șekeli în-
cepând de anul trecut, ajungând la 
alți 1075 supraviețuitori aflați în 
dificultate financiară.

Există un program pentru su-
praviețuitorii români ai Holocaus-
tului ce locuiesc în afara Israelului 
denumit Programul de Ajutora-
re a Supraviețuitorilor Români 

(RSRP) și încă de la lansarea sa în 
decembrie 2018, prin intermediul 
său 1,3 milioane dolari au ajuns la 
peste 5000 oameni. RSRP va pune 
la dispoziție și alte fonduri în luni-
le următoare, potrivit WJRO.

Conferința pentru Revendi-
cări care administrează programul 
pentru supraviețuitori români ai 
Holocaustului din partea Funda-
ției Caritatea a colaborat cu guver-
nul israelian pentru identificarea 
persoanelor îndreptățite să bene-
ficieze de ajutoare. Împreună cu 
Federația Comunităților Evreiești 
din România (FEDROM) WJRO 
negociază restituirea proprietăților 
evreiești confiscate în timpul Ho-
locaustului și al erei comuniste în 
România.

Organizaţia Mondială a Retrocedărilor Evreieşti (WJRO) a 
anunţat că aproape 16 milioane de şekeli vor fi destinaţi 
sprijinirii a circa 2.500 supravieţuitori români nevoiaşi ai 

Holocaustului, stabiliţi în Israel

9 milioane de suflete

Populația a crescut cu 2,1% față de anul tre-
cut, preconizându-se că va ajunge la 10 mi-
lioane până în 2024 și la 20 milioane până 

în 2065. Societatea israeliană e formată din 74,2% 
evrei, 21% arabi și 4% alte naționalități.

43% din evreii ce locuiesc în Israel se descriu ca 
fiind laici, iar 22,1% susțin că sunt tradiționaliști 
sau ușor religioși. Dintre aceștia din urmă, 12,8% 
susțin că sunt tradiționaliști, 11,3% se consideră 
religioși și doar 10,1% se consideră ultra-ortodocși.

88,9% dintre israelienii se declară mulțumiți de 
viața pe care o duc, dar 36,1% susțin că sunt ne-
mulțumiți de unele deficiențe economice: 29,9% 
au declarat că nu și-au putut plăti facturile anul 
trecut, iar circa 25% au spus că au renunțat la tra-
tamentele medicale și chiar mesele calde din cauza 
lipsei banilor.

Speranța medie de viață a bărbaților din Israel e 
de 80,9 ani, iar cea a femeilor e de 84,9% - printre 
cele mai mari din lume. Cauza principală a decese-
lor israelienilor e cancerul (25,2%), urmat de afec-
țiunile cardiace (14,8%). Statisticile mai arată că 1 
din 7 israelieni (14,1%) suferă de dizabilități grave.

În privința averilor și a proprietăților, 66,5% 
dintre israelieni sunt proprietari de locuințe, mai 
bine de jumătate din aceștia plătind rate (mașkanta) 
pe locuință. 24,2% din venitul gospodăriilor israe-
liene e destinat cheltuielilor casnice, 20,2% trans-
portului public și privat, incluzând asigurările și 
benzina, iar 16,9% asigurării hranei. Aproape orice 
israelian (97,3%) are cel puțin un telefon mobil, 
78% din gospodării dețin un computer iar 83,7% 
dintre israelieni folosesc internetul.

Populaţia Israelului numără 9.092.000 
oameni în ajunul Anului Nou Evreiesc 

5780, potrivit raportului anual al Biroului 
Central de Statistică



• GAZETA ROMÂNEASCĂ 11Joi ,  3  octombrie  2019

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA ACTUALITATEA

Anchetele „Netanyahu”

Procurorul General Avichai Man-
delblit a aprobat solicitatea pre-
mierului de joia trecută ca aceste 

audieri să fie organizate timp de patru 
zile pentru a se asigura că avocații săi vor 
avea destul timp la dispoziție pentru a-și 
prezenta pledoariile complete.

Premierul e cercetat în trei cazuri se-
parate: Cazul 1000 se referă la cadourile 
ilegale pe care Netanyahu le-ar fi primit 
de la mogulii afaceriști Arnon Milchan 
și James Packer. Cazul 2000 vizează pre-
supusele discuții dintre Netanyahu și 
editorul publicației Yedioth Ahronoth, 
Arnon Moyes pentru prezentarea favo-
rabilă a premierului în schimbul slăbirii 

de către acesta a principalului ziar rival, 
Israel Hayom. Cazul 4000 se referă la 
un presupus plan de relaxare a regula-
mentelor pentru mogulul din telecomu-
nicații și șeful Bezeq, Shaul Elovitch în 
schimbul prezentării sale pozitive pe 
site-ul său Walla.

Argumentele din Cazurile 1000 și 
2000 vor fi audiate duminică și lunea 
viitoare, „în total patru zile consecutive 
de audiere care se vor termina până de 
Yom Kippur” care începe marți, 8 oc-
tombrie, la apusul soarelui.

Joia trecută, Mandelblit a respins 
cererea lui Netanyahu ca audierea sa 
dinaintea punerii sub acuzare să fie 

transmisă în direct, manevră menită să-i 
valideze afirmațiile potrivit cărora „nu 
are nimic de ascuns”.

Procurorul General a spus că inten-
ționează să-l acuze pe premier de mită, 
fraudă și abuz de încredere. Patronul 
publicației Yedioth Ahronoth, Arnon 
Mozes ar urma să fie acuzat de mită 
după audierea dinaintea punerii sub 
acuzare de luna trecută.

Premierul Benjamin Netanyahu a început săptămâna aceasta 
audierile dinaintea punerii sub acuzare

„Marșul Întoarcerii”

Protestatarii au aruncat cu bombe incendiare 
și explozive artizanale în soldații Tzahal. Nu 
au existat răniți, dar explozivele și bombele 

au provocat pagube minore asupra a două mașini 
ale armatei.

Tzahal a ripostat prin mijloace de împrăștiere a 
mulțimii. „Ministerul sănătății” din Gaza condus 
de Hamas a relatat că au fost răniți cel puțin 63 
demonstranți, dintre care 32 cu muniție reală. Unul 
din ei a murit vineri seara din cauza rănilor suferite.

C i r c a 
9.200 arabi 
palestinieni 
au protes-
tat vinerea 
trecută în 
cadrul mar-
șurilor săp-
t ă m â n a l e 
organizate 

în fiecare vineri începând din martie 2018. Rebelii 
au aruncat cu pietre, explozive și bombe incendiare 
în soldații Tzahal. Tzahal a răspuns prin utilizarea 
mijloacelor de împrăștiere a demonstranților.

Circa 7.000 arabi palestinieni au protestat 
vineri la graniţa Israelului cu Gaza în 

cadrul demonstraţiilor săptămânale sub 
lozinca „Marşul Întoarcerii”

Plimbări de sărbători

Autoritatea Israeliană 
pentru Aeroporturi es-
timează un trafic de 2,4 

milioane pasageri la Aeropor-
tul Ben Gurion în sezonul de 
sărbători din Israel, incluzân-
du-i pe cei 1,1 milioane israe-
lieni care-și vor petrece sărbă-
torile apropiate peste hotare. E 
un sfert din numărul de turiști 
ce au vizitat Israelul în ultimul an (4,6 milioane).

Potrivit Ministerului Turismului, contribuția la economia israeli-
ană a turiștilor care au vizitat țara în ultimul an e de 6,4 miliarde de 
dolari. În timp ce zeci de mii de israelieni vor pleca zilnic în vacanță 
în sezonul de sărbători, potrivit aceluiași Minister 24.000 turiști vor 
sosi zilnic în țară.

Principala destinație a celor plecați în vacanță în septembrie 2019 
a fost Turcia, urmată de Grecia, Italia, SUA și Rusia. 

În ciuda avertismentelor lansate în legătură cu Turcia și Egiptul de 
către Biroul de Combatere a Terorismului din subordinea Consiliului 
Național de Securitate, se estimează că 150.000 pasageri vor trece de 
sărbători pe la granița Taba – Israel.

Luni a fost ziua cea mai aglomerată a sezonului de 
sărbători israelian la Aeroportul Ben Gurion. 108.000 

pasageri au trecut prin terminalele aeroportului în 710 
curse internaţionale, incluzându-i pe cei 9.000 pasageri ai 

celor 45 curse spre Uman şi Ucraina

Avichai Mandelbli
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Doliu în Franța

Sicriul cu trupul fostului șef de stat 
francez a fost depus la Domul In-
valizilor. Sute de francezi din toate 

colțurile țării au așteptat ore întregi la 
coadă pentru a-i aduce un ultim omagiu 
fostului președinte.

Pe o ploaie măruntă, sute de francezi 
s-au aliniat în tăcere în curtea Domului, 
locul unde Franța își onorează în mod 
obișnuit eroii. Oamenii au așteptat ore 
întregi pentru a-i aduce un ultim oma-
giu lui Chirac, decedat joi la vârsta de 
86 de ani.

Oamenii au avut ocazia să 
petreacă în tăcere la catafal-
cul lui Chirac, acoperit de un 
steag al Franței și așezat sub un 
portret uriaș al fostului șef de stat. 

La ceremonia funerară au participat 
președintele în exercițiu Emmanuel Ma-
cron și alți peste 30 de șefi de stat și de 
guvern din toată lumea. Printre oaspeții 
veniți din străinătate pentru funeralii, 
s-au numărat Vladimir Putin și Viktor 
Orban, dar și foști președinți, precum 
Bill Clinton sau Emil Constantinescu.

Abia duminică, la 3 zile după de-
ces, au transmis condoleanțe și Statele 
Unite. Întârzierea este pusă pe seama 
resentimentelor păstrate după opoziția 
înverșunată a lui Jacques Chirac față de 
războiul din Irak, în 2003. Refuzul lui 
de a participa alături de Washington a 
provocat tensiuni majore între cele două 
țări timp de mai mulți ani.

Tragedie în Mexic

Incidentul s-a produs în parcul de distracții La Feria 
Chapultepec situat în capitala Mexicului, Ciudad de Me-
xic. Victimele sunt doi tineri de 18 și 21 de ani, care și-au 

pierdut viața după impactul cu solul, iar persoanele rănite sunt 
două femei care au fost transportate la spital. 

Deocam-
dată, nu se 
cunosc date 
despre starea 
lor de sănă-
tate. Parcul 
a fost închis, 
în urma inci-
dentului, iar 
autoritățile 
au inițiat o 

anchetă în acest caz. Reprezentanții parcului de distracții au 
comunicat că „regretă profund teribilul accident”. 

Potrivit informațiile preliminare, o defecțiune mecanică ar 
fi stat la baza deraierii vagonului, care a căzut de la o înălțime 
de peste 10 metri, a declarat Ulises Lara López, purtătorul de 
cuvânt al Procuraturii mexicane. Autoritățile au anunțat că 
tratează accidentul ca pe un caz de omucidere prin neglijență. 
Utilajul, vechi de zeci de ani, ca multe alte elemente din parcul 
de distracții, a fost instalat în multe alte parcuri din întreaga 
lume înainte de a rămâne definitiv în capitala Mexicului.

30 de şefi de stat au luat parte luni la funeraliile fostului 
preşedinte francez Jacques Chirac

Două persoane au murit şi alte două au fost rănite 
duminică într-un parc de distracţii din Mexic, după 
ce ultimul vagon al unui roller coaster s-a desprins 

de tren şi a sărit de pe şine

Cea mai mare taxă 
turistică din Europa

Din 2020, Amsterdam majorează cu 3 euro taxa pen-
tru fiecare noapte petrecută într-un hotel, potrivit 
Hotnews. Astfel, taxa pentru cazarea la un hotel 

de o stea din Amsterdam va costa cu aproape 16 euro, mai 
mult decât la cele mai bune hoteluri de cinci stele din marile 
capitale europene.

Roma are în pre-
zent cea mai mare 
taxă turistică fixă din 
Europa, de 7 euro pe 
persoană și noapte. 
Aceasta înseamnă că 
o cameră la Hotel de 
Russie, care costă 815 
euro pentru 28 martie, va percepe o taxă de 14 euro, mai 
mică decât hotelul de o stea din Amsterdam. Dortmund 
are cea mai mare taxă turistică procentuală, de 7,5% din 
prețul camerei. Aceeași noapte, petrecută la cel mai scump 
hotel din Dortmund – Fountain Loft, unde costă 249,02 
euro – va impune doar 14,02 euro ca taxă turistică.

Copiii sub 16 ani sunt scutiți de noua taxă la Amster-
dam, iar campingurile vor percepe doar 1 euro per adult. Iar 
dacă veți sta prin Airbnb sau într-o proprietate închiriată, 
nu vă imaginați că veți fi scutiți – taxa existentă va fi mărită 
la 10% din costul chiriei.

Capitala Olandei va avea cea mai scumpă taxă 
turistică din Europa, în condiţiile în care era oricum 
oraşul care cerea printre cei mai mulţi bani turiştilor
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Mesajele lui Hillary Clinton

Hillary Clinton a fost acuzată 
în acea perioadă că a folosit 
un server privat de mesagerie 

când era secretar de stat (între 2009 și 
2013), în locul serverului guvernamen-
tal securizat prin intermediul căruia ar 
fi trebuit să trimită toată corespondența 
electronică.

Cu câteva zile înaintea alegerilor, 
FBI a decis să nu o pună sub acuzare pe 
soția fostului președinte Bill Clinton, 
chiar dacă directorul din acea vreme al 
poliției federale, James Comey, a subli-
niat că ea a dat dovadă de o „neglijență 

extremă”. Hillary Clinton a afirmat în 
repetate rânduri că această anchetă a 
fost unul dintre principalele motive ale 
înfrângerii sale din 2016.

Potrivit Washington Post, care citea-
ză mai mulți responsabili sub acoperirea 
anonimatului, ancheta a fost lansată la 
începutul anului 2018, înainte de a fi 
progresiv abandonată, apoi relansată în 
august 2019.

Anchetatorii Departamentului de 
Stat au contactat 130 de foști sau actu-
ali angajați pe tema e-mailurilor, care au 
fost clasate secrete retroactiv și în peri-

oada respectivă au ajuns în mesageria 
lui Hillary Clinton.

Un fost responsabil al administrației 
americane a apreciat însă că este vorba 
de o modalitate prin care republicanii 
vor „să mențină în viață problema e-
mailurilor lui Clinton”, în perspectiva 
alegerilor prezidențiale din 2020 și în 
condițiile în care Donald Trump este 
amenințat de o procedură de destituire 
în Congres.

Trafic de copii

Copiii erau 
v â n d u ț i 
contra su-

mei de 760 de 
euro pentru fete și 
de 1.265 de euro 
pentru băieți.

Traficul uman, 
care include vânzarea de copii, este a treia cea mai răs-
pândită infracțiune din Nigeria, după fraudă și traficul 
de droguri. Nigeria este cel mai mare producător de 
petrol din Africa, dar sărăcia este gravă în această țară 
și majoritatea celor 190 de milioane de locuitori trăiesc 
în continuare cu mai puțin de doi dolari pe zi.

Sud-estul Nigeriei este cu precădere afectat de tra-
ficul de copii. Mai multe maternități ilegale au fost 
descoperite în această parte a țării în ultimii ani. În 
unele cazuri, tinere femei s-au refugiat acolo în mod 
benevol, pentru a scăpa de criticile legate de sarcina 
lor în afara căsătoriei. Aceste femei primesc o parte din 
banii obținuți din vânzarea copilului lor.

Poliţia din Lagos (Nigeria) a anunţat luni 
că a salvat 19 tinere femei însărcinate, cu 

vârste între 15 şi 28 de ani, dintr-o „fabrică 
de bebeluşi” meniţi să fie vânduţi către 

importante reţele de trafic de fiinţe umane

Administraţia Trump a relansat spinoasa anchetă privind 
e-mailurile lui Hillary Clinton, care a afectat campania candidatei 

democrate la prezidenţialele americane din 2016, a informat 
cotidianul Washington Post

Alegeri în Austria

Kurz caută, începând de luni, 
parteneri cu care să guver-
neze Austria, în urma unei 

largi victorii în alegerile legislative, 
însă fără susținerea extremei drepte, 
fostul său aliat, și evitat de celelalte 
formațiuni.

Scorul său - de 37% - îi oferă lide-
rului conservatorilor o revanșă apre-
ciabilă - la patru luni după căderea 
coaliției sale cu partidul de extremă 
dreapta FPÖ, măturat în mai de scandalul de corupție „Ibiza-
gate”, când a apărut o înregistrare video cu liderul de atunci 
al partidului, vicecancelarul Heinz-Christian Strache. Acesta 
fusese filmat cu o cameră ascunsă într-o vilă din Ibiza, în 2017, 
promițând contracte publice în schimbul sprijinului electoral 
pe care i l-ar fi acordat o pretinsă nepoată a unui oligarh rus.

Strache a fost nevoit să demisioneze din funcția de vicecan-
celar și de șef al partidului, iar alegerile legislative anticipate au 
fost propuse președintelui chiar de cancelarul Sebastian Kurz.

Astăzi, tânărul politician de dreapta Sebastian Kurz, ajuns 
cancelar la numai 31 de ani și considerat copilul-minune al 
politicii de la Viena, a dovedit că are instinct și știe să câștige 
pariurile politicii.

Tănărul lider conservator, Sebastian Kurz, a obţinut 
o victorie clară în alegerile anticipate organizate  

în Austria

Hillary Clinton

Sebastian Kurz
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Protejarea naturii

Este unul din cei 60 de pui lansați în 
sălbăticie zilele acestea în cadrul unui 
program unic de conservare și salvare 

a țestoaselor. Țestoasele verzi sunt în pericol 
de dispariție în toată lumea. Printre altele, ele 
sunt amenințate de vânători, intervenția omu-
lui asupra plajelor unde acestea își fac cuiburi 
și poluarea terenurilor lor de hrănire în larg.

Doar circa 20 femele de țestoase verzi își 
fac cuib de-a lungul coastei mediterane israe-
liene în timpul unui sezon de împerechere care 
durează de regulă din mai până-n august. Pen-
tru a ajuta populația de țestoase, autoritățile 
israeliene pentru protejarea naturii au declarat 
câteva plaje rezervații naturale și au început 
să mute cuiburile în incubatoare sigure încă 
din anii ’80.

În 2002, centrul de salvare a început să 
strângă țestoase pentru un fond special de re-
producere și repopulare a mării. Perechile de 
țestoase au început să atingă maturitatea se-
xuală acum câțiva ani, reușind să se reproducă 
anul acesta, după cum declara managerul cen-
trului, Yaniv Levi. Până la sfârșitul sezonului 
de împerechere se estimează că vor ecloza 200 
pui. „Suntem abia la început, e primul an și ne 
așteptăm ca în anii următori să putem produce 
1.000 pui de țestoasă pe an” a spus Levi. 

Roderic Mast, președintele Societății Ocea-
nice și co-președintele Grupului de Specialiști 
pentru Țestoase Marine IUCN-SSC a spus că 
eliberarea imediată a puilor în mare e critică 
pentru șanșele lor de supraviețuire. „Sub as-
pectul conservării, nimic nu e mai important 
decât protejarea țestoaselor, a habitatelor și 
comportamentelor lor în sălbăticie” a precizat 
Mast într-un interviu.

Pe o plajă a Mării Mediteraneene 
din ţara noastră o broască ţestoasă 
proaspăt eclozată îşi croieşte timid 
drum spre mare pentru prima oară

Prețurile la benzină au crescut

Taxa pentru primirea serviciului complet la pompe de la însoțitorii 
benzinăriei va rămâne de 0,21 șekeli peste prețul maxim.

Prețurile scăzuseră cu 0,19 șekeli la începutul lunii sep-
tembrie după o scădere permanentă din ultimele șase luni. Însă luna 
aceasta prețurile petrolului au crescut pe piețele mondiale din cauza 
atacului asupra câmpurilor petroliere din Arabia Saudită, care au redus 
producția.

Prețul maxim 
controlat al ben-
zinei de 95 de 
octani la pompe-
le cu autoservire 
din Eilat unde 
nu există taxe va 
crește marți sea-
ra cu 0,09 șekeli 
ajungând la 5,28 
șekeli.

Preţul maxim al benzinei de 95 de octani la preţurile 
guvernamentale la pompele cu autoservire din Israel a 

crescut marţi seara până la 6,18 sekeli⁄litru

Împrumuturi sociale

Ogen, o companie de 
beneficii publice, 
deținută integral de 

Fondul Ogen de împrumuturi 
este prima dintre cele 2.500 de 
organizații care vor primi o 
licență extinsă de furnizori de 
credit de la Autoritatea pentru 
piețele de capital ale Ministe-
rului Finanțelor.

De la fondarea sa în 1990, 
organizația nonprofit a îm-
prumutat 1,2 miliarde de șekeli fără 
dobândă către 62.500 de gospodării 
și întreprinderi mici din țară.

Astăzi, grupul Ogen este format 
din patru organizații non-profit cu 
scopul comun de a crea împuterni-
cire financiară și de a oferi credit ac-

cesibil pentru persoanele defavoriza-
te, precum și pentru întreprinderile 
mici și non-profit. Deocamdată, 
baza de capital a grupului se ridică 
la aproape 300 de milioane de șekeli 
dar fondul de împrumuturi sociale 
urmează să crească semnificativ.

Întreprinderile mici, cumpărătorii de case şi organizaţiile 
non-profit vor putea accesa în curând împrumuturi fixe cu 
dobândă mică de la Ogen - Fondul de împrumuturi sociale, 
care se află în prezent în fazele avansate de a deveni prima 

bancă socială nonprofit a Israelului
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Zidul Numelor

Proiectat de firma de arhitecți „Kimmel Es-
hkolot” și comandat de Ministerul Apărării, 
memorialul se află în interiorul muntelui, 

oferind o locație intimă și liniștită pentru aminti-
rea celor care și-au dat viața în războaiele Statului 
Israel. Monumentul este format dintr-un fel de că-
rămizi iar pe fiecare cărămidă este scris numele și 
data decesului unui soldat care s-a sacrificat pentru 
patrie. Cărămizile sunt dispuse circular ca o pâlnie 
care se deschide spre cer. De asemenea, fiecare că-
rămidă are un spațiu cu o lumânare care se aprinde 
automat în fiecare an la data desesului soldatului. 
Construcția este numită „Zidul Numelor” iar în 
prezent există aproximativ 23.000 de nume.

Premiul va fi acordat la Teatro Olimpico din 
orașul Vicenza, Italia.

Fericirea seniorilor

Cifrele au arătat că 31% 
dintre seniori sunt 
„foarte fericiți” de vie-

țile lor, doar 56% sunt „feri-
ciți”. În plus, 42% au declarat 
că starea sănătății lor nu e bună, 
iar 43% (39% dintre bărbați și 
47% dintre femei) au raportat o 
problemă fizică sau de sănătate 
care-i împiedică să-și îndepli-
nească sarcinile zilnice.

76% dintre seniori au destui bani pentru a-și acoperi cheltuielile, 
în timp ce 23% nu au. Circa jumătate (48%) dintre vârstnici nu lu-
crează, trăind în principal din pensii și economii, iar 45% trăiesc în 
principal din pensiile Institutului de Asigurări Naționale sau fonduri 
de la alte birouri guvernamentale. Totuși statisticile arată că 17% 
din cetățenii seniori „nu se simt prea în siguranță” sau „nu se simt 
deloc în siguranță” noaptea pe străzi, iar alți 12% nu-și părăsesc 
deloc locuințele după lăsarea întunericului.

62% dintre vârstnici folosesc internetul, față de 89% din per-
soanele tinere. Totuși, doar 25% dintre seniori folosesc internetul 
pentru operațiuni bancare sau plata facturilor și doar 21% pentru 
completarea documentației guvernamentale.

57% din israelienii cu vârsta de 65 ani și peste spun că ebraica 
lor e „foarte bună”, 18% că e „bună”, iar 25% că e „moderată”, 
„slabă”sau că nu vorbesc deloc această limbă. 

35% dintre seniori conduc mașina 5-7 zile/săptămână, 14% mai 
puțin de 5 zile pe săptămână, 10% spun că au carnet de șofer dar nu 
conduc, iar 41% nu au permis de conducere.

Noile statistici publicate de Biroul Israelian Central de 
Statistică arată că 87% din israelienii în vârstă de 65 ani 

şi peste sunt fericiţi cu vieţile lor

Memorialul Eroilor căzuţi în război, situat 
pe Muntele Herzl, a primit sâmbătă 

premiul internaţional „Dedalo Minossee”, 
cea mai înaltă distincţie acordată 

clădirilor care îmbină arhitectura cu arta

Astronauți evrei și arabi, 
împreună în spațiu

Hazzaa al-Mansouri (35 ani) 
din Emiratele Arabe Unite și 
Jessica Meir, o americană au 

decolat într-o misiune istorică din Ba-
ikonur, Kazakhstan, la bordul unei ra-
chete Soyuz, pentru a rămâne pe stația 
orbitală până pe 3 octombrie.

Aal-Mansoori va fi primul musul-

man de pe stația spațială.
„Visul s-a îndeplinit” a fost de-

clarația sa la conferința de presă. 
„Ca pilot de avioane de luptă, eu 
m-am rugat deja în avionul meu,” 
a declarat Meir lăudând realizarea 
lui al-Mansoori și glumind pe seama 
faptului că deși astronauții comunică 

de obicei într-un amestec de rusă și en-
gleză, „în arabă mai avem de exersat.”

Primul arab care va vizita Staţia Spaţială Internaţională a 
plecat spre destinaţie împreună cu fiica unui israelian
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Rav. av. I. WASSERMAN

Pericopa Șabat Teșuvah (Pocăință)

Anumite fragmente din Cărțile 
Profeților se numesc „Haftara”. 
Două dintre ele, care se citesc 

sâmbăta dimineața la încheierea peri-
copei, sunt „Șabat Nahamu” (sâmbăta 
consolării) și „Șabat Teșuvah” (sâmbăta 
pocăinței).

„Șabat Teșuvah” este denumit astfel 
din cauza importanței deoarece Dumne-
zeu Însuși l-a făcut să fie special „ca să 
îndrepte pe cei greșiți și păcătoși din calea 
lor” (Psalmi 28,40).

Rambam (Maimonide sau Rabi Moșe 
ben Maimon) în cartea sa „Halahot Te-
șuva” (Normele halahice ale pocăinței), 
capitolul 85, paragraful 3, definește con-
ținutul pocăinței. Păcătosul trebuie să-și 
lase deoparte păcatul, să-l părăsească de-
finitiv, să-l șteargă din gândurile sale și să 
hotărască din toată puterea sufletului și 
inimii să nu mai facă acest păcat, așa cum 
este scris: „Păcătosul își va schimba calea” 
– și va recunoaște și va părăsi spiritul rău.

Pocăința este un act conștient, indivi-
dual. Fiecare om își are calea sa proprie 
de a se pocăi. Cu toate acestea, este evi-
dent că prezența elementelor menționa-
te mai sus este obligatorie în fiecare caz. 
Se spune că rabinul Meșulam Zusia din 
Annapol, unul dintre drepții („țadikim”) 
binecunoscuți în hasidism, ar fi afirmat 
odată în luna Elul că este adevărat că 
aceasta este o perioadă potrivită pentru 
pocăință. Dar, întrucât nu avem posibili-
tatea de a ajunge la o pocăință completă, 
trebuie să ne străduim ca cel puțin să ne 
îndeplinim poruncile la care fac aluzie 
literele cuvântului „Teșuvah” – și poate 
că ne vom îndeplini obligația pe această 
cale. Iată prezentarea și comentarea afir-
mațiilor sale, bazate pe literele cuvântului 
Teșuvah.

Mai întâi litera – „tav”. Cu ea începe 
cuvântul Teșuvah. Ea este prima literă a 
adjectivului ebraic TAMIM, în tradu-
cere: integru, cinstit, drept, modest, ca 
și a substantivului ebraic „tmimut”, în 
traducere: integritate, dreptate, modestie.

Măreția poporului evreu constă în in-
tegritate morală și simplicitate. Se afirmă 
că „Tora dată de Dumnezeu, învățătura 
dreaptă a Domnului Dumnezeu, redă 
sufletul”. Tora l-a menționat cu laudă 
pe patriarhul Iacov, părintele poporului 
nostru, ca pe un „om integru și așezat”, 
însușiri care reprezintă un grad impor-
tant privind înălțarea în viață a evreu-
lui. Nu este întâmplător că termenul 
„Im Elokheka” (cu Dumnezeul tău) este 
menționat numai referitor la două ches-
tiuni: integritatea („integru fi cu Dom-
nul Dumnezeul tău”) – și modestia („să 
fi modest cu Domnul Dumnezeul tău”).

Înțelepții noștri explică faptul prin 
aceea că în ambele cazuri pot exista și 
aparențe acoperindu-se ochii oamenilor. 
De aceea expresia: „Cu Dumnezeul tău” 
nu este văzut cu ochii, ci este ascuns pri-
virii, dar devotat inimii și sufletului.

Regretabil este faptul că viața este 
complet diferită în societatea modernă, 
chiar opusă acestor principii. Etalarea, 
zgomotul, înșelătoria și falsul ne urmă-
resc din toate direcțiile. Revenirea la mo-
dul de viață evreiesc bazat pe cinste și mo-
destie ne va însănătoși trupul și sufletul.

Litera „șin” este a doua literă a cuvân-
tului ebraic Teșuvah. Ea este prima lite-
ră a verbului ebraic „șave”, în traducere 
unul dintre sensuri fiind: a imagina, a 
reprezenta, a vedea pe cineva. „Totdeau-
na l-am văzut pe Dumnezeu în fața mea” 
(Psalmi 16,8). Ha-Ra-Ma (rabinul Moșe 
Iserles) afirmă în comentariul său la pri-
mul paragraf din „Șulhan Aruh” (codul 
halahic de legi ale iudaismului) că aceasta 
este o lege fundamentală în iudaism.

Acest punct reprezintă baza înfrânării 
egoismului existent la fiecare om.

Cea de a treia literă a cuvântului „Te-
șuvah” este „vav”. Ea este prima literă a 
cuvântului compus ebraic „weahavta”, 
în traducere „și ai iubit”. Aflat la timpul 
trecut, verbul are totuși sens de timp pre-
zent: „și să iubești”.

„Și să iubești pe semenul tău ca pe tine 

însuți” (Vayikra/Leviticul 19,18).
Această propoziție apare în Tora de 

trei ori. Prima oară apare în forma sim-
plă, clară, care nu necesită explicații. A 
doua oară ea este destinată sublinierii 
obligației dragostei față de străinul care 
trăiește în mijlocul poporului evreu. A 
treia oară este o aluzie la dragostea față 
de Creatorul Lumii. Este corect și potrivit 
ca oamenii să îndeplinească aceste porun-
ci. Nu este un secret că există chiar evrei 
religioși care nu reușesc să îndeplinească 
preceptul important al dragostei față de 
poporul lui Israel.

Cea de a patra literă a cuvântului 
ebraic „Teșuvah” (Teșubah”) este „bet”. 
Ea este prima literă a expresiei ebraice 
„be-kol”, în traducere: „în fiecare”, „pe 
toate”. „Pe toate căile tale să Îl cunoști, 
să te gândești la El și El îi va îndrepta 
căile” (Mișlei/Proverbele 3,6). Fiecare 
om trece uneori prin perioade grele, de 
criză sufletească și de ademenire. Fiecare 
om poate păcătui. Nu există pe lume un 
om drept care să facă numai fapte bune 
și să nu păcătuiască. Cel mai important 
lucru este ca fiecare om să știe chiar și 
în clipa comiterii păcatului, că există un 
Conducător al lumii și că va trebui să dea 
socoteală pentru faptele sale în fața Lui.

Ultima literă a cuvântului ebraic „Te-
șuvah” este „hei”. Ea este prima literă a 
substantivului ebraic „hakhanah”, în tra-
ducere „pregătire” – și a verbului ebraic 
„hakhon”, la modul infinitiv în traduce-
re „pregătește-te”. „Pregătește-te Israe-
le să-L întâmpini pe Dumnezeul tău” 
(Amos 4,12). Totul depinde de pregătire. 
Șabat, sărbători, rugăciune – pregătirea 
pentru îndeplinirea unei porunci divine 
este la fel de importantă ca însăși înde-
plinirea poruncii (Talmud, Tratatul Avot 
84,16). Se pare că drumul care duce spre 
lumea viitoare este pe lumea aceasta, prin 
pergătire. Cine și-a pregătit cele necesa-
re mesei de Șabat, va avea ce mânca de 
Șabat. Una dintre racilele, relele și bolile 
epocii noastre este lipsa pregătirii.
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Matei GRISARU

„Plonter”

Aș fi putut să folosesc drept titlu 
cuvântul românesc încurcătură. 
Dar parcă „plonter” exprimă mai 

bine faptul că nu este vorba de încurcă-
tura unor fire sau a altor încurcături mai 
mult sau mai puțin greu de dezlegat și 
nici de încurcătura în care poate fi im-
plicată o persoană, o familie sau un grup 
oarecare de oameni, atunci este vorba de 
un „plonter” din care unei țări întregi îi 
este greu să iasă.

O zicală existentă în limba idiș spune 
cu un umor specific acestei limbi și a 
celor care o folosesc că „dintr-o încur-
cătură din care nu știi cum să ieși, este 
mai bine nici să nu intri”...

Am serioase îndoieli dacă atunci, în 
noiembrie 2018, când primul ministru 
Benjamin Netanyahu a dispus dizolva-
rea Knessetului existent și organizarea de 
noi alegeri a cunoscut zicala citată mai 
sus? Probabil că nu! Dar, îmi permit să 
afirm cu maximum de certitudine că, 
chiar dacă ar fi cunoscut-o, tot ar fi fost 
nevoit să facă pasul respectiv. O coaliție 

formată din numai 61 de deputați, unii 
dintre ei cu tendințe de răzvrătire, este 
nu numai fragilă dar chiar și periculoasă 
în anumite condiții. 

Putea găsi desigur și alte căi, poate 
compromițătoare într-o anumită măsu-
ră, cum ar fi renunțarea sau reformularea 
unor principii ale propriului său partid, 
reformulări care ar fi permis și altor 
fracțiuni sau partidulețe să se alăture 
coaliției și să obțină stabilitatea, dacă nu 
cea dorită sau cea ideală, atunci măcar 
cea care să-i facă cel puțin o infuzie de 
întărire, de perpetuare, chiar și tempo-
rară a coaliției existente.

Este adevărat că Benjamin Netanya-
hu a înțeles la un moment dat acest lu-
cru, dar era puțin cam târziu. Unui om 
însetat trebuie să i dea băutură imediat; 
orice întârziere poate fi fatală. Este ceea 
ce i s-a întâmplat primului nostru mi-
nistru după alegerile din 9 mai a.c.; când 
șansele de formare a coaliției au ajuns la 
zero, el a apelat la rivalul istoric al par-
tidului pe care îl reprezintă, la Partidul 

Muncii, solici-
tând cu o oa-
recare umilință 
c o n e x i u n e a 
d i n t r e  c e l e 
două formații 
politice, dar era 
mult prea târ-
ziu. Avi Gabai, 

președintele de atunci al partidului, a 
înțeles imperativul momentului dar nu 
a mai avut timpul necesar ca să îi lămu-
rească pe proprii săi colegi de partid că 
alăturarea la coaliția care s-ar fi putut 
forma cu sprijinul lor, nu este un act de 
renegare a propriilor principii, ci un act 
de salvare a țării din mlaștina „plonte-
rului” în care a căzut atunci și în care 
continuă să se scufunde pe zi ce trece.

Revenind la zicala idiș citată mai sus 
și, admițând că Netanyahu a intrat în 
plonterul politic în mod mai mult sau 
mai puțin fortuit de împrejurări, fără să 
fi fost pe deplin conștient de pasul pe 
care îl face, și fără posibilitatea concretă 
de a-l evita efectiv, plonterul juridic în 
care este implicat putea fi probabil evitat 
fără probleme. Bineînțeles că eu nu pot 
să mă pronunț asupra plonterului juridic 
care planează asupra lui întocmai sabiei 
lui Damocles și nici asupra actelor de 
acuzare care îl pot trimite la mulți ani 
de privare a libertății lui personale. Sunt 
deputați din Likud, chiar dintre aceia 
care i-au făcut declarații de credință, care 
ar dori să pună capăt acestui plonter in-
oportun și dăunător țării, nu numai pe 
plan intern dar, în anumite situații, chiar 
și extern.

Cum vom ieși până la urmă din acest 
plonter e greu de prevăzut. O acțiune 
energică, chiar și cu iz dictatorial într-
o oarecare măsură, a Președintelui Ri-
vlin ar putea, cred, să pună față în față 
cele două partide mari fără lipituri 
coaliționiste și astfel să se decidă cine 
va forma Guvernul și cine va fi viitorul 
Prim Ministru.

DE CE DAI VOIE VÂNTULUI?
de Radu Stanca

De ce dai voie vântului să umble
Prin părul tău și să ți-l 
răvășească?
E mângâierea lui, făcută-n 
tumbe,
Mai caldă, mai suavă, mai 
cerească?

Sunt degetele lui fâlfâitoare
Mai meștere în joc, mai fără 
număr
Când te cuprind din cap până-n 
picioare,
Când își dau jos buchetul de pe 
umăr?

De ce lași vântul ca să-și pună 
palma
Oriunde vrea și-ncolăcindu-ți 
sânul,
Prin fustele subțiri ce zbor de-a 
valma,
Să te privească cu ochi blânzi, 
bătrânul?

De ce, când te pândește-ascuns 
prin iarbă
Și vrea ca să-ți sărute gura-n voie,
În timp ce eu tânjesc cu plânsu-n 
barbă,
Pe el îl lași... iar mie nu-mi dai 
voie...?

NESTEMATE POETICE  
culese de Ady Covaliu 

SETE 

de Maria Găitan Mozes
Nesecată fântână
Ți-s 
Ochii
Adâncă.
Și simt 
că-ntr-o zi

voi pieri înecat
în apa ispititoare și rece 
sorbind
prea mult
însetat.

POEZIE ROMÂNEASCĂ SCRISĂ  
ÎN ȚARA SFÂNTĂ
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Arie KUPFERSCHMIDT

„SOARELE OMENIRII” -  
 un antisemit notoriu (II)

După decesul  lui 
Stalin, conducerea 
militară a armatei 

sovietice a constrâns Co-
mitetul Central al partidu-
lui comunist, să ia o decizie 
pentru a elibera miile de 
ofițeri deportați în lagăre, 
fără ca aceștia să fie vinovați, 
încarcerați datorită puterii 
dictatorului care era mai pre-
sus decât Statul Major al ar-
matei sovietice. 

Pentru cetățenii israelieni, 
care nu cunosc atmosfera po-
litică din Israel din acele tim-
puri, le aduc la cunoștință că 
pentru membrii partidului 
comunist din Israel, con-
ducerea Uniunii Sovietice. 
era mai presus decât orice. 
Foarte mulți membri ai unor 
kibuțuri considerau fără nici 
o ezitare că Uniunea Sovietică 
este A DOUA LOR PATRIE. 
Antisemitismul înrădăcinat 

în Comitetul Central a fost 
astfel ignorat. 

Unul dintre antisemiții 
notorii ai Uniunii Sovietice, 
a fost ministrul de externe 
Molotov, care a creat o atmo-
sferă „colegială ” în timpul 
tratativelor de cooperare cu 
Hitler. Citez din cele scrise 
la pagina 147 din carte: „În 
iarna anul 1952, când Stalin 
a pornit o nouă campanie an-
tisemită, Molotov a trimis o 
notă lui Stalin cu următorul 
conținut: ÎN MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE 
NU MAI EXISTĂ NICIUN 
EVREU. L-AM VÂNAT PE 
ULTIMUL ”. 

 Uciderea în masă a mem-
brilor activi ai partidului, era 
la ordinea zilei și în Ucraina 
unde au fost arestați, torturați 
și uciși 83 de membri din 
conducerea partidului din 
această regiune. 

La pagina 155 
a cărții sunt enu-
merate epurările 
din conducerea 
Armatei Roșii: - 
4 mareșali dintre 
cei 6 existenți, 
14 generali de 
armată din cei 
16 existenți, toți 
cei 8 amirali, 60 
de generali de di-
vizie din cei 67 
existenți, 136 de 
comandanți de divizie din 
cei 199 existenți au fost uciși. 
Aceste cifre explică ușurința 
cu care armata hitleristă a pu-
tut cuceri într-un timp scurt 
teritorii imense ale Uniunii 
Sovietice. 

În încheiere, citez câte-
va fragmente din cele scrise 
de Lenin: „Stalin este prea 
brutal în relațiile dintre noi, 
comuniștii, și propun să se 

studieze și să se găsească un 
mijloc pentru a-i lua lui Sta-
lin această funcție și a numi 
în locul lui o altă persoană”. 

Dintre cele 1,7 milioane 
de soldați și ofițeri luați pri-
zonieri au fost lichidați peste 
un milion. (pagina 192 )

 Cele scrise mai sus, sunt în 
atenția tuturora pentru care 
Stalin era „soarele omeni-
rii”, mai venerat decât însuși 
ATOTPUTERNICUL!

POEZII

Semnificații 
Lună nouă pe cer 
O dragoste neîntâlnită
Un vis nevisat
O bucurie neașteptată 
O nuvelă de scris 
începută și neterminată…

Mister 

Ploaia iubește pietrele
cu iubirea dintâi. 
Pe harfa de întuneric a
nopții, 
țipătul frunzelor 
răpite. 
La flăcările unui rug, 
se coc rodiile. 
Taina pământului!

AGENDĂ SENTIMENTALĂ  
de Mioara Iarchi Leon - Mami

Se simte bine

Ministrul locuințelor, Yoav Gallant, a fost externat 
vineri de la Spitalul Ichilov din Tel Aviv, după o 
scurtă sperietură legată de sănătatea sa.

Gallant a fost internat joi seară după ce și-a pierdut 
cunoștința la un eveniment din Tel Aviv și a rămas pes-
te noapte în spital pentru a fi supus unei serii de teste 
medicale. Gallant a 
leșinat în timpul unui 
discurs al premierului 
Netanyahu. După ex-
ternare, Gallant a pos-
tat un mesaj pe rețelele 
de socializare spunând 
că a leșinat din cauza 
deshidratării severe dar 
că, în rest, este sănătos. Yoav Gallant



• GAZETA ROMÂNEASCĂ 19Joi ,  3  octombrie  2019

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA ISTORIE

Dr. Paul LEIBOVICI

Puterea cuvântului 

O enormitate de cuvinte se ex-
primă pe diverse căi, zi de zi. 
E ușor să nu dăm importanță 

cuvintelor și să ștergem puterea 
înaintașilor noștri. Generații după 
generații au dat importanță și s-au re-
ferit la „CUVÂNT”.

Rugăciunea de KOL NIDRE este 
cea care amintește cuvintele unor anu-
mite texte care nu pot să fie șterse, care 
nu dispar. 

Dintre toate rugăciunile de Yom 
Kipur, „KOL NIDREI”este cea care 
deschide sărbătoarea, stând în fruntea 
tuturor. Cu aceasta semnalizăm fap-
tul că din punct de vedere istoric al 
importanței cuvenite, ea nu a stat întot-
deauna în fruntea tuturor rugăciunilor. 
Aceasta a fost scrisă în limba arameică, 
limba evreilor din Babel. Cu toate aces-
tea, fruntașii evreilor din acele vremuri 
îndepărtate s-au împotrivit să deschidă 
sărbătoarea cu această rugăciune. 

Cercetările au dus la concluzia că 
formularea acesteia a fost diferită, în 
dorința de a se evita unele nepotriviri 
în ceea ce privește „promisiunea solem-
nă”. În cele din urmă, rugăciunea „KOL 
NIDREI” și-a păstrat primariatul. Se 
pare că povestea aceasta este un exem-
plu al puterii conducătorilor populari 
și al părerilor – cuvântului – poporului 
despre importanța acestei rugăciuni în 
inimile evreilor. 

Despre originea rugăciunii s-au scris 
și se vor scrie încă numroase studii. Cer-
cetările liturgice ne învață că rădăcinile 
ar fi încă din vremea „înțelepților” sec.
VI-VII.

Legenda populară, cu toate acestea, 
pentru a-i păstra măreția în rugăciuni – 
face legătura cu o expresie a sufletului, 
a simțirilor. 

Această scurtă istorisire întărește 
întrebarea importanței „Kol Nidrei” 
pentru enoriașii din generația noastră. 
Cu deosebire pentru masele poporu-
lui care vin să asculte în mod special 

această „rugăciune 
specifică”.

În zilele noastre, 
după sute de cerce-
tări – de-a lungul 
epocilor, după pu-
nerea bazelor ru-
găciunilor antice, 
o parte din condu-
cătorii obștei nu 
dau importanță unor pasaje și cuvin-
te vechi care sunt uitate și nu le găsim 
pronunțate în societatea modernă. Se 
pare că există o legătură între faptul 
că sunt schimbări în raportul dintre 
vocabularul vorbit și cuvintele scrise. 
Cuvintele sunt într-o continuă schim-
bare datorită Radioului, Telefonului, 
Televiziunii, ziarelor, computerului și 
a reclamelor.

Cuvintele pronunțate, unele strigate, 
altele șoptite, și cele scrise sunt cuvinte 
de dragoste, de ură, de modestie, cuvin-
te jignitoare. PLOI de cuvinte...

În zilele noastre, numeroși pămân-
teni caută liniștea pentru a se descoperi 
pe sine. În lumea unde libertatea expri-
mării omului este absolută, observăm că 
nu se dă importanță puterii cuvântului, 
ci dimpotrivă. În aceste zile contempo-
rane, rugăciunile în general, și KOL NI-
DREI în special, ne atrag atenția prin 
importanța care trebuie dată expresiei 
în general și CUVÂNTULUI în special. 
Ar fi demn să vedem în rugăciune pute-
rea cuvintelor și contra valoarea acesto-
ra, un avertisment în forța bagatelizării 
cuvintelor pe care le-am pronunțat.

În preajma zilei când OMUL e che-
mat să examineze faptele sale și să-și 
analizeze conștiința, i se cere să-și ia 
răspunderea pentru ceea ce a pronunțat. 

Rugăciunea de KOL NIDREI 
amintește: „cuvintele NU cresc în aer 
și NU dispar singure. 

Socoteala care ni se cere în aceste zile 
sfinte, include și considerația pentru 
toate cuvintele – expresiile care le-am 

pronunțat, multe fără voia noastră, fără 
o intenție la vremea specifică... cât și 
pentru expresiile pronunțate conștient, 
cu anumite intenții la vremea specifică. 

Dacă s-ar fi putut, le-am fi retras la 
timpul respectiv. 

Cuvintele își au puterea lor, au rezul-
tate. Capitolul BEREȘIT, la care reve-
nim la sfârșitul sărbătorilor de TIȘREI 
ne învață că lumea a fost clădită pe uni-
cul cuvânt „VA IHIE” (și vom trăi).

Cuvintele pot fi mângâietoare, de 
vindecare, dar pot să și distrugă, să 
omoare, să lupte și să îndepărteze; ele 
sunt mâna pe care o întindem și de ase-
menea mâna care deviază. 

Formula originală a rugăciunii se ra-
portează la CEL CE O PRONUNȚĂ, 
apoi la PROMISIUNEA SOLEMNĂ 
făcută „din ziua de YOM KIPUR care 
a trecut până la ziua de YOM KIPUR 
care va veni”. 

Mai mult decât în alte sărbători, 
IOM KIPUR este ziua cuvintelor fie 
pronunțate încet, fie cu o voce puter-
nică, fie în scris. 

Cuvintele au puterea distrugerii, dar 
vocea puternică, cuvintele pronunțate 
au o putere deosebită în refacerea, 
recondiționarea, respectarea celor pe 
care le pronunțăm. Contactul cu cuvin-
tele pronunțate, după trecerea sărbătorii 
de IOM KIPUR, vine să reamintească: 
„cuvintele au darul de a încuraja omul, 
de a-și lua răspunderea pronunțării lor 
în prezent și în viitor”. „Din această zi 
de IOM KIPUR și până în ziua de IOM 
KIPUR din anul viitor”.
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O pizza delicioasă

Bezzo Pizza din Tel Aviv 
s-a clasat pe locul șapte 

pe lista revistei „Big 7 Travel” 
care a făcut un clasament cu 
„cele mai bune 50 de felii de 
pizza din lume”. Pizza făcu-
tă la Tel Aviv a depășit unele 
restaurante de pizza originale 
italienești. 

Bezzo Pizza este o pizzerie 
boutique de cartier, cunos-
cută că vinde pizza lungă, 
dreptunghiulară, făcută cu 
brânzeturi naturale și aluat 
frământat manual. Rețeta ori-
ginală provine din cultura Ye-
meni, adăugând o aromă din 
Orientul Mijlociu clasicului 
italian din inima Tel Aviv.

„Pizzele telaviviene arată 
absolut uimitoare dar secre-
tul lor este că se topesc bine 
în gură”, s-a scris în revista 
„Big Travel 7”. „Bezzo Pizza 
este în Israel un restaurant cu 
cele mai bune felii de pizza 
din lume”.

Finaliștii competiției au 
fost selectați de cititori, re-
dactori și membri comunită-
ții de social media din toată 
lumea. Numărul unu de pe 
listă era o pizzerie din New 
York, care poartă numele de 
„L’industrie”. Restaurantul a 
fost fondată de un italian ori-
ginar din Florența, Massimo 
Laveglia, și vinde pizza italie-
nească în stil New Yorkez.

Alte pizzerii câștigătoare 
au venit din Brazilia, Italia 

sau Vietnam.
Clasamentul întocmit 

de publicația respectivă a 
intenționat să se concentre-
ze pe „simpla felie de pizza”. 
Gustarea rapidă pe care o poți 
apuca din mers, care este ser-
vită în unități din întreaga 
lume. „O singură felie atât de 
bună, dar care ne aduce atât 

de multă plăcere 
tuturor”. 

Poftiți la 
marijuana!

De la legali-
zarea con-

sumului medical 
de marijuana la 
începutul anilor 
’90, Israelul a 

avut cele mai indulgente legi 
de folosință a canabisului din 
Orientul Mijlociu.

Prima cafenea din Israel 
care permite consumatorilor 
să fumeze în interior mari-
juana medicală s-a deschis 
săptămâna trecută în sudul 
orașului Beer Sheva.

Astfel, Israelul devine pri-
mul stat din Orientul Mij-
lociu, cu o unitate publică 
specializată în consumul de 
substanțe halucinogene.

Întrucât legea israeliană 
permite utilizarea personală 
și medicală a canabisului pe 
o proprietate privată, cafe-
neaua, înființată de asociația 
„Legea Acum”, are o zonă 
specială în care utilizatorii 

autorizați de mari-
juana medicală pot 
să consume drogu-
rile. Cafeneaua nu 
va vinde produse 
de canabis sau ma-
rijuana, dar va oferi 
dispozitive pentru 
fumat.

Potrivit lui Amit 
Moreno, unul dintre fonda-
torii magazinului, asociația 
„va organiza evenimente 
educaționale pentru a arăta 
publicului că marijuana și ca-
nabisul sunt medicamente”.

Vacanțe în Egipt

Peninsula Sinai este din 
nou pe harta vacanțelor 

pentru israelieni. Au fost ui-
tate atacurile teroriste, Statul 
Islamic care își făcuse nu-
meroase cuiburi în zonă sau 
ura împotriva evreilor. De la 
începutul anului, un milion 
de turiști au tre-
cut pe la punc-
tul de frontieră 
Taba între Eilat 
și Egipt, cu 30% 
mai mult decât 
în 2018.

Autoritatea 
poliției de fron-
tieră se așteaptă 
ca peste 150.000 de turiști să 
treacă prin punctul de la Taba 
în perioada următoarelor săr-
bători evreiești.

Reînnoirea turismului că-
tre Sinai vine în detrimentul 

turismului israelian. 
Singurul lucru care 
îl poate face statul 
israelian este să per-
ceapă taxe de trecere. 
Astfel, toți cei care 
intră în Sinai trebuie 
să plătească o taxă de 
102 șekeli. Conform 
rapoartelor, aceste 
taxe s-au ridicat la 

50 de milioane de șekeli, de 
la începutul anului 2019.

Afișul buclucaș

Un șoferul de autobuz al 
companiei Kavim a fost 

chemat duminică pentru o 
audiere disciplinară întrucât 
bărbatul avea afișat un afiș cu 
un evreu ca un porc în auto-
buzul pe care îl conducea.

Convocarea a fost făcută la 
solicitarea ministrului Trans-
porturilor, Bezalel Smotrich. 
Fotografia este un îndemn 
pentru pasageri ca să se abțină 

să mănânce în autobuz și să 
nu-l murdărească. În imagi-
ne se poate vedea un bărbat 
evreu care poartă o pălărie 
tradițională hasidică și care 
are nasul, ochii și gura ase-
mănătoare cu a unui porc.

O femeie din Modiin Illit 
a făcut o poză cu afișul și a 
trimis-o conducerii, cerând să 
ia măsuri împotriva șoferului 
care afișează astfel de „ima-
gini scandaloase în care evreii 
sunt comparați cu porcii”.

Kavim, compania care 
operează autobuzele din Mo-
diin Illit a promis că va conce-



• GAZETA ROMÂNEASCĂ 21Joi ,  3  octombrie  2019

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA - CA LA NOI LA NIMENI

dia șoferul responsabil pentru 
acest incident.

Aflux record de turiști 
în anul evreiesc 5779

În anul 5779, Israelul a fost 
vizitat de un număr record 

de turiști, potrivit datelor 
publicate de Ministerul Tu-
rismului înaintea începerii 
noului an evreiesc. În urmă-
toarele săptămâni, se estimea-
ză că în țară vor sosi 24.000 
călători.

Acest record e mai mare cu 
18% decât anul trecut, adică 
a crescut de la 3,9 milioane la 
4,6 milioane turiști cu înca-
sări de 22,4 miliarde șekeli pe 
an, față de 19 miliarde șekeli 
anul trecut. 

„Este al treilea an în care 
se doboară recordul istoric în 
turism” a explicat Ministrul 
Turismului Yariv Levin. „Im-
presionanta creștere e rezulta-
tul direct al activității intense 
și schimbării revoluționare 
făcute de Minister, cu accent 
pe extinderea opțiunilor de 
cazare și reducerea prețuri-
lor vacanțelor. Avântul din 
industria turismului creează 
oportunități și suntem încân-
tați de tendința de creștere în 
Israel a numărului de investi-
tori și antreprenori care con-
sideră turismul un motor de 
creștere economică.”

Jurăminte reînnoite 

Pe lista lungă de evenimen-
te organizate de Con-

ferința pentru Revendicări 
pentru supraviețuitori și fa-
miliile lor din Israel și lumea 
întreagă s-a aflat și reînnoi-
rea jurămintelor de nuntă ale 
unui cuplu de supraviețuitori 
ai Holocaustului. Ceremonia 
a avut loc lunea trecută sub 
privirile prietenilor și ale 
familiei.

Organizația din spatele 
ceremoniei, Conferința pen-

tru Revendicări, 
e cel mai mare 
organism din 
lume destinat 
despăgubirii și 
restaurării bunu-
rilor supraviețui-
torilor Holocaus-
tului. A fost una 
din cele mai lun-
gi liste de eveni-
mente organiza-
te de Conferință 
pentru supravie-

țuitori și familiile lor din Is-
rael și lumea întreagă.

Printre cuplurile partici-
pante la emoționanta cere-
monie s-a aflat și cel format 
de Boris și Rita care s-au cu-
noscut în Kiev. Cei doi s-au 
căsătorit după terminarea 
războiului în prezența câtorva 
membri supraviețuitori ai fa-
miliei – majoritatea familiilor 
au fost ucise în lagăre. După 
ce cuplul a făcut aliya, cei doi 

au avut doi fii, iar 
acum au nepoți și 
strănepoți.

La eveniment a 
participat și cuplul 
format din Ira și 
Alex Friedland. Cei 
doi s-au cunoscut 
la un club de dans 
din orașul Komo-
somulk, după ce au 
supraviețuit războiului. Cei 
doi au doi copii, nepoți și 
strănepoți.

Cuplurile au fost felicitate 
și au primit urări din partea 
vicepreședintelui Conferinței 
pentru Revendicări, Shlomo 
Gur și a rabinului comunită-
ții, Yigal Zippori. 

Tragedie

Marți, în orașul Raanana, 
un copilaș de doi ani a 

decedat după ce a căzut în 
piscina din curtea familiei și 
s-a înecat.

Serviciul de urgență Ma-
gen David Adom a declarat că 
copilul a fost scos din apă în 

momentul în care me-
dicii au ajuns la fața 
locului. L-au transpor-
tat pe copil la spital, 
în timp ce se efectuau 
manevre de salvare. 
Din păcate, spitalul 
Meir din Kfar Saba a 
fost nevoit să-i declare 
decesul la scurt timp 
după sosire, „în ciuda 
eforturilor extinse de 

a-l resuscita”.
Se pare că băiatul a reușit 

să iasă din casă și să ajungă 
la piscină fără ca membrii 
familiei să observe. Această 
neglijență l-a costat viața pe 
micuț.

Luna trecută, un alt copil 
de numai 18 luni a fost găsit 
fără suflare într-o piscină din 
sudul orașului Netivot. El a 

decedat la zece zile după ce a 
fost internat la spitalul Soro-
ka din Beer Sheva.

Din 2008, 205 de copii 
din Israel s-au înecat, inclu-
siv trei luna trecută și 10 în 
acest an, potrivit asociației 
Beterem - Safe Kids Israel. 
Aproximativ jumătate dintre 
incidente s-au produs în me-
diul casnic.

Celine Dion în Israel 

Cântăreața franceză-cana-
diană va cânta în parcul 

Hayarkon din Tel Aviv la 4 
august 2020, într-un amfitea-
tru de 20.000 de locuri con-
struit special pentru această 
ocazie. „Shana Tova Israel!” 
a spus Celine Dion, într-un 
anunț video de joia trecută. 
„Abia aștept să ne vedem cu 
toții, pentru prima dată în Tel 
Aviv. Ne vedem în curând.”

Dion are 51 de ani și a vân-
dut sute de milioane de albu-
me în toată lumea, făcând-o 
unul dintre cei mai de succes 
artiști ai generației sale.

Celine Dion



xvcbzfhgkshgkscaneasca

 GAZETA ROMÂNEASCĂ  • 22 Joi ,  3  octombrie  2019

  GAZETA TELEGRAME 

STOPSTOPSTOP

Doi supraviețuitori ai 
Holocaustului, care au fost 
separați ca copii, s-au reîn-
tâlnit în Israel după 75 de ani.

Morris Sana, în vârstă de 
87 de ani, și vărul său Simon 
Mairowitz, în vârstă de 85 de 
ani, au fost convinși că celă-
lalt a fost ucis de naziști. Da-
torită programului Facebook 
și nepoților, cei doi s-au regă-
sit. Amândoi au ajuns în Ro-
mânia după invazia germană 
din 1940.

Astăzi, Sana locuiește la 
Raanana iar Mairowitz - în 
Marea Britanie.

Într-un videoclip postat 
online, perechea poate fi vă-
zută îmbrățișându-se reciproc 
și plângând. „Ce bine că ne re-
vedem și după toți acești ani”, 
a spus Mairowitz. „Șaptezeci 
și cinci de ani ai așteptat. Știu 
că este mult timp. Ne avem 
unul pe celălalt acum. Și 
avem atâtea de vorbit... ”

STOPSTOPSTOP

Vanessa Abittan, o femeie 
care locuiește în Raanana, a 
participat sâmbătă seara la 
emisiunea culinară „Master 
Chef” - Israel. În timp ce Va-
nessa era prezentată pe micul 
ecran, a fost afișată și fotogra-
fia soțului ei. Un reporter de 
la Canalul 13 și-a dat seama 
că bărbatul nu este nimeni 
altul decât Eddie Abittan, un 
individ care a fost condamnat 

în Franța la 12 ani de închi-
soare pentru fraude financi-
are care se referă la taxele pe 
emisiile de carbon impuse de 
Uniunea Europeană. 

În Franța a fost un scan-
dal imens de delapidare iar 

majoritatea 
vinovaților 
a u  f o s t 
c e t ă ț e n i 
f r a n c e z i -
i s rae l ieni . 
Eddie Abit-
tan a fost 
condamnat 
î n  2 0 1 6 
pentru par-
ticiparea la 

două escrocherii separate în 
valoare totală de peste 400 de 
milioane de dolari dar nu a 
fost găsit nicăieri iar procuro-
rii francezi credeau că a fugit 
în Israel.

Între timp, soția sa se des-
curcă bine în țară. Ea parti-
cipă la emisiuni culinare și a 
fost prezentată în mai multe 
reclame video pentru brandul 
israelian de modă Crazy Line. 
Unde se ascunde soțul 
ei? Se pare că nimeni 
nu știe.

STOPSTOPSTOP

Zborurile pe tra-
seul Heathrow - Ben 
Gurion al companiei 
aeriene britanice Vir-
gin Atlantic s-au in-
augurat oficial săptă-

mâna aceasta 
când primul 
avion Vir-
gin Atlantic 
a aterizat la 
ora 20:35 pe 
aeroportul 
Ben-Gurion.

O cere-
m o n i e  d e 
inaugurare a 
acestei curse 

a avut loc la Heathrow, înain-
te de zbor, la care au participat 
cei 300 de pasageri, precum 
și înalți oficiali ai companiei 
Virginia. La sfârșitul cere-
moniei, pasagerii au primit 
cutii de cadouri în nuanțele 
de roșu ale Virgin 
Atlantic, cu o hamsa 
imprimate și sub ti-
tlul „Shalom Israel”. 
Cutia conținea o pe-
reche de șosete spe-
cial concepute pen-
tru lansare și două 
feluri de bomboane 
reprezentând cele 
două țări: Krembo, 
identificat cu Israel, 
și popularul snack 
britanic Tunnocks.

Compania aeriană, care 
are o flotă de 46 de avioane și 
transportă în jur de 5,5 mi-
lioane de pasageri anual, va 
deservi linia Heathrow-Ben-
Gurion cu aeronave Airbus 
A330-300. 

Zboruri le  cu Virgin 
Atlantic de la Ben-Gurion la 

Heathrow variază între 399 
dolari pentru clasa economi-
că și 1.379 dolari pentru clasa 
întâi. 

STOPSTOPSTOP

Presa noastră a devoa-
lat marți faptul că Israelul a 
permis în secret câtorva mii 
de palestinieni să intre din 
Fâșia Gaza pentru a desfășura 
activități de afaceri sau pen-
tru a lucra. Acțiunea face par-
te din înțelegerile cu grupul 
terorist Hamas, menite să îm-
piedice un al patrulea război 
între cele două părți.

Israelul a revocat mii de 
permise de muncă atunci 

când s-a alăturat Egiptului 
pentru a impune un blocaj 
paralel asupra Fâșiei Gaza, 
după ce Hamasul a preluat 
puterea de la forțele palesti-
niene rivale în 2007. Blocada, 
împreună cu trei războaie în-
tre Hamas și Israel, au devas-
tat economia din Gaza, unde 
șomajul este peste 50%.

În ultimele luni, Israelul 
a oferit o serie de 
facilități ca parte a 
unui armistițiu ne-
oficial cu Hamasul, 
în schimbul încetă-
rii focurilor de ra-
chetă spre teritoriul 
nostru și reducerii 
protestelor săptă-
mânale de-a lungul 
frontierei.
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Hedi S. SIMON

Ignorăm sau păcălim timpul?

Sunt convinsă că omul 
își trăiește viața fără a 
avea noțiunea timpului. 

Ce este timpul pentru el? Ni-
mic, ceva care trece pe lângă... 
fără a fi simțit. A fost ieri, s-a 
transformat în astăzi, va de-
veni mâine? Oamenii nu se 
gândesc la timp, de parcă este 
un bun al lor, primit pentru 
veșnicie. Mai ales în tinerețe, 
în perioada „activă” când ori-
ce persoană are un program 
bine definit în existența sa, 
conform pregătirii intelectu-
ale, a structurii psihice, a po-
sibilităților materiale. Funcție 
de aceste criterii omul trăiește 
într-o permanentă dinamică, 
se zbate pentru a cuceri orice 
obiectiv care lui i se pare im-
portant, pentru a înainta în-
lăturând piedicile care îi stau 
în cale, pentru a primi funcții, 
mărire, bunuri materiale, într-
un cuvânt, pentru a urca trep-
tele pe scara abruptă a socie-
tății. Nu contează cât durează 
realizarea planurilor de mări-
re; este timp, nu-i grăbește ni-
meni. Adică nu ne gândim că 
și timpul nostru are o limită. 
Pentru unul este poate o sută 
de ani, media fiind 80 de ani, 
sau chiar mult mai puțin. 

Dacă însă am trăi gândind 
mereu la această limită, viața 
noastră și-ar pierde rostul și 
farmecul. Nu am mai comite 
fapte mărețe, dar nici fapte 
inutile sau dăunătoare. Omul 
și-ar pune întrebări: „ce rost 
are succesul în orice domeniu, 
când în afara unor excepții, 
se așterne uitarea peste reu-
șitele noastre, foarte curând 
după „expirarea” termenului 
nostru de „poposire” în aceas-

tă lume. Am plecat... am luat 
cu noi ceea ce am realizat în 
scopuri personale. Ce face un 
om care se zbate zeci de ani 
ca să acumuleze sute de mi-
lioane sau chiar miliarde de 
dolari? Le poate cheltui într-
o singură existență, le duce 
cu el?... Unde?... Câte unul 
este dictator, monarh, prim 
ministru sau conducător spi-
ritual, altul realizează un ade-
vărat imperiu industrial; este 
numit „regele automobilului” 
sau „regele pantofilor”, deți-
nătorul a cinci premii Oskar, 
proprietar a trei posturi de te-
leviziune și a zece publicații 
scrise, etc. Ei și?! Peste 30 de 
ani industria avansează, im-
periul se destramă fiind pre-
luat de zece moștenitori care 
îl schimbă o dată cu progre-
sele industriale, ștergând din 
memoria colectivă numele 
celui care s-a zbătut pentru 
ridicarea imperiului dispărut. 
Poate îl veți găsi pe undeva în 
arhive sau într-un muzeu. Și 
tot așa, toți ceilalți. 

Nimeni nu se gândește la 
moarte, sau că ar exista și un 
sfârșit. Doar cei care migălesc 
ani de zile în laboratoare sau 
în uzine subterane pentru a 
obține arme ucigașe: nuclea-
re, chimice, biologice, dar și 
atunci ei programează moar-
tea altora; în nici un caz, nu se 
gândesc că și propria lor per-
soană poate fi vizată. Nimeni 
nu ține cont că două momen-
te din viața omului constitu-
ie marele semn de egalitate 
dintre toți: nașterea, începu-
tul vieții, și moartea - finalul 
ei. De aceste două momente 
nimeni nu este scutit; ele fac 

parte din existență, ele includ 
de fapt TIMPUL destinat fi-
ecăruia, mult sau puțin, chiar 
dacă nu-l observăm, sau dacă 
da, atunci facem tot posibi-
lul să-l păcălim, să amânăm 
capătul de la care mereu ne 
îndepărtăm gândurile. Tră-
im „sănătos”, ne hrănim 
după prescripția medicilor, 
înghițim vitamine, suportăm 
operații estetice, ne vopsim 
părul, ne îmbrăcăm „tinereș-
te”; doar-doar vom arăta mai 
bine, mai sănătoși, mai proas-
peți. Probabil că fiecare știe 
foarte bine, chiar dacă nu re-
cunoaște faptul că se minte pe 
sine însuși. Desigur că există 
și excepții de la orice regulă. 

Omenirea a avut oameni 
a căror amintire continuă să 
„trăiască”, să-i țină în viață 
pentru tot ce au realizat ei. 
În timpul vieții, ei nu s-au 
bucurat de o fericire persona-
lă, anii le-au fost scurtați din 
cauza sărăciei, a lipsurilor și 
a nerecunoștinței din partea 
unor semeni ignoranți. Aceș-
tia au fost geniile umanității 
care și-au dedicat Timpul 
scurt creării unor opere care 
de veacuri nu încetează să 
bucure omenirea. Compo-
zitori geniali ca Wolfgang 

Amadeus Motzart sau Franz 
Schubert, trăind într-o crun-
tă sărăcie, au părăsit lumea 
noastră fără a atinge vârsta de 
40 de ani, ca și Chopin de-
altfel; au devenit celebri abia 
după moarte, fără a se bucu-
ra de recunoașterea cuvenită; 
tot așa și interpreți de mare 
talent, pictori neasemuiți în 
marea lor forță de exprimare 
a frumosului din lume; majo-
ritatea dintre ei nu au depășit 
cu mult cei 30 de ani de viață 
tristă și grea. Cum a fost de 
pildă Vincent van Gogh care 
în timpul vieții nu a reușit 
să vândă un singur tablou 
din minunatele sale creații. 
Același lucru s-a întâmplat 
și cu scriitori și poeți geni-
ali ca Lermontov, Eminescu, 
Esenin, Visoțki și mulți alții 
care și-au consumat tinerețea 
pentru creație, dar și pentru 
dramele lor personale. 

În schimb, gloria a venit 
după moarte, când lumea a 
recunoscut adevărata lor va-
loare, când tezaurul lăsat de 
ei omenirii a ieșit la lumina 
aprecierii unanime. Aceștia, 
într-adevăr, au sfidat, au pă-
călit timpul datorită opere-
lor lor geniale care au învins 
eternitatea!

ABONAMENTE LA PRESA ROMÂNEASCĂ
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CORESPONDENŢĂ DIN CHIŞINĂU

Dr. Irina AIRINEI 

Mereu, în suflet, 
Basarabia mea

Chișinăul de toamnă... 
cu muzica Mariei 
Bieșu în gând, o seară 

cum puține ți-s date în viață. 
O seară de închidere a Festi-
valului care îi poartă numele, 
an de an, peste zările de po-
veste ale Basarabiei noastre 
pierdute. O seară în care voci 
de excepție, acompaniate de 
o orchestră condusă de ma-
estrul Nicolae Dohotaru, au 
omagiat memoria neuitatei 
soprane de coloratură drama-
tică cu un ambitus neobișnuit 
și cu o căldură și pasiune ve-
nite din cele mai adânci fibre 
al Basarabiei natale. O seară 
care închide, an de an, potirul 
de frumuseți sonore care i se 
dedică, ofrandă muzicală adu-
să fiicei iubite a Basarabiei. 

Oaspeți din întreaga lume 
au venit să cânte în memoria 
celei care a deschis poarta 
acestui festival în ’90 rostind 
răspicat: INVITĂ MARIA 
BIEȘU. 

Prima zi de festival a adus 
în scenă opera în două acte 
„Norma” de Vincenzo Bellini. 
Acea Casta Diva a ei și numai 
a ei...Nicolae Dohotaru, artist 
al poporului, a remarcat că 
spectacolul inaugural „Nor-
ma” este „una din cele mai 
frumoase opere pe care Ma-
ria Bieșu le-a adus în scenă, 
interpretată de o cântăreață 
autohtonă, de ani de zile sta-
bilită la Paris, Diana Axentii”. 
Directorul Teatrului Național 
de Operă și Balet „Maria 
Bieșu”, Ion Grosu, susține 
că au fost 25 de invitați din 
zece țări. Seri minunate de 

operă și balet cu 
protagoniști de ex-
cepție au dat strălu-
cire acestui minunat 
festival. Închiderea 
celei de-a XXVII-a 
ediții a Festivalu-
lui internațional de 
operă și balet „Maria 
Bieșu” a făcut loc al-
tor zile și săptămâni 
de spirit, de lacrimi 
și de gând în inima 
culturală a Chișinău-
lui: Reuniunea Tea-
trelor Naționale, edi-
ția a V-a organizată 
de Teatrul Național 
„Mihai Eminescu” 
din Chișinău, cu sprijinul 
Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării al Re-
publicii Moldova, Ministe-
rului Culturii și Identității 
Naționale al României și al 
Institutului Cultural Român. 
Cel mai ambițios și mai am-
plu eveniment al anului tea-
tral din Republica Moldova 
s-a derulat la Teatrul „Mihai 
Eminescu” din Chișinău, în 
perioada 16-29 septembrie 
2019, marcând deschiderea 
stagiunii a 98-a a teatrului 
gazdă. 30 de spectacole ale 
teatrelor din Chișinău, Bălți, 
Cahul, București, Craiova, 
Iași, Târgu Mureș, Sibiu dar 
și din Vârșeț (Serbia) au pu-
tut fi urmărite până pe 29 
septembrie. Evenimentul a 
debutat cu spectacolul „Do-
sarele Siberiei”, în regia lui 
Petru Hadârcă, realizat după 
memoriile Ecaterinei Chele, 
Margaretei Spânu-Cemârtan 

și ale lui Ion Moraru. Spec-
tacolul care pornește de la 
poveștile unor basarabeni, 
deportați în 1941și în 1949, 
vorbește despre ororile depor-
tărilor și a foametei organiza-
te. Evenimentul, aflat la cea 
de-a V- a ediție, a fost organi-
zat de Teatrul Național „Mi-
hai Eminescu” din Chișinău 
și Institutul Cultural Român 
prin reprezentanța sa de la 
Chișinău, cu sprijinul Minis-
terului Educației, Culturii și 
Cercetării al Republicii Mol-
dova și Ministerului Cultu-
rii și Identității Naționale al 
României. 

Președintele interimar al 
ICR, Mirel Taloș, prezent la 
eveniment, a afirmat: „Re-
uniunea teatrelor naționale 
românești nu ar fi posibilă 
fără sprijinul acordat de ICR 
și nici fără hotărârea și deter-
minarea domnului Hadâr-
că, care este sufletul acestui 
eveniment.”

Pe lânga spectacolele tea-
trului din Chișinău, au mai 
fost oferite reprezentații ale 
Teatrelor Naționale din Bu-
curești, Craiova, Sibiu, Iași, 
Târgu-Mureș (cu ambele 
trupe, română și maghiară) 
susținute financiar de către 
Institutul Cultural Român. 
De asemenea, au mai fost 
invitate teatrele din Cahul, 
Bălți, dar și Teatrul Național 
„Strija” din Serbia, „trupă 
de teatru în limba română 
are un rol foarte important 
în menținerea identității 
naționale” cum spunea di-
rectorul Teatrului „Mihai 
Eminescu” din Chișinău, Pe-
tru Hadârcă. Reuniunea Tea-
trelor Naționale este o inimă 
care bate, dincolo de granițe 
vremelnice, în pieptul orică-
rui fiu al acestui pământ.O 
minune de toamnă care s-a 
întâmplat aici, la Chișinău, în 
Basarabia niciodată pierdută, 
acum în spirit, reunită.

De la stânga: Petru Hadarca, Mirel Talos,  
Catalin Bordeianu
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Să descifrezi taina tainelor

În lumea noastră dezlăn-
țuită și-n „cercul nostru 
strâmt în care norocul ne 

petrece”, fenomenul George 
Roca, planeta George Roca, 
reprezintă o oază de idealism 
și esența bunătății. Scrie și 
declamă poezii, e prozator și 
editor, migălește creația lui 
și a celor două mii cinci sute 
de colaboratori îndrumați, 
lansați, făcuți cunoscuți pe 
tot mapamondul, oameni 
care, majoritatea i-au devenit 
prieteni, nu numai de condei, 
ci și de suflet. 

La „Forumul românilor 
de pretutindeni” a dăruit 
toate cărțile proaspăt ieșite 
de sub tipar cu titlul „Taina 
scrisului”. Trăim vremuri în 
care scriitorii se înmulțesc și, 
simultan, numărul cititorilor 
scade. Dar totuși, „carte fru-
moasă, cinste cui te-a scris” și 
cui te-a editat; primele două 
volume „Taina scrisului” in-
teresează, pasionează aido-
ma unui roman de suspans. 
Antologia, după cum preci-
zează însuși George Roca pe 
coperta I, cuprinde „eseuri 

de motivație literară”. În pa-
ginile ei, o sută de prozatori și 
poeți, aleși aleatoriu, ghidați 
de autor prin câteva sugestii 
inițiale, se confesează fără a 
lăsa însă impresia de inter-
viu, după cum se transformă 
azi „memoriile” în răspun-
suri la care se adaugă ulterior 
întrebările!

Fără fasoane, unii mai pe 
scurt, alții în detaliu, prin 
simple CV-uri sau biografii 
cvasiliterare, ori gândire ab-
scons-pompoasă, dar toți cu 
sinceritate deplină și emoție 
lăuntrică. 

De ce scriu? Ca să nu 
li se șteargă numele fără 
urmă, pentru că au talent și 
inspirație? Pentru că primesc 
semnale din eter, pentru că au 
trecut printr-o traumă și simt 
nevoia defulării? Într-o stare 
de grație decodificată prin cu-
vinte meșteșugite, din dorința 
profund omenească de muri-
tor ce se vrea nemuritor? Poa-
te câte ceva din toate acestea 
împreună... Sau poate „ce-a 
fost/ ce-am vrut să fie/ noi 
n-o vom ști poate niciodată!” 

Și desigur tocmai 
în acest mister cva-
si dezlegat rezidă 
frumusețea cărții.

S u p e r b e l e 
coperți în albastrul 
cernelii cu albul 
modest al colii de 
hârtie și roșul sân-
gelui cu care fiecare 
creator adevărat își 
scrie gândurile au 
fost create tot de 
George Roca. Sem-
nul & din dreapta, 
semn al egalității 
„et comp” e înno-
bilat de toca acade-

mică și de arhaicele, uitatele 
călimară plus toc! Ca omagiu 
delicat...

Fiecare condeier are ca-
pitolul său și o poză creată 
tot de George Roca. Am de-
venit cu toții, prin retușul 
său foto, mai frumoși și mai 
interesanți. Așa cum ne-am 
vrea și cum ne-a văzut el, 
aureolați estetic.

Consensual se declară că 
inițial au fost poveștile buni-
cilor și ale părinților cele care 
au declanșat în mintea și su-
fletului bobocului ce va înflo-
ri pe pajiștea literară, uneori 
de abia la bătrânețe. A doua 
etapă e constituită de lec-
turi. Fără să fi citit literatură, 
multă și de calitate, nu te poți 
așterne să maculezi foaia de 
hârtie. Îți trebuie fantezie și 
curaj să te dezgolești de gân-
duri în fața necunoscuților 
care te citesc. Îți trebuie o 
nemărginită încredere în scri-
sul tău pentru a continua în 
pofida insuccesului, criticilor 
nedrepte și difuzării inexis-
tente. Dar în egală măsură, și 
modestie, obiectivitate, cul-
tură, meșteșug, dragoste de 
oameni, înțelegere psihologi-
că a personajelor și filozofică 
a vieții.

Scrisul nu-i un „hobby” 
cum se exprima în carte ci-
neva al cărui nume l-am ui-
tat, ci expresia unei explozii 
urmate de cizelarea până la 
perfecțiunea de care suntem 
capabili pentru a transforma 
artizanatul în artă unică. „Să 
simți că ai ceva de spus oame-
nilor”, să le transmiți emoții, 
să le schimbi traseul vieții, 
să-i educi.

E corect și justificat să-i 
amintim pe cei care ne-au 
condus primii pași, ne-au 
influențat devenirea și ne-au 
încurajat să continuăm.

George Roca este unul 
dintre acești mentori care ne-
au lansat în lume și oricâte 
cuvinte de mulțumire i-am 
adresa, tot n-ar fi deajuns. 
Cartea sa cu dedicație „prie-
tenilor săi, scriitorii de pe toa-
te meridianele Pământului”, 
este originală, impresionează 
și captivează demonstrând 
capacități demiurgice de a 
naște, crește și uni oamenii 
prin frumos.

Gânduri adunate după 
lectura cărților și așternute 
cu adâncă plecăciune de 
admirație împreună cu urări 
de succes pe mai departe,

Magdalena Brătescu
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Nuntă în familia regală 
din Marea Britanie

Cel care i-a cucerit inima 
este milionarul italian 
Edoardo Mozzi, un 

magnat din industria imobili-
ară. Cei doi au început o rela-
ție în toamna anului trecut, iar 
căsătoria este planificată să aibă 
loc anul viitor. Inițial, prințesa 
Eugenie, sora mai mică a prin-
țesei Beatrice a fost cea care a 
anunțat marele eveniment pe o 
rețea de socializare, dar l-a șters 
la scurt timp.

Ulterior, Palatul Buckin-
gham a confirmat informația, dezvăluind că fiica cea mare 
a lui Sarah Ferguson și a prințului Andrew este „extrem de 
fericită” să anunțe faptul că Mozzi a cerut-o în căsătorie în 
timpul unei vacanțe petrecute în Italia.

Lege aspră în Maroc

Hajar Raissouni, jur-
nalista în vârstă de 
28 de ani, a primit 

pedeapsa ce a provocat indig-
nare în spațiul public după ce 
a întreținut relații sexuale în 
afara căsătoriei. Instanța l-a 
condamnat și pe ginecologul 
femeii la 2 ani de închisoare cu 
executare, dar și pe anestezist 
la un an de detenție cu suspen-
dare. În plus, și o secretară a primit 
un an de închisoare cu executare.

De asemenea, și logodnicul jurna-
listei a primit la rândul lui un an de 
închisoare cu executare.

Femeia a fost arestată la sfârșitul 
lui august la intrarea într-un cabinet 
medical din Rabat, fiind constrânsă 
să efectueze un examen medical cu 

care nu a fost de acord. Avocații săi 
au asimilat acest examen cu o „tor-
tură” și au invocat „probe fabricate”, 
solicitând eliberarea femeii.

Aceasta riscă doi ani de închisoare 
în baza codului penal marocan, care 
pedepsește relațiile sexuale în afara 
căsătoriei și avortul atunci când viața 
mamei nu este în pericol.

În familia regală britanică se anunţă o nouă 
nuntă fastuoasă. Prinţesa Beatrice, nepoată a 

reginei Elisabeta a II-a, s-a logodit

O jurnalistă din Maroc a fost condamnată la un an de 
închisoare cu executare de un tribunal din Rabat pentru că a 

întreţinut relaţii sexuale în afara căsătoriei şi a comis un avort

Traficanți de droguri  
la 70 de ani

Roger și Sue 
Clarke, în 
vârstă de 72, 

respectiv 71 de ani, 
au fost arestați la 
bordul navei Marco 
Polo pe 4 decem-
brie, după ce ofițerii 
au găsit nouă kilograme de droguri ascunse în căptușeala a 
patru valize. Aceștia primiseră bagajele cu droguri în timp ce 
vaporul acostase pe insula St. Lucia din Caraibe și urmau să 
le predea mai departe în Portugalia.

Anchetatorii spun că cei doi au făcut patru astfel de trans-
porturi, iar pentru fiecare au fost recompensați de traficanți 
cu sume cuprinse între 18.000 și 26.000 de lire.

Doi pensionari britanici, soţ şi soţie, au fost 
condamnaţi la 8 ani de închisoare după ce 

autorităţile au descoperit că încercau să introducă 
în Europa cocaină în valoare de 1 milion de lire, la 

bordul unei nave de croazieră

Tezaur bulgăresc

Monedele 
au fost 
descope-

rite în cadrul unor 
săpături arheologi-
ce efectuate la câți-
va metri de Muzeul 
Mozaicurilor din 
acest oraș aflat la 
400 kilometri distanță de Sofia. În aceeași 
zonă au fost descoperite în 1929 aproape 
100.000 de monede din argint din epoca 
împăratului roman Marc Antoniu.

Arheologii sunt de părere că monedele, 
care au fost găsite într-o cutie din cerami-
că, aparțineau unui militar de rang înalt sau 
unui comerciant bogat.

Arheologii bulgari au descoperit un 
tezaur de 56 de monede din aur şi 

bronz din epoca împăratului bizantin 
Teodosie al II-lea (401-450 e.n.) 

în cadrul unor săpături realizate în 
localitatea Devnea
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Triumf israelian la Emmy

Documentarul „Trofeul” exami-
nează amănunțit industriile vâ-
nătorii și creșterii animalelor de 

mari dimensiuni și industriei de conser-
vare a vieții sălbatice din SUA și Africa. 
El a fost produs de rețeaua israeliană de 
televiziune prin cablu YES Docu, alături 
de alte companii și distribuit de CNN. 

Filmul examinează controversatul 
domeniu al vânării animalelor exotice 
în care clienții investesc o avere pentru 
a-și putea îmbunătăți colecțiile private 

cu trofee de zebre, lei și rinoceri sau 
pentru a face comerț cu trupurille 
animalelor. Filmul ridică desigur și 
problema controversată a posibili-
tății supraviețuirii speciilor pe cale 
de dispariție în condițiile exploată-
rii continue a acestei industrii.

Un alt film israelian, „Jurnalele de la 
Oslo”, realizat de Mor Loushy & Dani-
el Sivan a fost nominalizat în categoria 
Documentare Istorice Remarcabile, dar 
a pierdut în fața documentarului „Rege 

în sălbăticie” avându-l ca temă pe Mar-
tin Luther King Jr.

Rețeaua YES a mai câștigat în trecut 
două premii Emmy cu „Puiul Google” 
în 2011 și cu „Veșnic pur” în 2018, des-
pre fanii extremiști ai echipei de fotbal 
Beitar Ierusalim.

Documentarul „Trofeul” realizat de regizorul israelian 
Shaul Schwarz a primit Premiul Emmy pentru Documentar 

Remarcabil despre Natură la Gala Emmy de premiere a Ştirilor şi 
Documentarelor care a avut loc la New York săptămâna trecută

Micul prințișor

Micuțul a fost ținut departe de ochii presei până acum, 
dar a atras toate privirile în timpul întâlnirii pe care 
au avut-o părinții săi cu un important activist, în 

Cape Town. Aceasta este prima vizită oficială a bebelușului 
regal, dar și prima apariție de când a ajuns în Africa de Sud, 
acum trei zile. Harry și Meghan și-au încheiat ieri turneul 
în această țară, cu o vizită la Johannesburg. Presa britanică 
scrie că ducii de Sussex ar putea lua în considerare, la un anu-
mit moment, să se mute în Africa, continent pe care îl iubesc 
amândoi în mod deosebit.

Prințul a lansat 
luni și o campanie de 
protejare a copacilor 
și i-a îndemnat pe 
oamenii din lumea 
întreagă să publice 
fotografii pe contul 
de Instagram al re-
vistei National Ge-
ographic, cu care va 

colabora în perioada următoare în calitate de editor-invitat. 
„Prințul Harry dorește să îi încurajeze pe oamenii din lumea 
întreagă să privească în sus și să împărtășească cu semenii lor 
frumusețea copacilor”, precizează un comunicat publicat de 
Buckingham Palace.

Prinţul Harry al Marii Britanii şi soţia sa, Meghan, 
sunt în plin turneu în sudul Africii şi cu această 

ocazie, lumea a putut vedea noi imagini cu fiul lor 
Archie, în vârstă de patru luni

S-au logodit oficial

În luna mar-
tie, Jennifer 

Lopez și Rodri-
guez au anunțat 
că se logodesc 
după o relație 
de peste doi 
ani. Cei doi au 
declarat că plă-
nuiesc o nuntă 
în stil mare, în 
timpul căreia 
copiii lor vor avea un rol important. Jennifer Lopez are 
doi copii, gemenii Maximilian David și Emme Maribel, 
cu fostul ei soț Marc Anthony, în timp ce Alex Rodriguez 
are două fiice, Ella Alexander și Natasha Alexander, cu 
fosta lui soție Cynthia Scurtis.

Deși cei doi s-au arătat destul de rezervați în a oferi 
detalii despre viitoarea ceremonie care le va uni desti-
nele. Actrița a mărturisit că bărbatul pe care l-a ales să-i 
fie alături pentru restul vieții este „foarte special”. Ea a 
dezvăluit, totodată, că dorește o nuntă în stil mare, cu 
mulți invitați și mai ales cu o slujbă religioasă la biserică.

Actriţa şi cântăreaţa americană Jennifer Lopez 
şi fostul jucător de baseball Rodriguez s-au 

logodit weekendul trecut în Los Angeles printr-o 
ceremonie somptuoasă, la care au fost prezenţi 
numeroşi prieteni şi invitaţi celebri ai cuplului

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA MONDENĂ
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GAZETA UMORISTICĂ

Florentino HIMELBRAND

Lațul simpatiilor

Acum am să vă povestesc despre 
rolul întâmplării în sănătatea 
noastră. 

Credeți că loviturile nu se propa-
gă prin celulare? Vă voi dovedii că vă 
înșelați.

Ziua de astăzi a decurs relativ 
obișnuit, până când spre seară am pri-
mit un telefon de la doctorul Moscovici 
– chirurgul și cunoscutul meu:

– Bună seara. Cunoști pe un domn 
Camil Schnaider-man (tăietor)? A 
ajuns la spital cu capul spart și fisură 
craniană, iar acum jură și declară an-
chetatorilor că tu ești vinovat de totul.

- Trebuie să fie în stare de șoc. 
Apoi m-am dus să vorbesc cu iubita 

mea soție:
- S-a întâmplat ceva între Diana și 

soțul ei?
- Da. Cum ai putut să faci așa ceva? 
Nu prea țineam minte ceva speci-

al astfel încât a continuat tot ea, apoi 
treptat am început să-mi amintesc:

Ieri seară, socrul meu mi-a explicat 
cum că „nu a pregătit mâncarea pentru 
pauza de dimineață a copiilor la școală 
și a soției la lucru”. 

Nu mi-a venit a crede, dar ce să fac? 
Mai bine prepar eu și gata.

Dimineață am făcut câteva sandwi-
ch-uri și am aplicat câte o bulină colo-
rată pe fiecare punguță. 

Dacă mă veți întreba de ce am făcut 
aceasta, întrucât cele trei pachete erau 
identice, vă spun sincer că nu știu.

Copiii au plecat fericiți și mulțumiți 
spunându-mi:

- Să repeți aceasta și mâine, de fapt 
zilnic.

Dar soția? Ea era foc și pară:
- Sunt destul de mari să-și facă sin-

guri pachețelele. Dacă le vine greu 
dimineața, să facă aceasta seara.

Supărată, a luat telefonul, bateria de 
rezervă și a plecat trântind ușa.

Astăzi însă revenise acasă cu peste o 
oră mai devreme decât de obicei, astfel 
că am întrebat:

- Ce s-a întâmplat, scumpa mea?
- Din cauza nervilor pe care mi i-ai 

făcut, dimineață am plecat cu cablul 
greșit și toată ziua nu am putut încărca 
celularul de la bateria de rezervă. Bate-
ria se încarcă cu cablu USB-Mini, iar 
celularul cu cablu USB-C. După lucru, 
ca în fiecare zi, m-am așezat pe o bancă 
în parc să schimb câteva cuvinte cu Di-
ana – scumpa mea prietenă. Am vorbit 
un sfert de oră, apoi bateria celularului 
meu s-a descărcat și nu l-am mai putut 
reîncărca. Fiecare dintre noi două a ple-
cat la ea acasă. Când a ajuns la locuință, 
Diana și-a găsit soțul în pat cu Alona 
- amanta sa. De fapt vecina lor, astfel că 
le-a aplicat amândurora câteva lovituri 
de făcăleț pe scăfârlie. 

Cum ai râde tu Schnaider-woman 
(tăietoarea)! 

Acum Alona este la operație, soțul 
Dianei sub strictă supraveghere la te-
rapie intensivă, iar Diana „pălituri de 
osândă” dă declarație la poliție.

Soțul Alonei este plecat la lucru în 
străinătate – cu contract pentru încă 
aproape un an, iar cei trei copii ai lor 
au fost preluați de asistența socială și 
transferați la „casa copilului”.

Doamna mea m-a privit drept în 
ochi:

- Îți dai seama ce încurcă lume ești? 
Pe deasupra ai pus și buline colorate pe 
pachețelele cu mâncare – unde nu era 
nevoie, dar la cablurile USB ce-ai făcut? 

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

BEEP  BEEP

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEȘTI

Selecții: Petre Cioclu

Viața la bloc
E-o liniște de-nmormântare
La blocul străjuit de tei,
Atunci când nu se bat covoare
Și nici vecinii între ei.

 Vasile Larco

Privatizare
Am în bloc o farmacie,
Pati-bar și minishop,
Second hand, papetărie
Și-o vecină cu... non stop.

 Mihai Salcutan

Unui șmecher
Din senin și fără rost
Spui că nu vrei să mori prost!
Dar problema-i nefondată,
De murit tot mori odată.

 Nicolae Petrescu

Un dezastru.
Înțelesesem problema astfel că ime-

diat am comandat prin internet două 
cabluri USB de culori diferite: albastru 
pentru Mini și roșu pentru C.

Dacă Diana va fi reținută, cu cine va 
vorbi soția mea? Sigur își va vărsa nă-
duful pe mine și-mi va critica mâncarea 
gătită nedietetic. 

Pe deasupra va urmări îndeaproa-
pe regimul meu alimentar. Apoi mă 
va cântări zilnic atât pe mine cât și pe 
porția mea de mâncare. 

Vă dați seama? O adevărată 
catastrofă.

Dacă soțul Alonei va începe proce-
sul de divorț citându-mă ca principal 
martor împricinat – neîndeplinirea 
obligațiilor de alimentare corespunză-
toare cu energie electrică neîntreruptă 
a celularului soției? 

Ce mă fac?
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Argint în Italia

Katy Spychakov, de 20 de ani, a luat sâmbătă me-
dalia de argint la Campionatele Mondiale RS:X 
de la Lacul Garda din Italia. Realizarea marchează 

prima medalie israeliană în competiția globală din 2014.
„Sunt foarte încântată. Am câștigat multe puncte în 

lupta pentru un loc 
la Tokyo”, a spus 
Spychakov, referindu-
se la Jocurile Olimpice 
din 2020. „Am avut o 
vară uimitoare”, a adă-
ugat ea.

A n u l  t r e c u t , 
Spychakov a ocupat 
locul 7 în Campiona-
tele Europene RS:X de 
la Sopot, Polonia.

Sâmbătă, Spychakov s-a clasat după Yunxiu Lu din Chi-
na și în fața lui Lilian De Geus din Olanda, care a luat 
bronzul.

Israelianul clasat cel mai înalt din campionatul mascu-
lin a fost Tom Reuveny, care a ocupat locul 8.

Abandon din cauza căldurii

Chemtai Salpeter fusese conside-
rată una dintre favoritele cursei, 
dar a renunțat după aproxima-

tiv 32 de kilometri, în timp ce se afla pe 
locul cinci, din cauza căldurii excesive.

Din cei 68 de alergători care au 
participat la cursă, 23 nu au reușit să 
termine alergarea, potrivit Asociației 
Internaționale a Federațiilor de Atle-
tism, care a prezidat evenimentul.

Vineri, organizația le-a spus 
participanților că întrecerea va fi or-
ganizată conform planificării, în ciu-
da căldurii de 32,7°C și a umidității 
de 73%. O înștiințare către alergători 

le-a comunicat că personalul 
medical se pregătea pentru „un 
concurs în condiții dure”. Ma-
ratonul și alte evenimente de 
anduranță au avut loc noaptea târziu 
pentru a reduce expunerea la căldură.

Primii 10 finaliști de la maratonul 
de sâmbătă se califică la Olimpiada de 
la Tokyo 2020. Cei care nu au reușit 
să se califice la Doha vor trebui să 
obțină timpul de calificare de 2 ore, 29 
de minute, 30 de secunde într-o cursă 
ulterioară.

Anul trecut, Chemtai a câștigat Ma-
ratonul de la Florența, traversând linia 

de sosire în 2 ore, 24 minute, 17 secun-
de, stabilind un record israelian.

Chemtai a deținut deja recordurile 
israeliene pentru 1.500, 3.000, 5.000 
și 10.000 de metri. Născut în Kenya, 
Chemtai s-a mutat în Israel în 2011 și 
a luptat pentru a primi cetățenie, ani de 
zile. În martie 2016, a câștigat marato-
nul de la Tel Aviv, victoria permițându-i 
să concureze la Jocurile Olimpice din 
2016 de la Rio de Janeiro.

Alergătoarea israeliană Lonah Chemtai Salpeter, una dintre 
cele mai importante sportive a ţării, s-a prăbuşit sâmbătă în 

timpul unui maraton la Campionatele Mondiale de Atletism de 
la Doha, Qatar, nereuşind finalizarea cursei

Un windsurfer israelian este cu un pas mai 
aproape de calificarea la Olimpiada de la Tokyo 

din 2020, după ce a câştigat medalia de argint la 
campionatele mondiale de profil

Volei feminin

Formațiile Sta-
telor Unite și 
Rusiei au in-

trat în posesia me-
daliilor de argint, 
respectiv bronz.

Voleibalistele chi-
neze, care au mai cu-
cerit trofeul în 1981, 
1985, 2003 și 2015, 
au stabilit acum un 
nou record de victorii în Cupa Mondială, depășind Cuba, care 
a înregistrat la rândul ei patru succese (1989, 1991, 1995, 
1999).

Clasamentul final al Cupei Mondiale feminine de volei
1. China 32 puncte (11 victorii în tot atâtea meciuri)
2. SUA 28 puncte (10 victorii, o înfrângere)
3. Rusia 27 puncte (8 victorii, 3 înfrângeri)
4. Brazilia 24 puncte (7 victorii, 4 înfrângeri)
5. Japonia 23 puncte (6 victorii, 5 înfrângeri)

Selecţionata de volei feminin a Chinei a câştigat 
pentru a cincea oară Cupa Mondială, după ce a învins 
cu scorul de 3-0 (25-17, 25-14, 25-12) reprezentativa 

Argentinei, în ultimul său meci, din cadrul acestei 
competiţii la care au luat parte 12 echipe naţionale, 

disputat duminică seara la Yokohama (Japonia)

Katy Spychakov

Lonah Chemtai 
Salpeter
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Magdalena BRĂTESCU

„Familia Malavski. Istoria unei epoci” 
Premieră la Teatrul Idishpil 

Spectacolul Teatrului 
Idishpil „Mishpahat Ma-
lavski. Sipura shel tkufa” 

este excepțional realizat de Sa-
shi Keshet din punct de vedere 
al concepției și interpretării. La 
succes mai contribuie drama-
turgia lui Lihi Barzel, consilie-
rea, aranjamentele muzicale și 
traducerea cântecelor în idish 
de Kobi Luria, regia semnată 
de Adina Haimis și conducerea 
muzicală de înaltă ținută a lui 
David Krivoshe. 

Superbele melodii selecționate din 
repertoriul Malavski alternează cu 
intervențiile moderatorilor (toți cei 
șase interpreți în formulă stand-up 
sau dialogată) și cu imaginile video 
art (Misha Tcharniavski). Proiecțiile 
se fac permanent pe fundalul scenei și 
reprezintă imagini din istoria Israelu-
lui, din viața și cariera familiei Mala-
vski. Dar și a actorilor-cântăreți care 
evoluează pe scenă, din alte spectacole 
legate de subiect, sau ilustrații caleido-
scopice cu simboluri evreiești.

Am fost realmente emoționată de 
calitatea intepretării muzicale a mi-
nunatelor cântece, majoritatea arhicu-
noscute publicului încă din copilărie, 
agrementate cu mișcări de dans, umor 
și duioșie. Sunt „zmirot, nigunim și 
tfilot” cutremurător de frumoase din 
care amintesc doar câteva: „She ibane 
Beit Hamikdash”, „Das lid fun Ieru-
sahalaim”, „Shir hamaalot”, „Mi she 
assa nissim”, „Eshet hail”, „Kale, kale”, 
„Vu iz das gesserl”, „Tzena, tzena”, 
„Natane tokef”. Și, în final, „Ha’ben 
yakir li Efraim” la care toți spectatorii 
au bătut din palme în ritm. Înafară de 
aceste melodii, starul incontestabil al 
montării, Sashi Keshet interpretează 
în italiană „La Matinata” și în engleză 

„And I love you so” dovedind că este 
și cântăreț de operă.

Alături de el, evoluează celebrul 
duet „Re’im” alcătuit din Beni Ro-
senbaum și Israel Gotesdiener. Cari-
era lor a debutat în timpul serviciului 
militar prin întâlnirea de bun augur 
cu cantorul Malavski care i-a ales să 
cânte alături de el în turneul din Isra-
el. În „Familia Malavski” amândoi au 
prestații muzicale ireproșabile. 

Foarte tinerele actrițe-cântărețe 
Yael Yekel și Sivan Keynar-Kissinger 
emoționează prin voci superbe, talent 
și dăruire. Interpretarea lor în „Ze-
merl” și „Vu iz das gesserl” aduce la-
crimi de desfătare în ochii publicului.

Dorit Reuveni, în trecut vedeta 
formației „Pikud ha’merkaz”, cea care 
a lansat cândva șlagărele „Misaviv la 
medura” sau „Adam tzover zichronot” 
a cântat și în idish, deși e de origine 
sefardă.

Spectacolul e vorbit și cântat în 
majoritate în ebraică, cu interludiile 
în idish traduse simultan pe ecran și 
la cască (Lora Sahar).

Subiectul principal se axează pe fa-
milia evreo-americană Malavski care 
a concertat în toată lumea cu un re-
pertoriu de muzică populară evreiască 
și cantorială. Capul familiei, Samuel 

(1894-1985), cantor și com-
pozitor renumit, era cel mai 
adesea solistul trupei, acom-
paniat de cele patru fiice și 
doi fii.

Cantorul Malavski s-a năs-
cut în Ucraina, lângă Kiev și, 
la vârsta de douăzeci de ani, a 
emigrat în America. Talentul 
său de cantor a fost remarcat 
de celebrul Yossele Rosenblatt 
care l-a luat sub aripa sa pro-
tectoare. Malavski a fost can-

tor în diverse comunități ortodoxe. A 
scos discuri solo, sau acompaniat de 
orgă, ori în duet cu mentorul său, Ro-
senblatt. Avea o voce caldă, expresivă 
și emoționantă (care poate fi auzită și 
în spectacol) și un mare talent de im-
provizator. Multe din compozițiile lui 
au devenit clasice în genul cantorial.

Când copiii lui au crescut, canto-
rul Malavski a decis să apară împreună 
cu familia într-un cor cu cei doi băieți 
Avram (Albert) și Morton, și cele patru 
fete Goldie (Gloria), Gittele (Trudie), 
Ruth și Menucha (Minnie), ulterior 
cunscute sub numele de „Cele patru 
Hazentes”. Cum însă femeile cantor 
nu erau acceptate conform preceptele 
„halacha”, formația Malavski n-a mai 
fost primită să cânte în sinagogi și a în-
ceput să dea concerte în săli închiriate 
și hoteluri, cântând în ebraică și idiș.

Familia a performat și în străinăta-
te, în Canada, Franța, Anglia, Cuba și 
Israel. La Teatrul Edison din Ierusalim 
a făcut senzație și a câștigat mulți bani 
pe care i-a donat statului Israel. Melo-
dia „Ha’ben yakir li, Efraim” aparține 
demult clasicii israeliene fiind cântată 
de Miri Aloni și de trupa Nahal. Iar în 
spectacol, magistral, de toți interpreții.

„Familia Malavski” este un show de 
excepție pe care-l recomand călduros!
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Spionul care a inspirat un serial Netflix

Eli Cohen, israelianul 
care a reușit să ajun-
gă în cercurile pute-

rii din Siria, este considerat 
erou în țara noastră, după 
ce a reușit să se infiltreze în 
cercurile puterii de la Damasc 
la începutul anilor ’60. Viața 
sa a fost recent ecranizată în 
serialul Netflix „Spionul”, iar 
scenariștii nu au fost nevoiți 
să adauge nimic pentru a face 
biografia mai atractivă, căci 
realitatea a fost mai mult de-
cât suficientă.

Sacha Baron Cohen, acto-
rul cunoscut mai mult pentru 
rolurile sale din comedii pre-
cum Borat, este cel care îl joa-
că pe celebrul spion israelian.

El aduce în atenție faptele 
lui Eli Cohen, care a reușit să 
ajungă atât de influent în Si-
ria, încât i se oferise postul de 
ministru adjunct al Apărării. 

Spionul israelian s-a năs-
cut în 1924, într-o familie de 
evrei din Alexandria, Egipt. 
Din 1949, când majoritatea 
evreilor au plecat în Israel 
din cauza atmosferei osti-
le din această țară, Cohen a 
rămas la Alexandria și a or-
ganizat un grup implicat în 
„Operațiunea Goshen” prin 
care mii de evrei egipteni au 
fost scoși din țară. În 1956, a 
ajuns și el în Israel unde și-a 
întemeiat o familie alături 
de soția Nadia și de cei trei 
copii ai lor. În pofida aven-
turilor cu alte femei pe care 
le-a avut mai târziu, Cohen a 
rămas profund atașat de soția 
sa. După câțiva ani de viață 
discretă dusă ca funcționar la 
Tel Aviv, serviciul israelian de 
informații, Mossad, l-a trimis 
în Siria cu misiunea de a se 
infiltra în cercurile influente 
din mediile politic și militar. 

Ajuns la Da-
masc, în 1962, 
după un curs 
de instruire la 
Mossad, Cohen 
s-a prezentat 
drept  Kamel 
Amin  Thaa-
bet, un om de 
afaceri sirian 
de succes care 
tocmai revenise 
în țara natală 
după o perioa-
dă petrecută în 
Argentina. A devenit repede 
cunoscut pentru petrecerile 
opulente și relațiile cu femei 
frumoase și bine poziționate 
social. Se pare că în perioa-
da cât a stat în Siria, Cohen 
a avut nu mai puțin de 17 
amante. A reușit repede să se 
infiltreze în mediul ofițerimii 
siriene, invitând lideri mi-
litari proeminenți la petre-
ceri care deseori degenerau 
în orgii. Cohen se prefăcea 
la fel de beat ca și invitații 
săi pentru a obține mai ușor 
confidențe care ar fi interesat 
Israelul. Profitând de relațiile 
sale, Cohen a fost luat într-
un tur al Înălțimilor Golan 
de la granița cu Israelul, zonă 
puternic militarizată. El le-a 
sugerat ofițerilor să planteze 
pâlcuri de eucalipți pentru 
ca soldații să aibă umbră, 
iar fortificațiile siriene să fie 
ascunse de ochii soldaților 
israelieni. Ideea sa a ajutat 
Israelul câțiva ani mai târ-
ziu să localizeze cu ușurință 
fortificațiile inamice. Sirie-
nii au fost încântați de idee, 
dar au regretat amarnic doar 
câțiva ani mai târziu, în 1967, 
când în timpul Războiului 
de șase zile armata israeliană 
a țintit în special locurile în 

care erau plantați eucalipții, 
lichidând rezistența siriană. 

Cohen a reușită să devină 
atât de influent, încât la un 
moment dat a fost luat în 
calcul să fie numit ministru 
adjunct al Apărării. Spionul a 
devenit însă din ce în ce mai 
îngrijorat de posibilitatea de 
a fi capturat și, în 1964, a ce-
rut Mossadului să fie readus 
în țară, cerere care i-a fost re-
fuzată pentru că informațiile 
pe care le furniza erau mult 
prea importante.

La rândul lor, sirienii au 
început să bănuiască existența 
unui spion evreu de top în 
țară, deoarece prea multe 
informații confidențiale pă-
reau să fi ajuns în posesia 
Mossadului. Astfel, au cerut 
ajutor de la KGB, iar o echi-
pă sovietică de contraspio-
naj a fost trimisă la Damasc, 
împreună cu un echipament 
pentru detectarea transmisii-
lor radio clandestine. Agenții 
KGB au depistat semnalul 
radio emis din casa lui Co-
hen în timp ce acesta trimi-
tea informațiile către șefii săi 
din Mossad. După arestarea 
sa, a fost interogat și torturat, 
smulgându-i-se unghiile, dar 
se pare că Eli Cohen ar fi re-

fuzat să dea informații sensi-
bile despre Mossad. A urmat 
un proces la capătul căruia, 
Cohen a fost condamnat la 
moarte prin spânzurare. Îna-
inte de execuție, i-a scris soției 
sale cerându-i să se recăsăto-
rească ca să nu-i priveze pe co-
pii de prezența unui tată. „Te 
implor, draga mea Nadia, să 
nu-ți petreci viața jelind ceva 
ce a trecut deja”, i-a scris el 
soției. Execuția sa din 18 mai 
1965 a fost una publică, ea 
având loc în piața Marjeh din 
Damasc. Evenimentul a fost 
transmis de către televiziunea 
siriană iar după execuție, tru-
pul i-a fost înfășurat într-un 
sac pe care erau scrise mesaje 
antievreiești și crimele de care 
s-ar fi făcut vinovat. Cohen 
a atârnat în ștreang timp de 
șase ore înainte de a fi coborât 
de pe eșafod. Nici până astăzi 
autoritățile siriene nu au ac-
ceptat să-i repatrieze trupul 
însă, în Israel, Cohen este 
considerat un erou național, 
existând mai multe străzi care 
au fost denumite după nume-
le său. Informațiile furnizate 
de el au contribuit major la 
succesul Israelului în conflic-
tul armat din 1967 cu Egipt, 
Iordania, Irak și Siria.

GAZETA REPORTAJ
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PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 3 oct 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	 Arestat	la	domiciliu
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

VINERI, 4 oct 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	 Arestat	la	domiciliu
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping

SÂMBĂTĂ, 5 oct 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	 Arestat	la	domiciliu
23:15	 Acasă	la	români
00:00	 Teleshopping

DUMINICĂ, 6 oct 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, 7 oct 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	 Arestat	la	domiciliu
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

MARȚI, 8 oct 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	 Arestat	la	domiciliu
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

MIERCURI, 9 oct 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	 Arestat	la	domiciliu
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 3 octt 2019

07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinalii	*Partea	a	II-a
08:55	 5	minute	de	istorie	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Discover	Romania	
10:15	 Ca’n	viaţă	
11:00	 Izolaţi	în	România	
11:30	 Destine	ca-n	filme	
12:20	 Discover	Romania	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	*Sport	*Meteo
14:30	 Cap	compas	
15:00	 Articolul	VII	
16:30	 Exclusiv	în	România	
17:20	 Discover	Romania	
17:30	 Serial	TV	*Toate	pânzele	sus!
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 La	un	pas	de	România	
21:30	 Corespondent	TVRi	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	

VINERI, 4 oct 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	
11:00	 Europa	mea	
11:30	 Profesioniştii*...	
12:20	 Discover	Romania	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	*Sport	*Meteo
14:30	 Cap	compas	
15:00	 Corespondent	TVRi	
16:30	 Gala	umorului	
18:30	 Lumea	azi	
19:00	 Obiectiv	comun	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Interviurile	Telejurnalului	TVR	
	 Moldova	
21:30	 Dăruieşte,	Românie!	
23:00	 Teatrul	TV	*Noul	locatar	
00:30	 Cooltura	

SÂMBĂTĂ, 5 oct 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	 Drag	de	România	mea	

10:50	 Discover	Romania	
12:00	 Gala	umorului	
14:00	 Cooltura	
14:30	 La	un	pas	de	România	
15:00	 Actualitate	TVRi	
15:30	 Rugby	
17:30	 Ora	regelui	
18:30	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Drag	de	România	mea	
23:00	 Film	*Plecarea	Vlaşinilor	
00:40	 #Creativ

DUMINICĂ, 6 oct 2019
07:00	 Universul	credinţei	
08:20	 Diasporadar	
08:30	 Descriptio	Moldaviae	
09:00	 Regatul	sălbatic	
09:30	 Drumuri	aproape	
10:00	 Discover	Romania	
10:15	 În	grădina	Danei	
10:40	 Viaţa	satului	
11:50	 Minutul	de	agricultură	
12:00	 Viaţa	satului	*Partea	a	II-a	
12:50	 5	minute	de	istorie	
13:00	 Tezaur	folcloric	
14:00	 Telejurnal
14:30	 5	x	5	minute	de	istorie	
15:00	 Interviurile	Telejurnalului	TVR	
	 Moldova	
15:30	 Handbal	Masculin	
17:00	 Politică	şi	delicateţuri	
18:00	 #Creativ	
18:30	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Discover	Romania	
21:10	 Festivalul	Internaţional	de	Folclor	
23:00	 Film	*	Întoarcerea	Vlaşinilor	

LUNI, 7 oct 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	
11:00	 Obiectiv	comun	
12:00	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10	
12:50	 Discover	Romania	
13:00	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10	
14:00	 Telejurnal	
15:00	 Dăruieşte,	Românie!	
16:30		 Drumul	lui	Leşe	
17:30	 Serial	TV	*Toate	pânzele	sus!
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, 8 oct 2019
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
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Patru cărți pentru numai 190 de șekeli!
Sunați acum la editură la tel. 0524-716004  

și comandați pachetul Alexandru Andy!
(Prețul unui singur volum este 80 de șekeli)

REDUCEERE 
DE PREȚ LA 
COLECȚIA 

ALEXANDRU 
ANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul 

Doctor Mesmer
• Ca’n filme
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3 Din cauza mai multor situații tensiona-

te acumulate, ajungi să acționezi complet 
irațional. Modul în care te consumi psihic 
este de-a dreptul covârșitor.

Deși totul pare să fie stabil din punct de 
vedere emoțional, nu te simți împlinit. Ești 
acompaniat de o mână de oameni dedicați 
și inimoși, dar continui să te simți singur.

Încearcă să ai timp cu tine, să îți înțelegi 
emoțiile și să îți dai șanse reale de a face ceea 
ce te împlinește. Chiar dacă unele persoane 
îți inspiră încredere, încearcă să fii rezervat.

Chiar dacă te simți constrâns de anumite 
reguli, încearcă să realizezi importanța lor. 
Modul în care te raportezi la cei din jur te va 
ajuta să îți deschizi uși în plan profesional.

Relațiile cu cei dragi pot fi privite ca un ade-
vărat catalizator pentru împlinirea fiecăruia 
dintre noi. Momentele cu ei ne oferă stabi-
litate, armonie și echilibru.

De cele mai multe ori este „scris” în natura 
umană să ne lăsăm duși de val. Momentele și 
emoțiile spontane ne pot ajuta să descoperim 
lucruri interesante despre propriile limite.

Te concentrezi pe propria „vindecare” și 
încerci să fii cât mai creativ. Ai nevoie de 
reușită pentru a nu te pierde în amalgamul 
emoțional pe care îl trăiești.

Ești blocat în esența anumitor întâmplări de 
care ai avut parte și încă acționezi prin pris-
ma lor. Ai nevoie de apreciere constantă din 
partea celor din jur.

Colegii pe care îi ai nu sunt persoane de în-
credere. Este de preferat să nu vorbești prea 
mult cu ei despre acțiunile pe care urmează 
să le faci în ceea ce privește cariera.

Familia te sprijină în ceea ce faci și îți oferă 
afecțiune și stabilitate emoțională, dar te și 
epuizează la nivel energetic. Cei din jur nu au 
întotdeauna cele mai rele intenții...

Odată ce vei adopta noile idei care îți traver-
sează mintea, și modul tău de a acționa va fi 
mult mai sigur. Ești conștient că modul în 
care gândești este cel mai elocvent.

Firea ta duală se va afla în plină activitate în 
următoarele zile deoarece vei fi pus mereu în 
postura de a alege. Acum știi care sunt lucru-
rile care te împlinesc cu adevărat...

08:50	 5	minute	de	istorie	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Ca’n	viaţă	
10:50	 Discover	Romania	
11:00	 Observatori	la	Parlamentul	
	 European	
11:30	 Memorialul	Durerii	
12:20	 Discover	Romania	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	*Sport	*Meteo
14:30	 Cap	compas	
15:00	 Avocatul	dumneavoastră	
16:30	 Reţeaua	de	idoli	
17:20	 Discover	Romania	
17:30	 Serial	TV	*Toate	pânzele	sus!
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Actualitate	TVRi	
21:30	 Investiţi	în	România!	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	

MIERCURI, 9 oct 2019
07:00	 Matinalii	*Partea	I

07:55	 Diasporadar	
08:00	 Matinalii	*Partea	a	II-a
08:55	 5	minute	de	istorie	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Obiectiv	comun	
11:00	 Timişoara,	capitală	culturală	
	 europeană	
11:30	 Garantat	100%	
12:20	 Discover	Romania	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	*Sport	*Meteo
14:30	 Cap	compas	
15:00	 Investiţi	în	România!	
16:30	 Aventura	urbană	
17:30	 Serial	TV	*Toate	pânzele	sus!
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 5	x	5	minute	de	istorie	
21:30	 Articolul	VII	
23:00	 România	9	
00:00	 Documentar	TVRi	
	 Amintiri	din	infern
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Metode de pregătire

Asparagusul este mai bun copt
Mulți dintre noi știu cât de sănătos este asparagasul, dar 

crenguțele lui fragede nu trebuie fierte sau gătite la micro-
unde, pentru că își vor pierde concetrația de vitamina C. Cel 
mai bine este să consumi această legumă pregătită la cuptor 
sau călită cu puțin ulei, pentru a fi crocant și mai bun la gust.

Kiwi nu mai trebuie decojit
Știm că este neplăcută coaja maronie a acestui fruct, plină 

de perișori aspri. Dar nutriționiștii spun că nu trebuie să mai 
decojim kiwi. Aici sunt depozitate cele mai multe vitamine 
și minerale benefice ale acestui fruct. În plus, în coaja lui se 
găsesc folați și fibre, alături de un mare procent de vitamina 
E, care ar fi suficiente pentru întreaga zi. 

Roşiile, mai bune gătite
Sigur că o salată de roșii proaspete și bine coapte este de-

licioasă și sănătoasă, dar se pare că aceste fructe ne oferă o 
concentrație mai mare de licopen, dacă sunt gătite. Acesta este 
un antioxidant vegetal, solubil în grăsimi, pe care organismul 
îl va asimila în întregime din roșiile fierte sau coapte la cuptor. 
El combate bolile de inimă și apariția tumorilor.

Căpşunele nu se congelează şi nu se taie
Conform unor studii recente, căpșunele oxidează și își 

pierd mult mai repede nutrienții benefici dacă au fost con-
gelate sau dacă au fost zdrobite sau tăiate cubulețe. Este mult 
mai bine să consumi aceste fructe întregi, curățate de codițe 
și spălate cu apă rece.

Broccoli se gătesc mai bine la aburi
Nu fierbe, nu prăji și nu coace buchețelele de broccoli. 

Mulți nutriționiști spun că este mai bine să le mâncăm proas-
pete, în salate, cu ulei de măsline și lămâie, sau să le gătim 
doar la aburi. Orice altă metodă de a le găti înseamnă să pierzi 
o bună parte din vitamina C și din antioxidanții și compușii 
activi care combat apariția cancerului.

Usturoiul este mai bun tăiat felii
Această legumă atât de mult iubită pe la noi conține un 

procent ridicat de alicină, o enzimă care combate apariția 
tumorilor și care își sporește calitățile când este expusă la aer 
și lumină. De aceea, este bine să gătești usturoiul curățat și 
feliat, după ce l-ai lăsat câteva minute să stea la temperatura 
camerei. În unele rețete de friptură la cuptor, se folosește ustu-
roiul în coajă, dar medicii recomandă să fie consumat decojit.

Nutriţioniştii de azi pun mai mult accentul pe 
calitatea alimentelor şi, mai puţin, pe gustul sau pe 
aspectul lor apetisant. De aceea, ne atrag atenţia 
că sunt unele legume şi fructe care ne plac, dar pe 
care le-am consumat greşit, neştiind care este cea 

mai bună metodă de a le pregăti

Cum recunoaștem 
cașcavalul de calitate

Iată, însă, 
c u m  p o ț i 
verifica un 
cașcaval au-
tentic și care 
sunt calitățile 
pe care le 
poți observa 
de la prima 
privire.

• Evită cașcavalul vidat și cumpără o cantitate potri-
vită de cașcaval dintr-o roată mai mare.

• Suprafața cașcavalului trebuie să fie netedă, când 
este tăiat, ușor lucioasă de la grăsimea specifică, iar sor-
timentele cu găuri trebuie să aibă găuri aproape identice 
și distribuite cât de cât uniform.

• Cașcavalul bun are o aromă inconfundabilă și foarte 
fină de lapte și iaurt proaspăt.

• Cașcavalul cu un miros prea puternic de lapte poate 
fi contrafăcut și trebuie să ridice semne de întrebare. 
Este bine să îl eviți pentru că are arome artificiale.

• Dacă este un cașcaval cauciucat sau gumat, oricât 
ar fi de rece, este evident că este un produs fals, obținut 
numai din ulei de palmieri și grăsimi hidrogenate. În 
esență, acesta este un produs pe bază de grăsimi vegetale 
de cea mai slabă calitate și periculoase pentru sănătatea 
ta.

• Dacă este fărâmicios, de asemenea este un produs 
contrafăcut și nu trebuie consumat.

• Iar cel mai bun test să îl verifici este să ții o felie la 
temperatura camerei timp de 10 minute apoi să o îndoi 
la 90 de grade. Dacă se crapă felia, atunci nu este un 
cașcaval bun. Dacă felia este elastică și se îndoaie ușor, 
fără să fie gumată, este făcut din lapte și smântână de 
bună calitate.

Un caşcaval de bună calitate este scump, are 
toate ingredientele trecute în mod corect 

pe etichetă şi totodată are toate beneficiile 
nutriţionale menţionate pe ambalaj. 

Caşcavalul bun are o coajă groasă şi uniformă, 
care îi protejează culoarea şi aroma, dar mai 
ales gustul autentic de lapte. El se fabrică din 

lapte gras, de bună calitate, cu un procent 
ridicat de proteine şi grăsimi şi necesită un 

proces de maturare de minimum 3 săptămâni.
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Bacterii deghizate

Cercetătorii britanici con-
sideră că studiul lor este 
primul care demonstrea-

ză că bacteriile își pot schimba 
forma în corpul uman, ascun-
zându-și peretele celular în in-
teriorul lor.

Peretele celular este deseori 
ținta antibioticelor, iar prin 
„mascarea’’ acestuia, microor-
ganismele care provoacă boli 
infecțioase reușesc să evite 
impactul distructiv al medi-

camentelor care le vizează - o 
potențială cauză a rezistenței 
bacteriilor la antibiotice. „Este 
ca și cum bacteria ar purta o 
vestă reflectorizantă’’, a descris 
autoarea principală a studiului, 
Katarzyna Mickiewicz, profesor 
la Universitatea Newcastle.

OMS a inclus rezistența la 
antibiotice pe lista celor mai 
mari amenințări la adresa să-
nătății publice, a securității ali-
mentare și a dezvoltării.

Bacteriile îşi pot schimba temporar forma pentru nu fi 
detectate de sistemul imunitar şi de antibiotice, conform 

unei concluzii a unei echipe de cercetători din Marea Britanie

Interzicerea vânzării de 
țigarete electronice 

Di re c toru l -
General al 

Ministerului Să-
nătății, Moshe 
Bar Siman Tov, a 
cerut cabinetului 
să analizeze dacă 
Israelul are mij-
loace de emitere 
a unei astfel de interdicții sau a 
unei alte măsuri de limitare a ți-
garetelor electronice, în special a 
celor cu diverse arome.

O astfel de măsură ar fi tem-
porară și ar servi doar ca soluție 
paliativă până la finalizarea legisla-
ției pe această temă. „Din păcate, 
asistăm la un pericol real pentru 
sănătatea publică din cauza creș-
terii consumului acestor produse 
în toată lumea. Valul recent de boli 
și decese din SUA ar trebui să fie 
un avertisment ca toate autorită-
țile sanitare din lume să ia măsuri 
severe împotriva acestor produse.” 

La începutul lunii trecute, Mi-
nistrul Adjunct al Sănătății, Yakov 
Litzman, a promis că se va strădui 
să interzică țigările electronice aro-
mate. O lege adoptată în decem-
brie 2018 limitează publicitatea 
la țigările electronice, autorizează 
ambalarea uniformă și avertizările 
de pe țigaretele electronice, inter-
zice vânzarea lor către minori și 
expunerea lor în vitrine. 

Aceste dispoziții vor intra însă 
în vigoare abia în ianuarie 2020. 
Legea mai prevede și limitarea 
cantității de nicotină pe care o pot 
conține flacoanele de reumplere a 
țigaretelor electronice.”

Ministerul Sănătăţii ar putea interzice complet vânzarea 
ţigaretelor electronice în Israel, a relatat presa zilele trecute

Nouă bancă de sânge

Organizația Mondială a Sănătății prevede 
că națiunile ar trebui să poată asigura în 
orice moment din surse proprii o rezervă 

minimă de sânge suficientă pentru 4% din popu-
lație. Israelul are rezerve de sânge doar pentru 3% 
din populație și un stoc de cca. 260.000 unități 
în loc de 350.000 sau 400.000 câte ar trebui să 
aibă conform standardelor OMS.

Sângele e procesat și depozitat într-o clădire a 
Centrului Medical Sheba din Ramat Gan care nu 
e protejat împotriva cutremurelor și a atacurilor 
cu arme chimice, biologice și rachete. Labora-
toarele, sălile de colectare și cele de depozitare a 
sângelui sunt înconjurate de ferestre ce dau spre 
campusul spitalului. Singura bancă și centru de 
procesare a sângelui din țară e într-o stare pu-
ternic deteriorată. Complexul a fost construit în 
1985 pentru a deservi o populație de 5 milioane. 
În prezent populația Israelului se ridică la aproa-
pe 9 milioane de persoane, anticipându-se că va 
ajunge la aproape 12 milioane până în 2039.

MDA a început lucrările la o nouă bancă de 
sânge – un proiect de 130 milioane $, după a 
cărui realizare Israelul va deveni singura țară din 
lume cu o bancă de sânge subterană, protejată 
împotriva cutremurelor și atacurilor cu rachete, 
arme chimice și biologice. 

Proiectarea noului complex a început acum 5 
ani. Centrul va produce anual 500.000 unități, 
care va corespunde obiectivului fixat de OMS 
ținând cont de creșterea populației. Zilnic acolo 
vor fi produse 2.200 unități de sânge (și până la 
3.500 unități în situații de urgență) față de 1.100 
unități câte produce zilnic banca actuală. 

Războaiele din Israel şi ameninţările 
constante la adresa securităţii cu care 
se confruntă ţara fac ca existenţa unei 
rezerve disponibile de sânge să fie o 

nevoie strategică
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ORIZONTAL: 1) Codobelc, tanc viu de 
gelatină (pl.) — Cel care vindea apă altă-
dată. 2) Pasăre răpitoare — Numitor co-
mun între o secundă şi un veac. 3) Plânge 
pe malul apei — Bărbierit. 4) Boală de 
inimă (pl.). 5) Cu gust de pelin (pl.) — 
Tot astfel. 6) Care emite, propagă sau 
recepționează sunete. 7) Trage ața după 
el — Divinitate păgână. 8) Imaginație noc-
turnă — Apicultor. 9) A-ți pune pofta-n 
cui — Uce! 10) Plac numai când se roşesc 
— Roade oase.

VERTICAL: 1) Unitate de măsurat, liniş-
tea — Zgârie-brânză. 2) Diminutiv femi-
nin — A face praf şi pulbere. 3) Apare 
numai primăvara şi… noaptea — Eleganță, 
distincție. 4) Porumb — Cununi! 5) Doi de 
i! — Stă pe cal. 6) Auxiliar al viitorului — 
Cel pățit tocmai la şfârşit! 7) Are! — In-
cursiune rapidă în teritoriul inamic (pl.). 
8) Vede lucrurile la suprafață. 9) Amabil 
la început! — Lăutar fără un pătrat agri-
col! 10) Asta a mai rămas — Una din am-
fitrioanele lui Ulise.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: n, l, p, m, m, recuperata, suparator, 

metalizari, mine, osut, unt, tiruri, iatac, ris, afro, 
usi, u, i, cara, sr, activitati, aula, emu, strana, apa, 
ib, tragic, avan, atine, atom, atei.

Pag. 36: pneu, infipta, relatie, rai, om, pa, rn, 
tel, nit, lovituri, usurel, mor, t, mc, intrebare, eac, 
teara, er, taranci, pua, mirati, tais, o, un, aa, ucis, 
dativ, vizate, agatatori, ai.

Pag. 37: a) farimicios, efemera, ga, rl, ada, cec, 
tar, inelar, itaca, daci, l, santos, l, icar, amare, zodi-
ac, bug, ac, ametiti, tarta, alai. b) bilaterala, reala, 
ocol, u, corsari, frac, ete, c, tatarca. cu, urator, 
rob, ii, apelat, asa, oticni, limita, lat, amagitoare. 
c) interpreta, merge, arat, p, ahotnic, lași, ege, 
s, analiza, ca, catena, lat, as, tauras, baa, uragan, 
indura, one, lautareste. d) incurabila, maltificat, 
p, eider, gi, eca, acteon, rang, tal, g, ss, asasina, 
otarit, nat, notat, bado, ari, aga, ir, literaturi.

Tatăl este chemat la 
școală:

– Fiul dv. a dese-
nat pe bancă o muscă, 
aproape reală, și mi-am 
zdrobit pumnul încer-
când să o omor.

– Ha! Să mă fi văzut 
pe mine, când am intrat 
în baie și, văzând în cadă 
un crocodil pictat, de 
frică, am ieșit printr-o 
ușă pictată...

*
Un bețiv urcă în 

tramvai și zice:
- Toate femeile alea 

din dreapta sunt niște 
curve… celelalte femei 
din stânga sunt niște 
proaste...

O femeie revoltată 
din rândul din dreapta 

spune:
- Cum, domnule, eu 

sunt curvă?
Bețivul:
- Bine, bine, treci în 

stânga…
*

La un magazin de 
electronice: „Aș dori să 
returnez acest aparat 
foto; toate selfie-urile ies 
în ceață!”... spune, foar-
te indignată, o stafie.
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ORIZONTAL : 
1. Vesele. 2. În-
veselit — Literă 
grecească. 3. 
Te face vesel — 
Unul blând care 
suge la două iz-
voare! 4. Teren 
agricol pătrat 
— Figură de co-
medie — Aparat 
de radio. 5. E o 
chestie de vii-
tor! — Ofițeri 
turci. 6. Înțe-
pături ironice 
— A sculpta. 7. 
Fricoşi la maxi-

mum — Ruteniu — Carte! 8. Vechii greci — Te-a născut. 9. 
Fluviu în Rusia — Unul care leagă pantofii. 10. Povestire 
care te face să râzi.

VERTICAL: 1. Sărbători antice cu râsete şi veselie. 2. Gen 
de literatură veselă — Copac de crâng. 3. Precum — Cu 
gura la urechi! (fem. pl.). 4. A folosi — Nedrept. 5. Mod de 
a ajunge să strănuți. 6. Fost (od.) — Curs de apă în Germa-
nia — Puțin soare! 7. Faptul de a spune lucruri vesele. 8. 
Vorbă veselă — A răsturna cu plugul brazde de pământ. 9. 
Nereuşită totală — Rămân după paşi. 10. Veselie generală.

ORIZONTAL: 
1. Căsătorie cu 
o persoană de 
rang inferior. 
2. Lucruri sim-
ple de înțeles. 
3. Cil răsucit! 
— Cerb din ți-
nuturile nor-
dice — Pătrat 
de teren agri-
col. 4. Cu gust 
înțepător  — 
Tempo rar (în 
muzică). 5. No-
bilă unguroaică 
— Pui de capră. 
6. Foarte pri-
ceput într-o materie. 7. Stă în vârful scării zoologice — 
Abis! — Orăşel în India. 8. Păr lipit pe cap! — A zbuciuma, 
frământa. 9. Obținut în mod ilegal — Aproximativ. 10. O 
nenorocire de proporții neobişnuite.

VERTICAL: 1. Predispus la tristețe. 2. Serveşte la pune-
rea în mişcare a unui avion — Sentiment de compasiune. 
3. A 10-a parte dintr-un tot — Mărețul fluviu egiptean. 4. 
Dețin — A dovedi adevărata față a cuiva; 5. Refren în cân-
tecele de colindă — Stă pe cal — Noroi. 6. Stă în mijlocul 
unui inel! — Armăsari. 7. Localitate în Norvegia — Afluent 
al fluviului Obi. 8. Natriu — Care se succede la anumite 
intervale, în acelaşi mod (f.). 9. A târî după sine — Nu 
permite niciun adaos! 10. Loc de plecare şi sosire a avioa-
nelor (pl.).

OR IZONTAL : 
1. Pasăre mică, 
de culoare ce-
nuşie, cu coada 
în permanentă 
mişcare; 2. Fă-
cut omogen; 3. 
Vârstă în baston 
(masc. pl.) — In-
sultă grea; 4. 
Simbolul erbiului 
— Loc pe unde 
se poate trece 
un râu, cu apa 
scăzută — Lac 
în Danemarca; 
5. Pasăre vânată 
pentru carnea ei 

gustoasă — Cifra cercului; 6. Deosebiți dintr-o mulțime 
— Posed; 7. Râu în Alsacia — Unealtă la războiul de țe-
sut (pl.); 8. Vai de capul lui! — Operă literară cu acțiune 
bogată şi multe personaje; 9. Cântece de slavă — Bucată 
mare de carne; 10. Libertate de acțiune.

VERTICAL: 1. Care se poate mânca; 2. A ucide — Capitala 
Perului; 3. Spate — Dar înnăscut de a se exprima în mod 
artistic; 4. De forma unei ogive — Steag turcesc; 5. Simbo-
lul beriliului — Numele grec al zeului Marte — Petre!; 6. 
Opus catodului — De culoare cenuşie; 7. Mişcare involun-
tară —...de Mirandola, celebru savant medieval; 8. Folosiți 
prea mult — Amândoi; 9. Pe ici, pe colo — Piatră acră; 10. 
Legături morale.

CUVINTE RARE: VAD, TIS, ILL, BUT, TUI, ARES

ORIZONTAL: 
1. Unul căruia 
îi place să se 
lamenteze. 2. 
A face legătura 
între două por-
țiuni ale unei 
lucrări — Afir-
mație, netă. 
3. Ei posedă 
— Băieții tăi — 
Răsuflare zgo-
motoasă.  4 . 
Strigătul ciorii 
— Mică însem-
nare. 5. Foarte 
ruşinos în soci-
etate — Omul 
fără bunic! 6. A face o schemă de acțiune. 7. A întări în 
focul luptei pentru viață — Uragan poetic. 8. Nelegate de 
realitate — Localitate în Franța. 9. Bate popa!— Unul căruia 
îi place să umble. 10. Ca-n palmă — Complet goală de orice 
conținut.

VERTICAL: 1. Medic care are cabinet particular. 2. Încoro-
nau fruntea învingătorilor în antichitate — Distruse de foc. 
3. Cap de acvilă! — De o mare dezvoltare (f. pl.) 4. Lac 
legendar în Egipt — Oasele bazinului. 5. Bârnă groasă de 
lemn — Orăşel în Polonia. 6. Rămas bun pentru totdeauna 
— Sculptor francez. 7. Calciu — Se înfurie când vede roşu! — 
Lună ebraică. 8. Luați pe sus. 9. Cândva, pe vremuri... — Pol 
electric. 10. Soi de şopârlă cu fața gabenă.

CUVINTE RARE: RAL — NOF — LAD.
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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
3 - 5 octombrie

Zonă joi, 
3oct.

vineri,
4oct.

sâmbătă,
5oct.

Haifa 27° 28° 27° 
Nazareth 29° 30° 31°

Tveria 34° 35° 34°

TelAviv 29° 29° 29°
Ierusalim 28° 29° 28°
Eilat 37° 38° 37°

*valorilereprezintămediazilei

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade3.10.2019

șekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3.45 3.51
1 euro 3.77 3.84
1 liră 

sterlină 4.24 4.32
1 leu 

românesc 0.80 0.83

BibliotecaFamiliavăpropunespreachiziționare:

Următoarele volume best-seller:
• YITZHAK 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?Ceartrebui 

săfacemînprivințaterorismului?

• Ultimul an din viața Elenei Ceausescu
Carteaporneștedelaundocumentdeexcepțiedescoperit
înarhivelefostuluiregimcomunist(păstratelaArhivele
NaționaleIstoriceCentrale):agendazilnicădeîntâlniria
EleneiCeaușescuîn1989.Bazându-sepeaceasta,Lavinia
Beteadescrienunumaiactivitateaceleiconsideratealdoilea
omdinstatșidinpartid,cișiîntreagarețeaaputeriiîn

ultimulanalcomunismuluiromânesc.Cuajutorullucrărilor
despecialitate,aldocumentelorCancelarieiComitetului

Centralșialmemoriilorunorfoștiinalțidemnitari,autoarea
reconstituiepractic,zicuzi,unanîntregdinviațaElenei
Ceaușescu.Asistămastfellatransformareasavanteide
renumemondialîn„sinistrasoție”a„odiosuluidictator”.

• Eshkol Nevo - Trei etaje
UncartierelegantdinTelAviv,unblocconstruitpetreietaje,
treifamiliilocuindpeceletreipalierediferitealeacestuia,
treipersonajeconturându-secapersonalitățidistincte,

treipoveștișitotatâteapretextepentruEshkolNevodea
exploraceletreiinstanțealepsihiculuiumanșidearepune
petapet,într-omanierăinedită,ocelebrăteoriefreudiană.

Volumele costă 80 de șekeli, inclusiv taxele de expediție și 
se pot procura sunând la tel. 0524-716004

Stimați abonați! Luna octombrie, luna sărbătorilor evreiești 
Tishrei, pune ca de fiecare dată la grea încercare poșta 
israeliană. Ne așteptăm ca în această perioadă, plicurile 

trimise să aibă întârzieri la destinație dar vă asigurăm că, în 
ceea ce ne privește, facem tot posibilul ca publicațiile să vă 

ajungă la timp. Vă mulțumim pentru înțelegere!
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Hotel Internațional Iași
Situat	în	centrul	orașului,	hotelul	face	parte	din	cel	
mai	modern	ansamblu	urbanistic	din	Moldova	(Palas)	
și	este	cea	mai	elegantă	locație	pentru	relaxare,	
evenimente	și	business	din	oraș.	Situat	în	centrul	
istoric,	cu	vedere	spre	Palatului	Culturii,	hotelul	
este	recunoscut	pentru	serviciile	sale	superioare,	

susținute	de	numeroasele	premii	dobândite.

VIZITAȚI

Localizarea	 centrală,	 proximitatea	 față	 de	
principalele	atracții	turistice	și	culturale,	serviciile	
moderne	de	cazare,	cu	acces	la	centrul	Spa,	sala	
de	fitness,	piscina	interioară,	jacuzzi-ul,	sauna,	
internetul,	 cât	 și	 parcarea	 gratuită	 întregesc	
serviciile	complete	pe	care	Hotelul	Internațional	le	
oferă.	Toate	camerele	au	aer	condiționat,	televizor	
LED	conectat	la	canale	naționale	și	internaționale,	
minibar,	facilități	de	preparare	pentru	ceai	și	cafea,	

birou,	seif	și	o	baie	dotată	cu	duș	sau	cadă.

www.hotelinternationaliasi.ro
+40332 110 072,  +40332  110 060

A PATRA FIICĂ
esteistoriauneifete,a

patranăscutăîntr-ofamilie
evreiascădintr-unorășel
deprovincie,lascurttimp
înaintedeîncepereacelui
dealdoilearăzboimondial.
Autoareadovedeșteo
puternicăcapacitatede
evocareatimpurilorșia

locurilor,opilduitoarelecție
defrumosșideiubire.

Romanulpuneinevidență
talentulșiinventivitatea
autoarei,iaracuratețea

descrierilorsporeșteputerea
luideatracție.Indubitabil,
estecelmaireușitroman
depânăacumalscriitoarei
MadeleineDavidsohn

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

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




