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Despărțirile de după alegeri

După scindare, cele două noi 
facțiuni vor fi Noua Dreaptă pe 
de o parte și Căminul Evreiesc 

– Uniunea Națională pe de altă parte.
Scindarea a fost aprobată după o 

serie de amânări și în ciuda opoziției 
din partea unor importanți membri ai 
formațiunii Yamina. Totuși, conform 
înțelegerii dintre părți dinaintea ale-
gerilor, scindarea a avut loc în cele din 
urmă.

În cadrul dezbaterii din comisie, 
care a durat doar câteva minute, par-
lamentarul Matan Kahane din Noua 
Dreaptă a spus: „Așa cum le-am 
promis alegătorilor noștri, vrem 
scindarea.”

Parlamentarul Ophir Sofer din Uni-
unea Națională a spus că speră ca cel 
puțin Căminul Evreiesc și Uniunea 
Națională să nu se scindeze în două 
facțiuni.

Cu câteva zile în urmă, comisia de 
reglementare avea programată o întru-
nire în vederea aprobării scindării, dar 
după o ședință de cabinet și serviciul 
de rezervă al parlamentarului Kahane, 
audierea a fost anulată.

Comisia de dispoziții a celui de-al 22-lea Knesset a aprobat în 
unanimitate scindarea formațiunii Yamina în două facțiuni, conform 

solicitării părților componente ale formațiunii

Israelul fără Guvern

Declarația a fost făcută sâmbă-
tă noaptea de surse apropia-
te președintelui.

Netanyahu are termen până la 24 
octombrie pentru încropirea unei coa-
liții majoritare. Dacă nu reușește acest 
lucru și dacă va fi împuternicit Gantz 
în acest sens, liderul Alb-Albaștrilor va 
avea răgaz pentru formarea guvernului 
până pe 21 noiembrie. Dacă și încercă-
rile sale dau greș, atunci va mai exista 
un răgaz de trei săptămâni în care orice 
membru al Knessetului poate încerca 
să formeze un guvern.

În primul tur de scrutin din luna aprilie, Rivlin și-a exercitat op-
țiunea de prelungire a mandatului lui Netanyahu cu 14 zile. După al 
doilea tur de scrutin din luna septembrie, Netanyahu a fost mandatat 
să formeze un guvern majoritar pe baza puternicei sale aripi de dreap-
ta, formată din 22 parlamentari și a alianței ultra-ortodoxe.

Pentru formarea unui guvern e necesară o majoritate de 61 locuri 
în Knessetul de 120 locuri din Israel, rezultat puțin probabil să fie 
obținut de către orice partid fără sprijin din partea altor partide. Ri-
vlin a încurajat un guvern de uniune, care să fie împărțit în mod egal 
între Netanyahu și Gantz, fiecare ocupând funcția de premier timp 
de doi ani.

Dacă Netanyahu e acuzat în oricare din cele trei cazuri de corupție 
în care e implicat, el ar urma să-și ia concediu, în acest timp Gantz 
urmând să devină „premier interimar”.

E puțin probabil ca preşedintele Reuven Rivlin să-i acorde 
premierului Benjamin Netanyahu un răgaz suplimentar 

pentru formarea unui guvern majoritar şi probabil că-l va 
autoriza pe liderul Alb-Albaştrilor, Benny Gantz, în acest sens

Luptă pentru putere

Katz a avut grijă să-i 
arate un respect 
profund lui Ne-

tanyahu, după ce acesta 
i-a încredințat portofoliul 
Ministerului Afacerilor Ex-
terne. Dar, parlamentarul 
Nir Barkat a demonstrat 
că se poate vorbi despre 
candidatură în era post-
Netanyahu din Likud, fără 

a-l jigni pe premier.
Barkat a găzduit-o pe însăși Sara Netanyahu la 

un eveniment politic important de acum două săp-
tămâni, unde și-a lansat oficial autobiografia, dar de 
fapt și-a lansat oferta de succesiune la șefia Likud după 
Netanyahu.

Într-un interviu acordat în weekend, Barkat l-a 
umilit pe parlamentarul Gideon Saar care a spus că e 
gata să candideze împotriva lui Netanyahu dacă se vor 
organiza alegeri primare. Barkat a spus că va candi-
da doar după ce Netanyahu va pleca de la conducerea 
partidului Likud. „În vreme de criză, un lider trebuie 
susținut și cred că declarația lui Saar a fost o greșeală”, 
a spus Barkat. „Nu voi candida împotriva lui Netanya-
hu. Îi urez viață lungă în funcție. Dar atunci când va fi 
timpul să plece, eu voi fi următorul premier.”

Ministrul de Externe, Israel Katz, e al treilea 
candidat din Likud care a dat de înțeles că va 
candida la succesiunea lui Netanyahu, la un 
miting organizat în fața sukkah-lei sale din 

moshavul Kfar Ahim

Israel
Katz Reuven 

Rivlin
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Ioana TOFF

Stăpânul lumii a înnebunit

Orice om din Ori-
entul Mijlociu cu 
capul pe umeri 

și responsabil înțelege că 
acțiunile liderului de la Wa-
shington sunt ale unui om 
care și-a pierdut mințile. 
Amenințările lui Trump că 
distruge Iranul și acum că 
va culca la pământ econo-
mia Turciei par că vor arun-
ca America într-un razboi de 
talie mondială. Trump este 
în conflict cu toate marile 
puteri, afirmațiile sale scan-
dalizează liderii mondiali și acțiunile sale 
din politica externă pun la grea încercare 
chiar și pe cei mai experimentați diplomați.

Profitând de această „aură negativă” din 
jurul președintelui american, liderul turc, 
Recep Tayyip Erdogan, a identificat rapid 
un moment oportun ca, odată cu retragerea 
americană din nordul Siriei și abandonarea 
aliaților kurzi, să se impună în fața vechilor 
săi dușmani. Erdogan și-a mobilizat rapid 
forțele și a lansat operațiunea, numită iro-
nic „Izvorul Păcii”, și a intrat în forță în 
Siria.

Împreună cu obiectivul declarat de a-i 
îndepărta pe kurzi de la graniță, guvernul 
turc și-a exprimat intenția de a crea o „zonă 
sigură” printr-o o anexare substanțială a 
unei bucăți din teritoriul sirian în care unii 
dintre cei patru milioane de refugiați aflați 
în prezent în Turcia, să se poată reintegra.

Unii numesc această campania „curățare 
etnică”, în timp ce alții îi spun în mod des-
chis ca fiind un „schimb de populație” în 
care se înlocuiesc kurzii cu arabi.

Luptătorii kurzi care sunt cunoscuți ca 
fiind curajoși și capabili, au luptat ani în-
tregi cu Statul Islamic și au suferit pierderi 
foarte grele. Acum ei se confruntă cu forțele 
turce pe cont propriu, fiind abandonați de 
aliații lor americani. Mișcarea surprinză-
toare a lui Trump a venit în ciuda aver-
tismentelor venite chiar din partea pro-
priului său partid politic care se teme de o 

renaștere în masă a luptătorilor ISIS ce ar 
putea facilita reapariția ororilor și genoci-
dului abia stăvilit.

Președintele Trump a decis să-i acorde 
lui Erdogan - liderul anti-american, anti-
israelian, islamist, al cărui refuz de a lupta 
contra ISIS a împins în primul rând forțele 
americane în alianța cu kurzii - statutul de 
înlocuitor al forțelor americane și, colac 
peste pupăză, l-a invitat la Washington.

Pentagonul a încercat să reducă la mi-
nimum daunele, în timp ce liderii noștri 
din Ierusalim au fost surprinși de mișcare 
și șocați de implicațiile sale. Trump a mai 
anunțat că va zdrobi Statul Islamic, dacă 
vor începe luptele din nou.

Americanii se întreabă pe bună drep-
tate de ce ar trebui să lupte într-un răz-
boi pe care l-au câștigat deja și pe cine vor 
mai avea aliați acum când kurzii au fost 
sacrificați.

De data aceasta liderul Hezbollah, 
Hassan Nasrallah a avut dreptate când, cu 
ani în urmă, le-a spus kurzilor că „marii 
aliați îi vor vinde ca pe sclavi când nu vor 
mai avea nevoie de ei”.

Este timpul când cei mai fideli 
susținători ai lui Trump din regiune sunt 
convinși că lucrurile au ieșit de sub control. 
În aceste condiții, cine știe la ce să ne mai 
așteptăm când Donald Trump își va dez-
vălui „mare plan de pace” dintre israelieni 
și palestinieni.
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Dragoș NELERSA 

Reîntoarcerea terorismului antisemit

Fiara antisemitismului și-a arătat 
din nou colții. Chiar în ziua sfântă 
de Yom Kippur, în Germania, un 

nebun a atacat o sinagogă. Imaginile so-
site prin canalele media sunt teribile. Un 
individ înarmat a încercat fără succes să 
intre cu forța într-o sinagogă din orașul 
Halle. Extremistul a ucis apoi un trecă-
tor și a împușcat mortal încă o persoană 
la un restaurant din apropiere.

În ciuda știrilor teribile, publicul is-
raelian nu se angajează în acțiuni con-
crete pentru a înăbuși sau preveni astfel 
de acțiuni antisemite. Israelienii nu au 
o voință reală de a se interesa de soarta 
evreilor din Diaspora. După ce ascultă 
știrile îngrozitoare, israelienii se întorc 
la programul lor zilnic, uitând repede de 
necazurile fraților lor evrei. Majoritatea 
israelienilor nu sunt deloc interesați de 
ceea ce se întâmplă dincolo de granițele 
țării lor.

Miniștrii guvernamentali care susțin 
sus și tare că evreii europeni trebuie să 
imigreze în Israel, sunt aceiași miniștri 
care nu au făcut nimic pentru a facilita 

aliaua evreilor europeni. 
Întrebați evreii din Franța. 
Vă vor spune că Statul Isra-
el sub Benjamin Netanya-
hu s-a angajat într-o retori-
că drăguță dar, în practică, 
a făcut foarte puțin pen-
tru a permite miilor de 
potențiali imigranți să-și 
găsească o casă în Israel.

Președintele Agenției 
Evreiești, Itzhak Herzog, 
și-a exprimat profunda îngrijorare cu 
privire la interesul limitat al israelienilor 
pentru manifestările antisemitismului 
răspândit în întreaga lume.

Herzog, care petrece mult timp dis-
cutând cu comunitățile evreiești din Eu-
ropa și SUA, a auzit în ultima vreme tot 
mai multe confesiuni ale evreilor care se 
simt acum amenințați în țările pe care le-
au considerat sigure timp de zeci de ani.

Organizațiile europene pentru drep-
turile omului au avertizat că rapoartele 
publicate în Europa despre antisemitism 
reprezintă foarte puțin în comparație cu 

ceea ce se întâmplă de fapt pe 
teren. Evreii din diaspora nu se 
simt suficient de siguri, trăiesc 
cu un sentiment de teamă care 
le pătrunde în viața de zi cu zi 
și dăunează sentimentului lor 
general de securitate.

Datele prezentate la în-
ceputul acestui an în cadrul 
conferinței Congresului Evre-
iesc American la Washington, 
au scos la iveală faptul că sen-

timentul de securitate al evreilor, chiar 
și în Statele Unite, este într-adevăr în 
scădere, iar în Europa această tendință 
se agravează cu fiecare zi care trece.

Președintele Agenției Evreiești, 
Itzhak Herzog, are nevoie de o mai mare 
susținere a guvernului pentru a fi alături 
de frații noștri din Diaspora.

Evenimentul de Yom Kippur din 
Halle este o expresie îngrozitoare a ceea 
ce se întâmplă în Europa și, dacă nu l-ar 
fi împiedicat pe criminal poarta sinago-
gii bine închisă, cine știe ce tragedie s-ar 
fi putut întâmpla.

Itzhak Herzog

V. MIREUȚĂ

Știri pe scurt

Ac t r i ț a 
română 
Ta m a r a 

Buciuceanu a 
decedat, marți, 
la vârsta de 90 
de ani. Actrița 
fusese internată 
la 2 octombrie în spitalul Eli-
as din București, pe „fondul 
acutizării unor probleme car-
diace mai vechi’’.

Tamara Buciuceanu a 
primit peste 20 de premii 
pentru interpretare. A fost 

distinsă cu titlul 
onorific de So-
cietar de onoa-
re al Teatrului 
Național Bucu-
rești (2004) și a 
primit o stea pe 
Aleea Celebrită-

ților din Piața Timpului din 
București (2011) în semn 
de prețuire a impresionantei 
sale activități artistice. Preșe-
dinția României i-a acordat, 
la 23 iunie 2014, Ordinul 
Național „Steaua României” 

în grad de Cavaler, „în semn 
de înaltă apreciere, pentru 
remarcabilele interpretări ar-
tistice susținute pe cele mai 
importante scene din țară, 
pentru dragostea, dăruirea și 
talentul de care a dat dovadă 
în promovarea artei teatrale”. 
La 23 octombrie 2014, a fost 
decorată cu Ordinul Coroana 
României în grad de Ofițer.

*
La inițiativa Ambasadei 

României în Franța, susținută 
de Primăria orașului Paris, o 
porțiune de pe promenada 
Senei, în vecinătatea Turnului 
Eiffel va primi denumirea de 
„Regina Maria”. Mai exact, 
este vorba de secțiunea de pe 

malul stâng al Senei, dintre 
Pont d’Iéna și capătul bd. 
Suffren.

„Dorim, printr-un astfel 
de gest, să aducem omagiu 
celei care în urmă cu 100 de 
ani pleda cauza României la 
Conferința de Pace de la Pa-
ris și care a rămas în suflete-
le românilor drept „Mama 
răniților” și „Regina Întregi-
toare”, au declarat autoritățile 
române.
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Trafic de antichități

Monedele din perioada lui Alexandru cel Mare 
erau transportate din Autoritatea Palestiniană 
în Gaza, prin Israel.

Aceste monede din era elenistică au fost bătute acum 
2.300 ani în timpul domniei lui Alexandru cel Mare sau la 
scurt timp după moartea sa. O parte din ele au fost făcute 
în orașul Amphipolis. Sunt monede foarte rare și prețioa-
se, de o valoa-
re culturală 
deosebită.

Monedele 
au fost găsite 
într-un cami-
on ce trans-
porta materi-
ale textile din 
Gaza cu ocazia 
unui control 
de rutină efectuat la punctul de trecere Kerem Shalom.

Personalul Autorității Punctelor de Trecere a Frontierei 
a confiscat monedele și le-a predat Ofițerului de Personal 
al Administrației Civile pentru Arheologie.

 Se redeschid acordurile economice cu palestinienii

Timp de opt luni, palestinienii au 
refuzat încasarea taxelor strânse 
de Israel în numele lor și s-au acu-

mulat în total circa 500 milioane șekeli. 
Refuzul izvorăște din solicitarea palesti-
nienilor de renegociere și actualizare a 
Acordului de la Paris datând din 1994.

Printre altele, palestinienii cer înlă-
turarea restricțiilor aplicate exporturilor 
palestiniene în Israel și în alte țări și a 
importurilor din Autoritatea Palestini-
ană. Restricțiile au fost impuse din ca-
uza temerilor israelienilor că produsele 

cumpărate la prețuri mici de AP ar putea 
ajunge în Israel.

Potrivit unei importante surse pales-
tiniene, există deja consens asupra mai 
multor modificări importante care-i vor 
permite Autorității Palestiniene să avan-
seze spre obținerea independenței econo-
mice. După ce a refuzat ani de zile re-
deschiderea acordului, Israelul a acceptat 
recent un compromis inițiat de Ministrul 
de Finanțe, Moshe Kahlon, cu sprijinul 
sectorului de apărare. Abordarea lui Ka-
hlon, susținută de premierul Benjamin 

Netanyahu și coor-
donată de întregul 
sector de apărare 
– agenția Shabak, 
Administrația Ci-
vilă din Yehuda și 

Shomron și Tzahal – pornește de la pre-
miza că liniștea în Yehuda și Shomron e 
rodul unei situații economice rezonabile 
și că o economie palestiniană stabilă e în 
interesele Israelului.

Astfel, iau sfârșit lunile de luptă pen-
tru putere dintre Israel și AP, palestinienii 
decizând în cele din urmă, contrar pozi-
ției declarate de președintele Autorității 
Palestinene, Abu Mazen, să ajungă la un 
compromis din cauza poziției financi-
are dificile a Autorității și în schimbul 
redeschiderii acordurilor economice cu 
Israelul.Şaizeci şi nouă şi de monede vechi şi rare din 

perioada lui Alexandru cel Mare au fost confiscate 
în timp ce se încerca introducerea lor ilegală în 

Fâşia Gaza, prin punctul de trecere Keren Shalom

În cadrul demersului ce au permis recent transferarea încasărilor 
de taxe către Autoritatea Palestiniană, Israelul a fost de acord cu 
redeschiderea Protocolului pentru Relații Economice, cunoscut şi 

sub denumirea „Acordurile de la Paris cu AP”

Soldați la datorie

„Eram într-o misiune de patrulare de rutină la punctul 
de trecere a-Zaayim în apropiere de Ierusalim”, a spus 
soldatul despre incident. „Știm că de fapt, în Israel, 

nu există rutină iar surprizele pot apărea atunci când te 
aștepți mai puțin. Aceasta este și o perioadă de vacanță și 
știam că trebuie să verific fiecare suspiciune pe care o am, 
pentru a proteja cetățenii Statului Israel cât mai bine. Când 
un vehicul a ajuns la punctul de trecere, pasagerii mi s-au 
părut confuzi și ezitanți. Comportamentul lor mi s-a părut 
suspect”, a continuat militarul. „Am oprit imediat vehicu-
lul și le-am spus să coboare, în timp ce alți colegi, soldați, 
au venit să mă susțină. După ce pasagerii au coborât, am 
început să verificăm vehiculul cu atenție.”

Soldații au descoperit o armă automată sub scaunul 
șoferului pe care bărbatul încerca să o contrabandeze în Isra-
el. Mașina a fost desfăcută bucată cu bucată și s-au găsit alte 
8 arme ascunse în caroserie. Comandantul batalionului a 
lăudat reușita soldaților săi: „Luptătorii noștri vor continua 
să își desfășoare munca profesional și hotărât, să-i protejeze 
pe cetățenii Statului Israel chiar și în timpul sărbătorilor”.

Sgt. Idan Bachar, un soldat în batalionul de tranzit 
al Poliției Militare, a descoperit luni o tentativă de 

contrabandă cu arme peste Linia Verde
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Captură masivă de arme 

Au fost arestați 13 suspecți în 
cadrul intensificării operați-
unilor derulate de autorități 

împotriva crimei organizate și a va-
lului de crime împotriva comunită-
ții arabe din țară. 

Operațiunea a avut loc la câteva 
ore după ultima crimă ce a lovit co-
munitatea arabă când vineri noaptea 
un tânăr de 21 ani a fost împușcat 
mortal, posibil din cauza unei dispu-
te în familie. A fost a 74-a victimă ara-
bă a unei serii de ucideri derulate de 
la începutul anului. Liderii locali au 
organizat sâmbătă o ședință operativă 
în care au cerut intervenția poliției și 
au avertizat cu privire la posibilitatea 
producerii altor atacuri după crimă. 

Alți trei arabi au fost împușcați 
și răniți în alte incidente în timpul 
nopții de luni; Sheikj Ali al-Danaf (40 
ani) a fost rănit grav prin împușcare 

în Ramle; un bărbat de circa 20 ani a 
fost rănit grav în Haifa; iar un inginer 
în jur de 50 ani a fost rănit moderat 
în orașul Rahat. Joia trecută, politicie-
nii arabi au condus un protest dinspre 
Majd al-Krum, pe Șoseaua 6 până în 
capitală, unde s-au întâlnit cu Minis-
trul Siguranței Publice Gilad Erdan 
și Comisarul de Poliție Motti Cohen. 
Erdan a promis că va aloca 600 ofițeri 
pentru gestionarea crimelor violente 
și stârpirea crimei organizate.

Poliția israeliană a găsit sâmbătă un depozit ilegal cu câteva mii 
de gloanțe în timpul unor razii efectuate în localitatea Ara

Granița de foc

Protestatarii au aruncat cu pietre și 
explozive în trupele care au ripostat 
cu gaze lacrimogene și muniție rea-

lă. Ministerul sănătății condus de Hamas 
a declarat că în încleștările de forțe au fost 
răniți 49 palestinieni, dintre care 21 cu 
muniție reală.

Într-o filmare, se vede o grenadă fumige-
nă explodând într-o mașină Tzahal în tim-
pul revoltelor de la graniță. În filmarea re-
alizată în tabăra palestiniană, nu e clar cine 
a aruncat grenada dar se vede cum soldații 
se îndepărtează de mașina din care iese fum, 
în timp ce palestinienii aleargă spre gardul 
de frontieră, câțiva dintre ei aruncând cu 
pietre în direcția soldaților.

Începând din martie 2018 palestinienii 
organizează săptămânal la graniță proteste 
din seria „Marșul Întoarcerii”. Israelul i-a 
acuzat pe conducătorii Hamas din Gaza 
că se folosesc de atacurile asupra trupelor 
în încercarea de a trece ilegal de gardul de 
securitate. 

În urma ciocnirilor de forțe de săptămâ-
na trecută în care a fost ucis un palestinian, 
dinspre Gaza s-au tras două proiectile înspre 
Israel. Tzahal a declarat că acestea au căzut 
aproape de graniță, aterizând pe teritoriul 
deținut de Hamas. Luna trecută, o delegație 
a serviciilor secrete egiptene a făcut o vizită 
în Israel de teama izbucnirii unui conflict 
între Israel și Hamas în Fâșia Gaza, pe fon-
dul impasului politic din Ierusalim.

Peste 4.000 de demonstranți 
palestinieni au participat vineri 
la protestele săptămânale de la 
granița Fâşiei Gaza cu Israelul, 

proteste soldate cu câteva sute de 
răniți în urma ciocnirilor cu trupele 

israeliene

Colaboratori ai Hamasului

Luni, ministrul de inter-
ne, Aryeh Deri, a semnat 
ordinele administrative 

de interzicere a părăsirii țării de 
către cei patru suspecți de tero-
rism, după ce oficialii de secu-
ritate i-au prezentat ministrului 
dovezi ale legăturilor celor patru 
suspecți cu Hamas și activitățile 
lor anti-israeliene.

Cei patru au fost identificați în 
persoanele lui Muhammed Toufik 
Hassan Shalabi, Ameen Rashid Mo-
ussa Shweiki, Hanadi Muhammed 
Salad Maqauwi și Hadija Ahmad 
Ibrahim Abu Jala.

Potrivit informațiilor furnizate 
de ministrul Deri, cei patru sunt ac-

tiviști teroriști importanți în cadrul 
Hamas, ei fiind implicați în eforturile 
de escaladare a tensiunilor la Munte-
le Templului. Acordarea permisiunii 
de părăsire a țării ar fi reprezentat în 
cazul lor o problemă majoră de secu-
ritate pentru statul israelian, a stipulat 
Deri la semnarea ordinului de interic-
ție aeriană.

Ministerul Israelian de Interne a luat decizia de a intezice 
părăsirea țării de către patru arabi bănuiți de colaborare  

strânsă cu organizația teroristă Hamas
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Ac a d e -
mic i an 
Profesor 

Doctor, direc-
toarea „Institu-
tului de Biolo-
gie Celulară și 
Moleculară Ni-
colae Simiones-
cu” împlinește 
40 de ani de în-
cercări de desci-
frare a secretelor 
vieții celulei în 
favoarea sănătății omului și organizează un simpozion aniversar, la 
care sunt invitat să particip.

În urmă cu 1 miliard și jumătate de ani, a apărut pe planeta Pământ 
un microorganism cu numele de protozoa care împlinea toate criteriile 
unei entități vitale independente, adică posibilitatea de a trăi. Aceas-
tă primă celulă, conform principiului universal al progresionismului 
vieții (vital impetus) expus de Henri Bergson în cartea sa „l’Evolution 
Creatrice”, îl crează pe om. Ce este omul de facto: o federație de ce-
lule, de câte celule? Răspunde Proiectul „Human Cell Atlas” în anul 
2016: 37.200.000.000.000 de celule, de cărămizi ale corpului omenesc. 
Complexitatea în permanentă mișcare, uneori atingând viteza luminii, 
suntem noi oamenii. 

Din această imensă complexitate pe care abia începem să o 
cunoaștem, Maya Simionescu și-a ales să studieze în special, dar nu nu-
mai, cărămida din care au fost creați pereții celor 80.000 de kilometri, 
de două ori lungimea ecuatorului planetei pământ, de vase. Puse cap la 
cap toate capilarele arteriale, venoase, arteriole, artere și vene, realizează 
această traiectorie. Cărămida din care sunt formați acești pereți, este 
celula endotelială. Leziunea acestei celule dă naștere la arterioscleroză, 
diabet, accidente vasculare cerebrale și infarctul cardia; aceste boli sunt 
cauzele principale ale morții omului. Ei i se dedică Maya Simionescu 
și noi serbăm azi acest simpoziom aniversar de 40 de ani. 

Colaborarea soților Simionescu cu deținătorul premiului Nobel, 
George Emil Palade, de la Universitatea Yale reprezintă istoric perioada 
de „enlightment” a biologiei celulare din România în perioada sumbră 
a cortinei de fier. Maya Simionescu astăzi se află în frontul cercetărilor 
prin colaborarea sa cu cercetătorii din Israel în domeniul celulelor sușe. 

Astăzi, Institutul de biologie celulară și moleculară Nicolae Simi-
onescu, a fost numit centru de excelență al Comunității Europene. 
Această numire simbolizează cu demnitate patriotică că între posibil 
și imposibil nu există bariere.

Diaspora în pericol

Președintele Comisiei pentru comunită-
țile de români din afara granițelor ță-
rii, deputatul Constantin Codreanu, a 

transmis o declarație politică în Parlamentul 
României, prin care trage un semnal de alarmă 
cu privire la soarta Ministerului pentru Ro-
mânii de Pretutindeni. Deputatul arată că a 
discutat cu mai mulți lideri ai PNL, dar nu a 
obținut nicio asigurare că se va renunța la ideea 
desființării Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni.
„RENUNȚAȚI LA POPULISMUL IEFTIN 
AL DESFIINȚĂRILOR ȘI TĂIERILOR!”

Diaspora românească a ajuns a cincea cea 
mai mare din lume, conform unui raport al 
Organizației pentru Cooperare și Dezvolta-
re Economică (OCDE). În ultimii opt ani, 
630.000 de copii români s-au născut în afa-
ra granițelor țării. Numărul total de români 
de peste hotare a trecut deja de pragul de 10 
milioane în comunitățile istorice, Republica 
Moldova și Diaspora. În prezent, numărul 
românilor de peste hotare este aproape egal 
cu cel al concetățenilor rămași în țară, rata de 
emigrare din România fiind una alarmantă. 

„Am ajuns să fim priviți pe arena 
internațională ca o națiune a exodului conti-
nuu. Fără politici ferme și o strategie consec-
ventă, în următorii 10-15 ani, națiunea româ-
nă va fi deja una preponderent diasporală sau 
expatriată”, avertizează Constantin Codreanu.

Românii de peste hotare se confruntă cu 
numeroase probleme, între care multe țin de 
amenințarea cu pierderea identității naționale 
și culturale. „Fac apel către noua guvernare a 
țării: renunțați la orice intenție de dizolvare a 
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni! 
Trebuie să consolidăm această instituție!”, este 
mesajul deputatului Constantin Codreanu.

Constantin 
Codreanu
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România are un nou premier

Dintr-un total de 464 de parla-
mentari s-au înregistrat 238 
de voturi, pentru adoptarea 

moțiunii de cenzură. În urma acestui 
vot, Guverul Dăncilă a căzut.

Președintele Klaus Iohannis l-a de-
semnat marți pe liderul PNL, Ludovic 
Orban, în funcția de prim-ministru.

„După consultările cu partidele po-
litice parlamentare și formațiunile poli-
tice parlamentare, am tras concluzia pe 
care am spus-o și după prima rundă de 
consultări: că se conturează un guvern 
în jurul PNL. Personal, cred că alegerile 
anticipate sunt o soluție, dar nu acum, 

cu Guvernul Dăncilă interimar. Fie-
care zi în plus cu acest guvern eșuat 
este o zi pierdută pentru România. 
(...) Așadar am decis să desemnez ur-
mătorul prim-ministru al României 
în persoana domnului Ludovic Orban, 
președintele PNL, președintele celui mai 
mare partid din Opoziție, promotorul 
principal al moțiunii de cenzură. Așa 
este democratic corect, așa se 
va întâmpla”, a declarat șeful 
statului, la Palatul Cotroceni.

Conform Constituției Ro-
mâniei, în termen de 10 zile 

de la desemnare, premierul nominalizat 
trebuie să întocmească lista cu membrii 
Cabinetului și programul de guvernare 
și să le trimită pentru dezbatere Camerei 
Deputaților și Senatului.

Vreme capricioasă

Cinci persoane au fost 
rănite, când un fulger 
a lovit o plajă din su-

dul Israelului. Incidentul s-a 
produs pe plaja Zikim situată 
în apropiere de sudul orașului 
Ashkelon.Un bărbat în vârstă 
de 20 de ani este în stare critică, 
o femeie de 30 de ani este grav 
rănită, iar o altă tânără de 20 de 
ani se află într-o stare stabilă și 
moderată. Cei trei sunt membri ai 
unei familii din sudul orașului Be-
er-Sheva care veniseră să facă plajă.

Alte două persoane au fost, de 
asemenea, rănite ușor. Răniții au 
fost transportați la Centrul Medical 
Barzilai din Ashkelon.

„Erau doi tineri inconștienți pe 
plajă și unul foarte amețit care nu 
mai știa ce vorbește”, a spus para-
medicul MDA, Keren Slobodnik, 
unul dintre primii care au ajuns la 
fața locului.

„A început să plouă și am vrut să 

ne împachetăm lucrurile”, a spus un 
martor ocular. „Brusc, de nicăieri a 
fost un fulger foarte puternic. Am 
văzut un tip care se agita pe plajă, 
așa că am alergat să văd ce se în-
tâmplă și am văzut oameni întinși 
pe nisip. Un bărbat avea pantalonii 
arși, pe jumătate sfâșiați și părea 
paralizat”. 

Plajele israeliene au fost aglome-
rate în ultimele zile din cauza vremii 
frumoase și a vacanței de Sukkot. 

„Miercuri și joi mai există șanse 
mari de fulgere și furtuni”, a spus 
meteorologul Tzahi Wachsman.

După ce luni o căldură aproape sufocantă s-a aşezat peste 
țara noastră, marți Israelul a fost cuprins de furtună cu ploi 

abundente, fulgere şi tunete

Senatul şi Camera Deputaților a României s-au reunit joia trecută în 
şedință comună pentru dezbateri şi vot asupra moțiunii de cenzură 

împotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dăncilă

Voluntarii de la unitatea de salvare 
a poliției Eilat-Eilot au salvat marți o 

mamă şi pe fiica ei, care s-au rătăcit în 
Canionul Roşu din Negev

Pierduți în deșert

Mama, în vârstă de 50 de ani, și fiica ei 
de 14 ani au plecat într-o excursie în 
Canionul Roșu din Munții Eilat; ele 

s-au rătăcit și au rămas toată noaptea în deșert 
fără apă.

Abia spre dimineață, după ce au mers mai de-
parte, au reușit să prindă semnal la telefon și au su-
nat la poliție. Găsirea lor a depins de funcționarea 
singurului tele-
fon care mai 
avea numai 3% 
din baterie și se 
putea stinge în 
orice secundă.

Zece volun-
tari de la uni-
tatea de salvare 
au pornit la drum și au reușit să localizeze mama 
și fiica rătăcite. Ele au fost tratate la fața locu-
lui, deoarece erau deshidratate, apoi au început 
drumeția până la un punct de întâlnire accesibil 
automobilelor de teren.

Poliția recomandă planificarea în avans a ex-
cursiilor de drumeție, inclusiv durata expediției și 
informarea unei alte persoane care nu se află în că-
lătorie cu privire la traseul ce urmează a fi urmat; 
în cazul în care se pierde contactul cu drumeții, 
persoana de contact trebuie să anunțe poliția și 
oficialii de salvare urgent.

Klaus
Iohannis

Ludovic 
Orban
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Apel respins

Avocatul Ariel care îl re-
prezintă pe Yigal Amir, 
a spus: „Din păcate, nu 

a avut loc nici o discuție reală 
referitoare la cererile lui Amir.”

Drepturile lui Amir au fost 
retrase în urma unei convorbiri 
telefonice avute de acesta cu Eli-
asi în care Amir a încercat să-l 
recruteze pentru înființarea unui 
partid politic care să-i promoveze 
eliberarea din închisoare.

În urma convorbirii telefonice, 
lui Amir i-au fost interzise mai mul-

te drepturi, incluzând apelurile tele-
fonice cu soția și vizitele acesteia. De 
asemenea, el a fost trimis la izolare 
timp de o săptămână.

Oficial reținut

Poliția a confirmat 
că Adnan Ghaith, 
un înalt oficial pa-

lestinian, a fost reținut, 
dar nu s-a dezvăluit mo-
tivul arestării. 

Potrivit forțelor de 
securitate palestiniene, 
Ghaith a fost arestat într-
un raid asupra casei sale 
din Silwan, un cartier 
palestinian din Ierusali-
mul de Est.

Au fost arestați de 
asemenea Shadi Mutawar, secretar 
general al mișcării Fatah din Ieru-
salim, și Yasser Darwish, secretar 
general al mișcării Fatah în Isawiya, 
un cartier palestinian din Ierusali-
mul de Est.

La rândul său, purtătorul de cu-
vânt al poliției israeliene a declarat 
că „alți doi suspecți au fost arestați 
de poliție și interogați”.

Oficialii au fost arestați de mai 
multe ori pentru colaborare cu ser-
viciile de securitate palestiniene și 
obstrucționarea vânzării de case și 
proprietăți palestiniene în oraș către 
asociații de coloniști.

Ghaith a fost chemat la interoga-
toriu la 25 septembrie, fiind suspec-
tat de încălcarea unei legi israeliene 
ce interzice activitățile Autorității 
Palestiniene în Ierusalim.

Curtea Supremă a respins duminică apelul lui Yigal Amir 
împotriva restricțiilor care i-au fost impuse în închisoare după 
discuția sa telefonică cu Yoav Eliasi, un artist israelian de rap 

şi activist politic de dreapta, cunoscut după numele său de 
scenă „Umbra”

„O pedeapsă 
disproporționată”

La momentul arestării, ea se întorcea în 
Israel din India și făcuse o escală la Mos-
cova în așteptarea avionului de legătură.

La aflarea verdictului, Ministerul de 
Externe a declarat: „E o pedeapsă grea și 
disproporționată pentru o tânără israelia-
nă fără cazier care aștepta cursa de legătură 
la Moscova, în drum spre Israel. Din păcate, 
autoritățile ruse nu au dat curs până acum 
pledoariilor noastre de a trata incidentul în 
concordanță cu arestarea sa.”

Cabinetul premierul Benjamin Netanya-
hu a declarat într-un comunicat de după 
pronunțarea sentinței că premierul „a acționat 
personal în legătură cu Naama Issachar în ul-
timele săptămâni. Primul ministru a discutat 
problema cu președintele rus Vladimir Putin 
cu ocazia vizitei sale din 12 septembrie la Soci 
și a ridicat din nou această problemă în discuția 
lor telefonică de la începutul săptămânii.”

Totodată, autoritățile din Israel au fost 
în legătură cu Issachar pe toată durata 
detenției acesteia. Israelul a transmis un me-
saj clar: „pedeapsa cerută de procurorul rus 
e disproporționată și nu cadrează cu natura 
infracțiunii atribuite lui Issachar,” s-a adăugat 
în comunicat.

Premierul Netanyahu a cerut comutarea 
sentinței și ușurarea condițiilor de detenție 
pentru Naama. „Spre regretul nostru, acuza-
rea rusă nu a acceptat încă aceste cereri,” s-a 
precizat în comunicatul din partea Cabinetului 
Premierului.

Vineri, un tribunal din Rusia a 
condamnat-o pe Naama Issachar, o 

israeliană arestată în Rusia după ce a 
fost prinsă cu nouă grame de canabis 

asupra ei, în timp ce schimba avioanele 
la Moscova, la 7,5 ani de închisoare

Forțele de securitate l-au arestat pe guvernatorul Autorității 
Palestiniene al Ierusalimului într-un raid desfăşurat luni 

dimineață devreme

Adnan Ghaith

Yigal Amir

Naama Issachar
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Petiție împotriva Națiunii-Stat

Printre respectabilii petiționarii 
de pe lunga listă – toți laureați 
cu Premiul Israel – se numără 

scriitorul David Grossman, actorul și 
comediantul Gavri Banai, profesoara 
Alice Shalvi, coregraful Ohad Naharin 
și artistul Michal Naaman.

Legea adoptată anul trecut de 
Knesset definește Israelul ca națiune-
stat a poporului evreu și înlătură sta-
tutul de limbă oficială al limbii arabe 
alături de limba ebraică, definind-o în 

schimb ca o limbă cu „statut special.”
Petiția urmărește adăugarea în 

legislație a unei clauze speciale care să 
protejeze drepturile minorităților în 
Israel. „Fără includerea minorităților 
din Israel ca națiune-stat a popo-
rului evreu, Legea Națiunii-Stat e 
neconstituțională,” se precizează în 
petiție.

Legislația a provocat un val de pro-
teste în comunitatea de arabi și druzi. 
Au fost depuse deja mai multe petiții 

– dar aceasta propune o soluție directă 
pentru nemenționarea minorităților. 
Petiționarii propun adăugarea la înce-
putul legii a unei clauze care să stipu-
leze că „Israelul e pământul strămoșesc 
național al poporului evreu” și că 
„e pământul strămoșesc al tuturor 
minorităților care locuiesc acolo.”

Un grup format din 40 de scriitori, artişti, cercetători şi oameni de 
ştiință renumiți din Israel intenționează să depună o petiție la Curtea 
Supremă împotriva controversatei Legi a Națiunii-Stat, despre care 

criticii susțin că îi discriminează pe cetățenii non-evrei ai țării

Dezastru în cimitir

Potrivit unui comunicat al primăriei, un angajat 
al vechiului cimitir din Nof Hagalil a spus că a 
descoperit vineri 35 de pietre funerare distruse 

în timpul unei inspecții de rutină. Unele dintre pietre-
le vandalizate au fost în secțiunea „non-evreiească” a 
cimitirului, în timp ce majoritatea se aflau în secțiunea 
evreiască.

Polițiștii care au ajuns la fața locului, au adunat 
probe și au deschis o anchetă cu privire la incident.

Într-o declarație de sâmbătă seara, premierul is-
raelian Benjamin Netanyahu a spus: „Desacralizarea 
mormintelor eroilor din Primul Război Mondial este 
o crimă. Avem față de acești soldați o datorie istorică 
pentru eliberarea Țării lui Israel de sub stăpânirea oto-
mană. Facem tot ceea ce este necesar pentru a-i găsi 
pe cei responsabili și a-i aduce în justiție.”

Poliția israeliană a primit o plângere 
referitoare la 35 de pietre funerare care au 
fost distruse în cimitirul din oraşul nordic 

Nof Hagalil

Programe de asistare

Aceste programe 
vor ajuta femeile 
și tinerii să-și îm-

bunătățească anual situa-
ția financiară.

Inițiativa se va derula 
prin intermediul rețelei 
de „Colegii Comunitare 
din cadrul IACC” care va 
organiza cursuri univer-
sitare și vocaționale în centrele 
comunitare din toată țara. Ast-
fel, persoanele care au nevoie 
de serviciile furnizate de aceste 
programe, nu vor mai fi nevoite 
să se deplaseze în centrele de în-
vățământ și ocupare a forței de 
muncă din orașele principale.

Această inițiativă va cuprin-
de mai multe programe, in-
clusiv „Cariera 21” și „Mame 
singure care scapă de sărăcie”. 

„Cariera 21” se axează pe 

integrarea tinerilor în forța de 
muncă modernă, educarea lor 
și asigurarea mijloacelor de care 
aceștia au nevoie pentru a găsi 
de lucru pe baza tendințelor co-
merciale și ale pieței.

„Mame singure care scapă 
de sărăcie” își propune să ajute 
mamele singure să-și suplimen-
teze veniturile. Mamele necă-
sătorite beneficiază de cursuri 
de instruire profesională adap-
tate nevoilor lor și de consiliere 
individuală.

Fundația Yedidut Toronto şi Asociația Israeliană a 
Centrelor Comunitare va lansa în Israel programe 
de asistare, instruire şi plasare a forței de muncă 

pentru comunitățile defavorizate şi persoanele care se 
confruntă cu dificultăți financiare

David Grossman
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Dezastru la Tokyo 

Taifunul Hagibis care a lovit ar-
hipeleagul nipon, a produs 
inundații și alunecări de teren, 

iar vântul a bătut cu 225 km/h. Mili-
oane de oameni au fost evacuați înainte 
ca taifunul să se îndrepte spre coasta de 
nord-est a Japoniei.

Patru persoane au murit și alte 17 
sunt date dispărute după cel mai puter-
nic taifun care a lovit Japonia în ultimele 
decenii, paralizând Tokyo, provocând re-
vărsarea râurilor care au dus la evacuarea 
a milioane de oameni înainte de a se în-

drepta spre coasta de nord-est a Japoni-
ei. Printre persoanele care și-au pierdut 
viața, se numără un bărbat de 60 de ani 
care a fost găsit fără semne vitale într-un 
apartament inundat din Kawasaki iar 17 
persoane au fost date dispărute duminică 
dimineață.

Autoritățile nipone au emis avize și 
ordine de evacuare pentru peste 6 mi-
lioane de oameni, în timp ce furtuna 
a dezlănțuit cele mai puternice ploi și 
vânturi din ultimii 60 de ani. Circa 100 
de răniți au fost raportați până acum, în 

timp ce peste 270.000 de gospodării au 
rămas fără curent electric.

Furtuna, despre care Guvernul nipon 
a spus că ar putea fi cea mai puternică 
furtună care a lovit Tokyo din 1958, a 
adus precipitații record în multe zone. 
Hagibis înseamnă „viteză” în limba fili-
pineză și a ajuns sâmbătă seara pe insula 
principală din Japonia, Honshu.

Europa și Turcia

„UE condamnă acțiunea militară a Turciei care compro-
mite în mod grav stabilitatea și securitatea în întreaga 
regiune și a convenit să adopte măsuri restrictive vi-

zând persoane fizice și moral responsabile sau implicate în 
activități ilegale de forare a zăcămintelor de hidrocarburi 
(off-shore) în estul Mediteranei”, se precizează în declarația 
adoptată de șefii diplomațiilor blocului comunitar, reuniți 
la Luxemburg.

În schimb, statele membre nu au reușit să se pună de 
acord asupra 
i m p u n e r i i 
unui embar-
gou la vânză-
rile de arme 
către Turcia 
d in  c auza 
o p o z i ț i e i 
unor state.

Miniștrii 
de externe s-au angajat pur și simplu ca țările lor să adopte 
poziții naționale ferme privind politica lor de export de ar-
mament către Turcia, se precizează în declarație. Faptul că 
Turcia este țară membră NATO a fost avansat ca argument 
de Marea Britanie pentru a refuza instituirea unui embargou 
asupra exportului de arme către Ankara.

Cel puțin 56 de persoane au murit în urma taifunului Hagibis în Japonia, 
care a provocat inundații şi alunecări de teren, informează presa japoneză, 

adăugând că operațiunile de căutare şi salvare se află în desfăşurare

Uniunea Europeană a condamnat luni operațiunea 
militară declanşată la 9 octombrie de Turcia în 

nord-estul Siriei şi pregăteşte sancțiuni împotriva 
forajelor ilegale efectuate de Turcia în largul 

Ciprului, au anunțat miniştrii de externe ai țărilor 
membre UE într-o declarație comună

Război economic

La 2 octombrie, trei arbitri de la OMC au apreciat că îm-
prumuturile preferențiale acordate Airbus pentru dez-

voltarea modelelor A350 și A380 au provocat un prejudiciu 
pentru SUA, evaluat la 7,5 miliarde dolari. În consecință, 
Washingtonul poate riposta prin introducerea unor tarife 
vamale suplimentare pentru produse europene cu aceeași 
valoare.

Organismul de soluționare a litigiilor de la OMC, alcă-
tuit din reprezentanții celor 164 de state membre, a auto-
rizat luni Washingtonul să adopte contramăsuri împotriva 
UE și a statelor care produc avioane și componente Airbus: 
Marea Britanie, Franța, Germania și Spania.

Autorizarea este formală și ar fi putut fi oprită numai 
dacă toate statele membre OMC votau împotrivă.

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) a 
autorizat oficial Statele Unite, luni, să impună tarife 
vamale suplimentare pentru produse europene în 

valoare de 7,5 miliarde dolari, din cauza subvențiilor 
ilegale acordate de Uniunea Europeană grupului 

aeronautic Airbus
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Discursul reginei

„Prioritatea Guvernului meu este 
acum securizarea ieșirii Marii Bri-
tanii din Uniunea Europeană la 

data de 31 octombrie. Guvernul meu 
intenționează să lucreze pentru un nou 
parteneriat cu Uniunea Europeană, 
bazat pe comerț liber și pe cooperare 
prietenoasă”, a declarat regina.

Regina Elisabeta a transmis că 
miniștrii vor lucra la politici noi pen-
tru pescuit, agricultură și comerț, „ur-
mărind oportunitățile care apar după 
părăsirea Uniunii Europene”.

Regina a reluat subiectul Brexit la 
finalul discursului.

„În contextul în care Marea Bri-
tanie părăsește Uniunea Europeană, 
Guvernul meu se va asigura că Marea 
Britanie continuă să aibă un rol de con-
ducere în afacerile globale, protejându-și 
interesele și promovându-și valorile”, a 
spus Regina.

Discursul Reginei este o parte im-
portantă a ceremoniei de deschidere 
a Parlamentului, care marchează în-
ceputul anului parlamentar în Marea 

Britanie.
Ceremonia începe cu o procesiune, 

în care regina călătorește de la Palatul 
Buckingham până la Palatul Westmin-
ster într-o caleașcă.

La ceremonie au participat, prin-
tre alții, membrii Parlamentului și ai 
Guvernului, Prințul Charles de Wales 
alături de soția sa, Camilla, și prim-mi-
nistrul Boris Johnson.

Premiul Nobel 
pentru pace

Cele două țări au dus un război cu privire la 
graniță, din 1998 până în 2000, dar au restabilit 
relațiile abia în iulie 2018, la câteva luni după 

ce Abiy Ahmed a devenit premier. Oficialul a mediat și 
reluarea discuțiilor dintre Kenya și Somalia, în conflictul 
lor cu privire la drepturile asupra unei zone marine. Abiy 
Ahmed a jucat un rol esențial și în reluarea negocierilor 
dintre regimul miliar și opoziția din Sudan, conflict sol-

dat cu ne-
numărate 
v i c t i m e . 
Una dintre 
aspirante-
le la Pre-
miul No-
bel pentru 
P a c e  a 
fost tână-
ra activis-
tă  Greta 
Thunberg.

Premierul Etiopiei, Abiy Ahmed, a câştigat Premiul 
Nobel pentru Pace din 2019. Potrivit Comitetului 
Nobel, el a primit distincția pentru contribuția sa 
la încheierea războiului dintre Etiopia şi Eritrea, 

care dura de mai bine de 20 de ani

Regina Elisabeta a II-a a deschis luni noua sesiune Parlamentară, 
cu un discurs despre Brexit şi despre agenda guvernamentală 

pentru anul viitor

Premiul Nobel  
pentru economie

Academia Regală Sue-
deză de Științe spune 
că laureații au abordat 

o nouă perspectivă pentru a 
obține cele mai bune căi de 
a lupta împotriva sărăciei 
globale.

Între exemplele practice 
de reducere a sărăciei pe glob, 
se numără și aplicarea unuia 
dintre studiile lor, în urma 
căruia peste 5 milioane de 
copii din India au beneficiat 
de meditații la școală, menite 
să le îmbunătățească rezulta-

tele la teste. Grație studiilor 
celor trei cercetători, au fost 
aplicate subsidii considerabile 
pentru prevenție în sistemul 
de sănătate în mai multe țări.

Premiul pentru econo-
mie, în valoare de 9 milioa-
ne de coroane suedeze, a fost 
adăugat mai târziu și nu este 
instituit de Alfred Nobel. 
Premiile pentru economie se 
acordă începând cu 1969 și 
sunt finanțate de banca cen-
trală suedeză, în memoria lui 
Alfred Nobel.

Abhijit Banerjee, Esther Duflo şi Michael Kremer au 
primit Premiul Nobel pentru economie, luni, pentru 

lucrările lor privind combaterea sărăciei

Abiy Ahmed
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Posibilă criză de 
banane în Israel

Boala Panama 
nu le  poate 
face rău oame-

nilor și atacă rădăcina 
plantei, omorând-o. 
Totuși, ciuperca nu 
afectează fructul pro-
priu-zis, după cum au 
subliniat oamenii de 
știință.

Dr. Navot Galpaz, un cercetător specializat în cul-
turile de banane din recoltele subtropicale a declarat: 
„E foarte important de subliniat acest lucru. Ciuperca 
nu ajunge deloc la fruct. Dar chiar dacă ar face-o, e 
o ciupercă de banane. Nu afectează alte recolte și cu 
siguranță nu le face rău oamenilor.” Ciuperca a dis-
trus 200 din cei 27.000 dunami cu banane din Israel, 
a adăugat Galpaz.

Israelul adăpostește 27.000 dunami de plantații de 
banane și anual sunt recoltate 150.000-170.000 tone 
de banane, culturile de banane fiind printre cele mai 
profitabile culturi din Israel. Orice recoltă afectată de 
ciupercă e izolată imediat și distrusă, depunându-se 
eforturi pentru uciderea ciupercii.

În lipsa oricărui tratament cunoscut, orice recoltă 
afectată de ciupercă – până acum șase plantații de ba-
nane – e compromisă. Ciuperca a fost depistată inițial 
în 2015 în Iordania, de unde cred oamenii de știință că 
provine și ciuperca din Israel. În luna august, Colum-
bia, o sursă majoră de exporturi de banane a declarat 
stare de urgență națională din cauza ciupercii TR4, 
după prima depistare a acesteia în luna iunie.

Boala Panama a făcut ravagii în plantațiile de ba-
nane din Africa, Asia, Australia și Orientul Mijlociu, 
provocând pagube de milioane de dolari. Sporii TR4 
pot rezista în sol câteva decenii și nu există fungicide 
cunoscute sau alte metode eficiente demonstrate îm-
potriva sa. 

Gert Kema, fitopatolog la Universitatea olandeză 
Wageningen a adăugat că „Odată depistată [ciuperca 
TR4], e deja prea târziu, fiind probabil răspândită în 
afara acelei zone, fără recunoaștere.”

Recolta de banane a Israelului, care asigură 
mijloacele de existență pentru 4.000 persoane e 
în pericol din cauza ciupercii Tropical Race 4, o 

tulpină a agresivei ciuperci Fusarium Oxysporum 
care răspândeşte boala Panama printre plante

Trotinete în capitală

În prima etapă, în cadrul unui proiect pilot, câteva zeci de scu-
tere vor fi asigurate în parcul industrial hi-tech Har Hotzvim 

din nord-vestul orașului, unde navetiștii sunt așteptați să folo-
sească scutere între nodurile de transport și locurile de muncă 
din capitala israeliană.

Pe termen mediu, Lime, Bird și Wind speră să poată repeta 
succesul fenomenal repurtat în regiunea Tel Avivului, în ulti-
mul an. Bird și-a început activitatea în Tel Aviv în august 2018 
și de atunci s-a extins în Ramat Gan, Givataim și Petah Tikva. 

Lime a început activitatea în Tel Aviv la începutul anului 
2019, după care s-a extins în Ramat Gan și Petah Tikva, în 
timp ce compania germană Wind și-a început activitatea în 
Tel Aviv acum câteva luni. 

Ierusalimul e considerat un oraș cu potențial mare pentru 
scuterele electrice, nu doar în rândul navetiștilor, ci și al turiș-
tilor care vor să circule în voie între numeroasele zone și puncte 
de atracție din oraș.

Companiile de scutere electrice Lime, Bird şi Wind se 
pregătesc de lansare în Ierusalim luna viitoare

Piața Sarona în declin

Gi n d i 
a pre-
c i z a t 

că înțelegerea 
include doar 
hala de vânzări 
alimentare și 
nu parcul de 
mașini alăturat, estimat a valora 
240 milioane șekeli. În ultimele 
luni, mai multe firme s-au re-
tras din piața Sarona după ce au 
raportat vânzări slabe.

Piața Sarona a fost deschisă 
cu surle și trâmbițe în iulie 2015 
de către holdingul Gindi, ea fi-
ind comparată cu Piața Chelsea 
din New York, Piața Borough 
din Londra și La Boqueria din 
Barcelona. Piața de vânzări ali-
mentare cu amănuntul are circa 
90 magazine, cafenele și restau-
rante și acoperă o suprafață de 
8.700 mp. Spațiul mediu de vân-

zări cu amănuntul e de 50 mp.
În primele opt luni de ac-

tivitate, Piața Sarona Market 
a părut să se bucure de succes, 
după care au început probleme-
le. În luna martie 2016, localni-
cii care se opuneau deschiderii 
pieței, au intentat proces împo-
triva holdingului Gindi. În luna 
iunie 2016, a avut loc un atac 
terorist care a afectat vânzări-
le ulterioare, precum și mora-
lul patronilor și al angajaților. 
Aceste probleme au afectat și 
restaurantele din Parcul Sarona, 
din împrejurimi.

Gindi Holdings a anunțat că a vândut Piața Sarona din 
Tel Aviv companiilor Big Shopping Centers şi Mega Or 

pentru suma de 160 milioane şekeli
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Violența în familie

Concluz i -
i le  sunt 
îngrijoră-

toare. Numărul 
de cazuri raporta-
te de abuzuri do-
mestice în Israel a 
crescut în ultimii ani. Pe parcursul anului 2018, 682 
de femei și 1.011 de copii au fost tratați în cele 13 
adăposturi de stat pentru victimele violenței. Potri-
vit ministerului, numărul femeilor care au apelat la 
linia directă de abuz, a crescut cu 160% între 2014 
și 2018, iar peste 6.000 de victime ale violenței do-
mestice au primit tratament anul trecut. 1212 de 
femei au sunat să reclame abuzuri din partea soților, 
în anul 2018. Potrivit raportului ministerului, 163 
de femei au fost ucise de soții lor din 2004. Șapte 
femei au fost ucise numai în 2018. Un sfert dintre 
cei uciși în acea perioadă au fost noi imigranți din 
fosta Uniune Sovietică, 20% au fost imigranți din 
Etiopia, 20% arabi și 34% femei evreice născute 
în Israel. În total, centrele de prevenire a violenței 
domestice au tratat 6.488 de victime și 20% dintre 
cei care stau în adăposturi, au sub 25 de ani.

Superproducție Gal Gadot

Gal Gadot și soțul ei, Yaron Varsano, au anunțat primul pro-
iect al noii lor companii producătoare, Pilot Wave, conform 
unei relatări de vineri a publicației Deadline. 

Filmul va fi intitulat „Irena Sendler” și spune povestea unei asis-
tente sociale poloneze care a salvat copii evrei în Polonia ocupată 
de naziști. Sendler i-a scos pe furiș pe copiii evrei din ghetoul din 
Varșovia și le-a oferit acte de identitate false și locuri unde să se 
ascundă, cum ar fi în mănăstirile catolice.

Germanii au arestat-o pe Sendler, dar ea a reușit să ascundă lis-
tele cu numele și ascunzătorile copiilor evrei salvați. Suportând cu 
stoicism torturile, ea nu le-a dezvăluit nimic temnicerilor care au 

condamnat-o la moarte. Prin minune, 
Sendler a reușit să scape în ziua execuției.

În 1965, Israelul a recunoscut-o pe 
Sendler ca Dreaptă între Popoare, o 
onoare acordată de statul israelian non-
evreilor care și-au riscat viețile în timpul 
Holocaustului pentru a salva evrei. „În 
calitate de producători, am vrut să con-
tribuim la aducerea la viață a poveștilor 
care ne-au inspirat” au declarat Gadot 
și Varsano.

Actrița israeliană Gal Gadot va fi personajul principal  
într-un film despre Holocaust,  

primul proiect al noii sale companii

Ministerul Sănătății a publicat raportul pe 
anul 2018 privind violența în familie

Legea reciclării încălcată în Ierusalim

Israelul are un sistem de reciclare 
separată, adică populația răspunde 
de separarea gunoaielor în coșuri 

corecte, identificate prin coduri de cu-
lori. Articolele reciclate la sursă, spre 
deosebire de cele aruncate în pubelele 
universale și sortate ulterior, sunt de 
regulă de calitate superioară, deoarece 
riscurile de contaminare încrucișată, de 
exemplu de la deșeurile alimentare, ulei 
sau unsoare sunt mai mici.

Totuși, în Ierusalim locuitorii arun-
că resturile de recipiente și ambalaje în 
pubelele universale. Acestea sunt trimi-

se la o firmă din nordul țării care le sor-
tează și le vinde. Contractul orașului cu 
firma Greenet al cărei model de afaceri 
se bazează parțial pe vânzarea de deșeuri 
de recipiente, pare să stea în calea apli-
cării legii reciclării recipientelor. 

Autoritățile locale sunt autorizate 
să asigure infrastructura de reciclare, 
incluzând coșuri separate pentru co-
lectarea resturilor de ambalaje (sticle, 
cartoane, cutii de conserve, PET-uri) 
dar și resturi de sticlă, hârtie, carton 
gros și deșeuri electronice. 

Autoritățile trebuie să transporte 

aceste deșeuri la centrele de sortare și 
reciclare și să educe populația cu pri-
vire la modul de utilizare al diverselor 
recipiente. Sunt puse la dispoziție co-
șuri verzi pentru obiectele ce nu pot fi 
aruncate în coșuri de reciclare, cum ar 
fi șervețelele umede, plasticul de unică 
folosință, scutecele murdare și recipien-
tele cu resturi alimentare).

Ministerul Protecției Mediului amenință municipalitatea din 
Ierusalim cu o amendă de 528.000 şekeli pentru încălcarea unei 

legi adoptate în 2011 care obligă toate autoritățile locale să 
distribuie coşuri de reciclare a recipientelor şi ambalajelor

Gal Gadot
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În onoarea acad. Jean Askenasy

În ziua de 10 oc-
tombrie 2019, 

în Aula Academi-
ei Române în ca-
drul Conferinței 
Internaționale 
ESPERA 2019, 
s-a conferit Aca-
d e m i c i a n u l u i 
Prof. Dr. Jean 
Askenasy din Is-
rael Medalia Pierre Werner pentru aportul adus societății prin 
activitatea sa științifică internațională. Medalia i-a fost înmâ-
nată de Dna Erna Hennicot Schoepges, membră fondatoare 
a Institutului Pierre Werner, Vicepreședinte al Institutului 
de Diplomație Culturală a Luxemburgului, fostă Președintă 
a Parlamentului din Luxemburg.

În aceeași seară, la Banca Națională a României i-a fost 
înmânată Academicianului Profesor Jean Askenasy „Bancno-
ta Comemorativă a Centenarului Unirii” și un Laudatio din 
partea guvernatorului Băncii Naționale Române, Acad. Prof. 
Dr. Mugur Isărescu.

Ziua Comemorării Holocaustului în România

O ceremonie de co-
memorare și depu-
nere de coroane de 

flori, la care au participat 
reprezentanți ai Președinției, 
Parlamentului, Guvernului, 
ai Corpului diplomatic, ai 
comunității evreiești și ai so-
cietății civile, s-a desfășurat la 
Memorialul Victimelor Holo-
caustului din București.

Participanții au salutat 
și adoptarea Legii pentru 
înființarea Muzeului Națio-
nal de Istorie a Evreilor și al 
Holocaustului.

Președintele Federați-
ei Comunităților Evreiești 
din România, Aurel Vainer, 
a amintit o serie de acțiuni 
întreprinse pentru aducerea 
la lumină a unor atrocități 
produse în timpul Holocaus-
tului, precum trenul morții 

Iași - Călărași, masacrul de la 
Ploiești din 1940, după cutre-
murul din septembrie.

Ambasadorul Satului Isra-
el în România, David Saran-
ga, a atras atenția că „igno-
ranța și indiferența sunt de 
neiertat și sunt factorii care 
permit xenofobiei, intole-
ranței și antisemitismului să 
existe și astăzi în societatea 
noastră”.

Organizat de Institutul 
Național pentru Studierea 
Holocaustului din România 
„Elie Wiesel”, evenimentul a 
avut loc cu prilejul împlinirii 
a 78 de ani de la începerea 
deportării evreilor din Ro-
mânia în Transnistria și a 75 
de ani de la deportarea evre-
ilor din Ardealul de Nord la 
Auschwitz.

*
Elevi de la școlile din 

municipiul Sfântu Gheor-
ghe, coordonați de profeso-
rii de istorie, au participat 
la o acțiune asemănătoare 
de comemorare a victimelor 
Holocaustului.

În paralel, în școlile din 
județ, dascălii ce predau is-
torie au pregătit acțiuni spe-
cifice, pentru comemorarea 
victimelor Holocaustului.

Evenimentul a fost orga-
nizat de către profesorii de 
specialitate, împreună cu 
reprezentanții Obștii Evreilor 
din Sfântu Gheorghe.

În România, Ziua Holo-
caustului – 9 octombrie – a 
fost instituită prin Hotărâre 
de Guvern pentru comemo-
rare oficială, în plan național.

O româncă în Europa
Consiliul Uniunii Europe-

ne a confirmat luni nu-
mirea procurorului român La-
ura Codruța Kovesi în funcția 
de procuror-șef european.

Laura Codruța Kovesi este 
în prezent procuror în cadrul 
Parchetului General de pe 
lângă Înalta Curte de Casație 
și Justiție a României. Ea a 
deținut anterior diverse pozi-
ții de procuror în timpul carierei sale în România, printre 
care cea de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Biroul Procurorului Public European (EPPO), care se 
așteaptă să fie operațional la sfârșitul anului 2020, va fi o 
instituție independentă, însărcinată cu investigarea, urmă-
rirea penală și aducerea în fața justiției a infracțiunilor îm-
potriva bugetului UE, cum ar fi frauda, corupția sau frauda 
transfrontalieră cu TVA de peste 10 milioane de euro. Lista 
infracțiunilor se va putea extinde în viitor pentru a include, 
de exemplu, faptele de terorism.
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Matei GRISARU

De la „Vaada mesaderet” (comisia de 
aranjare), la „Praimeris” (alegeri interne)  

și până la dictatura de partid

Nu îmi propun să fac o istorie a 
modului în care fiecare partid, 
de obicei în ajunul alegerilor, 

alcătuiește listele membrilor care au 
șanse de a ajunge deputați din partea 
partidului respectiv.

Din câte îmi amintesc, partidul 
care a pus bazele statului, care a sufe-
rit în decursul timpului nenumărate 
schimbări, nu numai de nume dar și 
de concepție, a început trierea mem-
brilor prin numirea unei comisii, con-
siderată a fi compusă din activiștii cei 
mai vechi, cei mai pricepuți, cei mai 
conștienți și cei mai obiectivi, aceștia ur-
mând să întocmească o listă prioritară a 
acelora care erau apți să devină viitori 
parlamentari sau chiar miniștri.

Oricâtă integritate etică și morală ar 
fi avut membrii comisiei de aranjare a 
listelor, acestea nu puteau să fie lipsi-
te de nemulțumiri, de controverse, de 
reproșuri și de încă multe alte neajunsuri 

care ar fi slăbit partidul din interior, ar fi 
provocat necazuri nu numai aleșilor, dar 
și bunului mers al partidului respectiv, 
în ultimă instanță fiind în joc chiar și 
bunului mers al țării. 

Ca urmare, s-a trecut la alegerile in-
terne în care fiecare membru de partid 
își poate etala în fața colegilor calitățile 
care să-l propulseze dacă nu în fruntea 
listei, măcar pe unul dintre locurile care 
să-i asigure o funcție cât mai importantă 
în viitoarea coaliție guvernamentală.

Alegerile interne continuă să fie prac-
ticate nu numai în Partidul muncii dar și 
în Likud și în așa zisul bloc democratic 
bazat pe ideologia fostului Meretz.

La partidele religioase, nici măcar nu 
se pune problema alegerilor preliminare. 
Totul este fixat și aranjat de către con-
ducătorul sau conducătorii religioși ai 
fiecărui partid din această categorie. Va 
veni timpul când vor fi și în aceste parti-
de alegeri preliminare? Greu de răspuns, 
probabil că nu!

Alt partid în care nu există nici „vaa-
da mesaderet” nici alegeri interne, este 
Israel Beiteinu acolo unde șeful Partidu-
lui, Avigdor Liberman, alege și numește 
singur pe membrii listei electorale. Nu 
știu cum poate fi denumit acest sis-
tem; cred că termenul de „dictatură 

consimțită” este oarecum potrivit pen-
tru a-l diferenția de alegerea șefului 
de partid în Likud. Deși, așa cum 
am mai notat, există în Likud alegeri 
preliminare, ele se opresc la alegerea 
președintelui. Intenția acestuia de a 
pune în joc acest titlu a eșuat atunci 
când a constatat că există în persoana 
lui Ghideon Sar un candidat capabil 
să îi ia locul, înfruntându-l direct și nu 
pe ocolite, așa cum procedează fostul 
Primar al Ierusalimului care așteaptă 
sfârșitul „epocii Natanyahu” pentru 
„a intra în joc”.
Caracterul de dictatură de partid se 

manifestă și prin amestecul familiar al 
Sarei Netanyahu în treburile partidului. 
Veto-ul pe care ea l-a pus în mod personal 
contra alăturării Ayelei Șaked la partid, 
nu este altceva decât un act dictatorial 
care nouă, acelora care am cunoscut dic-
tatura comunistă, ne amintește lucruri 
nu tocmai plăcute deși, în ansamblu, ar 
fi o crimă să compar regimul democratic 
existent la noi cu regimul dictatorial din 
țara pe care am părăsit-o.

Nu am amintit până acum nimic de 
partidul alb-albastru, partidul care a 
obținut cele mai multe mandate la ulti-
mele alegeri. Acolo, din punctul de ve-
dere al alcătuirii listei electorale, situația 
este puțin mai complicată. Există 4 con-
ducători și fiecare dorește să-și pună pro-
prii partizani pe locuri cât mai relevan-
te; totuși, fiind toți animați de cele mai 
bune intenții, presupuse sau existente 
în realitate, se pare că lista alcătuită co-
respunde unui partid bine închegat, cu 
viitor evident în conducerea țării.

Promisiunea lui Beni Gantz de a or-
ganiza în viitorul apropiat alegeri inter-
ne o consider nu numai binevenită, dar 
și corespunzătoare unui partid cu baze 
democratice solide. 

DACĂ VREI
de George Gordon Byron

Dacă vrei privirea să-mi las în podea,
Calcă peste ea, calcă peste ea.
Dacă vrei de tine să simt că-s robit.
Lasă-mă uimit, lasă-mă uimit.

Dacă vrei cu tine lumina s-o-mpart,
Lasă-mă să ard, lasă-mă să ard.
Dacă tot ce-i dus, vrei din urmă s-ajung.
Lasă-mă să curg, lasă-mă să curg.

Dacă vrei să știi ce-am în suflet și-n 
gând,

Lasă-mă să cânt, lasă-mă să cânt.
Lasă-mă să cânt, lasă-mă să cânt....

NESTEMATE POETICE  
culese de Ady Covaliu 

Avigdor Liberman
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Arie KUPFERSCHMIDT

Pericopa cetățeanului de rând

În urmă cu 20 de ani, 
stimații și atotștiutorii 
noștri deputați au votat 

în Knesset o lege legată de 
educația copiilor. Prin aceas-
tă lege, este interzisă orice pe-
deapsă fizică a copilului de că-
tre părinți, educatori, etc. Cu 
această ocazie, s-a votat și o 
lege cu „drepturile elevului”, 
dar niciunul dintre deputați 
nu s-a gândit că și dascălii au 
DREPTURI și se cuvine ca și 
ei să fie apărați de lege. 

În altă ordine de idei, s-a 
permis în mod indirect ca 
orice dascăl să fie ofensat sau 
atacat fizic de către elev ori de 
părinții acestuia. La acel timp, 
am scris că datorită acestor 
legi vom plăti noi, simpli 
cetățeni de rând și părinți, 
datorită faptelor comise de 
către elevi. Cu alte cuvinte, în 
școli nu se mai face educație, 
deoarece ele au devenit centre 
de produs note. 

La vremea respectivă am 
menționat că vor fi reduse bu-
getele pentru educația școlară 
și vor crește bugetele pentru 
înființarea centrelor de ree-
ducare a viitorilor tineri care 
vor comite fapte penale. Pro-
blema care ne preocupă acum 
este limitarea violurilor efec-
tuate de minori, fie în mod 
individual, fie în grup. Acești 
CRIMINALI MINORI sunt 
în mod practic apărați de 

lege. 
Prea stimații deputați care 

au votat aceste legi participă 
doar cu un oftat la durerile 
tinerelor atacate. Nici jude-
cătorii noștri nu s-au eschi-
vat de a participa la această 
horă macabră și sunt miloși 
față de criminali și mai puțin 
indulgenți cu victimele. Nici 
măcar doamnele deputat nu 
s-au obosit să rectifice Codul 
penal prin care ACȚIUNEA 

DE VIOL efectuată de către 
un minor (de orice vârstă) 
este împiedicată de aplicarea 
legilor din acest domeniu. 

Este de neînțeles că în 
prezent, când libertinajul 
relațiilor între tineri este la 
modă și neîngrădit, să mai 
existe CRIMINALI SEXU-
ALI MINORI. Îmi permit 
să susțin că o singură palmă 
dată unei odrasle de către un 
părinte sau un dascăl la tim-
pul potrivit, ar fi împiedicat 
săvârșirea faptelor amintite 
mai sus. 

În România, când eram în 
liceu, era ceva la ordinea zilei 
ca dascălul să se folosească 
de o nuia sau de palmă. Toți 
colegii mei din acea perioadă 
au ajuns titrați în toate do-
meniile, unii chiar specialiști 
renumiți și pedeapsa fizică 
nu a avut nicio influență ne-
gativă asupra integrității lor 
morale sau culturale.

Fregata „Regele Ferdinand” la Haifa

Forțele Navale Române participă, 
în perioada 18 octombrie - 22 no-
iembrie 2019, la o operație NATO 

în Marea Mediterană, cu fregata „Regele 
Ferdinand”.

În timpul acestei misiuni, sunt pre-
văzute și escale ale navei în porturi din 
estul Mediteranei, pentru refacerea echi-
pajului, prilej cu care conducerea Statu-
lui Major al Forțelor Navale dorește să 
invite la bord comunitatea de români 
din Israel, pentru a vizita nava și pentru 
a interacționa cu echipajul acesteia.

În timpul acestor vizite ale românilor 
care trăiesc departe de țară, vor fi prezen-
tate: o expoziție de pictură cu tematică 
marină, care va cuprinde lucrări realizate 

de doi pictori marinari, 
membrii ai Uniunii Ar-
tisticilor Plastici din 
România, și va avea loc 
și lansarea volumului 
„Poveștile Mării Negre” 
al scriitorului Cristian 
Cealera, un colabora-
tor al Cercului Militar 
Mangalia. 

În plus, copiii care 
vor veni la bord, vor pri-
mi câte un cadou simbo-
lic, realizat de către elevii militari de la 
Colegiul Național Militar (de Marină) 
„Alexandru Ioan Cuza”, de la Școala Mi-
litară de Maiștri Militari a Forțelor Na-

vale și de către studenții Academiei Na-
vale „Mircea cel Bătrân” din Constanța.

Vă invităm în portul Haifa, marți, 05 
noiembrie, între orele 16.00-19.00, pen-
tru a vizita Fregata „Regele Ferdinand”.
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Dr. Paul LEIBOVICI

ATUNCI și... AZI

Perla Adriaticei a fost împroșcată 
cu sânge. Cetățenii au fost victi-
mele unui război barbar. Local-

nici, indiferent cărei credințe religioase 
au aparținut, au căzut victimele focuri-
lor de armă ale unei armate neorganizate 
care avea unicul scop cucerirea orașului 
SARAJEVO.

Cine n-a avut prilejul să fugă, să se 
ascundă într-o gaură neagră-nevăzută și 
neauzită... a fost străpuns de ploaia de 
gloanțe care, asemenea unui „văl negru”, 
acoperea cerul și apoi se lăsa cu toată 
greutatea oțelului roșu-fierbinte, peste 
clădiri și oameni. În acele timpuri când 
Iugoslavia era unită, alcătuită din câte-
va provincii, având o populație cu reli-
gii diferite, o mână de militari a condus 
„vârtejul” care avea să o dezbine. Decizia 
a dus la RĂZBOIUL crunt, sângeros din 
1992-1994. SARAJEVO – perla Adri-
aticei, a cărei populație era nevinovată 
– devenise unul din câmpurile de băta-
ie. Populația formată din etnii diferite, 
care până atunci trăise în armonie, a fost 
sacrificată.

Sarajevienii – indiferent de credința 
religioasă – și-au întins o mână de ajutor. 
Împreună s-au susținut evrei, ortodoxi 
sau musulmani.

Din păcate, un număr redus dintre ei 
a ajuns în Israel, unde au fost primiți cu 
grijă și căldură sufletească.

*
După o vizită pe străzile frumoasei 

așezări, „Perla Adriaticii”, n-a fost prea 
greu să-mi fac o serie de cunoștințe. 

„Ești israelian?” Întrebarea unui băr-
bat de vreo 45 de ani părea banală, căci 
privirea cu care-mi măsura mișcările l-a 
trădat de îndată, nefiind necesară con-
firmarea mea. Eli Tauber, azi un istoric, 
revenit la Sarayevo, își consacră studiile 
pentru cercetările evenimentelor tragi-
ce din zilele când praful tunurilor era 
împroșcat asupra unei populații nevino-
vate. Soția lui și-a deschis un boutique 

cu numele „Agadaua”, cunoscut de lo-
calnici și de turiști. 

La reîntoarcerea sa din Israel, unde 
a fost evacuat, cercetătorul își petrece 
vremea răsfoind, citind și interpretând 
faptele istorice, ambianța între diversele 
etnii din Sarayevo. Cu prilejul bicente-
narului lui Moșe Danon, a organizat o 
conferință internațională a cărei subiect 
a fost „Relațiie între evrei și musulmani 
în decursul secolelor”. În același timp, 
s-a îngrijit de refacerea monumen-
tului lui Zeki EFFENDI, una dintre 
personalitățile de seamă, înmormântat la 
cimitirul local. Scopul Conferinței a fost 
de a arăta tinerelor generații că „există 
posibilitatea unei vieți normale, unei 
prietenii între diversele naționalități”.

Eli Tauber a fost printre cei evacuați 
în perioada războiului din 1992 și a reve-
nit la Sarayevo. A publicat o carte și a or-
ganizat o expoziție la Muzeul orașului. O 
altă personalitate, Jakob Finci, a declarat 
că „în Sarayevo nu a existat și nu există 
antisemitism”. Pentru cetățeni, aceas-
ta este o insultă. Centrul Comunității 
evreilor din Sarayevo se află, după cel 
de al Doilea Război Mondial, în Sina-
goga așchenazită din strada Hamdujja 
Kresevijakovic. Este unica sinagogă din 
Europa care nu e păzită de poliție. Exis-
tă relații de ajutor reciproc între toate 
comunitățile din oraș. 

Cantorul Igor Kozemjakin spune că 
Sarayevo este „micul Toledo, unde evreii 
sfaradim au împlinit vârsta de aur”. De 
asemeni, am fost martorul unor declarații 
în ceea ce privește Ierusalimul: „Cele două 
orașe, Ierusalimul și Sarayevo, au multe 
puncte comune: ambele sunt așezări vechi, 
simbolice ale religiilor”. Sari Nusseibeh, 
un cetățean și amic, a spus „Ierusalimul 
este ca soarele care răspândește lumina 
peste toate naționalitățile”.

Sarajevo – oraș internațional! 
Omul și Umanitatea este deviza 

orașului Sarayevo. Youssef Hadjir este 

un refugiat, care a fost directorul spita-
lului în timpul războiului; azi este unul 
din prietenii apropiați ai Președintelui 
comunității evreilor.

Cu Eli Tauber am băut un ceai la 
ceainăria de lângă Sinagoga Il Kal Vjezu 
(vechiul Templu) cea mai veche sinagogă 
din Sarajevo. El a spus: „traversând is-
toria evreilor din Sarajevo și a vecinilor 
săi din alte comunități se poate afirma că 
umanismul a stat în fruntea cetățenilor 
orașului”. 

„Pe când familiile din oraș, evrei și 
neevrei, au fost evacuate în Israel (1992), 
n-am simțit că suntem diferențiați. Am 
avut sentimentul de prietenie și nu de 
refugiați”, spune familia Kozemjakin 
care, după o ședere destul de lungă în 
Israel, a revenit la vila pe care au părăsit-
o grabnic. Fiul lor, Alexandru, pe atunci 
copil, a fost într-un kibutz unde a frec-
ventat școala israeliană, învățând limba 
ebraică. 

Boris Kozemjakin și soția lui împre-
ună cu copiii, au trăit o perioadă scurtă 
în Israel, după care s-au reîntors dar fiica 
lor, Alexandra, a rămas în Israel. Boris 
este azi directorul centrului logistic al 
comunității și al JDC. Împreună cu fa-
milia a locuit la Ierusalim în cartierul 
Armon haNatziv. 

Resa Hubanic este musulman și soția 
e din Serbia. Nici unul dintre ei nu este 
evreu. Au stat 4 ani în Israel. Ivica Ce-
resnjes s-a refugiat fără familie tot în 
Israel și a devenit cercetător la Universi-
tatea ebraică din Ierusalim. Ranko Rith-
man, muzician, în Israel a continuat să 
fie pianist. În calitate de compozitor, a 
scris partiturile imnurilor Bosnia-Hert-
zegovina. Sanja, bunica familiei, spune 
că în Israel, ca și în Bosnia –Hertzegovi-
na, oamenii pot trăi împreună.
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Explozie la Technion

Un bărbat în vârstă de 
60 ani a fost rănit grav 

duminică dimineața în urma 
unei explozii produse într-un 
laborator al Universității Te-
chnion din Haifa. Explozia a 
avut loc în clădirea Facultății 
de Inginerie a Materialelor 
din cadrul Universității Tech-
nion. Paramedicii de la Ma-
gen David Adom i-au acordat 
bărbatului primele îngrijiri și 
l-au trimis la Centrul Medical 
Rambam din oraș.

Paramedicul Dan Fore-
man de la MDA a declarat: 
„Ne-am coordonat cu pompi-
erii și angajații instituției care 
ne-au condus la clădirea din 
apropierea locului producerii 
incidentului. Bărbatul rănit 
a fost luat de acolo. Era in-
conștient, cu arsuri peste tot 

și răni în partea superioară a 
corpului. I-am aplicat mane-
vrele de resuscitare, inclusiv 
îngrijirea arsurilor, i-am dat 
analgezice și o mască de res-
pirat și l-am trimis în stare 
gravă la spital”.

Potrivit publicației israeli-
ene, zece pompieri au moni-
torizat prezența substanțelor 
periculoase în aer. Un pom-
pier a declarat că „explozia a 
provocat multe pagube pe pa-
lierul unde s-a produs. Majo-
ritatea pompierilor continuă 
să scaneze structura, pentru 
prevenirea altor pierderi de 
vieți și efectuarea simultană 

a operațiilor de monitoriza-
re, dar și combaterea scurgerii 
substanțelor periculoase.”

La scurt timp după defla-
grație, în zonă s-au activat 
aspersoarele de apă, reușin-
du-se stingerea unui incen-
diu declanșat de explozie. 
Reprezentanții Universității 
au declarat: „conducerea Uni-
versității Technion se află la 
fața locului unde se efectu-
ează o cercetare preliminară 
a împrejurărilor producerii 
incidentului.”

Noi reglări de conturi

Un bărbat în vârstă de 20 
ani a fost ucis dumini-

că dimineața când mașina sa 
a explodat pe Șoseaua 412 
lângă intrarea în Or Yehuda. 
Forțele poliției au fost chema-
te la fața locului unde au de-

clanșat o anchetă. 
Cercetările inițiale 
au arătat că inci-
dentul a fost de 
natură criminală, 
reprezentând o re-
glare de conturi cu 
șoferul ucis, care 
era un apropiat al 
mafiotului Micha-
el Moore.

Michael Moore 
era șeful unei organizații cri-
minale din nordul țării. Potri-
vit unui relatări sub acoperire, 
poliția se temea să nu-l supe-
re și evita confruntarea cu el, 
ceea ce a permis dezvoltarea 
afacerilor sale pe piața neagră.

„Poliția se temea să se 
pună cu Michael” a declarat 
un ofițer de poliție din nordul 
țării. „Știau că s-ar întoarce 
împotriva lor. El știa numele 
tuturor polițiștilor de la secția 
din Nahariya și alte secții din 
Galil. Amicii lui Moore s-ar 
răzbuna fără ezitare pe oricine 
i-ar sta în cale, inclusiv prin 

lansarea de rachete și grenade 
înspre secțiile de poliție.

Din cauza suflului impre-
sionant al exploziei, com-
ponentele mașinii au fost 
împrăștiate pe o suprafață 
întinsă. Mașina a izbucnit în 
flăcări atât de puternice încât 
echipajul de salvare de la fața 
locului nu a avut nici o șansă 
să-l salveze pe șofer. „În ma-
șină se afla un bărbat în jur 
de 30 ani, inconștient, fără 
suflu și fără puls. Am efectu-
at o examinare medicală și în 
scurt timp am fost nevoiți să-i 
declarăm decesul.”

Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili legătura din-
tre Moore și amplasarea ma-
terialului exploziv în mașină.

Prețul unei Suka

Un băiat în vârstă de nouă 
ani din centrul orașului 

Elad, localitate exclusiv ul-
trareligoasă, construia marți 
o Suka când și-a pierdut două 
degete.

Ambulanțele sosite la fața 
locului l-au găsit pe micuț 
grav rănit, i-au acordat pri-
mul ajutor și l-au transpor-

tat de urgență la 
spital.

Micuțul con-
s t ru ia  împre-
ună cu familia 
tradiționala suka 
de sărbătoare. Ta-
tăl, neglijent, l-a 
lăsat pe băiețelul 
de numai 9 ani 
să taie niște scân-

duri cu un ferăstrău electric. 
A fost suficientă o secundă 
de neatenție și mașinăria a 
retezat nemilos două dintre 
degetele mânii stângi.

Viața copilului este în afa-
ra oricărui pericol iar medicii 
încearcă acum să găsească o 
soluție pentru a-i coase dege-
tele la loc.

Yom Kippur la spital

Echipele Magen David 
Adom au fost foarte ocu-

pate pe Yom Kippur. Parame-
dicii MDA au fost chemați la 
2.491 de incidente la nivel 
național. Din 1.852 de per-
soane care au fost transporta-
te la spitalele de Yom Kippur, 
268 au leșinat, s-au deshidra-
tat sau s-au îmbolnăvit din 
cauza postului.

Alte 256 de persoane au 
necesitat tratament de prim 
ajutor din cauza rănilor su-
ferite în timpul mersului cu 
bicicleta, patinele cu rotile 
sau scuterele. Dintre aceștia, 
un băiat de 13 ani a suferit 
leziuni severe la cap după 

ce a căzut de pe 
scuterul cu care 
se plimba prin 
orașul Ashkelon.

Douăzeci și 
patru de persoane 
au fost rănite în 
accidente rutiere, 
inclusiv un băiat 
de 8 ani din Tel 
Aviv, care a fost 
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lovit fatal de un vehicul în 
timp ce se deplasa cu bicicle-
ta. Paramedicii i-au acordat 
primul ajutor, dar n-au reușit 
să-i salveze viața.

Un alt băiețel de aproxi-
mativ 10 ani care se plimba 
cu bicicleta, a fost lovit grav 
la cap într-un accident cu o 
motocicletă, decedând pe loc.

Douăzeci și patru de per-

soane au fost rănite în inci-
dente violente în toată țara. 
Un bărbat a fost împușcat 
în Jaljulia și, de asemenea, a 
decedat.

Echipele MDA au fost 
chemate să transporte 140 
de femei gravide la spitale, 
dintre care trei au născut în 
ambulanțe, în orașele Beit 
Jann, Ierusalim și Rehovot.

Gest surprinzător

Doi instalatori arabi din 
Israel au refuzat să ia 

bani pentru serviciile lor, 
după ce au aflat că bătrâna 
de 95 de ani în casa căreia au 
făcut reparații este o supra-
viețuitoare a Holocaustului. 

Femeia a rămas fără cuvinte și 
le-a mulțumit din toată inima 
pentru gestul lor.

Cei doi instalatori, Simon 
și Salim Matari, au fost che-
mați pentru a repara o defec-
țiune majoră din casa lui Rosa 
Meir. După ce au aflat poves-
tea vieții ei, aceștia au hotărât 
să nu îi ceară banii datorați 
pentru reparații. În schimb, 

i-au scris pe factură 
că speră să trăiască 
120 de ani.

„Povestea vieții 
ei ne-a impresio-
nat. În acel mo-
ment, am decis să 
nu-i cerem niciun 
ban’’, au spus frații 
Salim.

„Instalatorii m-au sur-
prins profund. A fost atât de 
emoționant și le-am mulțu-
mit din toată inima”, a spus 
Rosa. De asemenea, bărbații 
au promis că vor reveni de 
fiecare dată când bătrâna va 
avea nevoie de ei și că nu îi 
vor lua niciun ban. „Scopul 
nostru e să ajutăm oamenii. 
Banii sunt importanți, dar nu 
cei mai importanți. Cel mai 
important e să fii om’’, au de-
clarat cei doi.

O viață salvată

După Rosh Hashana, un 
echipaj de ambulanță 

a fost chemat de urgență la 
domiciliul lui Yaron și 
Limor Golan din Hod 
Hasharon. Limor toc-
mai suferise un atac de 
cord și, pentru ca lu-
crurile să nu fie simple, 
Limor era însărcinată 
în 39 de săptămâni.

„Stăteam în sufra-
gerie, mă uitam la tele-
vizor când am auzit un 
zgomot în dormitor”, 
a povestit soțul, Yaron. 

„Am văzut-o pe Limor căzu-
tă pe podea, m-am repezit la 
ea și am încercat să o trezesc. 
Nu a răspuns. Am chemat un 
vecin să mă ajute. El a înce-
put să efectueze manevre de 
resuscitare iar eu am sunat la 
numărul de urgență pentru o 
ambulanță. ”

Aharon Avital, șeful echi-
pei de paramedici din Hod 
Hasharon împreună cu cole-
gul său Yossi Cohen au fost 
primii respondenți la fața 
locului. Paramedicii a ajuns 
în mai puțin de trei minute 
la locuința familiei Golan și 
au continuat manevrele în-
cepute de vecin. Minutele se 
scurgeau la fel cum părea că 
se scurge și viața din trupul 
lui Limor. Cu profesionalism, 
Aharon și Yossi au montat un 
defibrilator și au administrat 
femeii șocuri electrice. Cei 
doi nu au economisit niciun 
efort în a salva viața tinerei 
mame și a copilului ei nenăs-
cut. După puțin timp, li s-au 
alăturat alți patru paramedici 
din echipa de patrulă volunta-
ră împreună cu o ambulanță 
dotată cu tehnologie avansată 
de terapie intensivă. Conec-
tată la aparate, Limor a înce-
put să respire din nou. Ea a 
fost transportată de urgență 
la Centrul Medical Meir 
unde medicii i-au provocat 
nașterea. 

Atâ t  L imor  câ t  ș i 
băiețelul ei nou născut sunt 
acum bine și în afara orică-
rui pericol.

V i n e r e a 
trecută, volun-
tarii și perso-
nalul parame-
dicilor de pe 
ambulanță au 
fost invitați 
de Yaron să 
se întâlnească  
cu familia la 

spital. Yaron le-a mulțumit 
tuturor pentru salvarea vieții 
soției și a fiului său. 

„Ați salvat viața lor și, cu 
adevărat, a mea, pentru că 
fără ei nici eu nu aș fi putut 
supraviețui”.

Terorism pe șosea

O femeie de 28 ani, o fetiță 
de 4 ani și un băiat de 

3 ani au fost răniți duminică 
după explozia unei mașini pe 
Autostrada 65. Paramedicii 
de la Magen David Adom le-
au acordat primele îngrijiri 
medicale și i-au transportat la 
centrul Magen David Adom 
din Hadera. 

O altă femeie de 67 ani 
aflată într-un vehicul din 
apropiere a fost rănită ușor și 
s-a deplasat singură cu mași-
na la spital.

Forțele de poliție au îm-
prejmuit zona, la fața locului 
fiind trimisă o echipă de ge-
niști pentru examinarea îm-
prejurărilor producerii eve-
nimentului și dezamorsarea 
altei bombe găsite în regiune. 
A fost declanșată o razie a po-
liției în zona Pardes Hanna.
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STOPSTOPSTOP

Compania TAROM oferă, 
în perioada 15-20 octombrie, 
tarife reduse la zborurile că-
tre anumite destinații pentru 
cei care vor să călătorească în 
perioada 1 noiembrie - 14 de-
cembrie 2019 și 11 ianuarie 
- 31 martie 2020.

Potrivit unui comunicat 
de presă al operatorului ae-
rian, o primă categorie de 
tarife pornește de la 119 de 
euro (călătorie dus-întors, cu 
toate taxele incluse) pe rutele 
București - Atena, Istanbul, 
Frankfurt, Munchen, Roma, 
Chișinău, Hamburg, Tbilisi 
și Tel Aviv.

Perioada minimă de șede-
re la destinație este de două 
zile sau noaptea de sâmbătă 
spre duminică, iar perioada 
maximă de ședere la destina-
ție este de 14 zile, precizează 
compania.

Conform operatorului, 
numărul de locuri este limi-
tat, iar oferta se supune unor 
termene și condiții, precum: 
valabilitate doar pe curse 
operate cu avioane TAROM 
și doar pe destinațiile menți-
onate anterior

În plus, toți pasagerii zbo-
rurilor TAROM beneficiază 
de transport gratuit al baga-
jului de cală în limita maxi-
mă de 23 kg +10 kg bagaj 
de mână, check-in gratuit în 
aeroport, la kiosk, online și 
pe mobil, catering la bord, 
însoțit de răcoritoare și ceai 
sau cafea.

Biletele sunt disponibile 
pentru vânzare pe site-ul www.
tarom.ro/oferta-de-toamna

STOPSTOPSTOP

SUA au impus luni sanc-
țiuni țintite împotriva a trei 
miniștri turci printr-un de-
cret prezidențial semnat de 
Donald Trump care vizează 
să convingă Ankara „să înce-
teze imediat ofensiva’’ în Si-
ria, a anunțat administrația 
americană.

Miniștrii Energiei, Apără-
rii și de Interne sunt vizați de 
măsurile americane, potrivit 
unui comunicat al Trezoreriei 
SUA. Bunurile lor potențiale 
în Statele Unite sunt îngheța-
te și tranzacțiile internaționa-
le în dolari sunt blocate.

Ministerele Apărării și 
Energiei sunt de asemenea 
vizate ca instituții.

STOPSTOPSTOP

Reprezentanții Federației 
de Fotbal din Arabia Saudi-
tă au vizitat sâmbătă Orașul 
Vechi al Ierusalimului, unde 
s-au rugat la Moscheea 
al-Aqsa.

Oficialii saudiți 
au fost însoțiți de 
șefii departamen-
tului islamic Wakf, 
care controlează și 
gestionează edifici-
ile islamice de pe și 
în jurul Muntelui 
Templului.

O serie de activiști palesti-
nieni care au protestat împo-
triva vizitei delegației saudite 
au fost reținuți de poliție. 

Delegația saudită, inclusiv 
membrii echipei naționale de 
fotbal a regatului hașemit, a 
ajuns duminică la Ramalla, 
prin Iordania.

Marți, saudiții au jucat 
împotriva echipei de fotbal 
palestiniene pe stadionul 
Faisal Husseini din orașul al-
Ram, la sud de Ramalla, meci 
susținut ca parte a calificări-
lor la Cupa Mondială.

La scurt timp după sosirea 
sa în Ramalla, delegația saudi-
tă s-a întâlnit cu președintele 
Autorității Palestiniene, 
Abu Mazen, care le-a spus 
invitaților: „Ați onorat Pa-
lestina cu prezența voastră”.

STOPSTOPSTOP

Un bărbat evreu a fost 
pălmuit sâmbătă și numit un 
„evreu murdar” în cartierul 
Crown Heights din Brook-
lyn, New York. Omul a fost 
atacat de un alt bărbat care se 
deplasa pe bicicletă; când s-a 
întâlnit cu evreul îmbrăcat în 
mod tradițional, biciclistul l-a 
lovit și i-a strigat „tu, evreu 

murdar”.
Victima a ra-

portat imediat in-
cidentul la poliția 
locală. Incidentul 
este cercetat ca o 
infracțiune de in-
stigare la ură, a 
declarat poliția. 
Vineri seara, în 
cartierul Borough 

Park din Brooklyn, ocupanții 
unei mașini au aruncat cu ouă 
spre doi evrei care se plimbau 
în zonă.

STOPSTOPSTOP

Premierul ungar Viktor 
Orban a suferit în alegerile 
locale de duminică cea mai 
mare înfrângere politică din 
ultimul deceniu, candidatul 
opoziției, Gergely Karacsony, 
devenind primar al Budapes-

tei prin înfrângerea reprezen-
tantului partidului de guver-
nământ Fidesz.

Vorbind reporterilor și su-
porterilor, în urma victoriei, 
Karacsony a spus că Budapes-
ta va fi acum un oraș verde și 
liber și va fi adus „înapoi în 
Europa”.

În ziua alegerilor, 
activiștii opoziției 
au acuzat partidul 
de guvernământ că 
a cumpărat voturi și 
că au transportat cu 
autobuze reprezen-
tanți din Ucraina 
pentru a vota.

Gergely Karacsony

Donald Trump
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Hedi S. SIMON

Mai bine mai târziu decât niciodată

În sfârșit, Occidentul a înțeles pro-
funzimea tragediei umane care se 
petrece în Siria în ultimii ani; s-a 

îngrozit, realizând cum sub ochii lumii 
este distrusă o țară întreagă, cum este 
măcelărit un popor întreg, ceea ce a de-
terminat stabilirea unor hotărâri drastice 
de a reabilita liniștea în acel loc. S-au în-
tâlnit personalități la nivel înalt pentru a 
discuta probleme evidente și cunoscute 
de atâta timp.

Toată lumea știe că nimic nu este mai 
distrugător decât un război între frați, 
când nimeni nu mai știe cine luptă con-
tra cui, când se formează zeci de tabere 
înfuriate unele pe celelalte, măcelărin-
du-se și dărâmând tot ce le iese în cale 
într-o totală orbire și uitare de sine, ca 
și de propriile interese vitale.

 Astăzi, când Siria este aproape în în-
tregime piatră peste piatră și golită în 
mare parte de populația care a luat ca-
lea pribegiei, Marile Puteri nu mai caută 
motivele dezastrului; acum au ajuns la 
concluzia că de urgență trebuie oprit răz-
boiul. Împărțirea populației islamice în 
suniți, șiiți și alte secte care se urăsc unii 
pe alții, are importanță numai în Orien-
tul Mijlociu; restul lumii nu caută sursa 
răului, se vrea liniște în această zonă, nu 
se mai suportă scenele de groază care se 
petrec în acele locuri și Europa nu mai 
rezistă prea mult timp la încercarea grea 
de a absorbi sutele de mii de refugiați 
înfometați și amărâți. 

Prin urmare, Miniștrii de Externe 
ai țărilor occidentale au hotărât că de 
urgență trebuie să se liniștească situația 
în Syria, țară îmbibată în sângele propri-
ilor ei cetățeni. Cum se va rezolva acest 
lucru? Cu Assad sau fără Assad, într-o 
nouă formă guvernamentală sau în cea 
veche, cu asentimentul Rusiei sau fără? 

Încă nu s-a clarificat situația. Impor-
tant este că problema a intrat, în sfârșit, 
în atenția celor puternici; chiar cu o în-
târziere de șapte ani, ne-a trezit totuși 
speranța că cineva important a luat dez-

astrul sirian în mâini sigure, care sunt 
și capabile să-l oprească. Mai bine mai 
târziu decât nicicând!

Tot așa și la noi în țară; după ce 
suntem mereu încercați de un terorism 
sălbatic, dezlănțuit împotriva israelieni-
lor, care sunt înjunghiați sau călcați de 
mașini la lumina zilei în locurile centrale 
din țară, s-a găsit o soluție de protejare 
a cetățeanului: se va construi un zid (?!), 
prin care niciun terorist nu va putea să 
pătrundă. Ce facem oare cu cei din inte-
rior? Desigur, cei de peste graniță au și ei 
la dispoziție arme împotriva noastră, ca 
de pildă rachetele balistice sau artizanale, 
baloane care zboară peste linia graniței 
incendiind terenuri agricole, tuneluri 
subterane cu ieșire pe teritoriul israelian, 
etc.; iar noi, la rândul nostru, avem mij-
loace de apărare, ca rachetele antirachetă 
Hertz și Cupola de fier, care ne protejează 
cerul, o adevărată colivie de aur. 

Mai rămâne încă o problemă com-
plicată, dar rezolvabilă, cel puțin pentru 
înțelegerea mea: cea a tunelurilor subte-
rane care se distrug mereu, dar se sapă 
din nou din interiorul Gazei cu scopul 
de a se deschide pe teritoriul israelian. 
De unde aceste mijloace tehnice care 
costă o avere? De unde obțin hamasnicii 
asemenea sume? Și ce speră ei să realizeze 
în final cu astfel de metode? Am încre-
dere în Ministerul Apărării care știe de 
toate, chiar dacă nu are obligația să ne 
împărtășească și nouă toate secretele. În 
cazul că nu vom fi surprinși într-o noap-
te de grupuri teroriste ieșite dintr-un tu-
nel pornit din Sudul Libanului sau din 
Gaza, înseamnă că guvernanții noștri au 
luat măsurile de rigoare și ne-au asigurat 
o protecție totală. Sau parțială...

Dacă șefii cei mari s-ar fi gândit că 
pe lângă mijloacele de apărare militară 
ar putea întreprinde și niște încercări di-
plomatice de anihilare a terorismului cu 
riscul de a „ne compromite”, acceptând 
un sprijin din partea prietenilor ameri-
cani și europeni, s-ar găsi astfel o nouă 

cale, poate chiar una mai bună, de a 
aduce speranță poporului nostru. Dă-le 
Doamne, gânduri bune și mai înțelepte 
celor care ne conduc!

Rândurile de mai sus le-am scris și cu 
vreo doi ani în urmă, însă situația rela-
tată nu s-a schimbat cu mult de atunci 
și până în prezent. Terorismul islamic se 
lasă simțit în toată zona Orientlui Mij-
lociu, în special în Siria, în continuare 
sub ruine și golită de populație, care a 
fost decimată în 7 ani de lupte interne 
sau prin răspândirea supraviețuitorilor 
care încotro în țări străine. Peste aceste 
necazuri s-a adăugat și intrarea milițiilor 
iraniene atât pe teritoriul Siriei, cât și al 
Irakului, cu scopul de a se extinde cât 
mai departe pentru a deveni forța con-
ducătoare în zonă și totodată pentru a se 
apropia de granițele israeliene.

Desigur că această pătrundere care 
se vrea „furișată”, nu poate deveni un 
element surpriză, deoarece este mereu 
descoperită de către forțele de informare 
israeliene și respinse... până la următoa-
rea încercare. Dar asta nu e tot. Iranul 
continuă să comită acte teroriste nu 
doar în apropierea noastră, ci și în largul 
oceanelor împotriva unor nave petroliere 
britanice sau, mai recent, comițând un 
atac terorist în Saudia, prin incendierea 
unei uriașe rezerve de petrol. Incendiul 
a provocat o pierdere uriașă de combus-
tibil pentru toate țările importatoare de 
petrol, o mare pagubă financiară pen-
tru Saudia, dar mai ales a constituit o 
nouă crimă ecologică prin emanarea 
unor mase uriașe de fum și gaze, adică 
încă o piatră care a lovit și creat o rană 
Globului nostru minunat și viitorului 
omenirii.

Așa se întâmplă atunci când la con-
ducerea statelor se înșurubează condu-
cători iresponsabili, psihopați și fanatici, 
trăind numai pentru a-și atinge propriile 
interese și ambiții, indiferenți la catas-
trofele produse de potopul care va veni 
după ei.
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„Nu privi adânc apa...”  de Nicolae Pavel

Nicolae Pavel este un 
nume nou pe firma-
mentul literaturii 

israeliene de limbă română, 
deși se află la a treia carte, 
după volumul de poezie „Ca 
după o lungă absență” și cel 
de proză „ Trepte spre cer”, 
toate publicate în România. 
Autorul însuși se vede ca des-
cinzând din Mateiu Caragia-
le, pe când tehnoredactorul 
și prefațatorul volumului, 
Mihai Vasile, îi găsește filiații 
cu scriitorul englez Lawrence 
Durell, cel care experimenta 
dezintegrarea formei nara-
tive. Personal, mă feresc să 
asemuiesc un creator cu altul 
socotind că fiecare e unic în 
felul său.

În „Nu privi adânc apa...”, 
Nicolae Pavel abordează ca 
stil scriitura polifonică și, ca 
formă, proza poetică. Este 
foarte la modă memorialis-
tica sa mixtată cu ficțiunea, 
căci nu-i întotdeauna plăcut 
să spui adevărul, tot adevărul 
și numai adevărul. Alături de 
aceste amintiri, există panse-
uri, filozofie de viață, citate 
din autori celebri-poeți sau 

prozatori, texte de romanțe 
și cântece lăutărești, fragmen-
te dintr-un caiet de amintiri 
al autorului sau al prietenei 
sale. Personajele cărții au 
nume obișnuite, Lena, Paula, 
Olga, Rodica, Lia, sau porecle 
precum Șobolanul, Pictorul, 
Actorul. Toți sunt intelectu-
ali care discută despre pictori 
sau scriitori faimoși. Scenele 
care se petrec cu predilecție în 
București, într-o cârciumă, o 
cameră de hotel, la mătușa, la 
mama, sau aiurea, au alură ci-
nematografică, iar autorul le 
adaugă îndrumări regizorale 
de gestică și ilustrație muzica-
lă, chiar și lumini și descrieri 
de decoruri pictate.

Paginile sunt străbătute de 
neliniști și frământări senzu-
ale, timpul trece pe nesimțite 
din trecut în prezent pentru a 
se întoarce înapoi, totul fiind 
invadat de vizualitate coloris-
tică care antrenează și simțul 
mirosului. Dialogul se trans-
formă din interior confesiv în 
clasic la persoana a doua, pen-
tru ca apoi să se distanțeze în 
a treia. Descrierile de natură 
exterioară din diferite părți ale 
zilei, dar și umană, sunt an-
tologice. Limba românească 
este de o bogăție neîntrecută 
și copleșitoare prin măiestria 
comparațiilor, metaforelor, 
asocierilor surprinzătoare de 
cuvinte „potrivite” „Și mor 
frumoasele toamne ca niște 
doamne bătrâne purtând 
încă eșarfe rupte de vreme și 
molii, pălării negre, violete și 
așezate cuminți lângă mâinile 
împreunate”...

Partea finală a cărții ex-
plică legătura lui Nicolae 
Dan cu Israelul prin poves-
tea sa de dragoste cu evreica 

Lia. „Am citit acele rânduri 
de câteva ori. Și de fiecare 
dată îmi treceau prin minte 
imagini ale poveștii noas-
tre atât de scurtă, dar atât 
de fascinantă și neprevăzută 
(...) Ajunge doar să deschizi 
și să-ți citești singur tainele 
sufletului. Și m-am cufundat 
în somn ca într-o apă adâncă 
și limpede din care n-aș mai 
fi vrut să ies niciodată”. Iată 
motivația, confesiunea, mesa-

jul și explicația titlului.
„...Am scris toate acestea 

la miez de noapte când am în-
drăznit să ridic privirea spre 
nemărginirea cerului cerșind 
lumină și îngăduință. Și timp 
și cuvinte cu care să aduc un 
dram de fericire și noroc”.

Nicolae Pavel, un nume 
despre care sigur vom mai 
auzi în curând, căci scrisul 
său e original și are unicitate.

Magdalena Brătescu

Bianca MARCOVICI

││││ PARALELE 

Acum mulți ani, am plecat cu fiica mea cea mică 
într-o excursie în Italia. Cadou înainte de armată; 
viitoarea soldată trebuia să vadă lumea! La Neapo-

le, pe aeroport, noi două am fost reținute de carabinieri 
aproape oră. Fiica mea a fost dusă la control pentru dro-
guri. Carabinerii erau foarte duri. M-am speriat. Ni s-a 
desfăcut bagajul bucată cu bucată, chiar și pasta de dinți. 
Câinele lor a lătrat la bagajul nostru. Spre sfârșit, din bu-
zunarul din față a bagajului au descoperit 100 de grame de 
pastramă în vacum. O pusesem acolo în ultimul moment. 
Avionul a plecat mult mai târziu din cauza noastră;, fiind 
excursie organizată, ne-au așteptat. 

Au trecut de atunci peste 22 de ani! Din nou am că-
lătorit în Italia. Spre surprinderea mea, la aeroport la Ve-
rona am fost aleasă să fiu verificată. Doi carabineri s-au 
apropiat de mine..., mi-au lipit în palmă niște leucoplast 
special pe care l-au dus la un calculator. Deci figuram pe 
calculatorul lor ca o posibilă transportatoare de droguri. 
De data asta, am descoperit că valiza mea, la întoarcere, 
a fost deschisă. Lipseau doar cele două haine de ploaie, 
puse într-o pungă! M-am bucurat că de data asta nu s-a 
întârziat plecarea avionului din cauza mea. 

Tot în această excursie, la Veneția, carabinerii l-au ri-
dicat pe ghidul nostru. Motivul a fost că nu avea voie să 
fie acolo fără un ghid local. L-au amendat cu 1500 de 
euro plus că i-au interzis să mai fie ghid în Italia. Ghidul 
nostru, băiat simpatic, „tobă de carte” și autodidact nu 
avea nevoie de îndrumător.

Dar, lucrurile se scriu altfel acum, în secolul în care 
plătești și la wc și nu numai în piața San Marco. Numai 
porumbeii sunt liberi!
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Dr. Irina AIRINEI

România văzută din Basarabia

Vladimir Țurcanu, pre-
ședintele Partidului 
Popular Românesc, 

jurnalist de radio și fost pur-
tător de cuvânt al președinte-
lui Nicolae Timofti în perioa-
da 2012-2016, ne-a declarat 
într-un scurt interviu: „De 
ce am ajuns în politică? A 
fost firesc un asemenea pas 
pe măsură ce au început să 
dispară alternativele solide 
care să aibă în vedere ide-
alurile românești și traseul 
firesc al Republicii Moldova 
către zona românească. Aici, 
după aproape 30 de ani de la 
declararea independenței, în 
continuare fibra neo-sovietică 
este puternică și ea, practic, 

menține Republica Moldo-
va într-un soi de izolare care 
nu îi permite să se dezvolte. 
Din punctul meu de vedere, 
asta se întâmplă din cauza 
unor bariere artificiale din-
tre diverse entități politice, 
comerciale, educaționale din 
Moldova și cele din România. 
Nemaivorbind de infrastruc-
tura deficitară care există la 
ora actuală între cele două 
maluri ale Prutului; de exem-
plu, nu avem un pod rutier la 
Ungheni și din cauza aceasta 
drumul de la Chișinău până 
la Iași măsoară aproape 170 
km. Dacă s-ar face un pod ru-
tier la Ungheni, drumul s-ar 

reduce până la 125 km. 
Noi ne considerăm o for-

ță pro-românească, pro-eu-
ropeană. Ne vom lansa cu un 
candidat la primăria Chișină-
ului, noi, PPR.  

Nimeni nu se poate com-
para cu România care ne ajută 
în mod natural pentru că îi 
pasă. 

*

Ion Leascenco, liderul Blo-
cului Unității Naționale, 
vicepreședinte al PPR: 

„De ce am ajuns în politică? 
Am demonstrat că acțiunile 
din mediul civic pot influența 
factorul politic și ca dovadă: 
Marea Adunare Centenară 
organizată pe 25 martie 2018 
în fața Marii Adunări Națio-
nale din Chișinău, când ne-
am adunat peste 50 000 de 
persoane din peste 100 de 
localități care votaseră reuni-
rea. Am adoptat o rezoluție 
a Marii Adunări Centenare 
care a influențat conținutul 
Declarației de Unire a celor 
două Camere ale Parlamentu-
lui României din data de 27 
martie 2018 care spune foarte 
clar că România va răspunde 
oricând dorinței organice de 
reunire a cetățenilor RM. 35-
40% din populația RM sus-
ține idealul reîntregirii. Dar 
numai prin politică putem 
acționa direct pentru a ne în-
deplini idealurile. Vom mai 
face o tentativă de unificare 
a forțelor unioniste; sperăm 
să identificăm un candidat 
comun la prezidențiale.

Ne implicăm în alegeri la 
Primăria Chișinăului. E un 
colos unde corupția mișună. 
Este un dezmăț în toate in-

stituțiile primăriei; reparațiile 
străzilor sunt de mântuială, 
rețeaua de apă potabilă e de-
ficitară, de o fabrică de recu-
perare a deșeurilor se vorbește 
de 15 ani, faleza râului Bâc e 
o adevărată catastrofă ecolo-
gică, aceste probleme le vom 
anunța în programul electoral 
pentru Primăria Chișinău.

Nu avem nici un cotidi-
an tipărit de limbă română. 
Statul român are obligația să 
finanțeze presa de limba ro-
mână inclusiv tipărită pentru 
populația din sate, pentru 
păstrarea identității. Doar 
40% din cărți sunt în limba 
română dintre care jumătate 
sunt în limba română cu ca-
ractere chirilice. Practic, doar 
20% din titlurile de carte 
sunt românești. Am pornit 
campania 100.000 de cărți 
pentru Centenar, am încercat 
să suplinim lipsa acută de car-
te românească, în special în 
bibliotecile sătești și școlare. 

*

Valeriu Munteanu, fost 
ministru, deputat și 
primar, președinte al 

partidului politic Uniunea 
Salvați Basarabia a declarat: 
„Întodeauna am considerat 
că unica șansă pentru propă-
șirea noastră este doar unirea 
Basarabiei cu România. Prin 

ultima coaliție nenaturală 
între Blocul ACUM cu vizi-
une proeuropeană și cei de la 
Partidul socialiștilor susținuți 
de Igor Dodon, de Moscova, 
noi ne cufundăm într-o criză 
tot mai profundă. Iată doar 
câteva date. În 1990, PIB-ul 
Basarabiei era egal cu cel al 
României. Astăzi, disparita-
tea este de 4 la 1 în favoarea 
României, este vorba de pen-
sii, de salarii, de justiție etc. 
România a aderat la NATO, 
la UE, scapă de corupția mare 
în politică. În paralel, Mosco-
va menține Republica Moldo-
va în zona sa de influență cu 
ajutorul actorilor interni- iar 
obiectivul Moscovei nu este 
anexarea RM și nici menți-

nerea separatismului trans-
nistrean, ei își doresc să acre-
diteze în mentalul colectiv 
ideea națiunii moldovenești 
diferită de cea românească. 
Federația Rusă își dorește aici 
un stat federativ. Acestea sunt 
problemele pe care le atacăm 
noi. Considerăm că statul 
RM e un proiect eșuat și doar 
unirea Basarabiei cu România 
este unica soluție.

România nu are un plan 
major cu privire la Basarabia. 
Fiecare trage de tema asta 
doar în campanie. 
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14 ore în fața 
jurnaliștilor

Agenția ucraineană 
de înregistrare a 
recordurilor afirmă 

că respectiva conferință de 
presă a fost cea mai lun-
gă din istorie. Întâlnirea 
șefului statului cu jurnaliștii 
a avut loc într-un restaurant 
din Kiev. Acolo, Zelenski a 
răspuns la întrebări legate 
de soluționarea conflictului 
armat din estul țării, relația 
cu partenerii externi, dar și de scandalul cu implicarea lui 
Donald Trump. Reușita lui Vladimir Zelenski trebuie să fie 
recunoscută acum și de reprezentanții Cărții Recordurilor. 
Până acum, președintele belarus Aleksandr Lukașenko își 
asuma meritul de a fi organizat cea mai lungă conferință de 
presă, una care a durat mai mult de șapte ore.

Eleganță fără vârstă

Născută  în 
1923, Alice 
Pang a lu-

crat toată viața la o 
companie multina-
țională și a ocupat 
o funcție de condu-
cere. După ce a ieșit 
la pensie, s-a plictisit 
îngrozitor și când 
nepoata ei a venit cu 
ideea să îi trimită pozele făcute cu telefonul la o agenție de fo-
tomodele trecute de 65 de ani, Pang a simțit că prinde aripi. În 
ciuda modestiei, Alice Pang este în fruntea topului fotomodele-
lor de peste 65 de ani. Concurența ei directă este reprezentată de 
profesorul japonez de chimie, ieșit la pensie, Naoya Kudo (84 
de ani) și de sexy-bunicul Chinei, Wang Deshun, de 84 de ani.

La şase luni de la alegere, preşedintele Ucrainei 
ar putea intra în Cartea Recordurilor. Vladimir 

Zelenski a susținut o conferință de presă, care a 
durat aproape 14 ore

De obicei, cariera de fotomodel se încheie în 
jurul vârstei de 30 de ani. Pentru Alice Pang, din 
Hong Kong, a început la 93 de ani şi în doar trei 
ani a devenit un nume consacrat pe scena modei 

internaționale, fiind comparată cu Naomi Campbell, 
Heidi Klum, Kate Moss sau Cara Delevingne

Noroc chior

Este pentru 
a patra oară 
când a fost 

câștigată această 
sumă-plafon de 
la Euromillions, 
fixată în 2012 de 
loteriile naționale 
din cele nouă țări 
participante (Franța, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Bel-
gia, Irlanda, Austria, Elveția și Luxemburg).

Jackpotul a mai fost câștigat pe 10 august 2012 în Marea 
Britanie, pe 24 octombrie 2014 în Portugalia și pe 6 octombrie 
2017 în Spania.

Suma finală provine dintr-un jackpot inițial de 17 milioane 
de euro, pus în joc pe 23 iulie. Rămânând necâștigat și reportat 
cu regularitate, acel jackpot și-a atins nivelul maximal - 190 
de milioane de euro - pe 24 septembrie și nu și-a găsit un 
câștigător la ultimele patru extrageri.

Un britanic a câştigat la Euromillions jackpotul 
în valoare de 190 de milioane de euro, câştigul 

maximal posibil la această loterie continentală, în 
timpul extragerii de marți seară

Inimă cu noroc

În  1 9 8 4 ,  f o s -
tul angajat de la 

Scotland Yard a ajuns 
la medici îndemnat 
de colegi, după ce se 
îngrășase nefiresc de 
mult dar nu găsea 
nici o explicație, dat 
fiind că dieta lui n-ar 
fi trebuit să ducă la o așa acumulare de kilograme. Spre 
surprinderea lui, analizele au arătat că, de fapt, suferă de 
o problemă gravă a inimii pentru care e nevoie de trans-
plant. Lui Aggat i-a fost transplantată inima unei fetițe 
de 14 ani, decedată în 1984. Intervenția a fost făcută de 
un reputat chirurg și pionier al acestui tip de transplant, 
Sir Magdi Yacoub. Dar, la momentul respectiv, polițistu-
lui i s-a spus că transplantul îi va oferi cel mult încă un 
deceniu de viață.

La 90 de ani, pe care i-a împlinit duminică, 13 
octombrie, fostul polițist britanic, David Aggat, 
a devenit cea mai bătrână persoană care are cel 

mai vechi transplant de inimă din lume
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Trenul literaturii

Pr i n ț u l 
Haakon și 
p r i n ț e s a 

Mette-Marit au 
efectuat această 
călătorie în com-
pania unuia dintre 
cei mai renumiți 
scriitori norvegieni, 
Jostein Gaarder, 
autorul cărții „Sophie’s World”.

Și alți scriitori norvegieni s-au aflat la bordul acelui „tren 
al literaturii”, alături de mai mulți elevi ai unor școli din Ber-
lin. La bordul trenului s-au aflat aproximativ 100 de pasageri 
și membri ai personalului feroviar.

Prințesa Mette-Marit, care este ambasadoare a Norvegiei 
pentru literatură, călătorește cu regularitate în țara ei la bor-
dul unui „tren al literaturii”, denumit „Litteraturtog”.

Haakon, prințul moştenitor al Norvegiei, şi soția 
lui, prințesa Mette-Marit, au călătorit luni la bordul 

unui „tren al literaturii” pe ruta Berlin-Koln în 
drumul lor spre Târgul de Carte de la Frankfurt, 

unde Norvegia deține în acest an statutul de 
țară-invitată

Vizită regală în Pakistan

Peste 1.000 de militari 
și membri ai forțelor 
de ordine au fost des-

fășurați pentru a asigura o 
zonă „roșie” extrem de for-
tificată la Islamabad, unde 
cuplul regal a rămas după 
sosirea sa luni seara.

În prima etapă a turne-
ului lor în Pakistan, prințul 
William și soția sa, Kate, au 
vizitat marți o școală de fete 
din Islamabad, arătându-
și astfel susținerea pentru 
educația femeilor într-o țară profund patriarhală. 

William și Kate au petrecut aproximativ jumătate de oră 
în această școală publică, unde învață circa 1.000 de eleve 
de diferite vârste, de la școala primară la liceu.

Ei au fost apoi escortați de forțe de securitate la o clădire 
a activiștilor de mediu din Islamabad, urmând ca apoi să se 
întâlnească cu premierul Imran Khan, un prieten al regre-
tatei prințese Diana, mama prințului William.

Prințul William şi soția sa, Kate se află în vizită 
oficială în Pakistan

Un vis devenit realitate

Ambițiosul proiect a 
avut nevoie de mai 
bine de 10 ani pentru 

a deveni realitate și utilizează 
efecte speciale inovatoare pen-
tru a-i întineri pe actori într-
o poveste care se desfășoară 
pe parcursul a 40 de ani. De 
Niro, care interpretează rolul 
lui Frank Sheeran, cel la care 
se referă titlul peliculei, a spus 
că a avut mereu încredere că, 
în cele din urmă, proiectul va 
deveni realitate. „Cartea mi 
s-a părut minunată’’, a decla-
rat actorul american pentru Press Association înaintea premi-
erei filmului în cadrul Festivalului de Film de la Londra. „Eu, 
Al, Joe Pesci, a fost tot ceea ce ne-am dorit dintotdeauna și a 
devenit realitate”, a adăugat actorul.

În luptă cu boala

De cinci ani 
se chinuie 
să mențină 

în frâu cumplita boa-
lă. Artistul a fost un 
fumător înrăit, însă 
susține că nu de la 
acest viciu i se trage.

Van Halen e con-
vins că a făcut cancer 
de la penele de chitară din alamă și cupru pe care le ținea în 
gură în timpul concertelor. Cancerul s-ar fi dezvoltat exact 
în locul unde obișnuia să le „sugă”. Eddie a fondat trupa Van 
Halen împreună cu fratele lui, Alex Van Halen, și Mark Sto-
ne, în 1972. Li s-au alăturat apoi Michael Anthony și David 
Lee Roth. Între hit-urile trupei, care a lansat 12 albume, se 
numără „Can’t Stop Lovin’ You” și „Jump”. 

„The Irishman’’, o peliculă cu gangsteri, îl reuneşte 
pe regizorul laureat cu Oscar, Martin Scorsese, cu 

Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel

Rockerul veteran Eddie Van Halen (63 de ani), 
membru fondator al cunoscutei trupe de muzică 
rock, Van Halen, a dezvăluit că face tratamente 

împotriva cancerului la gât în Germania
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Cum fentăm traficul?

Sărbătorile de 
toamnă ne-au 
adus și am-

buteiaje pe șoselele 
țării. Șoferii au fost 
prinși în trafic ore 
întregi, mulți dintre 
ei întârziind la masa 
de Sukot.

Cei care au lu-
crat jumătate de zi 
în această perioadă, 
și-au pus întrebarea 
firească care este cea 
mai bună oră pentru 
plecat de la serviciu? 

Specialiștii în 
circulație rutieră ai 
Institutului de Tra-
fic au găsit soluția. 
Purtătorul de cu-
vânt ai instituției, dl. Cvișescu Pkak”, a 
transmis șoferilor care merg la serviciu, 
că cel mai bine este să rămână la birou 
până vineri seara. În noaptea de vineri 
spre sâmbătă, drumurile nu mai sunt 
atât de aglomerate și oamenii pot ajunge 
cu ușurință acasă.

Pentru cei care vor să ajungă la timp 
înapoi la lucru, dl. Cvișescu recoman-
dă ca aceștia să plece de sâmbătă seara 
către serviciu și în felul acesta vor pu-
tea fi prezenți duminica dimineața la 
program și pot lucra în condiții bune 
toată săptămâna. Nu se mai recomandă 

deplasările cu mașina în timpul săptă-
mânii pentru că autostrăzile țării sunt 
deja supraaglomerate.

Un studiu realizat de aceștia arată 
că, dacă vrem să fentăm traficul, cel mai 
indicat e să rămânem la serviciu până 
duminică, 16 august 2020, când o să se 
circule chiar OK pe la ora 4.

„Mi se pare chiar OK. Am ce face la 
birou; nu e o problemă să stau toată săp-
tămâna până se mai eliberează pe afară. 
Că plec acum, că plec vineri seara, tot 
la ora aia ajung”, oftează un corporatist 
telavivian.

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

BEEP  BEEP

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEȘTI

Selecții: Petre Cioclu

Scară la bloc
Căzând pe trepte într-o seară,
Vecina mea m-a ridicat,
Dar am căzut și-a doua oară,
De data asta în păcat!

Ion Diviza
De ce stau mult în cârciumă
Dac-aș veni de la servici spre casă,
E traficul intens și nu mă lasă...
Aștept și, după multe încercări,
Sunt libere nu una - trei cărări!

Dan Norea
Vacanță sentimentală
Doamnei de odinioară
Care face pe augusta,
Numai vântul, într-o doară
Dacă-i mai ridică fusta.

Anda Andrieș
Longevitate
- Cum de ai atins o sută?
A fost prima întrebare.
El cu vocea reținută:
- Sincer?... Am avut răbdare.

Paul Constatin
Nu mai este ca altădată
Toate-n lume azi se strică,
Se produce o schimbare:
Nici când este mică
Fata nu mai este mare!

Mircea Micle
Epigramiștilor trași de păr
Citind catrenele, discret,
Eu sare am să pun pe rană:
Românul s-a născut poet
Iar unii prin... cezariană.

Laurențiu Ghiță
Zori de primăvară
Iubitului, un bătrânel,
O soața-i zice: „ce viril”!
Iar bogătanul plin de el:
„De ce mă minți... e-ntâi april!”

Ștefan Marinescu

PKAKIM - 
AGLOMERAȚIE

NE CEREM SCUZE CĂ ZI 
DE ZI STAȚI ÎN TRAFIC

- Când am să ies la pensie, 
am să mă așez într-un balan-
soar și zile de-a rândul am să 
stau nemișcat.

- Și după aceea?
- După aceea am să încep 

să mă legăn.

*
- Până la urmă, am ajuns la 

concluzia că tot mai bine e să 
dai decât să primești.

- Aveți o gândire generoasă. 
Sunteți filantrop?

- Nu, sunt boxer.
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Planuri de viitor

„Am discutat cu echipa mea mai multe săptămâni, chiar 
mai multe luni, despre ce trebuie să fac în vara lui 2020, după 
Wimbledon și înainte de US Open. În final, inima mea a decis 
să disput încă o dată Jocurile Olimpice”, a declarat Federer. 

El va împlini 39 de ani pe 8 
august 2020, cu o zi înainte 
de încheierea Jocurilor de la 
Tokyo.

Federer a câștigat aurul 
olimpic la dublu împreună 
cu Stan Wawrinka la Beijing 
în 2008 și argintul la simplu 
la Londra în 2012, unde a 
fost învins în finală de Andy 
Murray. 

Nouă victorie sportivă

Este cea de-a doua medalie de argint câștigată de Dolgo-
pyat la Campionatele Mondiale, după ce a câștigat una 
în 2017.

Dolgopyat, 22 
de ani, a obținut 
15.200 de puncte, 
situându-se spate-
le lui Carlos Yulo 
din Filipine, care 
a înscris 15.300 
pentru a câștiga 
medalia de aur 
în competiția de 
sâmbătă.

Alexander Shatilov, 32 de ani, care a reprezentat Israelul 
la ultimele trei Jocuri Olimpice de vară, s-a calificat și el în 
timpul Campionatelor Mondiale pentru jocurile de la Tokyo.

Fără noroc

Eran Za-
h a v i 
a  d a t 

speranță echi-
pei sale, mar-
când primul 
gol al partidei 
în minutul 35, 
dar Austria a 
egalat în câteva minute și a mărit diferența de scor cu alte 
două goluri, în a doua repriză.

Israelul este acum plasat pe locul 5 din 6 în grupa G, 
cu mici speranțe de a-și asigura un loc în finală. Măsurile 
de securitate pentru acest meci care a avut loc pe stadionul 
Ernst Happel din Viena, au fost unele foarte importante.

Efective sporite de polițiști au fost dislocate în jurul sta-
dionului și hotelului în care a fost cazată echipa Israelului, 
în urma atacului antisemit de la Halle de săptămâna trecută.

În ajunul atacului de la Halle, selecționata Israelului a 
asistat marți la începutul ceremoniei Yom Kippur la sinago-
ga centrală din Viena, sub protecția unor forțe importante 
de securitate.

Echipa națională de fotbal a Israelului a pierdut 
joia trecută în Austria cu 3-1, într-un meci de 

calificare pentru Campionatele Europene din 2020, 
organizate la Viena

Tenismanul elvețian Roger Federer a anunțat luni 
că va participa la Jocurile Olimpice 2020 de la 

Tokyo, în speranța că va obține medalia de aur la 
simplu, singurul mare titlu care-i lipseşte

Gimnastul israelian Artem Dolgopyat a câştigat 
medalia de argint la exercițiul masculin la sol la 

Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de la 
Stuttgart, devenind cel mai recent israelian care s-a 

calificat la Olimpiada de la Tokyo din 2020

Taxare sportivă

Spadafora i-a scris 
p re ș e d i n t e l u i 
UEFA, Aleksan-

der Ceferin, cerându-i 
să analizeze „dacă este 
oportună menținerea 
finalei Ligii Campio-
nilor la Istanbul, după 
„gravele acțiuni” ale 
Turciei împotriva populației civile kurde”.

În scrisoarea sa, citată de agenția italiană de presă ANSA, 
Vincenzo Spadafora face referire la condamnarea de către 
Uniunea Europeană a acțiunilor Turciei și a solicitat forului 
fotbalistic continental „să facă cea mai curajoasă alegere și să 
arate, încă o dată, că fotbalul este un instrument al păcii”.

Finala actualei ediții a Ligii Campionilor este programa-
tă în data de 30 mai 2020.

Ministrul italian al Sportului, Vincenzo Spadafora, 
a cerut conducerii Uniunii europene de fotbal 

(UEFA) să îşi reconsidere decizia de a organiza 
finala actualei ediții a Ligii Campionilor la Istanbul, 
după ce Turcia a declanşat o ofensivă sângeroasă 

împotriva kurzilor, în nordul Siriei

Vincenzo Spadafora

Roger Federer

Artem Dolgopyat
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Magdalena BRĂTESCU

„Lecția de dans” 
Premieră la Teatrul Beit Lessin

Viața de cuplu a fost 
adesea asemuită cu 
un dans. Ambele cer 

potrivirea pașilor, mișcări 
adaptate ritmului, condu-
cător și condus, reguli și 
improvizații, apropiere fizi-
că și atingeri, priviri în ochi. 
Piesa dramaturgului ameri-
can Mark St. Germain (sce-
naristul show-ului „Cosby”) 
„Dancing lessons” (2014) 
este în fapt o parabolă a 
existenței contemporane cu 
paradoxurile ei. Cele două 
personaje, Ever, un tânăr de treizeci și 
patru de ani și Senga, o dansatoare de 
pe Broadway care după un accident su-
feră de o invaliditate la picior, îi servesc 
autorului drept modele antagonice din 
viață. El, om de știință, astrofizician, 
lucid, exact, cu venerație pentru ade-
văr, înțelege să rezolve orice problemă 
pe cale logică. Pe ea, o fire de artistă, 
mizând pe imaginație și creație fără li-
mite impuse, n-o preocupă teoriile, ci 
aspectele practice ale existenței.

Lecțiile de dans pe care Ever, suferind 
de sindromul Asperger, i le cere dansa-
toarei distrusă psihic de imposibilitatea 
de a evolua pe scenă, sunt tot atâtea lecții 
de viață pe care St. Germain le dă spec-
tatorului. Asistăm la controversa dintre 
vis și logică, dintre adevăr și convenție 
acceptată de public, dintre teorie și prac-
tică, dintre cunoștințele strict științifice 
și arta de a trăi („le savoir vivre”).

Cotidianul impregnat de tehnică 
avansată, media și Internet oferă răs-
puns la toate întrebările omului. Mobi-
lul, tableta, calculatorul ne însingurează 
însă, ne rup de viața socială, ne despart 
de prieteni. Tânăra generație e din ce 
în ce mai inteligentă și mai cerebrală, 
dar suferă de simptomele unei flagrante 

incapacități de a-și exprima sentimente-
le, verbal și fizic. Unul din 68 de oameni 
este autist și aceasta numărându-i doar 
pe cei care s-au dus la psiholog pentru a 
fi diagnosticați! 

„Lecția de dans” transmite mesa-
jul apropierii sufletești dintre oameni, 
necesității înțelegerii nevoilor celuilalt, 
întrajutorării, învingerii indiferenței, 
obsesiilor și fricii. Piesa este o pledoa-
rie pentru lupta împotriva nepăsării, 
minciunilor (spuse altora sau sieși), în 
favoarea schimbării de atitudine și de 
concepții. O lecție de optimism, iubire, 
curaj, inițiativă și care insuflă dorința de 
a reuși prin depășirea limitelor.

Odată cu fiecare scenă derulată a 
piesei, spectatorul remarcă o treptată 
inversare a raporturilor de forțe dintre 
cele două personaje, inițial absolut in-
compatibile. Fiecare dintre ei va trece 
pragul neputinței, va dovedi empatie, 
atracție fizică, nevoia pregnantă de a-l 
schimba pe celălalt, schimbându-se în 
același timp pe sine.

Sindromul Asperger de care suferă 
Ever se caracterizează prin dificultatea 
de a interacționa social și afectiv, de 
comunicare cu semenii, printr-o speci-
alizare exagerată în domenii de interes 
strict, uneori ieșite din comun, ușoare 

probleme motorii și sensibili-
tate superactivată la zgomote 
și aglomerație. 

Senga, o femeie neurotipică, 
adică normală, prin faptul că nu 
mai poate dansa, căci o even-
tuală operație de recuperare e 
imposibilă, își vede visul vieții 
distrus. Fiecare dintre personaje 
va pune pe masa comună miza 
durerii și handicapului propriu, 
concentrându-se împreună pe 
viața sufletească și încercând să 
se adapteze la situații noi. Vor 
învăța că „vezi bine doar cu su-

fletul” („Micul Prinț”). Și că problemele 
celorlalți sunt la fel de importante ca și 
cele proprii. Înfrângerea e un nou start 
spre alte țeluri, încă neabordate. Obsesia 
și rutina se vindecă prin curajul de a te 
schimba radical.

Spectacolul regizoarei și coregrafei 
Miri Lazar (care semnează și ilustrația 
muzicală) reliefează corect toate 
intențiile textului. Alegerea interpre-
tului Tom Hagai (Ever) este de bun 
augur. Publicul și-l amintește din „O 
noapte, Markovici” ca tip de anti june 
prim, sublim prin candoare și maestru al 
trasmiterii emoției și sincerității în sală. 
Acum, aduce și toate datele personaju-
lui cu sindrom Asperger. Fiecare gest e 
studiat, dar natural și credibil, cu umor 
bine dozat. O bijuterie actoricească! 

Meirav Shirom, excelentă în „Dona 
Flor” (Municipal Beer Sheva), aici, e în 
contre emploi.

Au mai colaborat la realizarea mon-
tării actrițele dansatoare Noa Avraham, 
Naama Gilboa și Tal Naor cu interludii 
de dans modern. Deasemenea Ziv Vo-
loshin lumini, Eli Bijaoui traducerea, 
Shani Tor decor, Shira Weiz costume, 
Amit Ben Shusahan și Amir Tal video 
art.
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Un regal: Festivalul de 
Film Evreiesc

În perioada 10-17 octom-
brie, treizeci de eveni-
mente inedite sunt pre-

zentate în cadrul festivalului 
bucureștean al filmului evre-
iesc „Bucharest Jewish Film 
Festival”, ediția a noua care 
se remarcă prin diversitatea 
evenimentelor: film, muzi-
că tradițională, dans, muzi-
că contemporană, expoziții, 
colocvii. 

Festivalul de Film Evreiesc 
a început cu un concert al 
formației Bucharest Klezmer 
Band, urmat de dansurile 
Ansamblului Haverim. Bu-
charest Jewish Film Festival 
2019 s-a bucurat de prezența 
unui număr mare de oaspeți 
din străinătate: Nellu Cohn 
(regizorul francez de origine 
română), Eyal Datz (regi-
zor israelian), Egor Odint-
sov (președintele Moscow 
Jewish Film Festival), Willy 
Perelsztejn (regizor din Lu-
xemburg), actorul turc de 
origine evreiască, Aron Buni-
el. Actorul Claudiu Istudor, 
interpretul lui Tevie, lăptarul 
din „Scripcarul pe acoperiș”, 

spectacol din repertoriul Tea-
trului Evreiesc de Stat, a pre-
fațat „Scripcarul: Miracolului 
Miracolelor”, un documentar 
în regia lui Max Lewkowicz 
care a deschis festivalul. 

Expoziția „Sinagogile Eu-
ropei Centrale și de Est” a 
fost vernisată în finalul pri-
mei seri, prilejuind o splen-
didă trecere în revistă a două 
secole de strălucită cultură 
iudaică și de toleranță euro-
peană. Festivalul se înscrie 
într-o rețea care include peste 
160 de evenimente organizate 
în întreaga lume sub brand-
ul Jewish Film Festival și este 
susținut de Ministerul Cul-
turii și Identității Naționale, 
Ambasada Israelului, Amba-
sada Canadei, Ambasada Spa-
niei, Departamentul pentru 
Relații Interetnice, Institutul 
Cultural Român, Federația 
Comunităților Evreiești din 
România, Comunitatea Evre-
ilor din București, Fundația 
Magna Laude-Reut. 

Vineri, 11 octombrie a pu-
tut fi vizionat filmul „1945” 
în regia Ferenc Török. O dra-

mă, din 2017, în care doi 
supraviețuitori ai Holoca-
ustului sosesc într-un sat 
maghiar în august 1945 
și se lovesc de reacțiile pa-
ranoice ale sătenilor, unii 
dintre ei temându-se că 
evreii își vor cere înapoi 
bunurile furate. 

Povestea unei uimi-
toare colecții de 300.000 
manuscrise antice ascunse 
timp de secole în Geniza 
unei sinagogi din Cairo 
descoperite, în 1896, de 
Solomon Schechter, dezvă-

luie viața de zi cu zi a evreilor, 
creștinilor și musulmanilor 
deopotrivă, inclusiv a feme-
ilor și copiilor. Manuscrisele 
au revoluționat înțelegerea 
noastră despre istoria evreilor 
și au luminat o mie de ani de 
viață evreiască vibrantă în ini-
ma lumii islamice. Este vorba 
despre fascinantul documen-
tar „From Cairo to the Cloud 
| Din Cairo spre Nori” în regia 
Michelle Paymar. 

Festivalul va continua cu 
alte producții de vârf iar gala 
de închidere va cuprinde Dan-
suri evreiești cu Formația Ha-
verim și un film despre femei 
de succes: „RBG”. 

Un regal artistic pentru 
care organizatorii, în frunte cu 
directorul Festivalului, produ-
cătorul Dan Schlanger, merită 
toate felicitările și mulțimirile 
noastre. 

Irina Airinei

Dan Schlanger David Saranga



xvcbzfhgkshgkscaneasca

 GAZETA ROMÂNEASCĂ  • 32 Joi ,  17 octombrie  2019

PROGRAMUL TV ROMÂNESC

PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 17 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, 18 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, 19 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, 20 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, 21 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, 22 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, 23 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, 17 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	 Regina-Mamă	Elena	
10:00	 Ca’n	viaţă	
11:00	 Preşedinte	pentru	România	
11:30	 Destine	ca-n	filme	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Discover	Romania	
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	 Preşedinte	pentru	România	

VINERI, 18 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	 Regina-Mamă	Elena	
10:00	 Ca’n	viaţă	
11:00	 Preşedinte	pentru	România	
11:30	 Ediţie	specială	*Regina-mamă	
Elena	a	Românie	„	Întoarcerea	acasă”
13:30	 Adevăruri	despre	trecut	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Discover	Romania	
15:00	 	Ediţie	specială	*Regina-mamă	
Elena	a	României	(I)	„Întoarcerea	acasă”
16:30	 Gala	umorului	
18:30	 Lumea	azi	
19:00	 Obiectiv	comun	
20:00	 Telejurnal	*Ştiri	*Tema	zilei
21:00	 Interviurile	Telejurnalului	TVR
	 Moldova	
21:30	 Dăruieşte,	Românie!	
23:00	 Preşedinte	pentru	România	

SÂMBĂTĂ, 19 oct 201
07:00	 Natură	şi	aventură	
07:30	 Pescar	hoinar	
08:00	 Ferma	
08:50	 Diasporadar	
09:00	 Drag	de	România	mea	
09:50	 5	minute	de	istorie	
10:00	 Drag	de	România	mea	(II)
10:50	 Discover	Romania	
11:00	 Ediţie	specială	*Regina	-	mamă	
Elena	a	României	„Întoarcerea	acasă”

13:15	 Regina	–	mamă	Elena	*Dreaptă	
	 între	popoare
13:20	 Discover	Romania	
13:30	 Mic	dejun	cu	un	campion	
14:30	 La	un	pas	de	România	
15:00	 Discover	Romania	
15:15	 Telejurnal	
15:45	 Handbal	masculin	
17:15	 Ora	regelui	
18:05	 Cooltura	
18:30	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Drag	de	România	mea	
23:00	 Film	-	Atunci	i-am	condamnat	pe
	 toţi	la	moarte
DUMINICĂ, 20 oct 2019
07:00	 Universul	credinţei	*Partea	I
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Universul	credinţei	*Partea	a	II-a
08.50	 5	minute	de	istorie	
09:00	 Regatul	sălbatic	
09:30	 Drumuri	aproape	
10:00	 Rugby	
12:00	 Discover	Romania	
12:15	 Viaţa	satului	
13:00	 Tezaur	folcloric	
14:00	 Fan/Fun	urban	
14:30	 5	x	5	minute	de	istorie	
15:00	 Interviurile	Telejurnalului	TVR	
	 Moldova	
15:30	 Handbal	feminin	
17:00	 Politică	şi	delicateţuri	
18:00	 #Creativ	
18:30	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Vedeta	populară	
23:00	 Film	-	Cu	mâinile	curate

LUNI, 21 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	 Preşedinte	pentru	România	
11:30	 Observatori	la	Parlamentul
	 European	
12:00	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Discover	Romania	
15:00	 Dăruieşte,	Românie!	
16:20	 5	minute	de	istorie	
16:30		 Drumul	lui	Leşe	
17:30	 Serial	TV	*	Urmărirea
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Avocatul	dumneavoastră	
23:00	 Preşedinte	pentru	România	

MARȚI, 22 oct 2019
07:00	 Matinal	*	Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
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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)

REDUCERE 
DE PREȚ LA 
COLECȚIA 

ALEXANDRU 
ANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul 

Doctor Mesmer
• Ca’n filme

xcvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA - HOROSCOP

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	 Preşedinte	pentru	România	
11:30	 Memorialul	Durerii	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Discover	Romania	
15:00	 Avocatul	dumneavoastră	
16:20	 5	minute	de	istorie	
16:30	 Reţeaua	de	idoli	
17:20	 Discover	Romania	
17:30	 Serial	TV	*	Urmărirea	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Reportajele	TVRi	
21:30	 Investiţi	în	România!	
23:00	 Preşedinte	pentru	România	
MIERCURI, 23 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	 Preşedinte	pentru	România	
11:30	 Destine	ca-n	filme	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Discover	Romania	
15:00	 Investiţi	în	România!	
16:20	 5	minute	de	istorie	
16:30	 Aventura	urbană	
17:30	 Serial	TV	*	Urmarirea	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 5	x	5	minute	de	istorie	
21:30	 Articolul	VII	
23:00	 Preşedinte	pentru	România	
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3 Cele mai multe decizii pe care le iei în această 

perioadă vor fi conduse de un sentiment pro-
fund de frustrare. Emoțiile tale sunt complet 
dezorganizate.

Tu și partenerul de viață sunteți mai mult 
sau mai puțin pe aceeași lungime de undă. 
Amândoi veți comunica cu ușurință ceea ce 
simțiți sau ceea ce vă nemulțumește.

Te simți atât de obosit din punct de vede-
re psihic, încât ai senzația că nu ești capabil 
nici măcar să decizi cu ce te îmbraci în ziua 
următoare.

Simți pe propria piele vibrația pe care ți-o 
transmit anumite persoane ori de câte ori 
lucrurile din jur ajung să ia o formă asemă-
nătoare cu ceea ce îți dorești.

Deși așteptările pe care le ai de la un posibil 
partener romantic sunt destul de exagerate, 
reușești totuși să te lași impresionat de anu-
mite persoane. 

Ești mult prea categoric cu anumite persoane, 
deși știi că acest comportament atrage după 
sine doar reacții negative și deloc afecțiune și 
înțelegere.

Chiar dacă te simți constrâns de anumite re-
guli, este esențial să realizezi importanța lor. 
Astrele te ajută să transmiți ceea ce gândești, 
dar asta nu îți garantează reușita.

Încearcă să fii mai precaut atunci când vine 
vorba de modul în care mănânci. Faci multe 
excese, iar mișcarea fizică este din nou amâ-
nată pentru tot felul de motive puerile.

Toată atenția va fi concentrată asupra pro-
priei persoane. Demersurile pe care le faci 
în acest sens, au scopul de a te ajuta să îți 
recapeți vitalitatea și tonusul psihic.

Ești mai determinat ca niciodată să atingi 
apogeul propriei cariere. Vorbești deschis 
despre modul în care urmează să acționezi și 
faci cercetări amănunțite în acest sens.

De cele mai multe ori, obiectivele tale sunt 
destul de dificil de atins și asta e o provocare 
pentru tine. Modul în care decurg lucrurile în 
anumite relații, nu te mai afectează ca în trecut.

Egoismul cu care acționează anumite per-
soane, încă reușește să te surprindă, dar te 
ții departe de orice surescitare emoțională în 
acest sens.
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GAZETA ORIENTUL MIJLOCIU

Rusia - posibila câștigătoare în Siria

Începută miercurea trecută, 
îndelung anunțata ofensi-

vă militară a Turciei în Siria 
a pus deja pe fugă sute de 
mii de oameni, informează 
ONU. Potrivit guvernului de 
la Ankara, ținta primordială 
a intervenției sunt milițiile 
kurde YPG, pe care acesta le 
consideră „teroriste”.

Însă operațiunile turcești 
în regiune afectează și intere-
sele celorlalte două mari pu-
teri implicate în jocul de pu-
tere din Siria: Iranul și Rusia. 
Nu ar fi exclus ca în actuala 
conjunctură, Moscova să joa-
ce o carte câștigătoare. 

În imaginile filmate în Si-
ria se pot observa numeroa-
se bombardamente, urmate 
de nori mari de fum, care se 
înalță dintre clădiri distruse, 
precum și numeroși oameni 
care fug din calea atacului. 
Rusia urmărește cu satisfacție 
invazia trupelor turcești în Si-
ria în cadrul acestui joc stra-
tegic între Kremlin, Ankara și 
Teheran. Un joc în care este 
vorba despre resursele natu-
rale, influență și putere.

Duminică, președintele 
francez Emmanuel Macron 
și cancelara germană Angela 
Merkel au îndemnat Turcia 
să înceteze operațiunea împo-

triva forțelor kurde, care, 
în opinia lor, riscă să cre-
eze o situație umanitară 
de nesusținut și să ajute 
Daesh (acronimul arab 
al Statului Islamic, SI) să 
reapară.

Duminică, în a cincea zi 
a asaltului, forțele turce și 
aliații lor locali au pătruns 
adânc în Siria, fiind pe cale 
să încheie prima fază a ofensi-
vei împotriva forțelor kurde, 
abandonate de Statele Unite, 
care au anunțat retragerea a 
aproape 1.000 de militari din 
nordul Siriei.

Totuși, ofensiva turceas-
că în Siria nu este atât de 
amenințătoare pe cât pare. 
S-ar putea crede că există 
înțelegeri clare în legătură cu 
cine și ce are permisiunea să 
facă, precum și o linie roșie. 
Însă acestea sunt mai degrabă 
informale, neputând fi anco-
rate într-un acord scris.

Experții suspectează că 
avem de-a face cu un joc 
strategic în care toată lumea 
a fost implicată simultan. Ac-
torul central este Rusia dacă 
ne amintim că regimul de la 
Kremlin este un susținător al 
președintelui sirian Bashar al-
Assad căruia îi oferă asistență 

militară împotriva rebelilor.
De asemenea, Rusia are 

interesele sale în cadrul nego-
cierilor de pace din capitala 
kazahă Astana, la care parti-
cipă Turcia și Iranul. Ceea ce 
lipsește este însă încrederea 
reciprocă.

Observatorii militari atrag 
atenția că alianța „se bazea-
ză pe înțelegerea că niciunul 
dintre cele trei state nu își 
poate atinge vreunul dintre 
obiectivele proprii fără ceilalți 
doi parteneri”. Rusia, Tur-
cia și Iranul au nevoie unele 
de celelalte pentru că nu au 
încotro. Acesta este și moti-
vul pentru care, de mai bine 
de doi ani, aceste țări sunt 
forțate să colaboreze.

Rusia are nevoie de Turcia 
din rațiuni de politică externă 
și, nu în ultimul rând, eco-
nomice. Recent, Kremlinul 
a livrat Ankarei baterii an-
tirachetă de tip S400. Pe de 
altă parte, actuala ofensivă 
turcească în Siria afectează 
interesele rusești prin slăbirea 
influenței lui Assad în nordul 
Siriei. Or, Assad este susținut 
de Moscova.

Cu toate acestea, criticile 
Rusiei la adresa Ankarei ră-
mân precaute. Ministrul de 
Externe, Serghei Lavrov, a 

subliniat în mai multe rânduri 
că trebuie evitată distrugerea 
unității Siriei. Nu cumva să 
apară instabilitate, acum, 
când o presupusă pace pare 
tangibilă. Președintele rus 
Vladimir Putin s-a exprimat 
la rândul său destul de preca-
ut: „În nordul Siriei există lo-
curi în care se află luptători ai 
ISIS, păziți de kurzi. Avansa-
rea armatei turce îi determină 
pe kurzi să fugă. Prin urmare, 
combatanții ISIS pot pur și 
simplu să plece și ei”.

Ministrul de Externe Ser-
ghei Lavrov a învinovățit 
Statele Unite că, după ce i-a 
susținut pe kurzi, îi lasă acum 
pe aceștia în bătaia puștii. 
Oficialul rus a oferit sprijinul 
Moscovei ca mediator între 
Turcia și Siria, adăugând că 
Rusia va depune eforturi pen-
tru reluarea contactelor între 
Siria și organizațiile kurde 
neteroriste.

Retragerea trupelor ame-
ricane reprezintă într-adevăr 
o șansă pentru Rusia și pen-
tru liderul sirian Assad. Rusia 
poate juca rolul de mediator, 
în timp ce forțele din Orien-
tul Mijloc se reconfigurează. 

Perdanții acestei încleștări 
strategice sunt cei peste un 
milion de civili.

Ofensiva militară a Turciei în Siria continuă. 
Unii observatori cred că actuala conjunctură 

regională avantajează Rusia. Deşi operațiunile 
turceşti îi afectează interesele în zonă, reacțiile 

Moscovei rămân temperate
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Remediu inovator

Cercetătorii de la 
Universitatea 
Hadassa și In-

stitutul de Știință din 
Weizmann au dezvol-
tat primul transplant 
de descărcare vaginală, 
cunoscut sub numele 
de transplant de mi-
crobiom vaginal. Mi-
crobiomul este numele 
compoziției tuturor mi-
crobilor, cum ar fi bac-
teriile, ciupercile, protozoarele și 
virușii, care trăiesc în interiorul și 
în interiorul corpului uman.

Rezultatele au fost raportate 
în această lună într-un studiu pu-
blicat în Nature Medicine. Echipa 
de cercetare a fost condusă de Dr. 
Hino Ahinoam Lev-Sagie și prof. 
Eran Einav Weizmann.

Lev-Sagie,  special ist  în 
afecțiuni ale vulvei și vaginului, 
a declarat că în perioada în care 
trata pacienții, un procent ridicat 
dintre cei se prezentau la el cu 
simptome de BV, reveneau după 
un an, suferind  de aceeași boală.

Afecțiunea afectează aproxima-
tiv 80 de milioane de femei din 
întreaga lume.

Apoi, în urmă cu cinci ani, 
unul dintre colaboratorii ei de 
laborator, Dr. Debra Goldman-
Wohl, a dezvoltat transplantul de 
microbiom fecal, care este acum 
considerat un tratament de primă 
linie pentru infecția severă dobân-
dită în spital, cum ar fi Clostri-
dium Difficile. Cu alte cuvinte, 
transplantarea materiilor fecale.

„De fapt, sună dezgustător”, 
a spus Lev-Sagie, dar Goldman-
Wohl a început să creadă că o 
nouă abordare de tratament pen-
tru BV ar putea fi dezvoltată pe 

baza unor principii similare. 
Cercetarea comună Hadassah-

Weizmann a fost primul studiu 
explorator făcut vreodată, folo-
sind această procedură la om.

Abordarea constă în trans-
plantul unui microbiom vaginal 
colectat de la donatori sănătoși 
la destinatarii care suferă de BV 
intractabil, cu scopul de a înlocui 
microbiomul care conduce la boa-
lă cu cel al unui amestec normal 
de bacterii care va inversa simpto-
mele bolii, a explicat un comuni-
cat al studiului.

În urma unui tratament pre-
ventiv cu antibiotice, care elimină 
parțial nișa de bacteriile cauzatoa-
re de boli, cinci pacienți cu BV in-
tractabil au primit transplanturi 
de microbiom vaginal (VMT). Au 
fost testați și urmăriți timp de doi 
ani. Rezultatele: remisie completă 
la patru dintre cei cinci pacienți 
și o remisie parțială la al cincilea 
destinatar.

„Credem că testarea unor 
doze mai mari de VMT în stu-
diile viitoare care să genereze în 
mod alternativ idei despre selecția 
donatorilor, ne poate permite să 
optimizăm împerecherea dona-
tor-beneficiar și să îmbunătățim 
șansele de succes deplin al acestui 
tratament”, a explicat Lev-Sagie. 

Femeile care suferă de vaginoză bacteriană (BV) -  
o infecție vaginală urât mirositoare care duce la probleme 

în relații sau infertilitate, pot avea astăzi şansa unui 
tratament eficient

Creșterea poluării 
aerului

Emisiile de rutină, excluzând arderea gu-
noaielor, dar incluzând operațiile de pro-
ducere a gazelor în larg, au scăzut cu 4% 

în 2018 și cu 8% începând din 2012. Excluzând 
producerea gazelor în larg, emisiile de rutină au 
scăzut cu 46% începând din 2012.

În lumina acestor concluzii, ministerul a ini-
țiat proceduri de asigurare a respectării legii îm-
potriva gropilor de gunoi din Effe și Duda’im. 
Luna trecută însă, în Duda’im au fost arse canti-
tăți mari de deșeuri. În replică, municipalitatea a 
dispus închiderea permanentă a gropii de gunoi 
din apropiere.

Focurile din diversele zone cu deșeuri – in-
cluzând deșeurile solide municipale, deșeurile 
agricole și cele de la gropile de gunoi – au gene-
rat 60% din emisiile de substanțe cancerigene 
suspectate sau recunoscute, dar și 20% din emi-
siile de impurități în suspensie în aer și 11% din 
compușii organici volatili fără metan (NMVOC).

Potrivit raportului, emisiile din regiunea in-
dustrială a Golfului Haifa - de obicei o sursă 
majoră de poluare – au continuat să scadă anul 
trecut. Emisiile de substanțe poluante în aer din 
Golful Haifa au scăzut cu 10% până la 45% în 
2018, incluzând o reducere cu 23% a emisiilor de 
NMVOC. Scăderea a rezultat în principal după 
închiderea fabricii de produse chimice din Haifa 
în august 2017. Din 2012 încoace, potrivit mi-
nisterului, emisiile de poluanți nocivi din Golful 
Haifa au scăzut cu 45% până la 81% în total.

Emisiile de substanțe cancerigene 
suspectate sau recunoscute în Israel au 

crescut cu 28% în 2018, din cauza arderii 
deşeurilor de la gropile de gunoi, potrivit 

datelor anuale publicate luni de Ministerul 
Protecției Mediului
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ORIZONTAL: 1. Pus la cale dinainte; 2. 
Un om de nimic; 3. Unu la zar — Încre-
ţitură pe faţă — Marele fluviu al Egip-
tului; 4. Rând — Lip siţi de sentimentul 
onoarei; 5. Râu în Venezuela — De gustul 
oţetului; 6. Oaie mică — Localitate; 7. 
Zel nesfârşit! — Mâncarea lor fa vorită e 
lemnul — Notă muzicală; 8. Din vremea 
greco-romanilor — Orăşel în Ungaria; 9. 
Folositor — Conservat în saramură; 10. 
Căpătaţi din nou. 

VERTICAL: 1. Reptilă uriaşă din era me-
zozoică; 2. Vase destinate pen tru depo-
zitarea unui lichid; 3. În ceput de epocă! 
— Obicei religios — Mişcare involuntară; 
4. Argumentul Evei — Boală incurabilă; 5. 
Se ocupă cu treburile oraşului — Vârf cu 
ureche!; 6. Termen de respect pen tru o 
femeie mai în vârstă, la ţară — Cea din-
tâi; 7. Spetează la răz boiul de ţesut — A 
ţopăi — Do de altădată; 8. Haină de uni-
formă — A lucra pământul; 9. Suprafeţe 
agri cole — A suportat un risc; 10. Stu-
diază talmudul (pl.).

CUVINTE RARE: IPIRI. ACS, DADA.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: i, n, m, m, t, inseninata, semanator, 

deradere, a, nina, arin, isac, ovini, ilara, ave, ab, 
turela, in, serata, platica, at, irina, ate, sta, aratos, 
atate, rat, stila, vara, eva, raset.

Pag. 36: inotat, dig, natatii, da, udare, ama, nave, 
ago, s, d, a, protap, ac, lea, ora, tasa, banal, intune-
cata, iata, avat, strecurata.

Pag. 37: a) harababura, igi, alene, riverani, e, otare, 
efor, tale, ofili, otite, ic, z, notificati, oracoli, op, 
sitar, aere, ici, tergal. b) omogenizat, romanitate, 
odaie, aral, gand, scite, el, arca, ag, nit, ea, ate, 
etalare, on, ta, evantai, itera, tarc, ceaune, rea. c) 
parașutist, imagina, pe, leda, urcat, orare, oate, 
tiribombă, iz, cos, ara, aținti, ev, ate, iaci, i, l, sut, 
aero, antiaerian. d) credincios, leva, arcui, ecran, 
etan, pre, este, g, tuia, pariu, ot, agen, ar, mascat, 
bra, att, liniat, niobe, ursi, aerostatic.

O doamnă la o agenție 
matrimonială își expu-
ne preferințele:
- Aș dori să cunosc un 
bărbat care nu fumea-
ză, nu bea, nu se uită la 
fotbal, nu se uită după 
alte femei. Aveți așa 
ceva?
- Da, desigur, în parcul 
din apropiere.
- E din agenția dum-
neavoastră, nu? întrea-

bă doamna cu vădită 
bucurie în glas.
- Ah, nu... este din 
marmură!

*
Un jurnalist întreabă 
directorul unei case de 
nebuni:
- Care este testul ce se 

efectuează pentru a ex-
terna un bolnav?
- Umplem cada cu apă, 
punem alături o lingură 
și o cană. Îi cerem paci-
entului să golească cada 
de apă.
Jurnalistul, zâmbind, 
spune:
- Orice om normal ar 
lua cana.
- Nu, un om normal ar 
scoate dopul de la cadă...
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ORIZONTAL : 
1. Un arbore 
de familie. 2. 
Timp infinit. 3. 
Mare supărare 
— Critic literar 
român,îl aflaţi 
la un centurion! 
4. Certată total 
cu religia, sfâr-
şea pe rug — No-
bel fără frumu-
seţe! 5. Numele 
trandafirului în 
grafie occiden-
tală — Prefi-
xul păsărilor la 
avion! 6. Mama 

Fecioarei Maria... — ... în rândul celor sanctificaţi. 7. Gen 
literar ce exprimă sentimentele direct — Un logofăt intrat şi 
prin literatură, de găsit într-o tautologie. 8. Noroiul din im-
port! — Culoare cafenie — Carii! 9. Combinat ce prelucrează 
metale producând oţeluri. 10. O ispită ce ademeneşte. 

VERTICAL: 1. Medic de familie. 2. Termen lingvistic pri-
veşte uzul unor perechi de cuvinte din rădăcini diferite 
moştenite. 3. Lucru de trebuinţă — Dante ne scrie! 4. Suma 
greşelilor în final de carte — Rimet (Jules), fondatorul cupei 
mondiale de fotbal, cu capul spart! 5. Munţii sud-americani 
la briganzi! — Cea a valorilor exprimă o ierarhie. 6. Cap în 
Liban! — Rest de cafea în batiscaf! — Perioada împereche-
rii la animale montane. 7. Conţin substanţe letale. 8. Nişte 
păsări rele — Diminutiv feminin — Cap de guguştiuc! 9. Ziar 
israelian — Alt nume al oraşului Torino. 10. Obiceiuri speci-
fice ale unor călugări. 

ORIZONTAL: 1. 
Tratată in memo-
riam. 2. S-a pus 
deasupra. 3. Una 
care nu se poate 
realiza − Străbate 
Siberia la un dobi-
toc! 4. Acţiune la 
nervi − Invariabil 
telefonic. 5. Fost 
ostaş călare. 6. 
Teatru de luptă 
− Pietre puse la 
hotar! 7. Îi desca-
lifică pe cei vicioşi 
− Port în cavaleria 
rusticană! 8. A 
duşmăni − Câine 
slăbănog iute la fugă. 9. Roaba care n-are tată! − Pune cu apro-
ximaţie − Repriza unor sporturi. 10. Propuse pentru precizare.

VERTICAL: 1. Figuri de mai mare râsul. 2. Vorbă rea − Un 
bărbat, dulap la evrei. 3. Scuze şcolăreşti pe hârtie. 4. Ceva 
ce rupe gura târgului − Cuci! 5. Citate la „doamna de fier”, în 
„Aur şi argint” de Lehar, „Aşa s-a călit oţelul” de Ostrovski − 
Refren la orăcăit. 6. Fixată pe cadran − Propusă spre dezlegare. 
7. Face puţină risipă! − Aria plugarului harnic. 8. Împrejmuiţi 
de ape oceanice − Puşi pe rug. 9. Face gălăgie cu beţe − Mediu 
la istorie. 10. Măsuri folosite în Arizona, desigur eliminând o 
„zonă” din zonă! − Cuprinse de o melancolie blegoasă.

O R I Z O N -
TAL: 1. S-a 
a b ă t u t  o 
mare neno-
r o c i r e .  2 . 
Bolnavi  de 
logoree − Un 
cal în atelier! 
3. Aşezare pe 
hartă. 4. Te 
doare capul 
la tropice − 
Î n locu ie ş te 
s c r i s u l  de 
mână. 5. Nu 
face doi bani 
− Curs de apă 
la marină! 6. 

E o boală, din auzite − Fac un cuplu. 7. Sfârşit de Ame-
rica! − Ultima staţie. 8. Un prezent − Verb ce pune în 
mişcare. 9. Curea! − Când e întinsă depăşeşte limita ad-
misă − Scos afară. 10. Un credo moral − Gest de şnapan.

VERTICAL: 1. Implică un efort colectiv. 2. Uns cu miro-
denii. 3. Au darul muţeniei. 4. Supusă unei invazii − Bun 
de cojoc în zicală. 5. Moldovean în frunte la Moliere! 
− Indicator de direcţie − Uşiţe! 6. A scoate din pepeni 
− Miroase a faliment ca la o bursă de pe Wall-Street. 7. 
Diminutiv masculin la titirez! − Cornul abundenţei pentru 
prunci. 8. Ne e la îndemână. 9. Tatăl nostru, cel alintat 
− A vui, pe scurt. 10. Sfidează efemerul în timp.

ORIZONTAL: 
1. Dureri reu-
matice la muş-
chii feţei şi 
mişcările gâ-
tului. 2. Locu-
inţă la bloc. 3. 
Porecla Elenei 
Ceauşescu, i se 
trage de la CO2 
— Un C roman. 
4. Vechi instru-
ment muzical 
popular de su-
flat — O apro-
ximaţie. 5. Om 
de la munte... 
în Vitan! — A 

ciopli din interior. 6. Un tacâm cu lamă — Scund şi ascuns, 
că nu i se vede extrema! 7. A îndruma pe cineva într-o pro-
blemă — Similare la Ilie şi Ilici! 8. Pronumele din Tei! — O 
rigă băgată la mijloc! — For de conducere. 9. Veche marcă 
de motocicletă (trageţi o literă lui Naşu!) — Înzestrate cu 
guri de foc. 10. Ţara lui Luciano Pavarotti şi a lui Arturo 
Toscanini — Nu-l vedem adesea. 

VERTICAL: 1. Specialişti în pregătirea unor acţiuni pe ter-
men scurt într-o strategie. 2. Ins care-şi schimbă ideile şi 
opţiunile după cum bate vântul. 3. Scoşi dintr-o evidenţă, 
ca avocaţii eliminaţi din barou — Ziua la jumătatea ei! 4. 
Loviţi, au luat multe palme. 5. Nume de evreu, batjocorit 
în diaspora — Bune de prăjit. 6. Calciu — Il campionissimo — 
Soarele lui Mubarak. 7. Organizaţia mondială a sănătăţii (si-
gla) — Caş gol! — Un organism spre sfârşite! 8. Are legătură 
cu leucocitele, un corpuscul în sânge. 9. Proprietate imobili-
ară înregistrată în Cartea Funciară. 10. Purtător de stamine.
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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

BibliotecaFamiliavăpropunespreachiziționare:

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

unobiectivatâtdegreudeatins.

 • 21 DE LECȚII PENTRU SECOLUL XXI
Carteaesteocapodoperăcareîncearcăsărăspundă

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

PROGNOZA METEO
17 - 19 octombrie

Zonă joi, 
17oct.

vineri,
18oct.

sâmbătă,
19oct.

Haifa 26° 26° 25° 
Nazareth 30° 29° 28°

Tveria 34° 33° 32° 

TelAviv 27° 27° 26° 
Ierusalim 28° 27° 26° 
Eilat 35° 36° 35° 

*valorilereprezintămediazilei

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade17.10.2019

șekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,49 3,55
1 euro 3,84 3,91
1 liră 

sterlină 4,41 4,49
1 leu 

românesc 0,81 0,83
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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

Pentru încheierea unui 
abonament puteți suna la:

0524.716.004

LUNI, la chioșcuri - nr. 2751 al  
Revistei Familiei!
Citițiînrevistadvs.preferată:

• EdyGrossman:Știripescurt
• Pavilionuldeponenților
• Fiecarecuviaţalui
• Culopataînmână
• Căutamfericirea
• Vehiculelectriczburător
• Elnupoateconfirma
• Ovăduvăneconsolată
• Veștidenuntă
• Dezvăluiricutremurătoare
• ArestatăpetrepteleCapitoliului
• Miliardarelecareconduclumea
• Dela„portița”luiGarabetIbrăileanu,citire
• Datăînjudecatădincauzauneifotografii
• 12anideladisparițialuiLucianoPavarotti
• Cățelulcareşi-aaşteptatpatruanistăpâniiîntr-o
intersecţie

• EmanuelElenescu,unmaestrualbaghetei
• SărbătorilecopiilorbucovineniînaniidedupăHolocaust
• Rețete: Salatăcutonşiouăfierte/Pastădeardei 
copțicunuci/Sufleudeconopidă

• Sănătate:Cumsăcombatemcolesterolulmărit?

Revista FAMILIEI
MAGAZIN SĂPTĂMÂNAL ● Director fondator: I. Aurescu

Anul 52 - NR. 2751RR 22 ŞEKELI
În magazinele unde nu se 
percepe I.V.S. revista costă 
18.80 şekeli

Hag  
Sukkot 

Sameah!

20.10.2019

Sărbătoarea de Sukot

Președintele statului, Reuven Rivlin, a vizitat 
Sukoturile celor doi mari Rabini ai Israelului, 
rav. David Lau (foto sus) și rav. Itzhak Yossef




