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Vizită anulată

A fost hotărâtă această anulare a 
vizitei după ce autoritățile bri-
tanice au informat biroul pre-

mierului că nu vor fi în măsură să ofere 
măsurile de securitate necesare pentru 
vizită, timpul fiind prea scurt până la 
summitul NATO de la Londra.

Presa israeliană a anunțat luni că 
aceasta este a doua oară în ultimele 
luni în care Netanyahu a planificat vi-
zite rapide în Regatul Unit pentru a se 
întâlni cu oficialii americani, vizite ce 
necesită pregătiri speciale ale agențiilor 
de securitate britanice, care se confrun-
tă cu o amenințare tot mai mare de 
terorism. În septembrie, Netanyahu a 
făcut acest lucru pentru a se întâlni cu 

secretarul 
a m e r i c a n 
al Apărării, 
Mark Esper.

Pr i m u l 
Ministru se 
aștepta să rămână la Londra două zile 
și să se poată vedea cu cancelarul ger-
man Angela Merkel și cu președintele 
francez Emmanuel Macron, însă se 
pare că nici Merkel și nici Macron nu 
au răspuns prompt la încercările de a 
organiza o astfel de întâlnire pe mar-
ginea summitului.

Netanyahu ar fi dorit să discute 
evoluțiile recente din Iran, în condițiile 
în care Republica Islamică a încălcat 

acordul nuclear din 2015. 
Cu toate acestea, vizita ar fi fost 

extrem de neobișnuită, deoarece Ne-
tanyahu este în prezent în funcția de 
prim-ministru interimar. 

Totuși, biroul lui Netanyahu a 
anunțat că are în vedere o vizită a 
primului ministru în Portugalia la 
sfârșitul săptămânii pentru întâl-
nirea cu secretarul de stat al SUA,  
Mike Pompeo.

Premierul Benjamin Netanyahu a anulat 
marți o călătorie planificată în Marea 

Britanie, unde urma să se întâlnească cu 
secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 33Joi ,  5  decembrie  2019Joi ,  5  decembrie  2019

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA POLITICĂ

Deri alături de primul ministru

„Povestea unei asocieri cu Liberman 
e falsă, e o păcăleală. Totuși, l-am 
instruit pe parlamentarul Yoav Ben 

Tzur să-i pună pe parlamentarii noștri 
din Șas să semneze o listă de susținere 
și să mi-o transmită personal,” a scris 
Deri ieri.

După consultarea liderilor blocu-
lui de dreapta, Arie Deri a anunțat că 

va decide ce e de făcut în ceea ce 
privește partidul Israel Beiteinu.

„Noi nu-i vom face jocurile lui 
Liberman. E un politician care se 
agață de sistemul politic, nu se 
poate avea încredere în el iar partidele 
religioase nu se vor asocia niciodată cu 
el. Liberman nu are ce căuta în blocul 
de dreapta” a spus Deri.

Încă mai sunt câteva zile în care orice 
parlamentar poate încerca să formeze o 
majoritate. Avigdor Liberman strânge și 
el semnături pentru a forma o majorita-
te dar, se pare, că fără succes.

Președintele formațiunii Șas, ministrul Arie Deri, le-a cerut luni 
parlamentarilor din partidul său să semneze un document care-l 
recomandă pe Benjamin Netanyahu pentru funcția de premier

Imunitatea

Dacă Ne-
t anya -
hu nu 

reușește să obți-
nă sprijinul unei 
majorități din cei 
120 de legislatori 
din Knesset în 
favoarea imuni-
tății sale, urmea-
ză să fie judecat 
la Ierusalim, a explicat Mandelblit într-o scrisoare 
adresată președintelui parlamentului.

Scrisoarea este însoțită de o variantă detaliată 
a actului de acuzare anunțat luna trecută de pro-
curor împotriva premierului. Aceasta cuprinde 
numele a 333 de martori, între care importanți 
oameni de afaceri, consilieri și politicieni, precum 
și precizarea că procesul urmează să se desfășoare 
la Tribunalul districtual din Ierusalim, și nu la 
Tel Aviv.

Mandelbilt menționează că a acceptat solicita-
rea lui Netanyahu privind acordarea, cu începere 
de luni, a unui răgaz de 30 de zile în care, conform 
legislației israeliene, un prim-ministru poate cere 
legislativului să-i asigure imunitatea.

Premierul Benjamin Netanyahu are termen 
până la 1 ianuarie anul viitor să solicite 
Knessetului imunitate în fața acuzațiilor 
formulate la adresa sa, a anunțat luni 

procurorul general al Israelului,  
Avichai Mandelblit

Pro şi contra lui Bibi

Protestatarii s-au 
strâns în Piața Ha-
bima din oraș pur-

tând pancarte cu sloganuri 
cum ar fi „Netanyahu, 
vrem demisia, Israelul e 
mai important” și „De-
mocrație puternică, Isra-
el puternic”. Circa 5.000 
oameni au fost prezenți la 
începutul marșului, potri-
vit organizatorilor și, până la final, s-au strâns 6.000 de cetățeni.

Un protestatar din Ierusalim a declarat că a venit la marș „ca să-i 
spună „celui mai laș premier avut vreodată” că trebuie să demisioneze 
și să meargă la tribunal să-și pledeze cauza. „În afară de asta, nu mai 
vreau să aud nimic despre el.”

O femeie a spus că ia parte la demonstrație fiindcă „s-a săturat de 
corupție”. „Trebuie să-l trimitem pe Bibi acasă” a declarat ea, folosind 
porecla dată lui Netanyahu în Israel. „E corupt.” 

Evenimentul a fost organizat de grupul de sprijin „Mișcarea pentru 
un Guvern de Calitate” după ce, marțea trecută, a fost organizată o 
demonstrație pentru susținerea lui Netanyahu.

La marșul de marți, câteva mii de susținători de-ai lui Netanyahu 
au demonstrat pentru susținerea controversatelor declarații ale pre-
mierului care pretinde că procurorii desemnați pentru a-l trimite în 
judecată pentru mită încearcă să-l răstoarne printr-o „lovitură de stat”.

„Aud expresii ce nu-și au locul în discursul public, îndreptate îm-
potriva sistemului de aplicare a legii și anumitor înalți oficiali din in-
teriorul său. Aud amenințări. Aud minciuni. Aud defăimări nefondate. 
E pur și simplu șocant” a declarat procurorul general la o conferință 
a avocaților statului din Eilat.

Mii de demonstranți au cerut demisia premierului 
Netanyahu la un protest ținut sâmbătă în Tel Aviv
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Ioana TOFF

Un joc periculos

Spre deosebire de alte țări, Israelul se 
confruntă cu amenințări de securi-
tate din exterior și provocări foarte 

serioase interne cum ar fi problemele din 
sistemul de sănătate sau cel educațional. 
Însă liderii politici refuză să facă compro-
misurile necesare pentru a forma un gu-
vern, punându-ne pe toți în pericol.

Politicienii noștri sunt ocupați să joace 
un joc pe care l-aș numi „Uite vinovatul, 
nu e vinovatul”, o șaradă în care se acuză 
unul pe altul de inflexibilitate în forma-
rea guvernului și în care fiecare cheamă 
pe fiecare să se asocieze într-un guvern de 
uniune națională. În timp ce parlamentarii 
noștri se arată între ei cu degetul acuzator, 
publicului nu-i mai pasă cine-i de vină; oa-
menii vor un guvern și nu o altă campanie 
electorală.

Insistența lui Netanyahu de a-și menține 
funcția, având în vedere că conduce un bloc 
politic de 55 de membri Knesset, nu este 
cea mai bună opțiune dar nici altele nu par 
mai bune. Este greșit ca un politician in-
culpat să conducă un Guvern, cum este de 
asemenea greșit ca liderul Alb-Albaștrilor, 
Benny Gantz, să își retragă promisiuni-
le electorale și să se alăture Guvernului 
Netanyahu.

Circumstanțele neprevăzute ne-au adus 
în acest punct, iar acum nu este timpul 
pentru principii, este timpul pentru com-
promisuri. Mesajul către politicieni ar tre-
bui să fie că interesele Israelului trebuie să 
vină înaintea încăpățânării lor. Această țară 
nu dorește și nu are nevoie de această pier-
dere colosală de bani, de luni suplimentare 
de campanie electorală, timp în care nu se 
pot luat decizii vitale pentru sistemul de să-
nătate ce poate intra în colaps prin această 
neglijare criminală.

Rezultatele oricăror alegeri viitoare sunt 
cunoscute în avans. O schimbare a hărții 
politice va necesita ca cel puțin șase scaune 
în Knesset să se mute dintr-o parte a spec-
trului politic în cealaltă, ceea ce este un 
eveniment foarte puțin probabil.

Este greșit ca Netanyahu să îndeplineas-

că funcția de prim-ministru în timp ce este 
în pericol de a fi pus sub acuzare, fapt pe 
care chiar el l-a susținut atunci când l-a în-
demnat pe predecesorul său, Ehud Olmert, 
să demisioneze înainte de pronunțarea 
rechizitoriilor. 

Netanyahu ar trebui să pună interese-
le naționale înaintea sa, dar aproape 50% 
dintre alegători îl susțin și, de fapt, ei îl 
văd ca o victimă a persecuțiilor. Poate că 
într-adevăr omul este nevinovat; justiția va 
decide. Numai că țara are nevoie urgentă 
de un lider care să o poată conduce fără alte 
probleme pe cap și cu o majoritate parla-
mentară în spate.

Israelul nu este ca alte țări când vine 
vorba de amenințările existențiale cu care 
se confruntă. Iranul zâmbește cu satisfacție 
la impasul nostru politic și poate decide că 
acesta este un moment oportun pentru a 
ataca. Rachete din Gaza continuă să vize-
ze comunitățile din sud, deoarece grupu-
rile teroriste de acolo cred că nu va exista 
o replică serioasă împotriva lor în acest 
moment.

Israel are nevoie de un guvern adevă-
rat. Unul care poate aborda amenințările 
și provocările iminente. Este timpul să fim 
uniți și responsabili; țara noastră este pe 
primul loc.

*
Am să fac o paralelă, poate un pic 

forțată, cu comunitatea originarilor din 
România. Cred că alia mai dezbinată ca a 
noastră nu există. Am participat recent la 
recepția oferită de Ambasada României de 
1 decembrie și mă uitam cu tristețe cum 
oameni, altădată buni prieteni, nici nu se 
salutau pentru că aparțineau, în mintea 
lor, unui alt grup. Oameni care altădată 
își zâmbeau, acum își aruncau priviri tăioa-
se ca și cum ar fi fost dușmani de-o viață. 
Fără să aibă nimic concret de împărțit sau 
vreo supărare unul cu altul, foștii prieteni 
nu își mai vorbesc. Să fie vorba despre 
aceleași principii care nu le permit să facă 
compromisuri? 
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Semnal de alarmă!

În apropierea Cetății Ierusalimului, 
se află Așezământul Românesc cu 
rolul de Reprezentanță a Patriarhiei 

Române la Sfintele Locuri. Biserica din 
Ierusalim împreună cu întregul complex 
românesc ce servesc ca reprezentanță a 
Patriarhiei Române la Ierusalim, este 
situată în partea de nord-vest a vechii 
cetăți, în cartierul Mea-Șearim, în tradu-
cere - „Cartierul celor o sută de porți”.

Biserica Română de la Ierusalim 
are importanta misiune de a-i ajuta pe 
credincioșii români care vin în pelerinaj 
la locurile sfinte, oferindu-le asistență 
spirituală, cazare și pelerinaj. Enoriașii 
români care sunt stabiliți în Israel, dar și 
cei care muncesc provizoriu în țară, be-
neficiază de servicii religioase și slujbe de 
religioase în limba română, slujbe con-
duse de arhimandritul Teofil Anăstăsoa-
ie, Superiorul Așezămintelor Românești.

Biserica Română din Ierusalim are 
o istorie relativ nouă, de la începutul 
secolului XX-lea. În anul 1927, primul 
care a observat lipsa unui locaș de ru-
găciune pentru pelerinii români care 
vizitau Locurile Sfinte, este chiar pri-
mul Patriarh al României, Miron Cris-
tea (1925-1939), printr-o vizită făcută 
Patriarhiei Ierusalimului. Astfel, făcând 
demersuri pe lângă Patriarhul Damian 
al Ierusalimului, în vederea construirii 
unui așezământ în acest sens. Încep să 
se lege relații strânse între ierarhi, prin 
vizite reciproce și pelerinaje mai bine or-
ganizate. Datorită perseverenței, pelerini 
recrutați mai ales din rândul ierarhilor, 

călugărilor și preoților, dar și a negusto-
rilor sau a oamenilor simpli, s-au așezat 
la Ierusalim și Iordan primele înfățișări 
românești la Locurile Sfinte.

Profesorul Teodor Burada din Iași a 
achiziționat în anul 1906 terenul pentru 
construirea Bisericii Române iar pune-
rea pietrei fundamantale s-a făcut la 28 
martie 1935. Lucrările bisericii și ale 
căminului românesc de la Ierusalim, au 
început în anul 1935 și s-au terminat 
în 1938.

În decursul anilor, multitudinea eve-
nimentelor și a oamenilor a schimbat, în-
cetul cu încetul, aspectul așezământului 
aflat pe strada Shivtei Israel 46, 
înfrumusețându-l sau regenerându-i o 
parte din strălucirile pierdute. Din păca-
te, am primit un semnal de alarmă că Bi-
serica Română de la Ierusalim urmează 
să fie eclipsată de... un hotel. Ca urmare 
a deciziei primăriei capitalei de a scoate 
benzinăriile din oraș, stația Paz de lângă 

biserică va fi desființată iar în locul ei se 
va construi, lipit de biserică, un hotel de 
două ori mai înalt decât locașul sfânt. 
Pacea și liniștea pe care o găseau pelerinii 
în sânul acestei biserici, va fi tulburată 
de forfota turiștilor care vizitează Ieru-
salimul. Stând de vorbă cu E.S. Teofil 
Anăstăsoaie, acesta ne-a spus: „Desigur 
că Ierusalimul are nevoie de hoteluri 
pentru turiști și că este dreptul primăriei 
și al proprietarilor terenului să constru-
iască pe pământul care le aparține. Nu-
mai că atunci când construiești o clădire 
de interes public, trebuie să ții seama și 
de vecini, mai ales că aici nu este vorba 
de o casă particulară. Noi nici măcar nu 
am fost informați de ceea ce se va con-
strui lângă noi; am aflat totul din presa 
israeliană. Este dificil pentru o biserică 
în care facem rugăciuni, în care oamenii 
vin să găsească un moment de pace spi-
rituală, de înălțare, să fim tulburați de 
activitatea unui hotel”.

 Am văzut schițele și într-adevăr bise-
rica românească va fi înconjurată numai 
de clădiri înalte. Oficialii români au dis-
cutat cu un avocat și sunt gata să-și caute 
dreptatea în justiție. Nu este ușor pentru 
slujitorii locurilor sfinte românești din 
Ierusalim să se lupte cu aparatul admi-
nistrativ, mai ales că nu avem un amba-
sador de mai bine de trei ani. Ierusali-
mul, orașul în care cele trei mari religii 
trebuie să conviețuiască în pace, tinde să 
sufoce Biserica Română.

Biserica Română Biserica Română 
din Ierusalimdin Ierusalim

Hotelul ce va fi Hotelul ce va fi 
construitconstruit
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La datorie

Un palestinian, Badawi 
Masalmeh (18), a fost 
ucis în incidentul respec-

tiv, a anunțat, la rândul său, Mi-
nisterul palestinian al Sănătății. 

Militarii au declarat că trupele 
efectuau operațiuni în apropierea 
zonei Har Hevron din Cisiorda-
nia, pentru a preveni atacurile 
militante, atunci când au văzut 
trei palestinieni aruncând sticle 
cu benzină spre o mașină israe-
liană care călătorea pe un drum 
din apropiere.

„Felicităm trupele Tzahal 
pentru acțiunile lor dedicate și 
hotărâte menite să păstreze secu-
ritatea rezidenților noștri”, a de-
clarat șeful Consiliului Regional 
Har Hevron, Yochay Damri.

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA INTIFADA

Încă un marş anulat 

Anunțul e con-
s iderat  un 
progres  în 

înțelegerile reciproce 
încheiate de Israel cu 
gruparea teroristă. A 
fost a treia săptămâ-
nă la rând în care de-
monstrațiile au fost 
anulate.

Protestele de săp-
tămâna trecută urmau 
să marcheze aniversarea rezoluției ONU 
pe marginea înființării statului israelian. 
Anunțul a fost făcut în numele tuturor 
facțiunilor palestiniene din Gaza, dar se 
crede că în spatele deciziei s-ar afla de fapt 
Hamas.

Miercurea trecută, autoritățile israeliene 
i-au anunțat pe pescarii din Gaza că toate 
ambarcațiunile au voie să-și extindă zona de 
pescuit până la 15 mile nautice de la țărm 
după ce în trecut doar anumite vase aveau 
permisiunea de a naviga atât de departe.

L a  î n c e p u t u l 
săptămânii trecute, 
adjunctul trimisu-
lui în Qatar, Khaled 
al-Hardan, a sosit în 
Gaza pentru o vizită 
în timpul căreia gu-
vernul său a anunțat 
că vor fi distribuite 
ajutoare lunare de 
100$ pentru fiecare 
familie nevoiașă. Pre-

sa a aflat că al-Hardan a venit și în Israel 
pentru a se întâlni cu oficialii de securitate 
israelieni. O sursă estimează că aceste discu-
ții au inclus acordurile pe care le poate în-
cheia Israelul cu gruparea Hamas în vederea 
promovării unei înțelegeri pe termen lung.

Ministrul Apărării, Naftali Bennett, s-a 
întâlnit cu trimisul special ONU în Orien-
tul Mijlociu, Nickolay Mladenov. Cei doi 
au discutat despre situația de securitate cu 
accent pe partea nordică a enclavei unde 
sunt concentrate cuiburile de rachete.

Casele teroriştilor puse la pământ 

Trupul soldatului care 
nu era nici înarmat, 
nici în uniformă mi-

litară a fost găsit în luna au-
gust lângă localitatea Migdal 
Oz din Cisiordania, aproape 
de școala unde acesta studia 
în cadrul unui program ce 
combină învățăturile Torei 
cu serviciul militar. 

Trupele Tzahal în coope-
rare cu Poliția de Frontieră 
și Administrația Civilă au 
intrat în orașul Beit Kahil 
din apropiere de Hebron, 
Cisiordania, în zorii zilei și 

au ras din temelii clădirile cu 
buldozerele. În timpul ope-
rațiunii, au izbucnit conflic-
te între forțele de securitate 
israeliene și câteva zeci de 
palestinieni care au aruncat 
cu pietre în trupe și au in-
cendiat pneuri.

Nazir Salah Khalil Atsa-
fra, un activist Hamas (24 
ani) și Kassem Araf Khalil 
Atsafra (30 ani) – creierele 
din spatele atacului terorist 
- au fost arestați la începutul 
lunii trecute, alături de doi 
complici de-ai lor.

Familiile ucigașilor au 
depus o petiție la Curtea 
Supremă împotriva ordi-
nului de demolare, dar 
apelul le-a fost respins. 
„Din păcate, nu putem 
garanta că nu vor mai fi 
și alte atacuri teroriste, 
dar cei ce ridică mâna 
asupra cetățenilor israe-
lieni, trebuie să plătească 
un preț uriaș” a spus mi-
nistrul apărării, Naftali 
Bennett, la scurt timp 
după încheierea lucrări-
lor de demolare.

Luni, armata israeliană a demolat locuințele celor patru teroriști care 
l-au ucis acum patru luni pe soldatul Dvir Sorek (19 ani) în Cisiordania

Miercurea trecută, Hamas a anunțat că anulează demonstrațiile de 
vineri sub lozinca „Marșului întoarcerii” la gardul de la granița  

dintre Fâșia Gaza și Israel

Soldații Tzahal au deschis 
sâmbătă focul asupra a trei 
palestinieni care aruncau 
dispozitive explozive pe 

bază de benzină asupra unei 
mașini israeliene care rula în 
apropierea orașului Hebron

Nickolay MladenovNickolay Mladenov
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Plănuiau crime

Cei doi suspecți acuzați, Ahmed Jabbis, 
în vârstă de 21 de ani și Basel Abidat, 
în vârstă de 19 ani, au frecventat si-

te-urile afiliate organizației teroriste ISIS în 
perioada 2016 - 2019. În septembrie 2019, 
au discutat despre planurile de a efectua 
atacuri teroriste la o bază Tzahal din Valea 
Iordanului, precum și de celebrarea Zilei 
Independenței din Ierusalim de anul viitor.

Cei doi au conspirat pentru a achiziționa 
arme de foc pentru atacuri și au venit cu 
un plan de rezervă pentru a efectua atacuri 
prin înjunghiere, caz în care nu ar mai fi fost 
nevoiți să achiziționeze arme.

Procurorii au solicitat ca Jabbis și Abidat 
să fie reținuți până la sfârșitul procesului.

Un ministru aspru şi dur

Decizia a fost lu-
ată după o serie 
de consultări cu 

înalți oficiali ai securității. 
Potrivit noii directive a lui 
Bennett, cazurile excepțio-
nale, cum ar fi înapoierea 
corpurilor teroriștilor mi-
nori vor fi aprobate doar 
la latitudinea ministrului 
apărării. Noua politică 
trebuie aprobată de Cabi-
netul de Securitate și va fi 
prezentată curând.

„Cererea de schimbare a politicii a 
fost făcută de familia soldatului Ha-
dar Goldin, militar ucis și reținut de 
Hamas în Gaza. Această cerere a fost 
depusă în timpul unei întâlniri cu 
premierul Netanyahu de săptămâna 
trecută” a declarat un înalt oficial din 
securitate. „Premierul și-a exprimat 
disponibilitatea de a schimba politica 
și a instruit autoritățile din sectorul 
securității să examineze problema”.

Până acum, Israelul a păstrat doar 

trupurile militanților Hamas sau pe 
cele ale altor indivizi afiliați grupării 
teroriste. De asemenea, Israelul con-
tinuă să păstreze trupurile teroriști-
lor care au comis atacuri grave asupra 
civililor și trupelor israeliene. Cele-
lalte trupuri sunt înapoiate treptat, 
de obicei vineri seara, când atenția 
publică nu e îndreptată asupra lor.

Înmormântările teroriștilor au 
devenit un teren propice pentru vio-
lență și incitare împotriva Israelului, 
persoanele îndoliate cerând periodic 
răzbunare împotriva Israelului.

Ministrul Apărării, Naftali Bennett, a instruit autoritățile 
responsabile cu securitatea să înceteze pe viitor orice 

eliberare a trupurilor teroriștilor reținute de Israel, indiferent 
de organizația teroristă la care persoana era afiliată

Mazen: „Relaţia cu Israelul a 
ajuns într-un punct mort”

Potrivit știrilor de pe Canal 12 
TV, Abu Mazen s-a întâlnit cu 
reprezentantul Alianței Civiliza-

țiilor din Națiunile Unite (UNAOC) 
la sediul său din Ramallah, relatându-i 
acestuia ultimele evoluții ale evenimen-
telor din Yehuda și Shomron, în urma 

acțiunilor recente ale președintelui 
Donald Trump. La începutul lunii 
trecute, SUA a declarat că se va baza 

pe instanțele israeliene pentru a sta-
bili legalitatea orașelor din Yehuda și 
Shomron. Abu Mazen a susținut că re-
venirea bruscă a americanilor asupra de-
ciziei contrazice deciziile internaționale 
pe această temă și dăunează regiunii și 

procesului de găsire a unei soluții.
El a făcut apel către comunitatea 

internațională să mențină acordurile 
existente și legitimitatea internațională 
pe care se bazează „procesul politic de 
încetare a ocupației și creare a unui stat 
independent Palestina cu capitala în Ie-
rusalimul de Est și în limitele granițelor 
dinaintea actului din 1967.

Președintele Autorității Palestiniene, Abu Mazen, a făcut un 
apel către Uniunea Europeană să recunoască în mod colectiv 

„Palestina” drept țară legitimă, susținând că doar recunoașterea 
sa internațională va promova pacea și soluția „bi-statală”

Doi cetățeni arabi din Ierusalim 
au fost puși sub acuzare duminică 

pentru terorism, după ce s-au alăturat 
organizației teroriste ISIS și au 

planificat atacuri teroriste asupra 
țintelor militare și civile israeliene
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Acad. prof. dr. Jean ASKENASY

Tableta zilei
Zâmbetul

Trei caracteristici ale zâmbetului, 
prezența lui la animalele preu-
mane, înțelegerea psihologică și 

neurofiziologică a lui și utilizarea lui ca 
mijloc de comunicație, au determinat 
ca împreună cu râsul să devină o știință 
numită gelatologie. 

La primatele hominide, reacția in-
stinctivă de dezvelire a dinților, care face 
parte din mecanismul surâsului, poate 
indica două stări contrare: supunere 
sau amenințare. La cimpanzei, de cele 
mei multe ori indică frica. Cunoscutul 
primatolog Signe Preuschoft consideră 
că rictusul ca expresie a fricii la prima-
te, există de 30 de milioane de ani. Să 
considerăm toate descrierile preumane 
drept grimase.

La om, surâsul apare încă din viața 
embrionară (depistat cu RMN); chiar și 
nou născutul orb poate zâmbi. Devine 
un sistem de comunicare între mamă 
și prunc. 

Zâmbetul poate apare în somnul 
cu vise la orice vârstă în funcție de 
conținutul visului. Este considerat de 
unii ca o formă de râs foarte moderat, 
adică un sub-râs numit surâs. Constă 
într-o contracție a mușchilor flexori în 
special zigomatrici ai feței și a mușchilor 
perioculari - orbiculari, ce dau imaginea 
de zâmbet. 

În funcție de gradul de intensitate, 
zâmbetul poate acționa și alți mușchi 
ai feței considerați auxiliari. În anul 
2002 Paul Ekman, Wallace Friesen și 
Joseph Hager au elaborat noul „Cod 
de Acțiune a Feței” (FACS -Facial Ac-
tion Coding System) un cod foarte 
elaborat al mimicii, de mare interes și 
ajutor pentru actorii de teatru și film, 
prezentatori de televiziune și cercetători 
behavioriști. Acest cod, cu ajutorul re-
glării intensității, duratei, asimetriei și 
a contextului emoțional, este folositor 

și cercetătorilor fi-
zionomiei omului. 

Polimorfismul 
surâsului este de 
un foarte larg 
spectru. De la su-
râsul răutăcios la 
cel de adorație și extază. De la surâsul 
permanent la absența sa totală, de la 
surâsul de plăcere și satisfacție la cel de 
indiferență totală. 

Apogeul narațiunii despre surâs a 
fost atins de surâsul Mona Lisei a lui 
Leonardo Da Vinci.

Dr. Margaret Livingstone de la 
Universitatea 
Harvard, o au-
toritate în stu-
diul sistemului 
vizual, a scris 
una dintre lu-
crările științifice 
care au deslușit 
secretul mira-
jului „surâsului 
Giocondei”. Le-
onardo aplica la 
colțul buzelor 
doze minimale 
de culoare, care 
fac ca această 
zonă la cea mai 
mică schimba-
re ortostatică 
a privitorului 
(oscilație im-
perceptibilă) să 
dea imaginea 
de mișcare și 
de zâmbet în 
desfășurare. Re-
tina ochilor este 
activată la limi-
ta percepției ca 
și toți neuronii 

din zona occi-
pito-tempora-
lă, dând surâ-
sului senzația 
unui proces în 
desfășurare.

Această te-
orie explică și numele care a fost 
atribuit de italieni acestui zâmbet, 
„sfumato” adică ambigu. 

Zâmbetul este azi un mijloc de 
comunicație cu o psihologie și ne-
urofiziologie puțin mai cunoscută, 
avem însă încă multe de învățat, de 

studiat și de înțeles.
De la zâmbetul permanent (profe-

sional) al stewardesei și al vânzătoru-
lui și până la zâmbetul extrem de rar 
al judecătorului (sobrietatea dreptății), 
există o gamă de zâmbete pe care sa-
vantul matematician Solomon Marcus 
a apreciat-o, de a fi de trilioane.

Imperceptibile Imperceptibile 
mişcări ale mişcări ale 
privitoruluiprivitorului

Utilizarea Utilizarea 
culorilor la culorilor la 

limita percepţieilimita percepţiei
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Ajutor deblocat

Departamentul de Stat a transmis Congresului, 
la 31 octombrie, că decizia privind blocarea 
ajutorului militar a fost luată de Biroul pentru 

Buget de la Casa Albă și de Consiliul pentru Securitate 
Națională, fără a da explicații.

Sursele au informat luni că Administrația Trump încă 
nu a oferit un motiv pentru care ajutorul militar pentru 
Liban a fost blocat.

Mai mulți membri ai Congresului și diplomați ameri-
cani s-au opus deciziei luate la sfârșitul lunii octombrie.

În prezent, Libanul găzduiește câteva mii de refugiați 
veniți din Siria.

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA COTIDIAN

Relaţii diplomatice reînnoite

Ministerul de Ex-
terne a purtat 
recent discuții 

intense cu Bolivia în ve-
derea restabilirii relațiilor 
dintre cele două țări, relații 
rupte în mod oficial pe 4 
ianuarie 2009, după Ope-
rațiunea „Plumb Întărit” 
– campania militară isra-
eliană din 2008 împotriva 
facțiunilor teroriste pales-
tiniene din Fâșia Gaza.

Reluarea relațiilor a devenit posibilă 
după demisionarea la începutul lunii tre-
cute a președintelui bolivian, Evo Morales, 

care era ostil față de Israel și 
înlocuirea sa cu un guvern 
interimar pro-american.

Presa a relatat că, la tra-
tativele cu noua administra-
ție boliviană, au participat 
de asemenea ministrul de 
brazilian de externe Ernesto 
Araújo și președintele brazi-
lian Jair Bolsonaro.

Ministrul de externe, 
Israel Katz, a salutat revi-

gorarea relațiilor dintre statul evreu și țara 
sud-americană spunând că ea „va consolida 
relațiile externe ale Israelului și poziția sa 
în lume”.

Ministrul bolivian de externe Karen Longaric a anunțat duminică reînnoirea 
relațiilor diplomatice cu Israelul pentru prima oară în ultimul deceniu

Alarmă la Londra

Într-un mesaj 
transmis de 

agenția de pro-
pagandă a SI, 
Amaq, se susți-
ne că atacul sol-
dat cu doi morți 
și trei răniți în 
apropiere de Po-
dul Londrei a 
fost executat de 
unul dintre com-

batanții grupării jihadiste ca răspuns în urma apelului lansat de 
aceasta să fie atacate țările ce fac parte din coaliția antijihadistă.

Atacatorul în vârstă de 28 de ani și identificat cu numele 
de Usman Khan fusese eliberat condiționat din închisoare în 
decembrie 2018 după ce și-a ispășit jumătate dintr-o condam-
nare pentru terorism. El a fost găsit vinovat în 2012 pentru o 
tentativă de plasare de explozivi în clădirea Bursei din Londra 
și organizarea unei tabere de antrenament pentru teroriști în 
Kashmirul pakistanez.

Chiar înainte de a comite atacul, el a participat la o confe-
rință pe tema reabilitării deținuților organizată de Universitatea 
Cambridge, în clădirea Fishmongers’ Hall în partea de nord a 
London Bridge.

După ce a plecat de acolo, a 
amenințat cu o centură falsă de 
explozivi că o va detona și apoi 
a înjunghiat mai mulți trecători 
aproape de Podul Londrei, uci-
gând doi dintre ei, un bărbat și o 
femeie, și rănind alți trei, un băr-
bat și două femei, una dintre per-
soanele rănite fiind în stare critică. 
Mai mulți oameni aflați în zonă la 
momentul atacului au intervenit și 
au pus atacatorul la pământ, fiind 
ulterior îndepărtați de polițiști, 
care, în final, l-au împușcat mortal 
pe Usman Khan.

Premierul britanic, Boris John-
son, a declarat că dorește să instau-
reze o pedeapsă minimă obligato-
rie de 14 ani de închisoare pentru 
infracțiunile legate de terorism, 
după atacul de vineri.

Gruparea jihadistă Statul Islamic (SI) a revendicat 
sâmbătă atacul cu cuțit comis vineri la Londra de 
un agresor cunoscut autorităților britanice pentru 

activități teroriste

Statele Unite au deblocat un ajutor militar 
de 105 milioane de dolari care urmează să 
fie acordat Libanului și care fusese blocat 
la data de 31 octombrie, a confirmat luni 

Departamentul de Stat

Karen LongaricKaren Longaric
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Nou sistem de alertă 

Potrivit armatei, sistemul de alarmă dat în exploatare vara 
aceasta a permis ca circa jumătate de milion de israelieni 
să-și poată continua activitățile zilnice în timpul acutizării 

conflictului, în loc să alerge la adăposturile antiaeriene din cauza 
declanșării sirenelor de către rachetele ce nu reprezentau un pe-
ricol real pentru ei.

În baza sistemului anterior de alertare, țara era împărțită în 
circa 250 regiuni sau poligoane. Cu alte cuvinte, o rachetă trasă 
în direcția unui oraș declanșa adesea și sirenele din comunitatea 
vecină chiar dacă aceasta nu era amenințată efectiv. 

Noul  mo-
del de alarmă 
„selectivă” al 
Tzahalului îm-
parte acum țara 
în circa 1.700 
poligoane, câte 
unul pentru fi-

ecare oraș și mai multe pentru orașele mari (de exemplu Ashdod 
are patru zone, iar Rishon Lezion două).

Cu vechiul sistem un segment de populație de 250.000 oa-
meni ar fi trebuit să intre în adăposturi de 15 ori în cele două 
zile de conflicte. Cu noul sistem fiecare din cele patru regiuni din 
oraș a auzit sirenelor doar de 5-6 ori. De aceea, acest nou sistem 
este considerat mult mai eficient.

Tzahal consideră că noul său sistem de alertare 
precisă cu sirene e un real succes după primul său 

test important în condiții reale. Pe parcursul atacului 
organizației palestiniene Jihadul Islamic de luna 

trecută, în care sute de rachete și mortiere au fost 
trase spre Israel, sistemul a funcționat perfect

Un Forum de stânga

Is r a e l i e n i i , 
mulți dintre 
ei activiști 

v e t e r a n i  î n 
organizațiile și 
grupările de stân-
ga, au sosit la se-
diul prezidențial 
AP cu autobuze 
din Tel Aviv, Ierusalim și alte părți ale Israelului. Lor li 
s-au alăturat mai mulți oficiali, activiști și lideri religioși 
palestinieni. Evenimentul a inclus și un scurt concert al 
artistului Omer Koren, stabilit în Tel Aviv.

Rajoub, un fost oficial AP care a luat cuvântul în 
limbile arabă și ebraică, a făcut apel către israelieni să 
colaboreze cu palestinienii împotriva regimului militar 
al Israelului. „Să ne unim forțele, să dăm mâinile și să 
luptăm împreună împotriva continuării ocupației,” a 
spus el, adăugând că israelienii și palestinienii ar trebui 
să coopereze pentru recunoașterea reciprocă și înființarea 
unui stat palestinian de-a lungul granițelor din 1967.

Yuval Rahamim, șeful forumului „Pacea”, a spus că 
israelienii de la eveniment doresc să facă tot posibilul să 
pună capăt conflictului israeliano-palestinian. „Îi con-
siderăm pe liderii și membrii participanți la acest forum 
partenerii noștri,” le-a spus el celor prezenți.

Sute de israelieni s-au strâns marți la sediul 
prezidențial al Autorității Palestiniene din 

Ramallah pentru a participa la un eveniment de 
marcare a Zilei Internaționale a Solidarității cu 

Poporul Palestinian

Înlocuitoarea lui Nikki Haley 

S-au făcut deja aranjamente pentru 
ca ambasadoarea să se poată întâl-
ni cu oficiali de stat și din sectorul 

apărării din Israel.
Craft va vizita Zidul Plângerii și regi-

unile de graniță nordice și sudice, unde 
îi vor fi prezentate pe scurt activitățile 
grupării Hamas în Gaza și ale grupării 
Hezbollah în Liban și Siria. Ambasadoa-
rul Israelului la ONU, Danny Danon, o 
va însoți pe Craft pe durata vizitei.

Craft a ocupat funcția de ambasa-

doare în Canada începând din 2016, 
după care i s-a oferit noua funcție de 
către președintele Donald Trump, în-
locuind-o astfel în funcție pe Nikki 
Haley. După primirea postului în luna 
septembrie, Craft a declarat că „Israelul 
e profund în inima mea”.

Craft (57 ani) e o veche colaboratoa-
re a lui Trump. Ea și soțul ei, Joe Craft, 
au donat milioane de dolari pentru can-
didații politici republicani, incluzând o 
donație de 2 milioane de dolari pentru 

campania electorală a lui Trump din 
2006. Joe Craft e directorul executiv al 
companiei Alliance Resource Partners, 
unul din cei mai mari producători de 
cărbune din Statele Unite.

Nou-desemnata ambasadoare SUA la ONU, Kelly Craft, e așteptată 
să facă o vizită oficială în Israel în luna ianuarie

Kelly Kelly 
CraftCraft

Danny Danny 
DanonDanon
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Nou cartier evreiesc în Hebron

Decizia sa a fost rapid lăudată de 
dreapta și atacată de stânga.

Comunitatea evreiască din 
Hebron cuprinde mai multe enclave 
situate în inima celui mai mare oraș pa-
lestinian. Cei circa 1.000 de coloniști 
evrei de acolo locuiesc sub pază milita-
ră grea în mijlocul celor circa 215.000 
palestinieni. În ultimii ani, Hebronul 
a fost scena a numeroase atacuri prin 
înjunghiere și a altor incidente violente 
între palestinieni și israelieni.

Hebron diferă de alte orașe arabe din 
Cisiordania prin faptul că adăpostește 
o comunitate evreiască care, conform 
Acordului Hebron din 1997 dintre Is-

rael și Autoritatea Palestiniană, 
trăiește într-o zonă aflată sub 
controlul israelian — circa 20% 
din oraș, fiind cunoscută sub de-
numirea H2. Această comunitate 
există de sute de ani, deși cu mai 
multe sincope din secolul 20.

Cabinetul ministrului apărării a de-
clarat duminica aceasta că noul cartier 
își va dubla numărul de coloniști evrei 
din oraș și va crea o „continuitate terito-
rială” evreiască între cartierul Avraham 
Avinu existent și locul sfânt Mormân-
tul Patriarhilor. „Clădirile din piață vor 
fi demolate și în locul lor vor fi con-
struite noi magazine,” s-a menționat în 

comunicat. „Drepturile palestinienilor 
la nivelul orașului vor fi păstrate ca în 
prezent.”

Bennett a luat decizia după o serie de 
discuții cu Coodonatorul Activităților 
Guvernamentale în Teritorii și 
Administrația Civilă — care servește 
drept legătură pentru palestinieni — 
dar și Shabak și alți oficiali ai securității, 
s-a adăugat în comunicat.

Proaspăt instalatul Ministru al Apărării, Naftali Bennett, a 
anunțat duminică că a aprobat planificarea unui nou cartier 

evreiesc în zona de conflict a orașului Hebron

Refugiaţi evrei

Această acți une 
este pro   gra-
mată odată 

cu împlinirea a 72 
de ani de la planul 
din 29 noiembrie 
1947 care a stabilit 
granițele Autorității 
Palestiniene.

„Comunitatea internațională vorbește doar des-
pre refugiații palestinieni, în timp ce șterge din pa-
ginile istoriei povestea a sute de mii de evrei”, a spus 
Danon. Misiunea permanentă a Israelului la ONU 
spune că noua rezoluție care solicită ONU să recu-
noască aproximativ 800.000 de refugiați evrei din 
țările arabe este concepută să combată rezoluțiile 
palestiniene propuse.

Sute de mii de evrei au emigrat din țările arabe 
în anii 1948, odată cu înființarea Statului Israel. Cei 
mai mulți au mers în Israel și au ajutat la construirea 
țării, dar alte mii au imigrat în alte țări și au stabilit 
comunități evreiești sefardice.

Ambasadorul Israelului la ONU, Danny 
Danon, a anunțat marți un plan de avansare 
a unei rezoluții care să recunoască refugiații 

evrei din țările arabe

Dovezi negate

Grupul pa-
lestinian de 
presă „Me-

dia Watch” a înregis-
trat trei apariții ale 
unor profesori uni-
versitari palestinieni 
care au combătut 
dovezile arheologice 
ale prezenței evreilor 
în regiune. În toate 
cele trei cazuri, pro-
fesorii au negat categoric existența oricăror dovezi ale vieții evreiești 
în Israel înainte de 1948, descriind populația actuală evreiască ca pe 
o grupare de ocupanți și uzurpatori.

„Dacă examinăm istoria, vom vedea că evreii nu se aflau în Pa-
lestina în trecut, ci mai degrabă au apărut ca invadatorii acum mai 
puțin de 70 ani. Poporul palestinian canaanit a reușit să-i învingă 
pe acei invadatori și să continue să locuiască pe acest pământ,” a 
declarat Riyad al-Aileh, un lector palestinian de științe politice de 
la Universitatea Al-Azhar.

Autoritatea Palestiniană expune periodic istoria modificată pen-
tru a uzurpa naționalitatea evreiască înrădăcinată în Israel. 

Autoritatea Palestiniană își continuă misiunea de 
propagandă de negare a legăturilor evreiești cu țara lui 
Israel prin prezentarea la televizor a unor cadre dispuse 

să combată dovezile arheologice existente
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Complot dejucat

La investigația care a început în 
urmă cu doi ani, au participat 
polițiști din 16 localități și orașe, 

din insula mediteraneană Sicilia până în 
Alpii din nordul Italiei.

Investigația a scos la iveală „o arie 
uriașă și variată de subiecte, persoane 
din locuri diferite, unite de același fa-
natism ideologic și dornice să creeze o 
mișcare deschisă pro-nazistă, xenofobă 

și anti-semită”. Poliția nu a precizat 
câte persoane s-au alăturat mișcării 
sau câte arestări au avut loc. 

În Italia, „apărarea fascismului” 
și eforturile de refacere a partidelor 
fasciste sunt ilegale. 

Noul partid se numea Partidul 
Național Socialist Italian al Muncito-
rilor, iar poliția a prezentat zvastici și 
imagini ale lui Adolf Hitler, confiscate 

în timpul perchezițiilor efectuate la 19 
proprietăți. De asemenea, a mai fost 
descoperit un număr mare de arme, în-
tre care pistoale, arme de vânătoare și 
arbalete.

Gazoduct

Be i j i n g u l 
a devenit 
un par-

tener strategic 
pentru Moscova, 
care încearcă să 
își diversifice pie-
țele de export, în 
condițiile în care 
în prezent expor-
turile rusești de gaze naturale merg în special în Europa.

Denumit „Puterea Siberiei”, gazoductul inaugurat luni 
are o lungime de peste 2.000 de kilometri și va conecta ză-
cămintele de gaze naturale din Siberia orientală de frontiera 
ruso-chineză. La rândul său, China ar urma să finalizeze în 
2022-2023 un gazoduct care va face legătura între frontiera 
cu Rusia și metropola Shanghai. Președinții Vladimir Putin 
și Xi Jinping au participat la o videoconferință organizată 
cu prilejul inaugurării acestui gazoduct care concretizează 
dorința Rusiei de a se apropia de Asia pe fondul tensiunilor 
dintre Moscova și Uniunea Europeană.

Noul gazoduct este însoțit de un uriaș contract de apro-
vizionare de gaze, semnat în luna mai 2014 de grupul rus 
Gazprom și concernul chinez CNPC, contract a cărui va-
loare este estimată la peste 400 de miliarde de dolari pe 30 
de ani. În paralel, China este un partener major al Rusiei 
în domeniul gazelor naturale lichefiate, via două uriașe 
proiecte ale grupului privat rus Novatek în zona Arctică.

Poliția italiană a anunțat luni că a descoperit un complot pentru 
formarea unui nou partid nazist și a confiscat un număr mare de 
arme, în timpul perchezițiilor care au avut loc la nivel național

Rusia a inaugurat luni primul său gazoduct spre 
China, acesta fiind de altfel unul din cele trei mari 
gazoducte destinate să îi consolideze poziția de 

cel mai mare exportator mondial de gaze naturale

Nouă preşedenţie a UE

Noua Comi-
sie Euro-
peană îș i 

va prezenta pe 11 
decembrie propu-
nerile pentru com-
baterea schimbării 
climatice în cadrul 
unei sesiuni extra-
ordinare a PE, în 
ajunul Consiliului European, a anunțat David Sassoli. Cea 
care preia ștafeta de la luxemburghezul Jean-Claude Juncker, 
a făcut din „Noul pact verde” unul dintre șantierele prioritare 
ale mandatului său de cinci ani.

„Este responsabilitatea noastră față de copiii noștri să le 
lăsăm o Uniune mai puternică decât cea pe care am moștenit-
o”, a declarat Ursula von der Leyen, în prezența președintelui 
Parlamentului European, David Sassoli, a noii președinte a 
Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și a lui Charles 
Michel. Europa este o „comoară pe care am moștenit-o”, a mai 
spus politiciana germană, adăugând că „este datoria noastră 
să păstrăm această comoară”.

Intrarea în funcțiune a Comisiei Europene a Ursulei von 
der Leyen, prima femeie în fruntea acestei instituții, a trebuit 
să fie întârziată cu o lună din cauza respingerii de către Par-
lamentul European a trei candidați ai Comisiei, printre care 
și cel al României.

Ursula von der Leyen a preluat duminică oficial 
funcția de președinte al Comisiei Europene, iar 

Charles Michel și-a început mandatul de președinte al 
Consiliului European, în cadrul unei ceremonii la care 
au participat și alți noi lideri ai instituțiilor europene

Ursula  Ursula  
von der Leyenvon der Leyen
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Limbaj vulgar

Noile critici nord-
coreene vin după 
ce premierul ja-

ponez a condamnat lan-
sarea de rachete balistice 
de către Coreea de Nord, 
subliniind că aceasta în-
calcă rezoluțiile ONU, în 
urma unui nou tir efectuat 
de Phenian în aceeași zi.

„Abe este singurul idiot 
din lume și cel mai prost 
om din istorie dacă nu știe 
să facă deosebirea între o rachetă și un sistem multiplu de 
lansare de rachete. Abe s-ar putea să vadă ce înseamnă o ade-
vărată rachetă balistică într-un viitor nu prea îndepărtat chiar 
sub nasul său”, afirmă într-un comunicat difuzat de agenția 
nord-coreeană de presă KCNA un oficial de la Phenian, al 
cărui nume nu este precizat. „Abe nu este altceva decât un 
imbecil perfect și un pitic politic fără egal pe lume”, insistă 
oficialul nord-coreean.

Este a doua oară într-o lună când Coreea de Nord îl califică 
drept „idiot” pe prim-ministrul japonez.

Noua „luare de atitudine” vine după ce luni, potrivit Statu-
lui major sud-coreean, Phenianul a lansat două proiectile din 
provincia Hamgyong de sud, care au căzut în Marea Japoniei. 
Ulterior, KCNA a relatat că liderul nord-coreean Kim Jong Un 
a asistat la un test de „lansator multiplu de rachete de foarte 
mari dimensiuni”.

Coreea de Nord l-a calificat pe premierul nipon 
Shinzo Abe drept „omul cel mai prost din istorie”, 

avertizându-l că în curând ar putea vedea o 
„adevărată rachetă balistică trecându-i pe sub nas”

Momente tragice

Cutremurul cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic 
înregistrat în aproape un secol în această regiune 
din Balcani, s-a produs marțea trecută, înainte 

de zori, într-un moment în care majoritatea oamenilor 
d o r m e a u . 
Clădiri în-
tregi  s-au 
p r ă b u ș i t , 
p r i n z â n d 
v i c t i m e l e 
sub munți de 
dărâmături.

P r i n t r e 
victime se află familii întregi. Peste 750 de persoane au 
fost rănite în această catastrofă.

Aproximativ 3.500 de persoane au rămas fără adă-
post, dintre care o mie au fost adăpostite în centre de 

primire, iar celelalte s-au 
refugiat la rude.

Logodnica fiului premi-
erului albanez, Edi Rama, 
se numără printre victimele 
confirmate ale cutremuru-
lui violent. Kristi Reci, în 
vârstă de 24 de ani, a fost 
înmormântată joi alături 
de părinții și fratele său, 
găsiți decedați în urma se-
ismului puternic.

49 de persoane și-au pierdut viața, iar mii 
de locuitori au rămas fără adăpost în urma 
cutremurului violent care a lovit Albania 

săptămâna trecută

Tragedie aviatică

În total, în avion se aflau 12 persoa-
ne. Pilotul a fost printre cei care și-au 

pierdut viața. Avionul de mici dimensi-
uni s-a prăbușit sâmbătă după-amiază 
într-o zonă rurală, după ce a plecat din 
Chamberlain (Dakota de Sud) și se în-
drepta spre statul Idaho, unde locuiau 
pasagerii. În ciuda condițiilor meteo-
rologice extreme, echipele de salvare au 

reușit să localizeze cei trei supra-
viețuitori, care au fost duși la spital 
în orașul Sioux Falls, au explicat 
autoritățile. 

Cauza accidentului este inves-
tigată. Avionul era un Pilatus PC-
12, cu capacitate de 9 pasageri în afara 
echipajului. 

Potrivit Administrației Federale a 

Aviației, în SUA se prăbușesc în medie 
3 avioane de mici dimensiuni pe zi. În 
2018, au murit 393 de persoane în astfel 
de accidente.

Nouă persoane, inclusiv doi copii, au murit după ce un avion s-a 
prăbușit sâmbătă în statul american Dakota de Sud, în timpul 

unei furtuni puternice, au informat autoritățile locale

Avion PC-12 Pilatus de tipul celui prăbuşitAvion PC-12 Pilatus de tipul celui prăbuşit

Kristi ReciKristi Reci
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Zboruri directe - Australia

Punerea în practică a cur-
selor non-stop directe va 
depinde de rezultatele tes-

telor pe care El Al intenționează 
să le efectueze în al doilea tri-
mestru al anului 2020. Pasagerii 
vor putea cumpăra bilete pentru 
cursele de probă.

Ruta trebuie testată deoarece 
presupune curse de până la opt-
sprezece ore, cu circa trei ore mai 
mult decât cea mai lungă cursă 
aeriană efectuată în prezent de 
El Al pe ruta Tel Aviv-Los An-
geles. Zborul de plecare durează 
șaisprezece ore și patruzeci și cinci 
de minute iar zborul de întoarcere 
în Israel durează șaptesprezece ore 
și patruzeci și cinci de minute.

Pe lângă capacitatea pasage-
rilor de a suporta un zbor direct 
atât de lung, El Al va mai trebui 

să testeze viabilitatea economică a 
serviciului ale cărui costuri vor in-
clude un personal navigant dublu 
și lăsarea unui avion nefolosit la 
sol timp de câteva zile între cur-
se. Va trebui testat și prețul unui 
astfel de demers. Pentru zborurile 
de probă, El Al va folosi avioane-
le Dreamliner din dotare. Aceste 
avioane pot zbura continuu timp 
de nouăsprezece ore.

Dacă El Al va lansa un servi-
ciu regulat Tel Aviv-Melbourne, 
aceasta va fi una dintre cele mai 
lungi rute din lume. 

El Al și-a anunțat intenția de a testa posibilitatea 
inaugurării unor zboruri directe între Tel Aviv și Melbourne

Herzliya se înnoieşte

Planul vizează un loc din 
apropierea gării Herz-
liya, la nord de banda 

de tranzit Seven Stars. Planul 
a fost aprobat de Autoritatea 
Israeliană Funciară (ILA) și 
City Tech și proiectat de fir-
ma Moshe Tzur Architects & 
Town Planners.

Planul cuprinde 1.650 uni-
tăți locative în șapte blocuri-turn a 
câte 22-60 etaje. 330 din unitățile 
locative vor fi apartamente mici, 
existând și opțiunea construirii a 
500 locuințe speciale. Planul mai 
conține 200.000 mp de spații co-
merciale și de afaceri, 12 dunami 
de spațiu public deschis, 7 dunami 
pentru școlile generale din cartier, 

6.600 mp pentru construirea de 
centre de zi și grădinițe și 5.000 
mp pentru divertisment și cultură 
publică. 

Planul propune construirea 
unui centru de transport metropo-
litan, cu o arenă sportivă, iar dea-
supra sa un spațiu pentru activități 
comerciale.

Comitetul Național de planificare a zonelor rezidențiale 
prioritare a aprobat planul Kiryat Shehakim din Herzliya

Soluţia crizei de unt

Demersul urmărește scurtarea timpului 
de așteptare până la revenirea untului 
ieftin pe rafturile supermarketurilor 

israeliene.
De un an 

de zile, oferta 
de unt din ma-
gazine e redu-
să, principalii 
producători 
din Israel, in-
clusiv Tnuva 
și Strauss, ra-
portând că, 
din cauza pre-
țurilor fixa-
te de guvern 

pentru produsele lactate de bază, producția ac-
tuală a devenit nerentabilă. Tarifele ridicate și 
taxele stabilite pentru produsele din străinătate 
au făcut ca importurile de unt destinate desfa-
cerii pe piața internă să nu se dovedească a fi 
fezabile din punct de vedere economic.

Conform ordonanței semnate de Kahlon, 
contingentele de import fără constrângeri tari-
fare pentru untul destinat pieței interne va crește 
de la 2.400 tone la 2.750 tone, după ce a fost 
deja crescut de la 1.250 tone în baza reglemen-
tărilor vamale emise pentru 2019 și 2020.

Pentru scopuri industriale, contingentele fără 
constrângeri tarifare vor crește de la 2.650 tone 
la 3.500 tone în condițiile în care acestea nu 
erau deloc eligibile pentru importuri scutite de 
impozite.

„Din punctul meu de vedere, demersul eco-
nomic corect e abolirea completă a contingen-
tului de unt dar, datorită limitelor guvernului 
de tranziție, astfel de măsuri sunt imposibile 
în momentul de față” a spus Kahlon. „Scopul 
ordonanței de mărire a contingentuului scutit 
de impozite e creșterea cantității de unt de pe 
piață și reducerea crizei actuale din magazine. În 
prezent, nu sunt motive să fie criză de unt, iar 
pe viitor va trebui să luăm decizii semnificative 
în acest sector pentru a ne asigura că israelienii 
nu se vor mai confrunta cu o astfel de situație.”

Ministrul de Finanțe, Moshe Kahlon, a 
mărit duminică contingentele de import 

fără constrângeri tarifare pentru unt
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Donaţie caritabilă

Procesul de calomnie a fost 
intentat acum un an și ju-
mătate de către Gantz care a 

dat în judecată ziarul Israel Hayom, 
cerând 1 milion de șekeli despăgu-
biri. Părțile au căzut la o înțelegere 
și ziarul va plăti 50.000 de șekeli 
despăgubiri. 

Conform deciziei lui Gantz, 
25.000 șekeli vor ajunge la organi-
zația B’yachad pentru imigranți noi 
care-i ajută pe olimii din Etiopia, iar 
alți 25.000 șekeli vor ajunge la fami-
lia Ohana care și-a pierdut doi copii 
în incendiul ce le-a cuprins recent 
locuința din Netanya. Pompierii au 
declarat că dezastrul a fost provocat 
de o defecțiune a instalației electrice 
dintr-o locuință dărăpănată. Incen-
diul coroborat cu lipsa geamurilor 
din dormitorul copiilor și cu faptul 
că acoperișul era făcut din cositor, 
a stat la baza tragediei produse. Ta-

tăl familiei e handicapat și a spus 
că cere de ani de zile companiei de 
locuințe sociale Amidar să-i facă rost 
de un apartament.

În dispoziția dată de instanță, s-a 
mai precizat că articolele din Israel 
Hayom „vor avea grijă să se asigure 
că relatările lor pe marginea părții 
vătămate vor fi corecte, adecvate și 
conforme cu legea.” Dispoziția nu 
a menționat afirmațiile lui Gantz, 
potrivit cărora ziarul ar fi publicat 
povești false și minciuni despre el în 
încercarea deliberată de a-i face rău 
pe plan politic.

Ziarul israelian Israel Hayom va plăti 50.000 șekeli ca 
dispoziție de soluționare în cadrul unui proces de calomnie 
intentat împotriva sa de către președintele Alb-Albaștrilor, 

Benny Gantz

Licitaţie în Ierusalim

În 1950, Einstein i-a trimis 
această scrisoare prietenu-

lui său, asistent și colegul, 
matematicianul Ernst Gabor 
Strauss, în replică la criticile 
lui Strauss pe marginea teo-
riei sale a câmpului unificat. 

După ce, la începutul ca-
rierei sale, a afirmat că spațiul 
și timpul coincid, Einste-
in și-a dedicat următoarele 
decenii din viață dezvoltării 
unei teorii a câmpului uni-
ficat care ar consolida legile 

fundamentale ce guvernează 
natura – gravitația și puterea 
electromagnetică – într-un 
singur cadru teoretic.

„Sunt bucuros că muncești 
din greu pe marginea ches-
tiunii compatibilității,” i-a 
scris Einstein în germană 
lui Strauss. „Dar nu cred că 
preocupările tale sunt justifi-
cate. Aș vrea să formulez do-
vada așa încât scrisorile tale 
să fie luate în considerare.”

Deși Einstein și-a consa-

crat ultimii 30 ani de viață 
dezvoltării teoriei câmpului 
unificat, el nu a reușit să 
formuleze Teoria Totului. 
Chiar și așa, eforturile sale 
i-au îndemnat pe alți oameni 
de știință să cerceteze teoria 
respectivă, studiul său în do-
meniu fiind una dintre cele 
mai importante contribuții 
din lumea științei.

Strauss a fost asistentul 
lui Einstein la Institutul 
Princeton pentru Cercetări 

Avansate în perioada 1944-
1948, el formulând modele 
matematice pentru ideile lui 
Einstein și colaborând cu el 
la teoria câmpului unificat. 
Cei doi au publicat împreună 
trei lucrări.

O misivă scrisă de mână de fizicianul evreu-german Albert Einstein care 
include detalii complexe despre strădaniile acestuia de a descoperi „Teoria 
despre tot” va fi scoasă la licitație săptămâna aceasta la Casa de Licitații 

Kedem din Ierusalim cu un preț de pornire de 20.000 de dolari

Aglomeraţie 
în oraş

Cel mai congestionat oraș din lume, 
este capitala Filipinelor, Manilla, 
unde este nevoie de o medie de 4,88 

minute pentru a conduce un kilometru. Pe 
locul doi și al treilea în momentele cele mai 
grave de trafic se află capitala columbiană 
Bogota și capitala indoneziană Jakarta, unde 
este nevoie de o medie de 4 minute, respectiv 
3,83 minute pentru a conduce un kilometru. 
Tel Avivul se află pe locul patru cu o medie de 
2,38 minute pe kilometru, iar orașul brazilian 
Sao Paulo se află pe locul cinci la 2,34 minute 
pe kilometru.

Tel Aviv este al patrulea cel mai 
aglomerat oraș din lume, conform 

aplicației de trafic Waze
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Odă bucuriei
de Friedrich von Schiller

Slavă ție, stea curată,
Voie bună pe pământ.
Astăzi te simțim aproape,
Sol din Rai cu Soare sfânt.

Vraja ta aduce iară
Pe popor lângă popor.
Toți pe lume frați noi 

suntem
Când apari ușor în zbor.

Cine a adus norocul 

De prieteni buni să dea,
Cine știe ce-i iubirea
Lângă noi, cântând să stea.

Fericit un suflet drag
Te poate face pe pământ.
Cine n-a simțit iubirea 
Plece dintre noi plângând.

Milioane, strângeți rânduri,
Tot mai sus spre cer urcând, 

spre cer urcând!
Versuri din Simfonia a IX-a de Ludvig van Beethoven

NESTEMATE POETICE 
culese de Ady Covaliu 

Alexandru ANDY

Urare la 90 de ani
Dragă Domnule-Askenazy,
La asemenea ocazii,
Se începe-așa cum știm,
Cu brahot, cu osanale,
Și AD MEA VE ESRIM!
Deși în cazul dumitale
Doar ad mea ve esrim,
Încă treizeci de-ani cu totul,
Mi se pare prea puțin.
Așadar, îți spun LEHAIM
Și ad... cel puțin mataim!
Dar la-această-aniversare,
Eu am și o întrebare
Chiar despre această zi:
Bun! Ai nouă zeci de ani. Ei 
și??
Te întreb cu voce tare:
Care-i marea realizare?
Nouă zeci de ani, se poate,
Nu zic nu, e o etate.
Dar ce-ai făcut mata, să-mi 
zici,
Ca s’ajungi până aici?
Sau, mai direct, fără ocoale,
Care-i meritul matale?
Cât ești de-academician,
Te-ai mutat acum un an
Cu casa’n Uzbekistan,
Fiindcă-acolo se socoate
Că-i mare longevitate?
Te-ai antrenat la aparate
Ca Schwarzenegger și 
Stalone
Cu haltere de trei tone?
Făcuși măcar o zi din viață
Gimnastică de dimineață?
De trei ori săriți ca mingea...
Sau Jiu-Jitzu, Judo, Nindja?
Ori Tai-ci, cu binișorul,
D-ăla cu’ncetinitorul?...
Te-ai ocupat cândva cu 
sportul?
Sau care ți-a fost aportul?
Ai renunțat în tinerețe
La vreo friptură pe ciolan,
Devenind o frumusețe
De ascet vegetarian?
Și mâncând întreaga viață
Ca un Gandhi prostănac,

În loc de ostropel de rață,
Numai frunze de spanac?...
Gulii rase, la capac,
Și compot de păstârnac??...
Să fim serioși! Ce vreau să 
zic
E că n-ai făcut nimic!
Ai ajuns la vârsta asta
C-ai avut noroc, și basta!
Ce?... Te hrănești de-un an 
sau doi
Doar cu căței de usturoi?
Să-ți ajute la digestii
Sau mai știu eu la ce 
chestii?...
Ori, să ții așa de mult,
Ai făcut vreun pact ocult
Într-o noapte de catran
Cu trimisul lui Satan,
Venit din lumea de apoi?
(Ca în FAUST, actul doi)
Ori, să-ți bage, mai știu eu,
O pilă la Dumnezeu,
Să-nvingi legile naturii,
I-ai dat vreun șperț lui Rab 
Caduri??....
Nouăzeci c-ai împlinit,
Ca să terminăm discuția,
Vreau să-mi spui în mod 
cinstit
Care ți-a fost contribuția!
Nu răspunzi! Taci! Nu-i așa?
Să-ți spun atunci părerea 
mea:
C-ai nouăzeci, și cu-asta, 
basta,
E minunat. E colosal.
Numai că în chestia asta
N-ai niciun merit personal!
Și cine în mod real
Merită astăzi urări
Și calde felicitări
Pentru toată treaba asta
Nu ești mata, ci ți-e nevasta!
Cinstea, ei i se cuvine
Că te-a ținut atât de bine;
Te-a îngrijit, te-a alintat,
Și-un timp atât de’ndelungat 
În primul rând... te-a 

suportat!
(Tot așa cum, și pe mine,
De peste cincizeci de-ani 
încoa,
Orișicât de greu îi vine,
Mă suportă Livia mea!)
Deci ridic în sus paharul,
Dragi prieteni și amici,
Pentru DOAMNA Askenazi
Și toate doamnele de-aici!
Și, fiindcă gluma s-a sfârșit,
Și pentru sărbătorit!!
Așadar, mult prea stimate,

LA MULȚI ANI CU 
SĂNĂTATE 
Și vorba lui Lomonosov
De la Marea de Azov
Și cum a spus și Lermontov
La congresul din Brașov:   
ZAI GHEZINT ȘI  
MAZAL TOV!!!
================
Iar urarea asta toată
O păstrez ca pe-o valută 
Că poate-o mai citesc odată
Și la-mplinirea de o sută! 

Shaul LEIZER

De ziua ta, stimate Jean Ashkenazi
Anii ți-au trecut în goană,
La 90 de ani tu ai ajuns,
Dar ai rămas figura cea umană
Cu-n suflet cald... de nepătruns.

90 de ani? Nu-i tragedie
Să tânjești la sănătate și noroc;
Mulțumește Domnului în bucurie
Și nu cerși o tinerețe în loc.

De ziua ta, astfel, ca o urare,
Îți trimit un gând și un sărut
Însoțit de-o caldă îmbrățișare
Și un sfat: nu te gândi la viața din trecut.
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Rav. av. I. WASSERMAN

Hanuca 5780/2020 – îndrumări

În ajunul zilei de 25 Kislev, 
(22/12/19) aprindem cu 
toții prima lumânărică, 

cu care începem sărbătoarea 
de Hanuca – sărbătoarea lu-
minilor, ca simbol al victoriei 
luminii asupra întunericului, 
a spiritului asupra forței și 
brutalității, precum scrie în 
cartea profetului Zaharia: 
„Nu prin forță, nu prin pu-
tere, ci prin spirit”. 

Hanuca durează opt zile, 
este cea mai lungă sărbătoare 
și singura despre care se spu-
ne că este „israeliană”, deoa-
rece evenimentul celebrat a 
avut loc în Ereț Israel.

Seară de seară, fiecare 
evreu trebuie să aprindă o 
lumânărică, în amintirea mi-
nunii rămășiței de ulei care a 
ars în loc de o zi, timp de opt 
zile. Începând de la ziua de 
22/12 seara, pană pe data de 
29/12 în fiecare seară adău-
găm câte o lumânărică, până 
ce ajungem să aprindem opt 
lumânărele în seara celei de a 
opta zi. Aceasta este metoda 
propusă de învățatul Hilel 
din Talmud și continuată de 
adepții săiBeit Hilel.

Înaintea aprinderii lumâ-
nărelelor, sunt rostite trei 
binecuvântări:
1. Binecuvântat fii  Tu, 

Doamne, Dumnezeul 
nostru, care ne-ai porun-
cit să aprindem lumânare 
de Hanuca.

2. Binecuvântat fii  Tu, 
Doamne, Dumnezeul 
nostru, care ne-ai făcut 
minuni în acele zile și în 
aceste vremuri.

3. Binecuvântat fii  Tu, 
Doamne, Dumnezeul 
nostru, care ne-ai ţinut 

în viaţă și ne-ai făcut să 
ajungem la ziua aceasta. 
Dar în celelalte șapte zile 

nu se rostește cea de a treia 
binecuvântare, dacă partici-
panții la ceremonia aprinderii 
lumânărelelor au auzit-o deja.

Vineri, pentru a nu se 
profana Șabatul, lumânărele-
le de Hanuca se aprind îna-
intea aprinderii lumânărilor 
de Șabat. Sâmbătă seara se fac 
mai întâi binecuvântările de 
ieșire din Șabat („Havdala”) 
– printre care și binecuvânta-
rea asupra aprinderii focului, 
marcând despărțirea de Șaba-
tul Sfânt, după care se aprind 
lumânărelele de Hanuca. Tre-
buie să ne amintim să aprin-
dem încă o lumânare („șa-
maș” – paznic). Acest paznic 
are rolul de martor, deoarece 
nu avem voie de a ne folosi de 
lumânărelele de Hanuca.

Lumânărelele trebuie să 
ardă cel puţin 30 de minute. 

Există tradiția de a se juca 
jocuri speciale în zilele de Ha-
nuca. Cel mai popular din-
tre ele este jocul cu titirezul 
„dreidel”, în limba ebraică – 
„sevivon”. Acest titirez special 
are înscrise patru litere ebra-
ice: Nun, Ghimel, Hei, Șin. 
Ele sunt inițialele cuvintelor 
din propoziția „Nes gadol 
haia șam” (Minune mare a 
fost acolo).

În conformitate cu un co-
mandament divin, lumânăre-
lele de Hanuca trebuie aprin-
se lângă ușă, lângă fereastră 
sau afară lângă casă, pentru 
a reaminti în inima fiecărui 
trecător evreu care le vede, 
despre minunile de Hanuca.

Îmi amintesc o povestire 
pe care am auzit-o de la re-

gretatul meu părinte z.ț.l. Pe 
timpul când Rusia cucerise 
România, s-a organizat un 
grup de evrei care se pregă-
teau să treacă granița ilegal. 
În acest grup era și un evreu 
religios. Grupul hotărâse să 
treacă granița clandestin în 
cea de a patra zi de Hanuca. 
S-au adunat toți în pădure și 
au pornit la drum. Spre seară, 
șeful grupului, care organiza 
acțiunea, a cerut tuturor să 
păstreze o liniște perfectă, ca 
nu cumva să fie descoperiți 
de soldații ruși. Evreul reli-
gios i-a cerut permisiunea 
de a aprinde lumânărelele de 
Hanuca, dar cererea sa a fost 
respinsă categoric, din moti-
ve logice. Grupul a ajuns la 
o cocioabă, unde urmau să 
se odihnească după oboseli-
le drumului. Evreul religios 
a aranjat lumânărelele de 
Hanuca și le-a aprins. După 
numai câteva minute, s-a 
apropiat de ei un soldat rus, 
care le-a ordonat să se scoale 
și să ridice mâinile în sus. Tot 
grupul a înțeles că îi așteaptă 
moartea din cauza lumână-
relelor de Hanuca aprinse de 
evreul religios. Însă ofițerul 
rus al pichetului de soldați 

le-a permis să coboare mâini-
le și a dat ordin soldaților să li 
se împartă țuică pentru ca să 
se încălzească. Apoi le-a spus 
evreilor: „Soldații mei v-au 
urmărit toată ziua până aici, 
să vă omoare. Ei sunt hotărâți 
să vă omoare. Dar când am 
văzut lumânărelele aprinse de 
un evreu religios din grupul 
vostru, eu mi-am amintit că 
în urmă de ani când am fost 
copil am văzut cum bunicul 
meu aprindea lumânărelele 
de Hanuca. Atunci, inima mi 
s-a umplut de dor și de milă 
și am hotărât să vă las să vă 
continuați drumul. Să ajun-
geți cu bine la destinație. 

Iată, mi-a spus regretatul 
meu părinte z.ț.l., cât de mare 
este puterea lumânărelelor 
aprinse de Hanuca. Chiar 
după 50 de ani de regim co-
munist, lumânărelele au în-
călzit inima ofițerului, care 
și-a adus aminte de bunicul 
lui. Acum înțelegem de ce 
înțelepții noștri au hotărât că 
lumânărelele de Hanuca tre-
buie aprinse afară, lângă ușă, 
sau dacă nu, în casă, într-un 
loc de unde să poată încălzi și 
lumina inima fiecărui evreu.

Shabat  shalom!
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Arie KUPFERSCHMIDT

Nedumerire

Într-un stat democrat, orice cetățean 
este nevinovat până la decizia ju-
ridică contrarie a celei mai înalte 

curți juridice. Acest principiu este just 
și pentru premierul nostru dl. Netanya-
hu. După declarația dată de Consiliul 
Juridic al Guvernului, s-a decis înain-
tarea de procese penale legate de acti-
vitatea premierului.

Ca replică la cele de mai sus, pre-
mierul și-a expus punctul lui de vedere 
în fața ecranului TV, în care a susținut 
că toate instituțiile statale ca: poliția, 
procuratura, etc, sunt corupte deoarece 
au „fabricat” dosare penale împotriva 
sa. Stimatul premier a uitat „un mic 
amănunt”: EL, dl. Netanyahu, stă în 
fruntea guvernelor în ultimii douăzeci 
de ani și toate numirile funcționarilor 
așa-ziși corupți au fost făcute de către 
guvernul în fruntea căruia trona dom-
nul Netanyahu.

Primul ministru are tot dreptul să 
se apere de orice acuzare, cu o singu-
ră condiție, aceea de a spune adevărul. 
Folosindu-se de minciuni, el întărește 
suspiciunile și în rândurile populației, 
în loc să le diminueze. Este clar că orice 

om care este 
în pericol de 
a se îneca, 
speră că și un 
pai îl va pu-
tea salva. Cuvintele expuse de fiul său 
în fața televiziunii americane (că până 
la numirea d-lui Netanyahu ca premier, 
Israelul era o țară primitivă care exporta 
doar citrice) sunt niște aberații. Oare 
publicul american este așa de tâmpit, 
încât i se pot vinde „povești orientale”?

Cine l-a împiedicat pe dl. Netanya-
hu în decurs de douăzeci de ani să re-
organizeze funcția de consilier juridic 
guvernamental și să defalce funcția de 
procuror? 

Cine l-a împiedicat să oblige prin 
lege crearea unei unități de control in-
tern în procuratură?

Dl. premier ignoră faptul că mii de 
membri de partid votează împotriva 
partidului sau, în cazul cel mai trist, 
nu votează. Îmi permit să amintesc 
deputaților partidului Likud că felul lor 
de comportare duce la readucerea par-
tidelor de stânga la putere, deși nu au 
ce oferi ideologic populației israeliene.

Acul 
lui 

BUJENIȚĂ
Rondeluri

RONDELUL PERSEIDELOR
Priveam în noapte Perseide
Punându-ne dorințe-n gând...
Eu către coapsele-ți splendide,
Iar tu, să te măriți curând...
Te căutam cu mâini avide
Și-n jarul poftelor arzând,
Priveam în noapte Perseide
Punându-ne dorințe-n gând...
Dar tatăl tău, un om bolând,
Veni cu vorbele-i acide
Și-un par în mână fluturând,
De m-au trecut duhori fetide,
Privind în noapte Perseide...

RONDELUI ROCHIŢEI
Rochița albă cu buline,
Ce o purtai provocator,
Avea efect, știai tu bine,
Eram încins ca un cuptor.
Ai scos-o-n cameră la tine
Și-ai aruncat-o pe covor,
Rochița albă cu buline
Ce o purtai provocator.
Prin anii duși ca un fuior
Cu mii de întâmplări meschine,
Când oasele cumplit mă dor
Îmi amintesc mereu de tine
Rochiță albă cu buline...

RONDEL ESTIVAL
Vreau la mare, vreau la soare!
Să-mi bronzez iar pectoralii;
Să calc valuri în picioare
Și să beau cu salvamarii...
Iar de-mi iau vreo lipitoare,
O s-o pun de Saturnalii!
Vreau la mare, vreau la soare,
Să-mi bronzez iar pectoralii...
Nu mai vreau s-ascult canalii
Versuri ticluind, amare,
Despre-adâncuri bacanalii;
D-aia strig cât pot de tare,
Vreau la mare, vreau la soare!

Bianca MARCOVICI 

││││ PARALELEPARALELE 

Se apropie luna cadourilor de săr-
bători, de sfârșit de an! Fiecare se 
gândește la un cadou potrivit cu 

vârsta celui drag, sau pentru Hanuka 
sau Crăciun. Ce mă frământă este am-
balajul pe care îl primești dacă ceri să fie 
împachetat cadoul. Pur și simplu e o ri-
sipă de hârtie!!! Mai mult, dacă e un joc 
pentru nepoți, nu e suficient cartonul 
său; se mai adaugă un ambalaj pompos 
și punga de plastic cu firma imprimată, 
numai ca totul să fie o surpriză. 

Dacă vrei să editezi o carte, costă o 
avere: foaia puțin mai groasă, coperta 
velină, culorile, etc. 

M-am lovit de aceste probleme, edi-
tându-mi singură cărțile de poezii la o 
tipografie din Haifa. 

În schimb, prospectele de reclamă 
care îți sosesc acasă, pentru nu știu ce 
tip de pizza sau obiecte de vânzare pe 
internet sau magazine oarecare, se con-
sumă sume considerabile de bani și nu 
pentru cărți, cultură, etc!
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Dr. Paul LEIBOVICI

Noaptea de cristal - 
Hitler a ordonat

Într-o miercuri după–amiaza, i s-au 
transmis lui Iosef Gbles informații 
despre un diplomat german – ER-

NEST von RAT care a fost omorât la Pa-
ris. Acest incident a prilejuit – după une-
le informații – luarea hotărârii de către 
Hitler a „Nopții de Cristal” - o formulă 
nazistă care este folosită până în zilele 
noastre. Formulare care este departe de 
ceea ce s-a petrecut în acele zile „întune-
cate-însângerate” pentru evrei. Cetățeni 
de origine evreiască au fost uciși iar unii 
grav răniți, sinagogile și magazinele au 
fost incendiate. În următoarele săptă-
mâni, au fost arestați mii de evrei fiind 
trimiși spre „lagăre de concentrare”. În 
același timp, au fost luate măsuri dras-
tice împotriva populației evreiești din 
Germania. 

Gbles – ministrul propagandei din 
guvernul german a lui Hitler – era în ace-
le momente la München: participa la o 
„masă festivă a primăriei locale”. De ase-
meni, Hitler se afla în calitate de „oaspete 
de onoare al Münchenului”. Pogromurile 
din acele zile – după unii istorici hitleriști 
– sunt „atribuite” lui Gbles. De altfel, 
într-o cuvântare, acesta a declarat: „isto-
ria nu mă va uita”. Cercetătorii acestei 
tragedii n-au găsit numeroase afirmații 
și hotărâri ale ministrului propagandei 
în „Carnetele cu însemnări” (Agenda zil-
nică) – a acestuia. Printre altele, însăși 
ordinul de „distrugere a sinagogilor din 
Berlin nu era menționat în carnet”. A 
existat, de altfel, pericolul ca incendie-
rea sinagogilor să aibă rezultate negati-
ve asupra clădirilor din împrejurimi, a 
populației din vecinătatea ne-evreilor. 
Gbles a dat dispoziție să fie aduse ca-
rele de contra-incendiu și pompieri din 
diverse regiuni. În același timp, s-a pus 
problema falimentelor societăților de 
asigurare. Gbles era preocupat ca nu 
cumva hoții, bandele de corupți să pro-
fite de situația creată, cauzând pagube și 

victime din mijlocul populației 
germane neaoșe. Din „Agenda de 
zi” a lui Gbles, cercetătorii au 
putut trage, peste ani, o seamă 
de concluzii că multe din aces-
te crime ar fi datorate acestui 
ucigaș. Dar iată, cercetările Institutului 
German – colectivul specialiștilor – a 
stabilit prin intense eforturi: cercetări 
de acte, declarații ale unor persoane din 
anturajul miniștrilor guvernului hitlerist, 
concluzionând: HITLER personal și-a 
trimis oamenii să execute ordinele – cri-
mele pe străzile München-ului. Aceștia 
au dat foc „Sinagogii Ohel Iaacov” de pe 
str. Hertzog Rudolf. 

Cercetătoarea institutului, dr. Ange-
la Herman – specialistă în descifrarea și 
interpretarea „Agendei personale zilni-
ce” a lui Gbles – a ajuns la concluzia 
aceasta, în urma unei recitiri și analize a 
numeroaselor note a lui Gbles conform 
cărora „nu era implicat în incendierea 
sinagogii”. Dr. HERMAN a subliniat: 
„acțiunile Pogromului din München 
au fost executate de oamenii–activiști și 
luptătorii apropiați lui HITLER. Aceștia 
erau activiști ai mișcării naziste care au 
fost de partea lui Hitler de la primele 
încercări ale acestei mișcări. Cu alte cu-
vinte, „acești activiști hitleriști au fost 
cei care, în noiembrie 1923, au încercat 
să răstoarne guvernul. Ei au fost în per-
manent în legătură și o dată pe an erau 
invitați să participe la adunări. Cerce-
tându-se lista invitațiilor la cina de sea-
ră din 9 nov. 1938, în special la ședința 
ținută în onoarea invitaților, rezultă că 
39 dintre participanți făceau parte din 
acea grupare de „vechi activiști hitleriști” 
iar șase dintre aceștia au primit locuri la 
masa festivă - în apropierea lui HITLER. 
Către ora 10.30 seara, aceștia s-au ridi-
cat, au plecat din Sala de Festivități, în-
dreptându-se spre străzile orașului. Cer-
cetătoarea dr. HERMAN precizează că 

„aceștia nu au părăsit festivitatea fără o 
motivație, fără un ordin și sigur nu din 
proprie inițiativă. Gbles– la orele târ-
zii ale acelei nopți – a observat „focuri” 
care s-au ridicat pe sinagoga „Cortul lui 
Iaacov”. Din însemnările sale, rezultă că a 
încercat să sesizeze o unitate de pompieri 
dar nu a reuși. Dr. HERMAN subliniază 
că, de fapt, „ordinul lui Gbles nu a fost 
executat „cu bună știință”. Incendierea 
sinagogii a fost executată de acea grupare 
de vechi activiști din jurul lui Hitler. 

Într-unul dintre articolele cercetăto-
rilor de la Institutul care a alcătuit lucra-
rea, printre cercetători și redactori era dr. 
Herman care analizează „în mod special” 
„incendierea sinagogilor”, a magazinelor 
ale căror proprietari erau evrei precum și 
crimele împotriva evreilor din acea noap-
te sau din zilele apropiate. YAD va ȘEM 
din Ierusalim se bazează pe datele ofi-
ciale publicate de Germania. Astfel, s-a 
stabilit că au fost omorâți 91 de evrei și 
alte sute au fost uciși în lagărele unde au 
fost transportați; 177 de sinagogi au fost 
distruse prin incinerări. Meir Schvartz – 
biolog și cercetător, a stabilit că numărul 
evreilor omorâți ar fi între 1300-1500, 
incluzându-i pe cei care s-au sinucis.

Oricare ar fi numărul real al sina-
gogilor, al magazinelor și al locuințelor 
particulare ale evreilor uciși în NOAP-
TEA de CRISTAL, memoria noastră le 
poartă tuturor un adânc regret și respect. 
Fie ca astfel de urgii să poată fi înlăturate 
pretutindeni!

Noi avem obligația să învățăm din 
aceste tragice evenimente și să luptăm 
împotriva „urei de rasă”, pentru PACE 
și ÎNȚELEGERE între popoare, precum 
și în sânul poporului israelian! 
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Relicvă din ieslea lui 
Iisus sosită la Betleem

O mică relicvă despre care 
unii creștini cred că ar 

face parte din ieslea lui Iisus 
a sosit sâmbătă la reședința sa 
permanentă din orașul biblic 
Beitlehem la 1.400 ani după 
ce a fost trimisă la Roma 
drept cadou pentru Papă. 

Mulțimi vesele au salutat 

cu surle și trâmbițe sosirea 
relicvei protejate într-o ca-
setă cu ornamente în drum 
spre Biserica Franciscană 
Sfânta Caterina de lângă Bi-
serica Nașterii, locul sfânt 
din Cisiordania unde potri-
vit tradiției, se spune că s-a 
născut Iisus.

Restituirea relicvei de că-
tre Vatican a fost un moment 
înălțător pentru palestinieni. 
El a coincis cu Adventul, pe-
rioada de patru săptămâni 
dinaintea Crăciunului. Be-
itlehem se pregătește pentru 
evenimentul la care orașul va 
fi invadat de pelerini din toa-
tă lumea. 

Fratele Francesco Patton, 
custodele ordinului Francis-
can din Țara Sfântă, a decla-
rat că președintele palestinian 
Abu Mazen i-a cerut Papei 
Francisc să-i împrumute în-
treaga iesle, dar Papa a decis 
să-i trimită doar o mică parte 

din ea care să rămână perma-
nent la Beitlehem. „E o bu-
curie imensă” că piesa revine 
în locul ei de baștină, a spus 
Patton. O structură din lemn 
despre care creștinii cred că 
făcea parte din ieslea în care 
s-a născut Iisus a fost trimisă 
de Sfântul Sophronius, Pa-
triarhul Ierusalimului, Papei 
Teodor I în anii 640, pe vre-
mea cuceririi Țării Sfinte de 
către Musulmani.

Vineri, piesa de lemn de 
mărimea degetului mare a fost 
dezvelită pentru credincioșii 
de la biserica Notre Dame 
din Ierusalim pentru o zi 
de sărbătoare și rugăciune. 
Spre seară, premierul PA, 
Mohammad Shtayyeh, și alți 
oficiali au asistat la aprinde-
rea pomului de Crăciun din 
Piața Manger, în fața Bisericii 
Nașterii.

Cheltuieli record

Israelienii au cheltuit pes-
te 750 milioane șekeli cu 

cumpărăturile din Vinerea 
Neagră, cu 20% mai mult 
față de frenezia cumpărători-
lor de anul trecut.

Vineri, între orele 9 am și 
3 pm, consumatorii israelieni 
au efectuat tranzacții de circa 
3 milioane de șekeli pe cardu-
rile de credit. În paroxismul 
sesiunilor de cumpărături în 
Israel, s-au înregistrat circa 
12.500 tranzacții pe minut.

La Aeroportul Internați-
onal Ben-Gurion israelienii 
s-au aliniat cu valizele goale, 
așteptând să cumpere produ-
se la preț redus din magazi-
nele duty-free din aeroport 
și străinătate. Unii consuma-
tori au așteptat la coadă și 50 
minute.

Cumpărătorii au spus că 
sunt interesați de reducerile 
de preț la haine, jucării, par-
fumuri, telefoane iPhone și 

dispozitive Apple AirPods. 
Vinerea Neagră, un eveni-
ment de vânzări de după săr-
bătoarea Recunoștinței din 
Statele Unite, a fost importat 
de puțin timp în Israel.

Succes fulminant

Serviciul de transport gra-
tuit „Na’im Besofash” din 

zona metropolitană Tel Aviv 
a fost lansat sâmbăta trecută, 
cererea depășind considerabil 
așteptările. Peste 10.000 pa-
sageri au circulat astfel între 
cele patru orașe participante 
la program, Tel Aviv, Ramat 
Hasharon, Kiryat Ono și Gi-
vatayim. Municipalitățile au 
fost nevoite să suplimenteze 
oferta, 35 mașini circulând 
în total pe rutele 
dintre aceste ora-
șe. În prima sâm-
bătă, serviciul 
a fost asigurat 
de microbuze, 
dar se analizează 
posibilitatea fo-
losirii autobuze-
lor pe unele rute 
pentru a putea 
onora cererea.

Microbuzele au început să 
circule vineri seara. În orașele 
participante, există 500 stații 
dispuse astfel încât să se evite 
zonele intens populate de per-
soane religioase. Fiind privat, 
acest serviciu nu se încadrează 
în definiția transportului pu-
blic care, conform status quo-
ului religios, nu funcționează 

în aceste orașe în 
zilele de sâmbă-
tă, ci e destinat 
bunăstării cetă-
țenilor din ora-
șele implicate.

Deși inițiati-
va a fost dema-
rată într-o peri-
oadă de paralizie 
politică în Israel, 

Ministrul Transporturilor, 
Bezalel Smotrich, a declarat 
săptămâna trecută referitor la 
serviciul de sâmbătă: „Atunci 
când e justificat, se admite să 
ne folosim de puterea politi-
că de care dispunem, un cu-
vânt fiind suficient pentru cei 
înțelepți.”

Pe de altă parte, liderul Is-
rael Beitenu, Avigdor Liber-
man, a salutat lansarea noului 
serviciu ca pe „o rază de lu-
mină aducătoare de bucurie, 
în cadrul unui eveniment care 
va intra în istorie.” Liberman 
a adăugat că „e fără discuție 
o măsură importantă, conse-
cința inevitabilă a realității zi-
lelor noastre, care oprește din 
fașă constrângerea religioasă 

pe care au încercat să ne-o im-
pună în orașele cu majorități 
laice clare. E prima măsură 
importantă și sper că se va 
extinde în mod constant.”

Aniversare la  
Zidul Plângerii

Shoshanna Ovitz a supra-
viețuit lagărului de la Aus-
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chwitz, s-a mutat în Haifa și 
a avut 4 copii. „Toți aveau 
lacrimi în ochi’ a povestit 
bunica aniversată, poza de 
la eveniment devenind rapid 
virală. Înaintea aniversării, 
Shoshanna a cerut ca „toți 
copiii, nepoții și urmașii ei să 
se adune la Zidul Plângerii”

Miercurea trecută, sute de 
oameni au dat curs apelului 
îndreptându-se spre locul 
sfânt cu câteva zile înaintea 
celei de-a 104-a zile de naște-
re a lui Ovitz. „Nu știm cifra 
exactă, dar sunt circa 400 ne-
poți și urmași aici” a declarat 
pentru site-ul de știri Walla, 
Pnina Friedman, nepoata cea 
mai vârstnică a lui Ovitz.

„N-a fost ușor să organi-
zăm un astfel de eveniment 
unic în viață. Am început să 
trimitem e-mailuri, mesaje și 
să dăm telefoane. Important 
pentru noi a fost să-i contac-
tăm pe toți” a spus Friedman. 
O parte dintre urmașii lui 
Ovitz locuiesc în străinătate 
și n-au putut participa, a adă-
ugat ea. „Abia când am ajuns 
la mijloc, ne-am dat seama 
cât e de mare proiectul. Toți 
aveau lacrimi în ochi. A fost 
foarte emoționant” a spus 
Friedman.

Unul din nepoți i-a spus 
jurnalistei Sivan Rahav Meir 
de la Canal 12 TV, că Ovitz 
a supraviețuit lagărului de la 
Auschwitz și a fost separată 
de mama ei, care a fost ucisă 
de Josef Mengele.

Ovitz și-a cunoscut soțul 

pe când cei doi erau 
în căutarea rudelor 
supraviețuitoare 
după Holocaust și 
s-a căsătorit cu el 
la vârsta de 30 de 
ani. Înainte de a se 
muta în Israel, cei 
doi au locuit într-
o tabără de tranzit 
în Austria, unde 

s-a născut prima lor fiică. 
Ulterior, cei doi s-au mutat 
în Haifa, unde au întemeiat 
o familie în care s-au născut 
doi fii și două fiice iar câteva 
decenii mai târziu, câteva sute 
de urmași.

Închis pe viaţă

Ram Granot, în vârstă de 
84 de ani, a fost con-

damnat la închisoare pe viață, 
pentru uciderea soției sale, 
Sima în casa lor din Ramat 
Hasharon.

Cu o lună înainte de cri-
mă, Sima Granot a început 
procedurile de divorț împo-
triva soțului ei, cu care era 
căsătorită din 1969. Cei doi 
au continuat să locuiască 
împreună, în ciuda faptului 
că Sima Granot s-a plâns de 
două ori de violență din par-
tea soțului și a solicitat un or-
din de restricție împotriva lui.

Potrivit rechizitoriului, 
Granot și-a lovit soția în 
cap cu un ciocan de 19 ori 
și apoi a turnat o sticlă de 
acid clorhidric asupra ei. El a 
sufocat-o apoi cu un prosop 

până ce aceasta a murit. După 
ce și-a ucis soția, bărbatul i-a 
acoperit corpul cu un covor 
și abia dimineață și-a sunat 
fiul pentru a-i spune ce s-a 
întâmplat.

„Sper că va putrezi în 
închisoare”, a spus Ben 
Simhon, fratele lui Sima Gra-
not, care a lăudat hotărârea 
Tribunalului.

Tragedie pe şosele

Ziua de luni ne-a adus 
încă o dimineață fatală 

pe drumuri; o mamă și co-
pilul ei, în vârstă de trei săp-
tămâni, au decedat într-un 
accident de mașină în nordul 
țării și doi pietoni au fost 
uciși în accidente separate în 
centrul Israelului. Pe șoseaua 
443, lângă așezarea 
Givat Zeev, în apro-
piere de Ierusalim, o 
mașină care mergea 
cu viteză a lovit din 
spate un alt vehicul 
pe care l-a proiectat 
în alte mașini.

Tzippi Rimel, de 
34 de ani, din loca-
litatea Neve Tsuf, a fost ucisă 

împreună cu fii-
ca ei, Noam. Fiul 
ei, în vârstă de 12 
ani, Itay, a fost 
rănit critic, iar 
soțul ei, Efraim, 
a fost rănit grav. 
Ei au fost duși la 
spitalul Shaare 
Zedek din Ieru-
salim împreună 

cu șoferul care i-a lovit - un 
bărbat de 18 ani - care a su-
ferit răni moderate. Poliția a 
declarat că ancheta inițială 
a incidentului a indicat că 
șoferul tânăr este responsabil 
pentru accident.

Un alt accident mor-
tal a avut loc în apropierea 
comunității Dror Bnei din 
regiunea Sharon unde un 
bărbat în vârstă de 74 de ani 
a fost lovit și ucis de un vehi-

cul condus de un băr-
bat de 30 de ani care 
a pierdut controlul 
volanului și a urcat pe 
trotuar.

Într-un alt inci-
dent fatal, un bărbat 
de 50 de ani a fost ucis 
când un camion l-a lo-
vit în centrul orașului 

Herzliya.

Ucisă de pâine

O femeie de 70 de ani din 
cartierul Geula din Ieru-

salim s-a sufocat marți seara 
cu o bucată de pâine. Femeia a 
fost găsită inconștientă într-o 
scară de bloc din capitală. 

„Când am ajuns la fața lo-
cului, am văzut o femeie de 70 
de ani care zăcea inconștientă 
pe scările blocului. Nu avea 
puls și nu respira. Am efectu-
at operațiuni cu echipamente 
medicale de resuscitare și i-am 
extras bucăți de mâncare din 
gât. Din păcate, după eforturi 
de resuscitare prelungite, a 
fost pronunțat decesul”, au 
declarat paramedicii.
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STOPSTOPSTOP
Primăria orașului belgi-

an Aalst, situat între Gent și 
Bruxelles, a anunțat dumini-
că retragerea - în urma unui 
demers propriu - de pe lista 
patrimoniului UNESCO a 
carnavalului său anual, acuzat 
de antisemitism.

Polemica a apărut în luna 
martie, când primarul din 
Aalst, Christoph D’Haese, 
a luat apărarea unui car ale-
goric prezentat în timpul 
carnavalului local și care îi 

prezenta pe evreii ortodocși 
sub forma unor marionete 
cu nasuri coroiate, înconju-
rați de șobolani și cocoțați 
pe saci plini de bani. Scena 
în cauză a suscitat un val de 
indignare în rândul UE și a 
organizațiilor evreiești, însă 
autoritățile locale s-au apărat 
spunând că era vorba despre 
„un ritual de transgresie”, ce 
permite oamenilor să râdă de 
absolut orice. 

Carnavalul atrage zeci de 
mii de persoane în Aalst în 
fiecare an, pe durata celor 
trei zile care preced Mier-
curea Cenușie, o sărbătoare 
catolică.

STOPSTOPSTOP
Muzeul Holocaustului 

de la Buenos Aires s-a redes-
chis duminică, după doi ani 
de lucrări de modernizare, 
având ca obiectiv să alerteze 
noile generații și să întrețină 
memoria celor șase milioa-
ne de evrei exterminați de 

naziști în timpul celui de-Al 
Doilea Război Mondial.

Argentina găzduiește a 
doua cea mai numeroasă co-
munitate de evrei de pe conti-
nentul american, după Statele 
Unite.

Muzeul este situat într-o 
clădire veche de 3.000 de 
metri pătrați în zona Barrio 
Norde a capitalei Argenti-
nei și, pentru a-l vizita, per-
soanele interesate trebuie să 
treacă mai întâi printr-o re-
producere a intrării lagărului 

de concentrare de la 
Auschwitz.

Expoziția recon-
stituie „interdicțiile 
cvasi-absurde care 
îi vizau (în epocă) 
pe evrei pentru a-i 
forța să emigreze în 
Germania”, până la 
„soluția finală”, adi-

că eliminarea sistematică a 
evreilor introdusă în lagărele 
de concentrare, explică istori-
cul Bruno Garbari, însărcinat 
cu colecția muzeului.

Touchscreen-uri, tabele 
interactive, fotografii și filme 
pun în evidență mărturiile su-
praviețuitorilor lagărelor.

Centrată pe supraviețuito-
rii care au traversat Atlanticul 
pentru a-și reconstrui viața în 
Argentina, expoziția sublinia-
ză de asemenea contradicțiile 
acestei țări sud-americane.

Mii de naziști s-au instalat 
în Argentina după cel de-Al 
Doilea Război Mondial, cu 
aprobarea președintelui din 
acea perioadă, generalul Juan 

Peron, la putere în-
tre 1946 și 1955. 
Argentina a găzdu-
it de asemenea evrei 
care au fugit de per-
secuții și de lagărele 
de exterminare. O 
parte a muzeului 
este consacrată ră-
pirii criminalului 
de război nazist Adolf Eich-
mann, la 11 mai 1960, la Bu-
enos Aires, de către Mossad. 
El a fost transferat în secret 
în Israel, zece zile mai târziu.

Un ansamblu de 83 de 
obiecte naziste descoperite la 
un colecționar în 2017 la Bu-
enos Aires și predate Muzeul 
Holocaustului nu fac parte 
din colecția permanentă pen-
tru moment, contrar a ceea ce 
fusese anunțat inițial.

STOPSTOPSTOP
Muzeul Auschwitz-Bir-

kenau a criticat duminică 
gigantul american al comer-
țului online Amazon, pentru 
vânzarea unor deco-
rațiuni de Crăciun pe 
care sunt reprezentate 
imagini ale lagărului 
de concentrare nazist.

„Vânzarea de de-
corațiuni de Crăciun 
cu imagini ale Aus-
chwitz-ului nu pare 
potrivită”, a scris mu-
zeul pe contul său de Twitter, 
text însoțit de imagini ale 
produselor cu fotografii în 
care se văd șinele de tren ce 
duc spre intrarea în lagăr și 
barăcile.

Muzeul a so-
licitat site-ului 
Amazon să le 
elimine din ca-
talogul produ-
selor sale.

„Auschwitz 
pe un tirbușon, 
este destul de 

deranjant și lipsit de respect”, 
a adăugat, tot pe Twitter, 
muzeul.

Amazon a eliminat ul-
terior de pe site produsele 
criticate.

STOPSTOPSTOP
Iordania a organizat săp-

tămâna trecută un exercițiu 
militar care a simulat un atac 
la granița de vest a Regatu-
lui Hașemit cu Israelul, pe 
fondul creșterii tensiunilor 
cu statul nostru. Exercițiul a 
fost condus de către batalio-
nul 1 al Elitei Gărzii Regale 
a forțelor armate iordaniene.

Regele iordanian Abdullah 
al II-lea a supravegheat mane-

vra, cu numele de cod „Săbi-
ile Karama” și a fost urmărit 
de aproape, alături de premi-
erul iordanian Omar Razzaz, 
înalți oficiali ai armatei și ai 
guvernului și atașați militari 
străini. Manevrele au simu-
lat o luptă defensivă, cu par-
ticiparea diverselor corpuri, 
avioane de luptă și elicopte-
re, „cu scopul de a distruge 
avangarda inamicului și po-
durile care pot fi folosite ca 
puncte de trecere” pe terito-
riul iordanian.
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Hedi S. SIMON

„Glasul roţilor de tren”

Prima mea întâlnire cu scriitoarea 
Francisca Stoleru a avut loc cu cel 
puțin 12-13 ani în urmă, când am 

citit pentru prima oară o carte de poves-
tiri și nuvele semnată de această doamnă. 
Țin minte cu câtă plăcere le-am savurat 
atunci deoarece, pe lângă faptul că sunt 
adeptă a genului literar scurt, am întâlnit 
o scriere frumoasă, o imaginație bogată, 
toate împreună contribuind la realizarea 
unor lucrări concentrate, curate, sincere. 
Memoria mea vizuală nu mă înșeală când 
disting cu claritate cuvintele notate de 
mine: „Fiecare povestioară citită acum 
este o perlă care se va adăuga în curând 
unui viitor tezaur literar”. Asta a fost 
prin 2007 sau 2008.

De atunci, am urmărit cărțile doam-
nei dr. Stoleru care în timp au evoluat, 
devenind romane scrise de o mână tot 
mai sigură pe sine, tot mai matură. Am 
trecut împreună prin timpuri și locuri di-
ferite, am cunoscut oameni interesanți 
de pretutindeni, care au ajuns până la 
urmă la stația finală pentru fiecare evreu, 
în Israel. Iar personajele autoarei au de 
obicei un punct preferat de întâlnire, 
orașul Haifa, locul pe care ea îl iubește 
cel mai mult și în care trăiesc toți oame-
nii dragi și apropiați ei. Doamna mi-a 
spus odată că a fost toată viața medic 
generalist, medicul de familie având 
prilejul binecuvântat de-a cunoaște o 
mare diversitate de tipuri umane. Este 
adevărat că el întâlnește înainte de toate 
pacienți, fiecare dintre ei fiind un om cu 
o viață privată, tineri sau bătrâni, persoa-
ne simple sau cultivate venite din toate 
colțurile lumii, cu limba și obiceiuri spe-
cifice. Totuși, pe lângă specialitatea de 
generalist, scriitoarea Stolero este și un 
foarte talentat psiholog, iar pacienții ei 
îi dezvăluie nu numai durerile fizice, ci 
și starea psihică, problemele sufletești ale 
fiecăruia care deseori contribuie la boala 
care se vrea tratată la medicul de familie. 

În timpul călătoriilor cu autobuze sau 
în tren, înconjurată zilnic de sute de per-

soane străine, cât și în cabinetul medical, 
ea are ocazia să audă întâmplări din viața 
acestora, amintiri din trecut sau din pre-
zent. Cea mai grea, cea mai tragică dintre 
toate este povestea tinerei Hilda, care a 
trecut prin chinurile iadului în anii de 
tristă amintire din Transnistria; aici și-a 
pierdut mama, dar și copilul pe care îl 
purta în brațe. Tot restul vieții, Hilda a 
rămas marcată de aceste momente înfi-
orătoare. Ea doar credea că și-a refăcut 
viața, încercând două căsnicii, dar a dus 
în continuare durerea de nestins și nedes-
tăinuită nimănui, încercând s-o ascundă 
undeva în subconștient. Ceea ce o trezea 
din acea simulare a uitării impuse era ju-
căria rămasă de la copilul pierdut, jucărie 
ținută în adâncul unui dulap dar care, re-
găsită uneori, reușea mereu să-i trezească 
vechea durere. Iar durerea se exprima ori 
de câte ori Hilda legăna păpușa fetiței 
sale, Perale, în timp ce îi cânta același 
cântecel: „Rojinkes mit mandeln” (Sta-
fide și migdale).

O altă povestire tot tristă, intitulată 
„Acordeonul” se petrece în cu totul alte 
timpuri, în Israelul anilor 90. Era peri-
oada unei imigrații masive a evreilor din 
Rusia, imediat după căderea imperiului 
bolșevic. Au venit atunci mii de familii; 
mulți dintre ei erau lipsiți de mijloace 
materiale, nu cunoșteau limba țării noas-
tre, nu erau în stare să lucreze imediat 
în specialitatea lor, deși majoritatea erau 
persoane cu pregătire intelectuală. Astfel 
era și o tânără familie, doi părinți și doi 
copii, care au închiriat un mic aparta-
ment de la autoarea cărții de față, sau de 
la personajul pe care l-a creat ea. Veneau 
tocmai din îndepărtatul Birobidjian iar 
cele două camere mobilate cu dependințe 
li se păreau culmea confortului. Trebu-
iau doar să-și găsească rapid un loc de 
muncă pentru a începe să trăiască nor-
mal. Fără mofturi, tânărul soț Mihail a 
acceptat bucuros să lucreze la deratizarea 
orașului iar după orele grele de muncă, 
își completa venitul, cântând la acorde-

on pe stradă. Soția, Lena, câștiga și ea 
niște bani, făcând curățenie pe la casele 
oamenilor. Erau mulțumiți cu această 
situație de început, trăind cu speranța 
că timpul le va rezerva și o situație mai 
bună. Dar n-a fost să fie. Tânărul Mihail 
nu a rezistat efortului prelungit iar inima 
lui l-a trădat mult prea devreme. Lena a 
rămas singură cu povara vieții și cu grija 
creșterii copiilor. Finalul acestei povestiri 
mi-a încărcat inima cu tristețe. Cred că 
narațiunea s-a întrerupt prea repede, prea 
brusc iar subiectul acesta merita să fie 
lărgit până la dimensiunea unui roman. 
Poate că autoarea o va mai face într-o zi!

„Când îngerii se distrează” este o po-
vestire care poate fi intitulată și „Jocul 
destinului”. Dacă un om își cumpără 
o haină ieftină de la piața cu vechituri, 
dar găsește în buzunarul sacoului un bi-
let care îl conduce spre o moștenire de 
milioane, la mijloc este numai destinul, 
sau norocul, sau întâmplarea. Cititorul o 
poate numi după voia sa.

Nu am intenția să epuizez toate po-
vestirile din prezenta carte. Doamna 
Stolero nu a omis să ne uimească și cu 
unele povești ce dezvăluie imaginația ei 
bogată prin narațiuni cu un iz oarecum 
mistic, apreciat de mulți cititori. Ori-
cum, acest volum trebuie citit până la 
capăt, căci oferă cititorului o deosebită 
plăcere. Iar eu mă întorc la părerea mea 
de acum 12 ani că povestioarele scurte 
sunt o minunată literatură, niște perluțe 
care ne amintesc de Caragiale și Cehov.
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Valoare și onoare
Prof. Jean Ashkenasy, sărbatorirea aniversării a nouăzeci de ani  

şi lansarea volumului „Gazeta Academică”

Marți 26 noiembrie, în sala Leonardo din Tel Aviv, a 
avut loc un dublu eveniment organizat de Asociația 
Scriitorilor Israelieni de Limbă Română împreu-

nă cu Editura Famillia și săptămânalul Gazeta Românească. 
Festivitatea a fost excelent moderată de președintele ASILR, 
Dragoș Nelersa. În rândul publicului, intelectual par excellen-
ce, s-au aflat personalități de prestigiu precum prof. Moshe 
Idel, șeful catedrei de gândire iudaică a Universității ebraice 
din Ierusalim, Cleopatra Lorințiu, director adjunct al Institu-
tului Cultural Român din Tel Aviv, rabinul comunității origi-
narilor din România, Iossef Wasserman, prof. Nathan Gartner, 
șeful catedrei de ingineria transporturilor a Universității Ariel, 
prof. Silviu Sanie, specialist în arheologie și istorie, judecăto-
rul Haran Feinstein, rabinul și rabanit Gutman, doamna Rita 
Ashkenasy, avocat Zwi Manor, inginer Yakov Cohen, dr. Ozy 
Marcovici, inginer Marcel Shai și mulți alții. S-au remarcat 
de asemenea doi invitați de prestigiu din România, Cavaleri 
al Ordinului de Malta și buni prieteni ai Israelului, Marian 
Coman și George Rusu. Alături de aceștia, numeroși membri 
ai ASILR care au fost nu numai simpli spectatori, ci au suit pe 
scenă pentru a adresa cuvinte de laudă și a oferi daruri artistice 
mult apreciatului sărbătorit, prof. Ashkenasy.

Ceea ce m-a impresionat în această seară de excepție a 
fost nu numai perfecta concertare a tuturor participanților 
la eveniment sub bagheta lui Dragoș Nelersa, dar și calitatea 
excepțională a vorbitorilor între care a strălucit, ca de obicei, 
însuși sărbătoritul, prof. Ashkenasy care a depănat amintiri, 
a spus glume și și-a prezentat prietenii. 

Constat cu bucurie și satisfacție că, în ultimul an ASILR a 
prosperat, a înflorit și a căpătat un statut de excepție printre 
organizațiile originarilor din România. Asociația Scriitorilor 
Israelieni de Limbă Română atrage din cel în ce mai mult 
interesul oamenilor de cultură, oamenilor de bine, oamenilor 
adevărați și de calitate, atât din Israel cât și din țara de baștină.

Și nu în ultimul rând m-a impresionat căldura profund 
omenească a tuturor participanților la eveniment, legătu-
ra sufletească dintre public și cei care au evoluat pe scenă, 
aprecierile sincere, bucuria de a onora pe unul dintre cei 
mai proeminenți reprezentanți ai comunității noastre, prof. 
Ashkenasy. Fluidul energiilor pozitive, frumusețea gândurilor 
exprimate în cuvinte,vibrația la unison a inimilor, revărsarea 
dragostei și aprecierii unanime pentru valoarea autentică a 
omului de știință, aliat cu cercetătorul, umanistul, literatul, 
prietenul devotat și săritor, omul de cultură universală.

Rând pe rând, au urcat pe scenă și au vorbit despre perso-
nalitatea, creația, patriotismul, bunătatea, realizările și suc-

cesele prof. Askenasy, prof. Moshe Idel, doamna Cleopatra 
Lorințiu, director adjunct la ICR, Dragoș Nelersa și rabinul 
Iosef Wasserman care a și binecuvântat nu numai pe sărbăto-
rit, ci și întreaga adunare.

prof. Moshe Idelprof. Moshe Idel

Dragoş Dragoş 
NelersaNelersa

Jean Jean 
AskenasyAskenasy

AndyAndy
CeauşuCeauşu

rav. Iosef rav. Iosef 
WassermmanWassermman
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Umoristul Alexandru Andy a delectat publicul cu o poezie 
spirituală cu rime și haz dedicată special nonagenarului, poezie 
citită cu seriozitatea maestrului în arta comicului de calitate. 
Caricaturistul și epigramistul Andy Ceaușu, cel care a ilustrat 
volumul lansat „Gazeta academică” și i-a creat coperta, i-a 
dăruit prof. Ashkenasy un tablou și i-a citit un catren. Poetul 
ing. Saul Leizer a dedicat sărbătoritului sincere urări în versuri.

Una din surprizele serii a fost virtuozul acordeonist Emil 
Aybinder care a interpretat cu mult talent muzică populară 
românească,valsuri musette franțuzești și cunoscute șlagăre 
rusești.

Personal am avut dublul privilegiu de a face „Laudatio” și 
de a prezenta volumul lansat „Gazeta academică”, publicat 
de Editura Familia. Prof. Ashkenasy i s-a decernat titlul de 
„membru de onoare ASILR” și a primit din partea Asociației 
noastre „Medalia de cavaler al limbii române”.

Autor a 13 monografii, 13 contribuții la tratate de spe-
cialitate, 90 de articole originale în reviste de neurologie și 
medicina somnului, 195 de referate și comunicări la congrese 
naționale și internaționale, prof. Ashkenasy este deținătorul a 
numeroase ordine și premii de excelență, fiind și membru de 
onoare al Academiei române, spaniole și franceze.

 Personal, ca admiratoare și cititoare asiduă a rubricii „Ta-
bleta zilei”, consider că secretul reușitei sale publicistice care 
va fi și cea a cărții „Tableta academică”, constă în mixtul de 
calități cu care e înzestrat autorul lor. Erudiție, formație en-
ciclopedică de „uomo universale”, empatie, ancorare în eve-
nimentul și subiectul zilei, talent literar și pedagogic, știința 
disecării, a analizei și a sintezei, umorul fin, justa dozare a 
informației, a citatelor și a considerațiilor personale, varietatea 
mijloacelor stilistice, narațiune, dialog, interogație retorică, 
pamflet, satiră, date statistice, comparații și descrieri. Totul 
dominat de căldură omenească, de dorința de a instrui, de a 
transmite. Dar nu „ex catedra” și nici ca știință popularizată, ci 
într-o manieră proprie jeanashkenasyană, coborând o treaptă 
spre cititor, pentru a putea apoi să-l ridice pe scara cunoașterii 
două sau chiar mai multe trepte mai sus. Este secretul jurnalis-
tului profesor, a omului generos care împărtășește, a volunta-
rului din vocația iubirii față de semeni, vocație care l-a împins 
spre medicină și continuă să-l conducă în viață. E poate și 
secretul longevității sale, căci e cunoscut faptul că trăim atât 
cât e nevoie de noi. Și de noi depinde cât de folositori dorim 
să fim celorlalți.

A fost o onoare pentru mine ca om de litere să prezint 
cartea unui intelectual superior de valoarea prof. Ashkenasy. 
„Gazeta academică” este nu doar un volum de publicistică 
debordând de cultură, de desăvârșită argumentație, de știință, 
de șarm și de talent literar, ci și un volum încărcat de învățături 
și mesaje, o pledoarie în favoarea patriotismului, iudaismului, 
prieteniei necondiționate, adevărului, obiectivității, modesti-
ei, căutării frumosului, dar mai ales un elogiu adus bunătății, 
cea mai de preț calitate umană.

Seara s-a încheiat cu intonarea imnului național Hatikva 

și cu tradiționalul „Mulți ani trăiască!” A fost un eveniment 
de prestigiu care va rămâne de neuitat în amintirea tuturor 
participanților prin frumusețea și bogăția ideilor, revărsarea 
bucuriei și dragostei față de o personalitate emblematică care 
ne face cinste. Ad mea ve’esrim, prof. Ashkenasy și prieten 
drag, sănătate, succes și multe realizări în continuare! Mazal 
tov!

Doresc să mulțumesc pe această cale participanților la eve-
niment, din țară și străinătate, colegilor mei din ASILR, și 
nu numai, care și-au adus contribuția la reușita acestei seri 
și președintelui nostru, Dragoș Nelersa, care a organizat o 
festivitate excepțională!

Magdalena Brătescu

Alexandru Alexandru 
AndyAndy

Magdalena Magdalena 
BrătescuBrătescu



  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  2626 Joi ,  5  decembrie  2019Joi ,  5  decembrie  2019

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA DE PRIN LUME ADUNATE

10.000 de persoane 
evacuate

Altor 50.000 de persoane li s-a cerut fie să plece de 
acasă înainte, fie să nu își părăsească locuințele între 
orele 07:00 și 16:00.

În timpul 
dezamorsării 
dispozitivului 
exploziv, spa-
țiul aerian din 
zonă a fost în-
chis și circula-
ția trenurilor 
în gara Porta 
Nova întreruptă. Întreaga operațiune s-a încheiat la ora 
14:00. Bomba găsită avea o greutate de 226 kg și conținea 
65 de kilograme de exploziv. Bomba și a fost lansată în 
urmă cu peste 70 de ani de avioanele aliaților în timpul 
războiului.

Peste 10.000 de persoane care locuiesc în centrul 
istoric al orașului Torino au fost evacuate, 

duminică, după descoperirea unei bombe din 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Hotel subacvatic

Si tuat  în 
M a r e a 
Barieră de 

Corali, hotelul 
va oferi clienți-
lor o experiență 
unică. Vizita-
torii vor putea 
dormi scufun-
dați literalmen-
te în brațele pa-
radisului acvatic, după deschiderea primului hotel subacvatic 
din Australia. Camerele au podea și pereți asemănători unui 
acvariu, camerele îndeplinind toate normele de siguranță. Oas-
peții vor putea admira de la recifele de corali și până la diferitele 
specii marine după lăsarea întunericului, hotelul dezchizându-
se la 1 decembrie. 

„Am găsit o soluție de a permite oamenilor să se scufunde în 
această minune naturală înscrisă în Patrimo-
niul Mondial fără a produce vreun prejudiciu 
naturii”, a spus Luke Walker, directorul de 
operare al companiei Journey Beyond. 

Aflate la patru metri sub apă, cele două dor-
mitoare oferă clienților un peisaj de poveste. 
Concret, oamenii pot admira paradisul acvatic 
direct din pat. Cei care vor, în schimb, să stea 
la suprafață, pot alege să doarmă într-unul din 
cele 12 paturi de pe punte. De asemenea, ho-
telul pune la dispoziția oamenilor ore de scuba 
diving sau înot. Începătorii pot opta pentru 
scufundări într-o piscină amplasată sub pon-
ton, în timp ce pasionații de sporturi nautice 
se pot aventura în Marea Barieră de Corali. 
Construcția a durat 14 luni, iar costurile s-au 
ridicat la 10 milioane de dolari.

Primul hotel subacvatic din Australia s-a deschis 
duminică. Aflat la patru metri sub apă, acesta oferă 
clienților un peisaj de poveste. Concret, oamenii pot 

admira paradisul acvativ direct din pat

Pagubă inestimabilă

Jaful a avut loc luni dimineață, 
după ce un incendiu a izbuc-
nit la un punct de distribuție 

a curentului electric din apropie-
re, dezactivând alarma muzeului 
și lăsând zona fără energie elec-
trică. În ciuda penei de curent, o 
cameră de supraveghere a conti-
nuat să funcționeze și a filmat doi 
bărbați care au intrat în Grüne Gewölbe (Seiful Verde), de la Palatul Regal 
din Dresda. Volken Lange, șeful poliției din Dresda, a spus că hoții au 
spart un geam și au tăiat un gard, înainte să se apropie și să distrugă o 
vitrină din „Camera Bijuteriilor” din muzeu, părând că știau exact ce 
voiau să fure.

Presa germană scrie că pagubele se pot ridica la sute de milioane de 
euro, dar directoarea Colecțiilor de Artă ale Statului, din Dresda, Marion 
Ackermann a declarat că este imposibil de estimat valoarea obiectelor. 

Hoți din orașul german Dresda au reușit să pătrundă într-un 
muzeu care găzduiește una dintre cele mai mari colecții de 
comori de artă din Europa, furând trei seturi de bijuterii din 

secolul al XVIII-lea, în ceea ce presa germană descrie ca fiind 
cel mai mare astfel de jaf de la sfârșitul celui de-Al Doilea 

Război Mondial încoace
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Acuzaţii grave

Bolsonaro a comentat mai multe mesaje pu-
blicate online potrivit cărora organizația de 
mediu World Wildlife Fund (WWF) a plătit 

pentru imagini realizate de pompieri voluntari pe 
care apoi le-ar fi folosit pentru a primi donații, in-
clusiv 500.000 de dolari din partea lui DiCaprio.

WWF a negat existența unei donații din partea lui 
DiCaprio și obținerea de fotografii de la pompieri.

„Acest Leonardo DiCaprio e un tip tare, nu? Dă 
bani pentru ca Amazonul să fie ars”, a spus Bolso-
naro vineri în timpul unei scurte intervenții în fața 
reședinței prezidențiale. Bolsonaro a mai adăugat că 
WWF a plătit un ONG de pompieri să facă fotografii 
cu incendiile din pădurea amazoniană.

„Deci, ce a făcut ONG-ul? Ce este cel mai ușor? 
A dat foc pădurii. A făcut fotografii, un video”, a 
spus președintele. „WWF duce o campanie împo-
triva Braziliei, îl contactează pe Leonardo DiCaprio, 
el donează 500.000 de dolari. O parte din aceștia 
merg la oamenii care au pus focul. Leonardo Dica-
prio, contribui la focul din Amazon!”.

Patru membri ai organizației nonguvernamentale 
Alter do Chão au fost arestați marți sub acuzația că 
au pornit mai multe incendii pentru a strânge mai 
multe donații. Politicieni și mai multe ONG-uri au 
criticat arestarea, spunând că este parte dintr-o încer-
care a Guvernului lui Bolsonaro de a hărțui grupurile 
ce luptă pentru mediu.

Oamenii de știință și activiștii învinuiesc spe-
culanții de terenuri și fermierii pentru incendierea 
pădurilor, pentru a face loc agriculturii. În urma ma-
sivelor incendii din Amazonia, președintele brazili-
an Jair Bolsonaro a respins criticile internaționale la 
adresa politicii lui de extindere a zonelor agricole. El 
a spus că este o problemă internă și a acuzat ONG-
urile de incendiere.

Președintele brazilian Jair Bolsonaro a 
declarat vineri, fără a oferi vreo dovadă, 
că actorul Leonardo DiCaprio a finanțat 

incendiile din Amazonia

Recorduri Guinness

Luni seară, organizația Gu-
inness World Records a re-
compensat-o pe Mariah Carey 

cu trei distincții - cel mai bine clasat 
cântec pentru Sărbători în topul Bill-
board Hot 100 al unui artist solo, 
cel mai accesat cântec pe Spotify în 
24 de ore (cu peste 10,8 milioane de 
accesări în luna decembrie a anului 
trecut) și cântecul de Crăciun care a 
petrecut cele mai multe săptămâni 
în Top 10 single-uri din Marea 
Britanie. 

Recent, artista a ocupat locul pa-
tru în topul Billboard al celor mai 
buni 125 de cântăreți din toate tim-
purile, devenind astfel cea mai apre-
ciată artistă de pe listă. 

Celebrul cântec al cântăreței Mariah Carey„All I want for Christ-
mas is You“ împlinește 25 de ani.

Artă afectată de politică

Niciun motiv ofici-
al nu a fost oferit 
pentru decizia 

de retragere, însă această 
mișcare vine în contex-
tul intensificării retoricii 
homofobe în Ungaria, 
unde premierul Viktor Or-
ban, cunoscut pentru pozițiile sale extremiste în ceea ce privește 
imigrația, a lansat mai nou și un pachet de măsuri de susținere 
și promovare a familiei tradiționale, menită să ducă la creșterea 
natalității.

De altfel, la începutul acestui an, președintele Parlamentului 
de la Budapesta a comparat adopțiile de către gay cu pedofilia, 
în timp ce un comentator pro-guvernamental de televiziune s-a 
referit la Eurovision ca la o „flotilă a homosexualilor“, precizând 
că retragerea din competiție ar aduce beneficii „sănătății mintale“ 
a națiunii.

Cântăreața americană Mariah Carey a doborât trei 
recorduri mondiale Guinness cu melodia „All I Want for 

Christmas Is You“

Ungaria nu va mai participa anul viitor la concursul 
Eurovision, decizia venind pe fondul speculațiilor 

potrivit cărora competiția muzicală ar una „prea gay“ 
pentru gusturile guvernului de dreapta al lui Viktor 

Orban și al presei finanțate de stat

Jair BolsonaroJair Bolsonaro Leonardo DiCaprioLeonardo DiCaprio
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Un mandat mult mai intens!

Proaspăt reales, 
președintele 
României Kla-

us Iohannis promite 
că va avea un mandat 
mult mai dinamic. 
Iată câteva dintre an-
gajamentele sale:

• Se va apuca de 
surfing și sărituri cu 
coarda elastică;

• Își va face un tatuaj și-și va pune 
cercel în ureche, nas și buric;

• Va trăi periculos! Va merge la Si-
biu fără coloană oficială și cu Carmen 
la volan;

• O va lăsa mai moale cu avioanele și 
limuzinele. Spune că se va duce pe jos 
până la Berlin;

• O să se ofere voluntar pentru o ex-
pediție de 6 luni în Antarctica;

• Vrea neapărat să participe la Turul 

Franței, că doar e biciclist;
• Va lua o croazieră în Mediterană, 

să vadă în ce condiții lucrează chelnerii 
români din diaspora;

• Se va duce în Vama Veche să tragă 
și el un joint, să înțeleagă de ce atâția 
alegători tineri fumează marijuana;

• Va înota cu rechinii în Bora Bora;
• A promis că va merge cu trenul pe 

ruta București-Satu Mare și retur. Cu 
nașul!

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

BEEP  BEEP

UMOR
O pereche (soț-soție) de vârsta a treia și ceva, după o consultație geriatri-

că, primește ca sfat de la medicul curant să-și noteze ce au de făcut, pentru a 
compensa, astfel, memoria care începuse să se deterioreze.

Într-una din zile, în timp ce se uitau la TV, bătrânelul se ridică din șezlongul 
său pentru a merge la bucătărie. Soția îi spune:

- Adu-mi și mie o cupă cu înghețată, dar notează-ți, să 
nu uiți!

- Nu e nevoie, doar țin minte!, răspunde soțul ofensat.
- Stai, mai pune în înghețată și niște zmeură, notează-ți!
- Nu e nevoie etc...
- Încă ceva, pune deasupra și o linguriță de frișcă și mai 

rade și puțină ciocolată pe deasupra; și notează-ți, să nu uiți!
- Nu notez nimic, doar țin minte atâta lucru!, spune soțul, din ce în ce mai 

iritat că e întors din drum și apostrofat de fiecare dată.
După vreo 20 de minute, bătrânelul iese din bucătărie cu un platou pe care 

așezase frumos felii de cașcaval, șuncă și ouă fierte, pe care îl pune victorios în 
mâinile consoartei. După ce se uită la platou, bătrânica explodează:

- Vezi? Ai uitat ceapa! Și doar ți-am spus să notezi!!!...

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEŞTI
Selecţii: Laurenţiu Ghiţă

Medalion  
Nae BUNDURI,  

Braşov

La împărţirea pădurilor
Primarul – om cu multă carte – 
Când s-a-mpărțit pădurea,-n draci, 
Și-a tras și el o bună parte 
(În care mai erau copaci). 
 
Constatare
De-a mea soție, ideală,
Eu nu știam – vă jur aici –
C-ar fi o damă senzuală...
Dar am aflat de la amici.

Ofertă gratuită, de 1 Decembrie
Ciolan, fasole, mici, Fetească,
Primesc românii-n sărbătoare;
Prilej grozav să se cunoască...
Și să se calce în picioare.
 
Șeful meu e supradotat 
Mândru sunt de șeful meu,
Dar mă prinde-o mare greață, 
Când mă calcă pe bombeu... 
Cu copitele din față.

La împărţirea economiei naţionale 
La împărțiri – pe căi private, 
Cei tari și-au tras din marfa brută
Puțin mai mult de jumătate,
(Adică nouăzeci la sută). 

Soţul și soţia, la plajă
Dânșii (n-ar fi de deochi!)
Stau pe plajă-ntinși la soare:
Dumnealui legat la ochi... 
Ea, legată la picioare.

Pescarul amator
De la baltă, pe-nserate, 
Un pescar venea hoinar; 
El căra un sac în spate...
Iar pe el un alt pescar.
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Din nou pe podium

Plecat din pole 
position, Ha-
milton a fost 

înregistrat cu tim-
pul de 1h 34 min 05 
sec la finalul celor 
55 de tururi de cir-
cuit, devansându-l 
pe olandezul Max 
Verstappen și pe monegascul Charles Leclerc. Leclerc face, 
însă, obiectul unei anchete a comisarilor cursei, după ce s-a 
constatat că volumul combustibilului din monopostul său, 
înaintea startului, nu corespundea cu cel anunțat de către 
echipa sa. Aceasta este a 84-a victorie din carieră și a 5-a 
obținută la Abu Dhabi de către Hamilton, care a terminat 
învingător în 11 dintre cele 21 de Mari Premiu ale sezonu-
lui 2019 din „Marele Circ”.

O nouă academie

Toni Nadal, unchiul 
campionului iberic, a 
prezentat luni proiec-

tul, alături de Maria Isabel, 
sora lui Nadal, și de fostul ju-
cător portughez Nuno Marqu-
es, care va prelua conducerea 
academiei kuweitiene.

Proiectul lui Rafael Nadal 
este unul ambițios, viitorul 
centru de antrenament ur-
mând să dispună de 18 terenuri de tenis, între care unul cen-
tral, cu o capacitate de 5.000 de locuri.

Inaugurarea academiei este prevăzută pentru luna februarie 
2020, în prezența jucătorului spaniol. Lansată în 2016, la 
Manacor (insula Mallorca), academia lui Rafael Nadal are deja 
două centre satelit, în Grecia și Mexic, iar acum se va extinde 
în Golful Persic.

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numărul unu 
mondial, va deschide o franciză a academiei sale de 

tenis în Kuweit

Britanicul Lewis Hamilton a câștigat duminică 
Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima cursă a 

sezonului din Formula 1, la finalul căreia pilotul 
echipei Mercedes și-a trecut oficial în palmares al 

șaselea titlu de campion mondial

Balonul de aur

Es t e 
pentru 
a șasea 

oară când ar-
gent in ianul 
obține cel mai 
prestigios tro-
feu individual 
din fotbal. Sud-americanul i-a învins în marea finală pe 
Virgil Van Dijk, fotbalistul anului în viziunea FIFA, și 
pe eternul sau rival, Cristiano Ronaldo.

Victoria lui Leo în topul realizat de France Football 
nu este chiar o surpriză, ea fiind anunțată pe diverse 
surse de câteva săptămâni. Ceea ce surprinde însă este 
poziționarea lui Ronaldo. Foarte multe voci au susținut 
în ultimele zile că portughezul de la Juventus nu va prin-
de podiumul, însă Cristiano rămâne încă unul dintre cei 
mai mari jucători în activitate.

Messi și-a primit trofeul de la câștigătorul de anul 
trecut, Luka Modric. Argentinianul este primul fotbalist 
din istorie ce obține șase Baloane de Aur.

Obstrucţionare

Procedura îi vizează și pe 
atlet, și pe antrenorul 
acestuia. Cu toții sunt 

acuzați că ar fi furnizat docu-
mente false pentru a permite 
vicecampionului mondial din 
2017 să scape de o sancțiune 
pentru încălcarea obligației 
de a-și preciza locul unde poate fi găsit pentru efectuarea tes-
telor antidoping inopinate.

În septembrie, Congresul Federației internaționale de atle-
tism a votat la Doha (Qatar), cu o majoritate largă, de 164 
de voturi pentru și 30 voturi contra, menținerea suspendării 
Rusiei din competițiile internaționale.

Consiliul IAAF a decis pe 23 septembrie menținerea sus-
pendării Rusiei, impusă din noiembrie 2015 pentru practici 
generalizate de dopaj, iar hotărârea a fost validată prin vot de 
Congresul de la Doha. 

Lionel Messi, liderul celor de la FC Barcelona,  
a câștigat Balonul de Aur 2019

Președintele Federației ruse de atletism (RUSAF), 
Dmitri Shlyakhtin, și alți cinci oficiali au fost 

suspendați provizoriu de Unitatea de Integritate a 
Atletismului (AIU) pentru „obstrucționarea’’ unei 

anchete vizându-l pe săritorul în înălțime,  
Danil Lisenko

Dmitri ShlyakhtinDmitri Shlyakhtin

Rafael Rafael 
NadalNadal

Lewis Lewis 
HamiltonHamilton
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Magdalena BRĂTESCU

„Lucruri pe care le ştiu”
(Dvarim she ani ioda’at) 

Premieră la Teatrul Beit Lessin (strada Frishman)

Dramaturgul austra-
lian Andrew Bovell 
scrie pentru teatru, 

film și televiziune. Cu titlul 
original „Things I know to 
be true” (Lucruri adevărate 
pe care le știu), piesa este o 
dramă de familie care aduce 
pe scenă legăturile emoțional-
empatice dintre cele șase per-
sonaje, prin prezentarea pro-
blemelor care le frământă. 
Acțiunea se desfășoară în Ade-
laide, Australia, acolo unde a 
și avut loc premiera în 2016 la 
The State Theatre Company. 
Spectacolul a fost reprezentat ulterior 
și în Anglia.

The Guardian descria montarea ca 
fiind „plăcută de vizionat”, Radio Ti-
mes o cataloga drept „ o dramă de fa-
milie care rezonează acut și incomod”. 
Iar What’s on stage îl descria pe Bovell 
ca pe un dramaturg având abilitatea de 
a ne introduce în „fricțiunile cotidiene 
ale vieții”.

Care sunt lucrurile pe care le știm 
pentru că le învățăm de la viață, trăind, 
muncind, iubind, năzuind, încercând 
să fim fericiți? Că fiecare om a avut o 
dezamăgire în dragoste. Că lucrurile 
se schimbă. Că nu există om perfect. 
Că dragostea nu e lucrul cel mai im-
portant de pe lume, și nici cariera, ci 
independența. Că moartea e o realitate. 
Că ne pierdem cu adevărat copilăria de 
abia când dispare mama. Dar și că ori-
ce-ar fi, viața merge înainte!

Lucruri simple, adevăruri pe care 
fiecare dintre noi le-a trăit, le-a simțit, 
le-a înțeles, sau măcar le-a intuit. Dar 
prezentate de dramaturgul Andrew Bo-
vell într-o factură emoționantă, adesea 
cu umor, uneori cu suspans, alteori cu 

tristețe. Prin monoloage, dialoguri, 
narațiune înregistrată pe bandă. 

Succesul spectacolului se datorea-
ză în primul rând textului bine scris 
care reverberează în sufletul publi-
cului. Prin excelenta traducere a lui 
Dori Parnes. Regia talentatului Moshe 
Naor susține ritmul perfect și oferă o 
distribuție excepțională. Actrițe foarte 
tinere precum Michal Uziel (Rosie) și 
Yael Vekstein (Pip), alături de staruri 
consacrate ca Yona Elian Keshet (Fran) 
și Gadi Yagil (Bob) delectează publicul 
prin interpretarea lor de mare virtuo-
zitate, melanj de inteligență scenică, 
naturalețe și umor.

Fiecare tablou al piesei este poves-
tea de viață a unuia dintre personaje, 
mama, tata și cei patru copii maturi 
ai lor. Rosie a cunoscut la Berlin un 
bărbat pe nume Emanuel care într-o 
noapte a fugit cu toate lucrurile ei de 
valoare. Pip, sora mai mare, a decis să-și 
părăsească soțul și pe cei doi copii și să 
trăiască la Vancouver cu un bărbat însu-
rat. Fiul Mark (Ido Rozenberg) dorește 
să facă un tratament hormonal pentru 
a deveni transgenderul Mia, șocând-o 
și mai mult pe mama Fran care era deja 

dezamăgită de Pip. Mezinul 
familiei și preferatul mamei, 
Ben (Guy Gurevich) vine aca-
să cu o mașină de marcă euro-
peană pretinzând că a muncit 
din greu pentru a o cumpăra. 
În fapt, delapidase bani și era 
dependent de droguri.

Ca și cum toate nenoroci-
rile de până acum n-ar fi fost 
suficiente, mama Fran are un 
grav accident de mașină. Va 
scăpa cu viață? Se va recon-
cilia cu Mia? Se va apropia 
emoțional de Pip? Îl va ierta 
pe Ben? În ce condiții se vor 

reîntâlni toți copiii în casa părintească 
din Adelaide?

Banda sonoră a piesei (Shaul Besser) 
este alcătuită din piese interpretate în 
special la pian pe tonuri diferite pentru 
momentele triste sau vesele. Se remarcă 
leit motivul melodiei lui Leonard Co-
hen „Famous blue raincoat”.

Remarcabil prin simplitate și în 
același timp încărcat de simboluri este 
decorul creat de scenografa Kinereth 
Kisch din câteva elemente esențiale în 
desfășurarea acțiunii. În centru, tran-
dafiri roșii pe o movilă de pământ care 
prevestește finalul ca un „memento 
mori”, un copac bătrân emblemă a 
unității și puterii familiei unite, gardul 
mobil care separă și masa cu scaune 
care adună împreună eroii.

Piesa expune dilemele vieții de cu-
plu, relațiile dintre părinți și copii, 
dintre frați și surori. Care e prețul 
iubirii? Al succesului? Al fericirii? Al 
greșelilor? Cât pot părinții să decidă și 
să-și influențeze copiii? Cine e respon-
sabil de alegerile noastre?

Un spectacol emoționant pe care-l 
recomand!
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Rodica GRINDEA 

Dialog amical... în contradictoriu

Printre publicațiile israeliene în 
limba română, preferata mea la 
ora actuală rămâne „Gazeta ro-

mânească”. Găsesc acolo, în afara știrilor 
din săptămâna apariției fiecărui număr, 
articole interesante, semnate, în afara 
directorilor publicației, Dragoș Nelersa 
și Ioana Toff, de către apreciați scriitori-
ziariști, precum Magdalena Brătescu, 
Ada Shaulov-Enghelberg, Hedi Simon 
și mulți alții, o clasificare pe care-o con-
sider inutilă, fiind vorba, în majoritate, 
de condeie apreciate de cititorii noștri.

Într-unul din numerele relativ recen-
te ale publicației, am găsit un materi-
al foarte interesant, semnat de Dragoș 
Nelersa: „Reîntoarcerea terorismului 
antisemit”. Se menționează – și se de-
monstrează – în acest articol, date în-
grijorătoare cu privire la „terorismul 
antisemit”, articolul ilustrând o serie 
de date și de fapte care susțin ideea din 
titlu. Se pornește de la un atentat antise-
mit la Halle, Germania, petrecut în ziua 
nu prea îndepărtatei sărbători de Yom 
Kipur. Un terorist a încercat în această 
zi sfântă să pătrundă într-o sinagogă a 
cărei ușă a găsit-o închisă pe dinăuntru, 
unde se oficia serviciul divin rezervat săr-
bătorii. Dar teroristul a ucis un trecător 
aflat în preajma lăcașului sfânt și un altul 
aflat la un restaurant din apropiere. Cu-
tremurător pentru orice om cu mintea 
limpede!

Dar personal nu pot fi de acord cu 
una din ideile amplu dezvoltate în același 
articol: se încearcă demonstrarea faptu-
lui că atât cei aflați la conducerea țării 
noastre, ca și cetățenii „obișnuiți”, nu ar 
fi deloc interesați de ceea ce se întâmplă 
dincolo de granițele acesteia. Se citează 
– și se demonstrează – faptul că „Statul 
Israel condus de Benjamin Netanyahu 
(...), în practică a făcut foarte puțin 
pentru a permite miilor de potențiali 
imigranți să-și găsească o casă în Israel”. 
Dar să ne gândim, a fost întotdeauna 
astfel? Toți cei care au venit aici, în ulti-
mele decenii, nu au avut condiții optime 

pentru a reuși să-și însușească limba țării 
noastre și a-și găsi un rost, sub aspect 
material? Ce-i drept, în ultimele săp-
tămâni, în care Benjamin Netanyahu a 
încercat, fără succes ce-i drept, să-și for-
meze un guvern, ca și toți politicienii cu 
funcții înalte, au fost preocupați de acest 
fapt, a existat o preocupare mai scăzută 
pentru conaționalii noștri din diaspora. 
Dar, ca să citez un proverb spaniolesc, 
cunoscut și de alte popoare, „nu există 
rău care să țină o sută de ani, nici ființă 
omenească în stare să-l îndure”.

Ceea ce m-a contrariat a fost faptul 
că în respectivul articol, se susține că 
însuși „președintele Agenției Evreiești, 
Itzhak Herzog, și-a exprimat profunda 
îngrijorare cu privire la interesul limi-
tat al israelienilor pentru manifestările 
antisemitismului răspândit în întreaga 
lume”. Insistând asupra sentimentului 
de nesiguranță chinuitoare încercat de 
evreii din Europa și din Statele Unite, se 
menționează în articol că „Itzhak Her-
zog are nevoie de o mai mare susținere 
a guvernului pentru a fi alături de frații 

noștri din Diaspora”. Dar, după bine-
cunoscutul obicei evreiesc de a răspun-
de „tot cu o întrebare”, aș vrea să știu 
și eu... care Guvern? La ora când scriu 
aceste rânduri, dl. Netanyahu și-a decli-
nat răspunderea de a forma un guvern, 
iar dl. Benjamin Ganz, considerat ca un 
politician de centru (personal, aș spu-
ne că stă cam insistent cu ochii spre... 
dreapta), încearcă să formeze un guvern 
condus de partidul dumisale, „Alb și 
Albastru”! 

Cu alte cuvinte, după cum personal 
mi se pare, mesajul politicienilor noștri 
față de potențialii evrei din toată lumea 
ar fi „stai o țâră să-mi fac ordine în casă, 
după care te primesc cu toată plăcerea”!

Cele scrise până acum și-au propus să 
ilustreze neliniștea oricărui israelian cu 
privire la viitorul său și al familiei sale. 
Prin asta nu-mi contrazic prietenul, ta-
lentatul ziarist Dragoș Nelersa, mesajul 
meu de „răspuns” la articolul său fiind 
„mai stai o țâră, să facem ordine-n casă 
și pe urmă... musafirii, adică noii veniți, 
voiam să zic”!

Centrul de Istorie a Evreilor 
și Ebraistică „Dr. Al. Șafran” Iași

Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” 

Iași PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 

IAȘI

Vă invităm cu drag luni, 9 decembrie 2019, la ora 18.00, 
la Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" Iaşi, 

la un eveniment cultural şi artistic dedicat Ierusalimului, 
Sărbătorilor de Hanuka (sărbatorile luminilor) şi Sărbătorilor de Crăciun.

Programul serii va cuprinde prezentări tematice, improvizaţii de teatru, muzică 
şi un repertoriu artistic: „Să cântăm împreună” - ediţia a IV-a.

IERUSALIMUL LUMINEAZĂ LUMEA

Prezintă:

Prof. Univ. Dr. Alexandru-Florin Platon, directorul C.I.E.E. din cadrul Universităţii „A. I. Cuza” Iaşi
scriitorul Adi Cristi 

comandor în rezervă şi scriitor Mihai-Batog Bujeniţă, Asociaţia Literară „Păstorel” Iaşi

Invitați: Rabinul av. Iosef Wasserman - Ierusalim şi rabinul Yeoshua Aronovich - Iaşi

Invitați speciali: Formatia Nigun - Comunitatea Evreilor Iași, Paul Celmare- tenor
Asociația Literara „Păstorel” Iași, Artiști din cadrul Ateneului Național din Iasi
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PROGRAMUL TV ROMÂNESC

PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 5 dec 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	
20:00	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Aniela
22:30	 Atletico	Textila
23:30	 Teleshopping
00:00	 Știrile	ProTv	

VINERI, 6 dec 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	
20:00	 I	like	IT
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Aniela
22:30	 Atletico	Textila
23:30	 Ce	spun	românii
00:15	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 7 dec 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
22:30	 Atletico	Textila
23:15	 Acasă	la	români
00:00	 Teleshopping
DUMINICĂ, 8 dec 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	
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Aniela
22:30	 Acasă	la	români
23:30	 ApropoTv

LUNI, 9 dec 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
22:30	 Atletico	Textila
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping

MARȚI, 10 dec 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	 Secretul	Anielei
22:30	 Atletico	Textila
23:45	 Știrile	ProTv	
MIERCURI, 11 dec 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	 Secretul	Anielei
22:30	 Atletico	Textila
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 5 dec 2019

07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar
08:00	 Matinalii	*Partea	a	II-a
08:55	 5	minute	de	istorie	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Ca’n	viaţă
10:50	 Discover	Romania
11:00	 Izolaţi	în	România	
11:30	 Destine	ca-n	filme	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
14:00	 Telejurnal	
14:50	 30	de	ani	in	30	de	episoade	
15:00	 Articolul	VII	
16:30	 Exclusiv	în	România	
17:05	 Adevăruri	despre	trecut	
17:30	 1989	–Decembrie	Roşu	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	in	30	de	episoade	
21:00	 La	un	pas	de	Libertate
21:30	 A	doua	Românie	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!

VINERI, 6 dec 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
10:50	 Discover	Romania
11:00	 Europa	mea	
11:30	 Profesioniştii*...	cu	Eugenia	Vodă
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
14:00	 Telejurnal	
14:50	 30	de	ani	in	30	de	episoade	
15:00	 A	doua	Românie	
16:30	 Gala	umorului	
17:30	 1989	–Decembrie	Roşu	
18:30	 Lumea	azi	
19:00	 Obiectiv	comun	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	in	30	de	episoade	
21:00	 Interviurile	Telejurnalului	TVR	
	 Moldova
21:30	 Dăruieşte,	Românie!	
23:00	 Teatrul	TV	*	Aventura
SÂMBĂTĂ, 7 dec 2019

07:00	 Natură	şi	aventură	
07:30	 Pescar	hoinar	
08:00	 Ferma	
08:50	 Diasporadar
09:00	 Mic	dejun	cu	un	campion
09:50	 5	minute	de	istorie

10:00	 Drag	de	România	mea	
10:50	 Discover	Romania
11:00	 Drag	de	România	mea	
12:00	 Rugby	
14:00	 Telejurnal	
14:20	 30	de	ani	in	30	de	episoade	
14:30	 La	un	pas	de	Libertate
15:00	 Generația	urmatoare
15:30	 Handbal	masculin	
17:15	 Discover	Romania
17:30	 1989	–Decembrie	Roşu	
18:30	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	in	30	de	episoade	
21:00	 Drag	de	România	mea	
23:00	 Film	*	DuelulProducător	Iuliana	
DUMINICĂ, 8 dec 2019

07:00	 Universul	credinţei	*Partea	I
07:50	 Diasporadar
07:55	 5	minute	de	istorie
08:00	 Universul	credinţei	
08.50	 Discover	Romania
09:00	 Regatul	sălbatic
09:30	 Drumuri	aproape	
10:00	 În	grădina	Danei	
10:35	 Viaţa	satului	
11:50	 Minutul	de	agricultură	
12:00	 Viaţa	satului	*Partea	II	
13:00	 Tezaur	folcloric	
14:00	 Telejurnal	
14:20	 30	de	ani	in	30	de	episoade	
14:30	 Interviurile	Telejurnalului	TVR
	 Moldova
15:00	 Generația	următoare
15:30	 Handbal	masculin	
17:00	 Gala	Premiilor	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	in	30	de	episoade	
21:00	 Vedeta	populară	
22:50	 Film	*	Actorul	şi	sălbaticii

LUNI, 9 dec 2019
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Ca’n	viaţă
10:50	 Discover	Romania
11:00	 Obiectiv	comun	
12:00	 Femei	de	10,	bărbați	de	10
14:00	 Telejurnal	
14:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
15:00	 Dăruieşte,	Românie!	
16:30		 Gala	umorului	*Partea	I
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Avocatul	dumneavoastră	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	

MARȚI, 10 dec 2019
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Patru cărţi pentru numai 190 de şekeli!
Sunaţi acum la editură la tel. 0524-716004  

şi comandaţi pachetul Alexandru Andy!
(Preţul unui singur volum este 80 de şekeli)

REDUCERE REDUCERE 
DE PREȚ LA DE PREȚ LA 
COLECȚIA COLECȚIA 

ALEXANDRU ALEXANDRU 
ANDYANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul 

Doctor Mesmer
• Ca’n filme

xcvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA - HOROSCOP

07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Ca’n	viaţă
10:50	 Discover	Romania
11:00	 Observatori	la	Parlamentul	
	 European
11:30	 Expediţiile	memoriei	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
14:00	 Telejurnal	
14:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
15:00	 Avocatul	dumneavoastră	
16:30	 Reţeaua	de	idoli	
17:20	 Discover	Romania
17:30	 1989	-	DECEMBRIE	ROŞU	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
21:00	 Generaţia	următoare	
21:30	 Investiţi	în	România!	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!		

MIERCURI, 11 dec 2019
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Ca’n	viaţă
10:50	 Discover	Romania
11:00	 Timişoara,	capitală	culturală	
	 europeană	
11:30	 Garantat	100%	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
14:00	 Telejurnal	
14:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
15:00	 Investiţi	în	România!	
16:30	 Aventura	urbană	
17:30	 1989	-	DECEMBRIE	ROŞU	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
21:00	 Generaţia	următoare	
21:30	 Articolul	VII	
23:00	 România	9	
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3 Persoana iubită este întotdeauna alături de 

tine, necondiționat și în mod firesc. În anu-
mite contexte, ceri lucruri despre care con-
sideri că pur și simplu ți se cuvin.

Răbdarea îți va lipsi pe parcursul acestei săp-
tămâni. Micile conflicte interioare pe care le 
trăiești te vor face să fii irascibil, uneori chiar 
implacabil cu cei din jur.

Faci pași importanți în carieră, iar viața per-
sonală are parte de o reală revigorare. Simți 
o ușurare psihică atunci când lucrurile iau 
forma pe care ți-o dorești.

Vei adopta o atitudine încăpățânată în raport 
cu mai multe aspecte ale propriei vieți. Fi-
rea capricioasă nu te lasă să observi lucrurile 
dincolo de aparențe...

Chiar dacă situațiile tensionate din familie 
par să fie de necontenit, îți păstrezi vitalita-
tea într-un echilibru demn de invidiat. Ai 
devenit o persoană mult mai reflectivă.

Fără să îți dorești în mod clar acest lucru, în 
zilele următoare te vei surprinde vorbind des-
tul de des despre propriile sentimente. Săptă-
mâna va pune la încercare relația pe care o ai.

Niciodată nu te-ai simțit mai agresiv decât în 
zilele care urmează. Ai multe lucruri de spus 
și multe relații de „reglat”. Schimbarea este 
un lucru benefic pentru tine.

În zilele care urmează, încerci să îți dai sea-
ma dacă lucrurile merg pe făgașul care îți va 
aduce echilibrul emoțional la care tânjești 
atât de mult.

Energia negativă pe care o „recepționezi” de 
la cei din jur te poate bloca în planul acțiunii. 
Îți dorești să poți vorbi deschis cu o anumită 
persoană, însă ceva te înfrânează.

Încearcă să privești lucrurile în perspectivă și 
nu te lăsa „cucerit” de promisiunile exagera-
te ale persoanelor care au anumite interese! 
Saturn este păzitorul tău ancestral.

De fiecare dată când ai senzația că cei din jur 
nu îți oferă poate ceea ce ai tu nevoie, trebuie 
să te întrebi dacă tu le oferi posibilitatea de 
a te „accesa”.

Sunt persoane care, prin simpla lor prezență, 
îți induc o stare de confort, iar altele par să 
facă orice pentru a te dezechilibra din punct 
de vedere emoțional.
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GAZETA PRACTIC

Mămăliga - aliment minune

Mămăliga este o sursă importantă 
de fibre și vitamine din complexul B, 
ceea ce contribuie la ținerea sub con-
trol a glicemiei și la reducerea coleste-
rolului rău. Riscul de a dezvolta boli 
cardiovasculare este astfel redus.

O pot mânca şi cei cu 
intoleranţă la gluten

Porumbul din care se face mămăli-
gă, nu conține gluten, așa că este 

o alternativă ideală pentru cei cu in-
toleranță sau care suferă de boala celi-
acă. Poți servi mămăligă ca garnitură 
la numeroase feluri de mâncare care se 
potrivesc cu orez sau pâine.

Este benefică 
pentru femeile gravide

Femeile gravide își pot asigura doza 
necesară de acid folic. Îmbucurător 

este faptul că, prin fierbere, porumbul 
își păstrează peste 60% din calitățile 
nutritive.

Asigură o stare generală  
de sănătate bună

Fiind o sursă bună de proteine ve-
getale și de acizi grași nesaturați, 

hidrocarburi, amidon, albumina, vi-
tamine din grupul B, vitaminele K, E, 
potasiu, fier, zinc, dar și calciu, mag-
neziu și fosfor, mămăliga contribuie la 

menținerea unei greutăți normale și la 
o stare de sănătate bună.

Îmbătrâneşti sănătos dacă 
mănânci mămăligă

Fiind bogată în calciu, mămăli-
ga ajută la protejarea oaselor iar 

magneziul contribuie la scăderea ten-
siunii arteriale. De asemenea, un am-
plu program de cercetare în medicină 
sportivă din Columbia a descoperit că 
substanțe derivate ale acidului palmi-
tic și arahidonic din porumb au rol 
în dezvoltarea fibrei musculare, prin 
modificarea modalității de acțiune a 
hormonilor tiroidieni.

Nu este un secret pentru nimeni că pâinea îngrașă,  
la fel cum toate produsele pe bază de gluten sunt interzise 
în diete și în curele de slăbire. Dacă ești genul de persoană 

care nu ar renunța la pâine pentru nimic în lume, poți face un 
experiment și o poți înlocui cu... mamăliga. Consumă acest 

aliment timp de 7 zile și vei vedea că, după o vreme,  
nevoia de a mânca pâine va dispărea

Bacterie consumatoare de CO2

Ambiția cercetătorilor 
e să dezvolte un cerc 
închis de generare a 

unui combustibil biologic fo-
losind bacterii care să nu dă-
uneze mediului înconjurător. 
Bacteriile dezvoltate nu pot 
fi încă lansate în atmosferă 
deoarece, deocamdată, ele nu 
pot supraviețui în afara labo-
ratorului. Bacteriile din labo-
ratorul profesorului Ron Milo 
au fost dezvățate complet de 
zahăr și acum ele trebuie să re-
ziste complet cu dieta pe bază 
de CO2, obținut din mediul 
ambiant, pentru a se putea 
hrăni doar cu aer și pentru a 

se putea forma pe baza carbo-
nului atmosferic.

Pentru obținerea acestor 
rezultate, a fost nevoie de un 
deceniu de proiectare și ingi-
nerie genetică și de o versiune 
a evoluției accelerată în labo-
rator. Descoperirea oferă mul-
tiple posibilități de dezvoltare 
pe viitor a unor tehnologii noi 
prietenoase cu mediul care să 
contribuie la combaterea în-
călzirii globale.

Viața pe pământ se bazează 
într-un fel sau altul pe fixarea 
carbonului prin fotosinteză: 
capacitatea anumitor plante, 
alge și bacterii de a absorbi di-

oxidul de carbon din 
mediu și de a-l trans-
forma, cu ajutorul 
energiei solare în za-
hărul folosit ca mate-
rial esențial în procesele vitale. 
Poate o ființă din partea de sus 
a lanțului trofic care consumă 
zahăr și eliberează CO2 să 
fie reprogramată să consume 
CO2 din mediu și să producă 
zahărul de care are nevoie pen-
tru formarea corpului?

Cercetătorii cred că obice-
iurile „sănătoase” ale acestor 
bacterii au șanse să se dove-
dească deosebit de sănătoase 
pentru planeta noastră. Oa-

menii de știință intenționează 
ca într-o fază viitoare a pro-
cesului evolutiv, „să învețe” 
bacteriile să obțină energia de 
care au nevoie pentru fixarea 
carbonului din surse de ener-
gie regenerabilă. În viitorul 
scenariu bacteriile vor rege-
nera combustibil din surse de 
carbon regenerabile pentru 
a se renunța la combustibilii 
fosili, dat fiind că sursa de 
carbon va fi chiar dioxidul de 
carbon din atmosferă.

Oamenii de știință de la Institutul Weizmann au dezvoltat bacterii  
care se hrănesc doar cu dioxid de carbon din aer
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Alarmă medicală

Dintre țările analizate în studiu, 
Israelul e singura țară care nu a 
înregistrat o creștere a numărului 

de doctori după anul 2000, medicii din 
țară apropiindu-se de vârsta pensionării.

Circa 50% dintre medicii israelieni 
au trecut de 55 ani, doar în Italia înregis-
trându-se un procent mai mare de doctori 
în vârstă. În cele 36 de țări analizate de 
OECD doar 34% din medici au peste 55 
ani.

Numărul medicilor școlarizați în Israel 
e relativ redus, aproape 60% din medicii 
din țară fiind pregătiți în străinătate, cu 
mult peste media de 18% din OECD. Cir-
ca 40% din doctorii pregătiți în afara țării 
s-au născut în Israel și au plecat din țară 
pentru a studia.

Numărul mic de medici s-a datorat creș-
terii explozive a populației din Israel, care 
în perioada 2000-2017 a ajuns la 40%, 
potrivit raportului. 

Numărul de asistente pe cap de locuitor 
din Israel a scăzut în aceeași perioadă, doar 
una din patru țări înregistrând un regres 
similar.

Au existat 3,1 doctori în Israel la fiecare 
1000 oameni, sub media de 3,6 și 5,1 asis-
tente la fiecare 1000 oameni, cu mult sub 
media de 8,8. Asistentele din Israel sunt a 
treia cea mai bine plătită categorie de an-
gajați din țară. 

Potrivit raportului internațional 
„Sănătatea dintr-o privire” publicat 
luni, în anii următori Statul Israel 

se va confrunta cu o criză  
puternică de doctori

Tratament mai uşor

Descoperirile cercetătorilor de 
la Universitatea ebraică din 
Ierusalim, precum și din 

Germania, au fost publicate luna tre-
cută într-un număr al revistei „Fron-
tiers in Pharmacology”.

Studiul a avut ca scop găsirea unei 
modalități de a lupta împotriva celu-
lelor canceroase fără a dăuna celulelor 
sănătoase. Metodele actuale dăunează 
ambelor, provocând efecte secundare 
extinse care obligă mulți pacienți să 
oprească tratamentul prematur.

Deși atrag atenția că activitatea 
de traducere a metodei lor teoretice 
în practică nu este „banală”, cerce-
tătorii au spus că speră că ar putea 
„revoluționa chimioterapia”.

„Majoritatea tratamentelor anti-
cancer nu sunt suficient de specifice, 
ceea ce înseamnă că atacă celulele să-

nătoase împreună cu cele ma-
ligne de care încearcă să sca-
pe”, a explicat prof. Alexander 
Binshtok, șeful Grupului de 
Cercetare a Plasticității Du-
rerii de la Facultatea de Me-
dicină a Universității Ebraice, 
care a condus echipa.

„Acest lucru duce la nu-
meroase efecte secundare 

grave asociate cu chimioterapia”, a 
spus Binshtok. Eliminarea celulelor 
canceroase, lăsându-le pe cele sănă-
toase singure, este un pas important 
spre reducerea suferinței pacienților.

El a adăugat: „Este prea devreme 
pentru a face predicții concrete, dar 
sperăm că această descoperire ne va 
conduce să găsim calea către o nouă 
metodă de livrare mai orientată a 
tratamentului chimioterapic, o me-
todă care va reduce drastic durerea 
pacienților.”

În declarație, Universitatea Ebra-
ică a spus că descoperirea ar pu-
tea „permite medicilor să reducă 
dozele de chimio pentru pacienți, 
reducând astfel efectele secundare 
neplăcute asociate tratamentului și 
îmbunătățind respectarea tratamen-
tului și a prognozelor generale”.

O echipă de cercetători israelieni a declarat că a inventat o 
nouă metodă de administrare a chimioterapiei care, în viitor, ar 
putea fi utilizată pentru a trata pacienții cu cancer cu mai puține 

efecte secundare dăunătoare

Să ne dăm mâinile!

Cercetătorii de la Universitatea Haifa au elaborat un experiment care 
arată că o apucare a mâinii este un gest care te face să te simți mai 
bine și poate reduce durerile sau alunga supărările.

De fapt, ținerea de mână creează o legătură spre creier care modulează 
durerea. Cercetătorii au mai descoperit că undele cerebrale ale unui cuplu se 
sincronizează în timpul ținerii de mână.

„Nivelul de sincronizare creier-creier a fost cel mai ridicat în starea de 
menținere a mâinii”, au anunțat cercetătorii. „Acest lucru înseamnă că cele 
două creiere își sincronizează activitatea, că există o conexiune creată între 
cele două creiere: lucrează împreună - și este ca și cum două creiere devin o 
singură unitate.”



xvcbzfhgkshgkscaneasca

  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  3636 Joi ,  5  decembrie  2019Joi ,  5  decembrie  2019

GAZETA REBUS - INTEGRAME

ORIZONTAL: 1. Pusă pe mână să amor-
tizeze loviturile – Urlă de durere dintr-o 
dulceaţă. 2. O dispută cerând un efort 
mare. 3. Puşi la podea, să şteargă praful. 
4. Cotire împiedicată din ambele părţi! - 
Obiectiv fragil din faţă ce sângerează la 
pumni puternici. 5. Trec prin potecă! – Se 
pune în gardă! 6. O lovitură îngrozitoare – 
Vise! 7. Ies din leşin! – Pumn dat în barbă 
de jos în sus. 8. Acţiunea aruncării proso-
pului alb pentru cel ce nu mai rezistă. 9. 
Tremur al danturii protejate de proteză! 
10. O fiară în arenă – Trimisă să se legene. 

VERTICAL: 1. Nu rezistă la tăvăleală pe 
ring. 2. Încălcarea unor reguli, ca lovituri 
sub centură ori cu capul – La centura de 
campion european! 3. Începători în arta 
pugilatului - Vals ce rupe capul pe un ring 
din Alsacia! 4. Un vechi dregător – Lasă 
cicatrice pe corp. 5. A ieşit din silă! – 
Peşti în apele de munte! 6. Aproape atins 
la spate! – Acţiuni care parcă bat pasul 
pe loc. 7. Ies din lot! – Apărarea oricărui 
boxer! 8. Face pereche la categoria cocoş 
– Conaş tratat familiar. 9. Un boxer termi-
nat! – A dat un aconto. 10. Joc de picioare 
obişnuit – Statal dar nu în totalitate! 

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: d, a, s, a, p, discutabil, sarmalute, apte, 

rizic, ridata, ta, soricuti, r, pitoresti, vocali, te, rari, 
cert, st, eterata, is, eretic, popa, etapa, nepoti, ul, 
maracinari, tasa, ilie.

Pag. 36: vistiernic, intentiona, za, ira, dal, ima, 
ans, cc, tocmi, peru, aviatie, il, tinc, uta, a, ob, 
rutinat, ricina, ero, ilustrator.

Pag. 37: a) crabi, crud, la fontaine, ecuator, if, 
sin, a, an, r, t, decapozi, ih, stramos, oc, a, cada, 
amat, aezi, cancer, iar, tropice, ca. b) asigurator, 
latitudine, ulite, eroi, nit, rav, rn, ec, digerat, cibin, 
rate, alan, mim, g, tacere, aer, ota, aresta, rinocer, 
at. c) stapanitor, comoditate, onorat, pom, laromet, 
vu, alesi, avan, rizicuri, e, ita, amator, zatu, egala, 
at, parolat, tipicitate. d) daramatura, economicos, 
latita, izi, irina, eden, beta, oteti, etatizare, ru, atoli, 
u, ara, ana, on, ricana, ars, e, imitatie.

La închisoare:
- Tu cum ai ajuns aici?
- Tinerețe fără experiență.
- Cum tinerețe, când ai peste 60 

de ani?
- Da, dar avocatul meu avea doar 

25.

*
- Mai aveți cartea „Secretul 

îmbogățirii rapide”?, întreabă Vasile 
la o librărie. 

- Sigur că da, răspunde vânzătoa-
rea, dar se vinde doar la pachet cu 
Codul Penal.

*
Un tip își cumpără țigări într-

un magazin și imediat își aprinde o 
țigară.

- Aici nu se fumează!
- Cum? Păi tocmai am cumpărat 

aceste țigări!
- Și ce dacă? Noi vindem și hârtie 

igienică atunci...
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ORIZONTAL: 
1. Actor de 
circ. 2. Trece 
uşor de la o 
limbă la alta. 
3. Pierdută a 
fost şi a reve-
nit iar. 4. Ro-
mancier portu-
ghez — Idem în 
notă. 5. A face 
o adunare. 6. 
Jgheaburi — Un 
fel de salcâm. 
7. Roşcovan — 
Cifră în cerc. 
8. Organizaţie 
românească în 
Israel — Deal de nisip. 9. Personal — Au urzici pe vârful 
limbii. 10. Ansamblu montat într-un scop anumit.

VERTICAL: 1. Trecuţi prin ciur şi sită. 2. Zeul războiului 
la greci — Localitate în USA. 3. Se ocupă de broaşte! 4. Râu 
în Asia — Batjoco rit cu vorbe urâte (î din i). 5. Cu momeala 
sub nas — Zeul soarelui pe Nilul vechi. 6. Ramură tânără — 
Chip cioplit. 7. Par — Un gol în genere. 8. Un soi de lucru 
moştenit — Bătut în cap. 9. Zeu în vechiul Egipt — A face 
capul calendar. 10. Au plesnituri — Cămaşă cu flori.

CUVINTE RARE: ESA, TNA.

ORIZONTAL: 1. 
Are sânge albas-
tru! — Spaţiul în-
tre dou[ picioatre 
(pl.) 2. Cu miros 
plăcut (f.) — În 
mi j locu l  unu i 
cerc! 3. Articol 
— Trimişi spe-
ciali. 4. Spoială 
pe faţă — Supus 
unei forţe mag-
netice. 5. Sunt 
într-o ureche. 6. 
Laţuri. 7. Păsări, 
simbolul femeilor 
guralive — Se află 
în fruntea unei 

serii. 8. Acesta (pop.) — Râu în Angola. 9. Navă apropiată de 
chei — Suprafaţă agricolă. 10. Scot sunete nearmonioase.

VERTICAL: 1. Salvat din scufundarea unui vas. 2. A împo-
dobi — Prăjini cu care se gonesc peştii spre năvod. 3. Cap de 
bou! — Te face ca gheaţa. 4. Într-o clipă!— Scule! 5. Râu în 
Austria — A pune la cale ceva împotriva cuiva. 6. Coroane 
papale — Regat în China antică. 7. Sărbătoare cu... pască! — 
Om politic englez din secolul XIX. 8. Vas care duce sângele de 
la inimă spre cap. 9. Palat al sultanului — Pe vremuri făcea 
afaceri cu in. 10. Plantă în... ochi! — Ca pelinul (m.pl.).

CUVINTE RARE: LUIANA — RASCI — LAM — UAI — PITT.

ORIZONTAL: 
1. Înmulţirea 
la plante prin 
bulbi, rizomi, 
butaş i ,  dec i 
asexuată, nu 
prin spori şi se-
minţe. 2. Cul-
tivă şi prelu-
crează floarea 
albastră - Pol 
negativ. 3. Li-
derul Iugosla-
viei comuniste, 
un fel de cti-
tor! – A destina 
sume din buget. 
4. Portughezii 

şi spaniolii într-o denumire peninsulară – Cap retezat! 5. O 
inimă de filantrop! 6. Ureche văzută la extremităţi! – Mun-
tele armenilor. 7. Noata şase – Lichid eliminat după trecerea 
prin rinichi şi vezică. 8. Stare opusă somnolenţei – Sigla De-
partamentului Naţional Anticorupţie. 9. Nota muzicală într-o 
operetă! – Cântăreţ din nai. 10. Efectiv monarhie, fie abso-
lută, fie constituţională. 

VERTICAL: 1. Se ocupă de viţa de vie. 2. Un ingredient 
vegetal aromat. 3. Taie lemnele - Măsoară energia şi lucrul 
mecanic în Fergana! 4. Intră în categoria gafelor - Auzea, dar 
n-a prins începutul! 5. Cutie! – Strămoşul blugilor româneşti. 
6. Ordin de fiinţe microscopice parazite. 7. Fundamentalist 
terorist afgan vânat de forţele internaţionale – Calul din 
Atena! 8. Puncte terminale la Torino şi San Marino! - Secţi-
unea radiaţiilor nocive.9. Sunet ce se poate pronunţa singur 
– Fileul atins de minge. 10. Jgheab de băut pentru vite. 

ORIZONTAL: 
1. Din lumea 
corsarilor. 2. 
Face şi repară 
nişte ceasuri. 
3. Prezentat 
de cineva. 4. 
Păduri de co-
nifere prin Si-
beria şi Asia 
– Cap de mort! 
5....  ş i  cap 
de uliu! – Un 
nume de fată 
din etică! 6. 
Studii şcolare 
secundare. 7. 
La căpătâi în 
spate! – Prenume purtat de Cehov! 8. Porţiune ieşită din 
arhipelag, într-o lagună! – Bete! - Veşmântul ariciului. 9. 
Insula Penelopei şi a lui Ulise – O legumă luată la praznic. 
10. Forţa militară în aer şi pe nave. 

VERTICAL: 1. Ţara lusitanilor. 2. O lume inexistentă, 
imaginară. 3. Pietre în cartea de geologie – Un urecheat 
devenit pentru unii un prototip uman de insultă. 4. Străinii 
în accepţia xenofobilor – Companie pe firma. 5. Una roşie 
de consum – N-aduce fericirea dar cu el eşti mai putin ne-
fericit. 6. Un teren netezit, adus la acelaşi nivel. 7. Titlul 
unui roman de Chateaubriand, un personaj pentru ambele 
genuri în catrene! - Floarea albastră ca prepoziţie - Po-
pov şi Protasov da capo al fine! 8. Bucăţi de merdenele 
în pământ german! – A se cocoţa. 9. Ţară în Indochina ce 
a dat denumirea copiilor născuţi uniţi – Orice restaurant. 
10. Proces de formare în corp a compuşilor organici numiţi 
cetone. 
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Colecția DAVID GROSSMAN

Colecția AMOS OZ

Volume best-seller

xvcbzfhgkshgkscaneasca

Volumele costă 80 de şekeli fiecare, inclusiv taxele de 
expediţie şi se pot procura sunând la tel.

 0524-716004

GAZETA PUBLICITATE

Specialist, montez 
antene de satelit 

pentru toate 
programele româneşti 
din pachetele DOLCE.  

Profesionalism, servicii 
de calitate, garanţie.

Peste 50 de programe româneşti
RAFI: 0509-656.634

PROGNOZA METEO
05-07 decembrie

Zonă joi, 
5dec.

vineri,
6dec.

sâmbătă,
7dec.

Haifa 18° 18° 19° 
Nazareth 17° 15° 16°

Tveria 22° 19° 20°

TelAviv 20° 19° 20°

Ierusalim 15° 13° 14°
Eilat 24° 23° 23°

*valorilereprezintămediazilei

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade05.12.2019

şekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,45 3,51
1 euro 3,82 3,89
1 liră 

sterlină 4,47 4,56
1 leu 

românesc 0,80 0,82

Cu ocazia zilei de naștere,  
urăm scriitoarei și  

colaboratoarei noastre dragi  

MAGDALENA BRĂTESCU
LA MULTI ANI!

cu multe bucurii și sănătate!
Dragoș și Ioana



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 3939Joi ,  5  decembrie  2019Joi ,  5  decembrie  2019

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA PUBLICITATE

Cartea se poate 
procura telefonând  
la 04-8261123, sau 
trimiţând un cec de 
50 șekeli la adresa: 
str. Ghivat Downes 
21/3 Haifa 3434543 

NOU!
A apărut cel mai recent volum al scriitoarei Francisca Stoleru 

Glasul roţilor de tren
Editura 24 ore-Iași 

Tamara, studentă din Naharia, care face zilnic naveta cu 
trenul spre Universitatea din Tel-Aviv, este fermecată de 

lumea pestriţă și pitorească ce populează un compartiment 
și de oamenii ce-și deapănă amintiri și întâmplări. 

„Eu nu am făcut decât să redau poveștile auzite... în ritmul roţi-
lor alunecând pe șine... din mersul trenului”, spune ea. „Pentru 
Francisca Stoleru, Haifa este acasă. Aici, la intersecţia atâtor 

culturi, aproape de corabia marinarului Sindbad, ea aduce aro-
mele balcanice pentru a le amesteca cu sarea Mediteranei, cu 
parfumurile Arabiei, cu mirodeniile Orientului cel adevărat, în 

foșnetul mătăsos al celor o mie și una de nopţi.” - Ioan Holban
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MARŞUL VIEŢII  
pe pământul României

IAȘI – DOROHOI – BOTOȘANI – PIATRA NEAMȚ
Primăria Municipiului Iași, împreună cu Federația 
Comunităților Evreiești din România, la inițiativa 

Rabinului Iosef Wasserman din Israel, organizează în 
colaborare cu agenția de turism „Mona Tours”  

a șasea ediție a proiectului „Marșul Vieții”, marcând 
comemorarea a 80 de ani de la Pogromul din Dorohoi  

și 79 de ani de la Pogromul de la Iași.
Pentru detalii suplimentare, vă puteți adresa 

secretariatului „Tzevet” din Ierusalim  
la tel. 02-6221758 sau directorul asociației,  

rav Iosef Wasserman, tel. 054-7696377

Înscrieri: Agenția „Mona Tours” 
Tzvi Asher, tel. 052-3606525

zvi@mona.co.il

Preț pentru membrii Tzevet și supraviețuitori:  
999 euro/pers. în cameră dublă* 

3 rate fără dobândă la plata cu carte de credit 
Grăbiți-vă, locurile sunt limitate!

* Prețul este valabil pentru primele 40 de persoane înscrise

Un proiect 
sprijinit de:

26.6.20 - 3.07.20

Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limbă Română
văinvitălaevenimentuldelansare 

adouăvolumedeexcepție:
VICTORIA SPERANȚEI  
deAdaShaulovEnghelberg 

șiDIN CIOBURI DE CRISTAL  
deHediSimon

Manifestareaîivaaveacainvitați
specialidinRomâniape:

ADRIAN POPESCU -laureatulPremiuluiNaționalde
PoeziepentruOperaOmniașiredactorulșefalcelei
maiprestigioasepublicațiiliterareclujene,STEAUA
Dr. IRINA AIRINEI-lectoruniversitarSNSPA
VăașteptămJOI, 19 DECEMBRIE, ora 16:30

laCasa Scriitorilor Români  
din str. Leonardo Da Vinci nr 13, 
clădireaHatnuaHakibutzit,TelAviv.

Intrareaesteliberăînlimitalocurilordisponibile
Tratațieșibar




