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Binecuvântarea premierului

„Hanuka este sărbătoarea luminii”, 
a spus Friedman. „În fiecare zi, 
creștem cu încă o lumânare can-

titatea de lumină din Hanukia. Ilumi-
năm lumea cu valorile pe care le avem 
în națiunea evreiască, pe care le avem în 
Statele Unite, cu valorile iudeo-creștine 
care sunt fundamentul celor două mari 
țări ale noastre.”

Netanyahu, la rândul său, a con-
damnat decizia recentă a Curții penale 
internaționale de la Haga de a investiga 
acuzațiile autorității palestiniene legate 
de „crimele de război israeliene” din răz-

boiul din Gaza din 2014 și cele 
din Yehuda și Shomron.

„În urmă cu 2200 de ani, 
macabeii au câștigat războiul de elibera-
re pentru poporul evreu și credința evre-
iască împotriva decretelor antisemite ale 
grecilor”, a spus Netanyahu. „Au vrut 
să ne stingă credința, să ne izgonească 
libertatea, să ne alunge de pe acest pă-
mânt, să spună că nu avem niciun drept 
să existăm.”

„Am luptat cum nu a luptat nimeni 
de-a lungul istoriei. Am traversat pră-
pastia de la dispariție la supraviețuire, 

la independență și acum la o democrație 
înfloritoare”. 

Curtea Penală Internațională susține 
astăzi că evreii nu au dreptul să se sta-
bilească în patria lor, în Țara lui Israel. 
Vom spune: rușine! Lumina adevărului 
se aprinde aici și vom depăși acest anti-
semitism, așa cum am biruit mereu în 
istorie. Nu ne vom pleca capul.

Hag Hanuka Sameah tuturor evrei-
lor din Israel și din lume!”

Ambasadorul SUA în Israel, David Friedman, s-a alăturat 
premierului israelian, Benjamin Netanyahu, la ceremonia 
specială de aprindere a lumânărilor la Zidul Plângerii din 

Ierusalim, duminică seară, marcând începutul  
sărbătorii de Hanuka

Mesaj de Hanuka

„Eu și Melania transmitem cele mai calde urări că-
tre evreii din Statele Unite, Israel și din întreaga 
lume, în ajunul sărbătorii de Hanuka.

Cu mai bine de 
2.000 de ani în urmă, 
macabeii au recupe-
rat Sfântul Templu 
din Ierusalim, asigu-
rând o victorie pen-
tru poporul evreu și 
credința lor. 

Pe măsură ce co-
munitatea evreiască 
se adună pentru a 
sărbători această pe-
rioadă specială și sacră a anului, ne este amintit de me-
sajul lui Dumnezeu de speranță, milă și dragoste. De-a 
lungul următoarelor opt zile, fiecare lumânare care va 
fi aprinsă pe menorah, va semnala lumii că libertatea 
și dreptatea vor străluci întotdeauna mai strălucitoare 
decât ura și opresiunea.

Fie ca lumina menorei să vă umple inima cu fericire 
și cu un sentiment bogat de credință.

Hanuka fericit!”

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis 
israelienilor un cald mesaj de Hanuka

Netanyahu la Tribunal

Instanța a anunțat 
că a primit și a 
aprobat o petiție 

semnată de 67 de per-
soane diferite, prin 
care se solicită să se 
pronunțe dacă un 
membru al Knessetu-
lui care se confruntă cu 
acuzații penale, poate 
primi sarcina de a forma un guvern.

Luna trecută, Mandelblit a decis că Netanyahu poate rămâne 
prim-ministru interimar, la doar câteva zile după ce premierul a 
fost supus unor acuzații de fraudă, abuz de încredere și luare de 
mită.

Mandelblit a susținut în trecut că preferă ca problema statutu-
lui legal al Netanyahu să fie dezbătută ca fiind una publică și nu 
o problemă juridică.

Duminică, Înalta Curte de Justiție a stabilit, pentru 31 decem-
brie, o audiere a avocatului general, Avichai Mandelblit, în vederea 
unei depoziții a acestuia împreună cu reprezentanții altor partide, 
cu privire la posibilitatea ca premierul Benjamin Netanyahu să 
poată forma un guvern.

Înalta Curte de Justiție a declarat că va dezbate dacă 
premierul Benjamin Netanyahu ar putea forma un 
guvern, având în vedere că acesta este inculpat  

în trei cazuri penale diferite
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Ioana TOFF

Pericolul iertării

Zilele trecute, președintele 
partidului Israel Beitenu, 
Avigdor Lieberman, a pro-

pus ca premierul Netanyahu să de-
misioneze iar în schimb să nu se mai 
facă nicio acuzație la adresa primului 
ministru. Pe înțelesul tuturor, Lie-
berman propune ca Netanyahu să fie 
iertat de orice acuzație dacă pleacă de 
la conducere.

Acordul sugerat de Liberman ar 
însemna un sfârșit al agitațiilor po-
litice din țară dar ar stabili un prece-
dent periculos, marcându-l efectiv pe pre-
mier, ca pe cineva care se află mai presus 
de lege.

O grațiere pentru premierul Benjamin 
Netanyahu, în condițiile în care demisi-
onează din funcția sa, este o idee care a 
atras multe dezbateri publice în societatea 
israeliană. O retragere a premierului ar 
smulge Israelul din abisul politic în care 
se adâncește, ar însemna sfârșitul stării de 
rău în care ne regăsim - cu țara condusă 
de cineva care se confruntă cu acuzații de 
fraudă, luare de mită și abuz de încrede-
re, dar am rămâne cu un fost premier care 
nu a avut posibilitatea să-și demonstreze 
nevinovăția și asupra căruia va plana sus-
piciunea că poate este vinovat.

E adevărat că, dacă va fi găsit vinovat, 
vom avea o imagine neplăcută a unui alt 
premier care va merge la închisoare cu un 
impcat internațional violent. Oricum, pro-
cesul lui Netanyahu va fi o extravaganță 
care va lărgi diferențele din societatea is-
raeliană și va eclipsa multe alte chestiuni 
naționale importante.

Având în vedere toate cele de mai sus, 
este important să spunem că ideea de a-l 
ierta pe Netanyahu stabilește și un prece-
dent periculos, acela că îl pune efectiv pe 
Netanyahu deasupra legii și ar aduce pre-
judicii indiscutabile principiului de bază al 
egalității în fața legii.

Oferirea unui exemplu personal ar tre-
bui să fie o caracteristică centrală a condu-
cerii, iar funcționarii aleși ar trebui să simtă 

puterea deplină a sistemului judiciar și, cu 
atât mai mult, când este vorba de primul 
ministru.

Dreptul de a rămâne tăcut, de exem-
plu, nu ar trebui să fie exercitat de către 
funcționarii aleși care își datorează poziția 
și puterea publicului; pentru că atunci când 
aleșii sunt sub sceptrul suspiciunilor, este 
în interesul public să se clarifice aceste 
suspiciuni.

În cazul lui Netanyahu, o înțelegere pre-
cum cea pe care o propune Liberman, este 
extrem de periculoasă datorită nenumăra-
telor teorii ale conspirației despre răstur-
narea guvernului în general și a primului 
ministru în mod special.

Oricât de absurde sunt aceste așa zise 
conspirații, există un grup mare de oameni 
care le consideră adevărate.

Iertarea lui Netanyahu în schimbul 
demisiei sale ar fi o „dovadă” în plus că 
afirmațiile privind o lovitură de stat, sunt 
corecte. 

Netanyahu se confruntă cu acuzații gra-
ve, iar adevărul trebuie să fie găsit în fața 
instanței. Primul ministru se poate apăra 
pe de o parte și o anchetă riguroasă, fără 
compromisuri, va avea loc pe de altă parte.

Dacă președintele Reuven Rivlin va ale-
ge să-l ierte pe Netanyahu dacă acesta va fi 
găsit vinovat într-un proces corect și legal, 
așa să fie. 

Oricât de greu îi este țării să meargă spre 
al treilea tur de scrutin sau poate chiar mai 
departe, o astfel de înțelegere nu trebuie 
încheiată sub nicio formă.
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Irina AIRINEI

Dublă lansare de carte la  
CASA SCRIITORILOR ROMÂNI

Asociația Scriitorilor Israelieni de 
Limbă Română a organizat joi, 
19 decembrie, la „Casa Scriito-

rilor Români” din Tel Aviv, evenimentul 
de lansare a două volume de excepție: 
„Victoria Speranței” de Ada Shaulov 
Enghelberg și „Din cioburi de cristal” 
de Hedi Simon. Manifestarea i-a avut 
ca invitați speciali din România pe poe-
tul Adrian Popescu, laureatul Premiului 
Național de Poezie pentru Opera Omnia 
și redactorul șef al celei mai prestigioase 
publicații literare clujene, STEAUA și 
pe Dr. Irina Airinei, lector universitar 
la SNSPA.

„Întâlnirea cu poetul Adrian Popescu, 
petrecută aseară la Tel Aviv m-a aruncat 
într-o lume a amintirilor tinereții, vre-
mea aceea în care acest mare poet publica 
„Umbria”, „Curtea Medicilor”, „Subur-
biile cerului”, „O milă sălbatică”, „Că-
lătoria continuă”, cărți esențiale pentru 
poezia română. Știam pe de rost versu-
rile sale și le recitam repetitiv , îmi creau 
o emoție dureroasă, de frăgezire a sufle-
tului, o stare incomparabilă” – a spus, 
de la început, poeta Cleopatra Lorințiu, 
recitând din opera invitatului nostru: 
„Carnea mea toată este o lumânare/Dar 
eu sunt flacără într-un cer străveziu./Ca 
păsările mort/Voi cântări mai mult decât 
viu./Ochiul arzând se hrănește din cea-
ră/Și face un strop de 
rouă fierbinte/ Oda-
tă am știut să zbor, 
odată/Dovadă n-am, 
dar îmi aduc aminte./
Trupul meu întreg 
este o lumînare/După 
ce se va fi scurs toată 
în țărână/Și flacăra se 
va topi în albastru/ 
Veți mai simți o arsură 
pe mână.”( din „Um-
bria”, 1971). 

Cuvântul de des-
chidere a aparținut 

președintelui Asociației 
Scriitorilor Israelieni de 
Limba Română, directo-
rul Gazetei Românești, 
Dragoș Nelersa care a 
spus, printre altele: „ Ada 
vorbește despre iubire dar 
iubirea e înconjurată de 
multă tristețe, de ură, de 
păcate, de o răutate care 
se revarsă asupra unor 
oameni nevinovați, asupra copiilor, e o 
carte dură. Există o rază de lumină în 
toată povestea asta, Victoria care face ca 
binele să triumfe.” 

Despre cartea celeilalte protagonis-
te, Hedi Simon, editoarea Ioana Toff a 
spus: „ Această carte mi-a mers la ini-
mă, bijuteriile lui Hedi, aceste cioburi 
de cristal mi-au bucurat sufletul, ea le-a 
combinat așa de bine încât ai putea cre-
de că este vorba despre un roman și nu 
despre nuvele separate. ”  

Adrian Popescu a poziționat noul  
volum al Adei Shaulov  în zona stilului 
doric, după viziunea lui N. Manolescu. 
Un roman sobru, a cărei acțiune se au-
togenerează, părțile au independență dar 
au și unitate. E un roman tensionat care 
alunecă în tragic. Această concepție mo-
rală, această viziune  religioasă dă de fapt 
unitate, boala venerică transmisă eredi-

tar fiind văzută ca un blestem.” 
„ P a r c u r g â n d  V I C T O R I A 

SPERANȚEI, treci de la bucurie la 
exuberanță și de la erotism la senzuali-
tate, cu arta de a transpune realitatea în 
proză de foarte bună calitate. Vrei me-
reu să recitești anumite pasaje nu numai 
pentru a retrăi toate acele emoții, ci și 
pentru plăcerea descoperirii anumitor 
personaje sau descifrarea profundă a 
personalității lor. Modul în care isto-
ria trăită, istoria cotidiană s-a oglindit 
în destinul individual al evreilor a fost 
una dintre temele recurente și centrale 
ale creației sale” – a  spus Irina Airinei. 

Scriitoarea Madeleine Davidsohn a 
remarcat: „Proza lui Hedi Simon are 
o tristețe care îți pătrunde în suflet și 
mergi împreună cu ea până la dezno-
dământul bun. Pentru că Hedi este o 
persoană optimistă, o persoană pozitivă 

care, până la sfârșit îți dă 
satisfacția unei încheieri 
pe care ți-ai dorit-o.”  

Seara s-a încheiat în 
mireasma florilor dăru-
ite tuturor celor de față 
de decana de vârstă a 
poeților israelieni, Ma-
ria Găitan Mozes, cu 
speranța într-un an nou 
mai bun, întru unire, 
așa cum este câmpul cu 
flori. Așa să fie. 

VIVAT, CRESCAT, 
FLOREAT!
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Accident 
tragic

Alte șase persoane au fost 
rănite în accident, din care 
două au fost internate în 

stare critică la spitalul Tel Hasho-
mer. „La început, opt persoane au 
fost blocate în vehicul. Doar patru 
au reușit să se extragă iar patru au 
fost salvați prin descarcerare de 
pompieri”, a declarat un purtă-
tor de cuvânt al serviciilor Magen 
David Adom. 

Cei care și-au pierdut viața în 
acest accident și cei răniți erau 
muncitori palestinieni în drum spre 
muncă în Israel.
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Traficanţii de arme

Potrivit pur-
tătorului de 
cuvânt, tru-

pele Tzahal au de-
pistat sâmbătă trei 
suspecți care trans-
portau unelte de 
construcție în zona 
Văii Iordanului.

Soldații care au 
ajuns la fața locu-
lui i-au prins pe 

suspecți și au efec-
tuat percheziții în 
urma cărora au 
fost descoperite 
50 de arme, puști 
M-16 și muniție. 
Suspecții și dovezile 
au fost transferate 
agențiilor de securi-
tate pentru intero-
gări suplimentare.

Îndemnuri la anarhie

Abad al-Latif al-Qanoa, purtător 
de cuvânt al Hamasului, a so-
licitat Autorității Palestiniene 

(AP) să încheie coordonarea de securi-
tate cu Israelul.

El a avertizat, de asemenea, împotri-
va represaliilor pentru escaladarea sub 
formă de „atacuri” ale „coloniștilor” îm-
potriva arabilor din AP, inclusiv pentru 
agricultură, daune aduse locuințelor, 
graffiti și incendii.

El a numit „facerea de rău către ara-
bii din AP - o escaladare periculoasă 

care demonstrează teroarea statului si-
onist și extremismul acestuia”.

„Comportamentul sălbatic al efec-
tivelor de coloniști cere ca noi să ne 
ocupăm de ei, folosind toate mijloacele 
necesare pentru a oferi o undă verde 
bătăliei împotriva lor, pentru a proteja 
națiunea noastră”, a spus al-Qanoa.

Atacurile israeliene asupra civililor 
arabi sunt rare, dar ori de câte ori este 
suspectat un astfel de atac, suspectul 
evreu este arestat. Cu toate acestea, 
arabii aruncă zilnic bombe incendia-

re și pietre asupra mașinilor evreilor, 
majoritatea acestor atacuri rămânând 
nepedepsite.

În cazuri rare, un terorist sau com-
plicii săi sunt judecați de Autoritatea 
Palestiniană, pedepsele lor fiind de obi-
cei limitate la maximum câțiva ani de 
închisoare și la amenzi pe care Israelul 
nu îi poate obliga să le plătească.

Organizația teroristă Hamas a cerut public escaladarea „bătăliei” 
armate împotriva Israelului în „Cisiordania ocupată” - denumirea 
dată zonelor Yehuda și Shomron și cartierelor arabe din Ierusalim

Un purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare din Israel a declarat 
duminică seară că s-a zădărnicit sâmbătă o tentativă de contrabandă 

cu arme pe teritoriul israelian din Valea Iordanului - de-a lungul 
graniței estice a Israelului

Două persoane au fost ucise 
duminică dimineață în Ramat 

Gan, în coliziunea dintre o 
autoutilitară și un camion
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În vizită la Papa

Sa l l a m 
și Papa 
au dis-

cutat despre 
cea mai bună 
modal i tate 
de a promo-
va Nazaretul 
î n  r â n d u l 
t u r i ș t i l o r 
creștini, primarul promițând să numească una 
dintre străzile orașului după fondatorul ordinu-
lui franciscan, Sfântul Francisc - după care Papa 
este numit. El l-a invitat pe Papă ia parte în Israel 
la inaugurarea străzii.

Cei doi au discutat și despre posibilitatea con-
struirii primei universități a orașului, înființarea 
mai multor institute de învățământ în oraș și 
despre conflictul dintre Israel și palestinieni. 
Sallam i-a înmânat papei Francisc cheia orașului 
Nazaret, un certificat de reședință onorifică și un 
tricou al echipei de fotbal a orașului împodobit 
cu numărul 33, un număr care semnifică vârsta 
la care creștinii cred că Iisus a decedat.

Palestinienii în străinătate

Un purtător de cu-
vânt al Tzahalu-
lui a declarat  la 

începutul lunii decembrie 
că locuitorii din Gaza vor 
primi permise de călătorie 
în străinătate de Crăciun 
dar, din motive de secu-
ritate, vor fi împiedicați 
să intre în Israel sau în 
Cisiordania. Ulterior, ar-
mata și-a retras declarația, 
declarând că nu a fost luată încă o 
decizie finală.

Aproximativ 1.000 de creștini 
trăiesc în Gaza, alături de 2 mili-
oane de musulmani, iar numărul 
acestora este în continuă scădere.

Într-o scrisoare către coordo-
natorul activităților guvernamen-
tale din teritorii (COGAT), lide-
rii catolici au protestat împotriva 
respingerii cererilor de permise de 
călătorie.

„La fel cum este permis ca 
națiuni din întreaga lume să in-
tre în Beitlehem pentru a sărbă-

tori Crăciunul, este de asemenea 
dreptul creștinilor din Gaza să 
celebreze nașterea lui Isus în locul 
nașterii sale”, au declarat liderii 
catolici. „Solicităm autorităților 
israeliene să permită, fără întârzi-
ere, creștinilor din Gaza să meargă 
la Beitlehem pentru a sărbători 
vacanța”.

Din cele 950 de solicitări ale 
creștinilor din Gaza de a călători 
în străinătate, Tzahalul a apro-
bat 850, autorizațiile acordate 
permițând și călătoria în Iordania 
prin punctul de trecere a frontierei 
Allenby. 

Liderii catolici din Israel și Cisiordania au condamnat 
sâmbătă o decizie a autorităților israeliene de a-i împiedica 

pe creștinii din Fâșia Gaza să viziteze Beitlehem-ul de 
Crăciun

Vor alegeri la Ierusalim

„Nu vom fi niciodată de acord ca Ie-
rusalimul să nu fie inclus în alege-
rile palestiniene”, a spus Shtayyeh.

Într-un apel adresat ambasadorilor 
și consulilor străini, șeful cabinetului 

a declarat că Autoritatea Pa-
lestiniană solicită țărilor lor să 
intervină și să facă presiuni asu-
pra Israelului pentru a permite 
alegeri în Ierusalimul de Est. El 

a solicitat, de asemenea, ca aceste țări 
să ia parte la supravegherea procesului 
electoral.

Mazen a reînnoit recent angajamen-

tul de a organiza alegeri parlamentare în 
AP, alegeri care nu au avut loc din 2006, 
când Hamas a câștigat o majoritate 
covârșitoare. Mandatul de președinte al 
AP a expirat în 2009, dar Abu Mazen 
a rămas în funcție în absența alegerilor.

Partidul său, Fatah, a declarat luna 
trecută că Abu Mazen, în vârstă de 84 de 
ani, va fi „singurul candidat” la alegeri.

Liderul cabinetului Autorității Palestiniene (AP), Mohammad 
Shtayyeh, a declarat luni că președintele Abu Mazen a inițiat 

alegerile parlamentare și prezidențiale, a obținut acordul 
organizațiilor palestiniene, iar acum așteaptă răspunsul  

israelian la cererea sa de a permite ca alegerile  
să aibă loc în Ierusalimul de est

Primarul Nazaretului, Ali Sallam, a avut 
o audiență weekendul trecut cu Papa 

Francisc la reședința sa privată din Vatican, 
pentru discuții despre situația politică 
a Israelului, importanța Nazaretului în 
creștinism și o posibilă a doua vizită în 

Israel a șefului Bisericii Catolice
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Acad. prof. dr. Jean ASKENASY

Tableta zilei
Umorul

Umorul și vorbirea îl deosebesc pe om de toate ce-
lelalte animale. Au existat încercări speculative de 
a descrie prezența umorului la primatele hominide 

dar, până în prezent, poate fi socotit ca și vorbirea gândită o 
funcție specifică a ființei umane. 

Umorul, produs al progresului ființei umane, apare oda-
tă cu dezvoltarea neocortexului (creierului cel mai recent 
- cel frontal) și depinde de un spectru larg 
de factori între care cei mai importanți sunt: 
gradul de inteligență, vârstă, educație, gradul 
de cultură, constituția genetică, etnia, reli-
gia, localizarea geografică, ierarhia socială și 
economică, istoria poporului și multe altele. 

Umorul este o funcție a creierului pe care 
neuro-biologia modernă o poate testa dacă 
există sau nu. Când nu există, reprezintă nu 
defect în capacitatea de comunicare a omului. 
Ea poate fi măsurată. 

Există o scară largă de forme de umor, în-
tre care cele mai frecvente sunt: anecdota, sa-
tira, epigrama sau caricatura și fiecare om are 
afinități diferite pentru acestea. Un om poate 
găsi umorul într-o experiență pe care semenul 
lui o găsește plină de seriozitate și lipsită de 
orice urmă de umor. Umorul poate avea un 
caracter subtil, deseori insesizabil de marea 
majoritate, el trecând neobservat. El poate fi 
binevoitor, plin de blândețe, înțelegere și autocritic, plăcut, 
dar poate fi și dăunător, provocând jigniri chiar atunci când 
nu este caustic, transformând ironia în batjocură și cinism. 

S-au făcut studii ample asupra caracterului istoric al umo-
rului. Se susține că, în afara perioadei istorice, își pierde sa-
voarea, devenind depășit sau neadecvat, într-un cuvânt, fără 
haz. Otto Julius Bierbaum (1865 – 1910) susține că umorul 
istoric ia naștere în situații de criză politică, râsul fiind su-
papa soluțiilor greșite cărora oamenii le-au căzut victimă, 
încercând astfel să readucă voia bună și optimismul. 

La Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor 
Securității din România, s-a găsit în dosarul X, următorul 
denunț care spunea: „Permiteți-mi să raportez, în legătură cu 
glumele tendențioase ale profesoarei M.A. „A scăpat în ziua 
de 22.10.1976 următoarea glumă: Cum spune o surdomută, 
<<M-am născut în România>>: își dă cu pumnii în cap”. 

Multe personalități au fost pasionate de „fenomenul 
umor”; astfel, Christopher Fry (1907-2005), în scrierile sale 
dă o interpretare dramatică umorului, considerându-l un 

act intelectual de refugiu în fața deznădejdii. 
Rabelais (1532), în tripla sa calitate de medic, 
scriitor și preot, convins de strânsa asociere 
dintre starea de bine și umor, descrie râsul – 
în cartea sa, „Gargantua și Pantagruel“ – ca 
o reacție emoțională. 

Rezultatul final al umorului este efectul 
emoțional, fie el pozitiv sau negativ, ma-
nifestat motor prin surâs, râs, tristețe sau 
plâns. Marea majoritate a cercetătorilor 
umorului acceptă ca mecanism intim al lui 
„INCOMPATIBILITATEA”. Momentul 
incompatibilității este momentul când poves-
tea relatată te face să te aștepți la un anume 
rezultat și te trezești inopinat în fața contra-
rului! Incompatibilitatea sau incongruența 
momentului surpriză (Rothbart 1977), fie 
o multiplicitate de incompatibilități (Shultz 
1976), Pepicello and Weisberg (1983), 
Rothbart și Pien (1977). 

Exemplu: Un pacient venit la doctor, sună și întreabă 
prin vorbitor „doctorul e acasă?” tânăra și frumoasa soție 
răspunde: „nu, poți să intri!”. Textul te pune în situația 
relației doctor/pacient, și frivolitatea soției te pune în fața 
incompatibilității: surprinzătoarea frivolitate. Este un mo-
ment surpriză sau un moment al absurdului. 

Freud, în 1905, dezvoltă umorul pe larg și îi adaugă as-
pectele psihologice, scoțând în evidență eliberarea de energie. 
Psihanaliza interpretează descărcarea energiei psihice ca pe 
rezultatul unei lungi stări de tensiune provocată de concen-
trarea cognitivă urmată de momentul absurdului.

Trei persoane ajung la gară; mai sunt 20 de minute până 
vine trenul; așezați la restaurant, comandă 3 beri; mai sunt 
10 minute; mai comandă 3 beri; între timp, trenul se pune 
în mișcare și doi, cu un efort suprem, prind ultima ușă a va-
gonului și se suie. Al treilea, rămas în restaurant, izbucnește 
într-un hohot de râs interminabil. Chelnerul îl întreabă „de 
ce râdeți, ați pierdut trenul”? Omul răspunde: „ei au venit 
numai să mă conducă”!

Mă bucur că, în sfârșit,  
ți-ai găsit și tu un loc de muncă 

permanent

URNĂ  
DE VOT
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Israelul  
nu poate fi acuzat

Procuroarea Fatou Ben-
souda „a cerut judecă-
torilor CPI să confirmă 

posibilitatea ca Curtea să își 
exercite jurisdicția asupra Ci-
siordaniei, Ierusalimului de 
Est și Fâșiei Gaza” a declarat, 
într-un comunicat, șeful diplo-
mației americane Mike Pom-
peo. „Ne opunem ferm acestui 
lucru și oricărei alte acțiuni ce 
vizează Israelul în mod injust. 
Prin luarea acestei măsuri, procuratura recunoaște în mod 
expres că există întrebări juridice serioase cu privire la au-
toritatea Curții de a începe o anchetă’’, a adăugat el.

„Sunt convinsă că există o bază rezonabilă ce justifică 
declanșarea unei anchete” asupra situației din Palestina și 
că „au fost comise sau sunt pe cale să fie comise crime de 
război în Cisiordania și în special în Ierusalimul de Est și în 
Fâșia Gaza”, a anunțat vineri Bensouda într-un comunicat. 

Bensouda a deschis o anchetă preliminară în ianuarie 
2015 asupra acuzațiilor de crime de război și crime împo-
triva umanității în Israel și în teritoriile palestiniene, în 
urma războiului din Gaza din 2014.

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA COTIDIAN

Explozii în Damasc

Potrivit Ob-
servatoru-
lui  s irian 

pentru drepturile 
omului (OSDO), 
trei explozii au fost 
auzite la periferia 
Damascului, tirul de rachete având 
ca țintă „poziții ale regimului sirian și 
iraniene” din apropierea Damascului.

Televizorul de stat sirian nu a 

oferit alte detalii, 
dar locuitorii din 
Damasc au spus că 
au putut fi auzite 
explozii în apro-
pierea Capitalei. 
În Libanul vecin, 

avioane de război israeliene au fost 
detectate survolând spațiul aerian al 
țării în momentul atacurilor aeriene 
din Siria. 

Apărarea antiaeriană a Siriei a tras duminică seară asupra unor 
rachete israeliene și a doborât unul dintre „obiective” la periferia 

Damascului, a informat agenția oficială Sana

Un patriot adevărat

Premiul în valoa-
re de 1 milion 
de dolari este 

acordat în fiecare an 
unei persoane recu-
noscute pentru reali-
zarea profesională re-
marcabilă, contribuția 
la umanitate și angaja-
mentul față de valorile 

evreiești.
Sharansky s-a făcut remarcat în anii 70 ca dizident în Uni-

unea Sovietică, unde a lucrat îndeaproape cu activistul pentru 
drepturile omului și câștigătorul Premiului Nobel pentru pace, 
Andrei Sakharov.

El a fost membru fondator al grupului Helsinki, care a mo-
nitorizat abuzurile sovieticilor și a devenit unul dintre cei mai 
cunoscuți „refuznici”, adică evrei sovietici cărora li s-a refuzat 
permisiunea de a emigra în Israel.

În 1977, Sharansky a fost încarcerat pentru acuzații fabricate 
de spionaj pentru Statele Unite. A petrecut nouă ani în închisoa-
re, fiind închis în special la izolare. El a rezistat jucând partide 
de șah în minte devenind faimos pentru schemele inventate. 
Sharansky a fost eliberat într-un schimb de prizonieri în 1986, 
după o intensă campanie internațională, condusă de soția sa, 
Avital, și s-a mutat imediat în Israel.

În anul următor, el a condus o manifestație la Washington 
unde, în ajunul vizitei liderului sovietic Mikhail Gorbaciov, 
aproximativ 250.000 de evrei au cerut înce-
tarea persecuției evreilor sovietici și libertatea 
emigrării acestora. Gorbaciov a deschis ulterior 
granițele țării, dând drumul la aproximativ 1,6 
milioane de evrei să emigreze.

În Israel, Sharansky a petrecut peste un de-
ceniu ca parlamentar și ministru, promovând 
integrarea noilor imigranți în societatea israeli-
ană, abordând, de asemenea, o atitudine severă 
față de palestinieni. El s-a opus acordării unor 
concesii majore pentru aceștia susținând că 
Israelul nu poate face pace decât cu o entitate 
palestiniană democratică.

Sharansky a ocupat și funcția de președinte 
al Agenției Evreiești. A scris trei cărți și a primit 
o serie de recunoașteri de prestigiu, inclusiv cel 
mai mare premiu al Israelului, Premiul Israel, 
precum și Medalia de libertate prezidențială a 
Statelor Unite și Medalia de aur a Congresului.

Natan Sharansky, simbol al evreilor originari din 
Uniunea Sovietică, a fost distins cu prestigiosul 

premiu „Genesis 2020” pentru o viață care 
promovează libertățile politice și religioase

Statele Unite și-au exprimat vineri opoziția 
fermă față de orice acțiune a Curții Penale 

Internaționale (CPI) care ar viza Israelul, după 
ce procuratura CPI și-a anunțat intenția de 
a declanșa o anchetă asupra unor eventuale 
„crime de război” în teritoriile palestiniene

Mike PompeoMike Pompeo
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Justiţie nemiloasă

Tânăra de 26 de ani, Naama 
Issachar, a fost arestată în 
aprilie, în timp ce se afla în 

tranzit pe un aeroport din Mos-
cova, pe ruta din India spre Israel 
și a fost acuzată că transporta 9,5 
grame de canabis. Autoritățile ruse 
au acuzat-o de contrabandă cu dro-
guri și a fost condamnată la șapte 
ani de închisoare de o instanță 
din Moscova. Naama, care a fost 
prezentă la Tribunal închisă într-
o boxă de sticlă, a spus că a fost 
forțată să semneze documente în 
limba rusă, fără să știe ce înseamnă 
acestea. Ea a speculat că mărturisi-
rea ei finală ar fi putut fi fabricată, 
deoarece nu existau interpreți în 
cameră în momentul în care i s-a 
cerut să semneze mărturisirea.

Judecătorul a spus că ea a admis 
parțial o deținere ilegală de droguri 

și acuzația de contrabandă cu dro-
guri. Echipa sa de apărare a reite-
rat că fata nu avea nicio intenție 
de contrabandă ilegală cu drogu-
rile în timpul călătoriei. Apărarea 
a susținut, de asemenea, că tradu-
cătorii din timpul interogatoriului 
aveau cunoștințe slabe de engleză și 
nu-i puteau explica de ce era acuza-
tă. Prin urmare, echipa lui Naama a 
cerut instanței să anuleze sentința, 
deoarece dreptul ei de a avea un 
proces echitabil a fost încălcat.

Tribunalul rus a decis luni să lase neschimbată pedeapsa 
israelienei care a primit o condamnare de șapte ani în 

închisoare pentru infracțiuni cu droguri

Gaze israeliene

Acordul urmează să fie semnat la Atena de 
premierul grec, de omologul său israeli-
an Benjamin Netanyahu și de președin-

tele cipriot 
Nikos Ana-
stasiades.

Viitoa-
re a  c o n -
ductă ur-
mează să 
transporte 
gaz natural 
din cele trei țări, via Italia către restul Europei.

Israelul prevede să înceapă din 2025 livrările 
de gaz spre Europa prin gazoductul EastMed, ce 
urmează să aibă un traseu de aproape 2100 km, 
pornind din statul evreu spre Cipru, insula greacă 
Creta, Grecia continentală și ajungând în Italia.

Costurile proiectului ar putea depăși 6,5 mi-
liarde de dolari.

Cipru, Grecia și Israel vor semna la 2 
ianuarie 2020 un acord privind construcția 
așa-zisului gazoduct EastMed, a anunțat 

duminică biroul premierului grec Kyriakos 
Mitsotakis

„Am stopat creşterea preţului locuinţelor

Încă de la început, premierul Ne-
natyahu a spus că „situația Israelu-

lui în sectorul locuințelor nu e simplă, 
deoarece suntem una dintre cele mai 
mici țări din lume, dar cu o populație 
ce crește mai repede decât orice altă po-
pulație din lume.”

„E situația reală a ratei natalității 
populației evreiești și arabe din statul 
israelian. Oricine crede că rata natalită-
ții populației evreiești e mică, ar trebui 
să știe că anul trecut ea a depășit rata 
natalității populației arabe din Israel” a 
remarcat premierul.

„Israelul are o suprafață mică și o 
populație ce crește mai repede decât în 
aproape orice altă țară din lume. Prin 

urmare, rezultatul aproape automat e 
creșterea permanentă a prețului locu-
ințelor deoarece suprafața e limitată 
iar zonele preferate sunt limitate, adică 
exact situația în care ne aflăm în ultima 
jumătate de deceniu.”

„Când a preluat mandatul acum 
circa cinci ani, ministrul de finanțe 
Kahlon a încercat să ia problema sub 
conducerea sa și i-am pus la dispoziție 
o serie de mijloace pentru a face ceea 
ce era perceput atunci ca irealizabil – 
stoparea creșterii prețurilor locuințelor. 
Azi îi cer Ministrului de Finanțe analiza 
amplă și detaliată și prezentarea rezul-
tatului” a spus Netanyahu, prezentând 
graficul prețurilor.

„Ce s-a întâmplat aici, e o realizare 
uriașă pentru guvernul nostru” a afir-
mat Netanyahu. „Mergeți la minister, la 
echipa care a lucrat cu dumneavoastră. 
Vedeți tendințele. A existat o creștere 
bruscă a prețurilor locuințelor și acum 
circa trei ani, o stagnare care nu poate 
fi ignorată, în ciuda criticilor din par-
tea mass-media. E o realizare imensă 
a guvernului și a dumneavoastră și vă 
aplaud”.

Premierul Benjamin Netanyahu și Ministrul de Finanțe, Moshe 
Kahlon, au prezentat duminică, în deschiderea ședinței cabinetului, 

date despre prețurile locuințelor din Israel

Moshe Moshe 
KahlonKahlon
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Cu banii din cele 3 scrutine 
s-ar fi putut construi 5 spitale

Potrivit Asociației Producătorilor 
din Israel, întreruperea activită-
ții în Ziua Alegerilor costă eco-

nomia 1,5 miliarde șekeli potrivit unor 
estimări prudente, dar ar putea ajunge 
la 2 miliarde șekeli. 

Firmele care vor lucra în Ziua Alege-
rilor, vor fi nevoite să-și plătească anga-
jații cu 200% în plus în ziua respectivă, 
iar alte firme de pe piață vor primi o a 
patra zi liberă pentru a-și putea exercita 
datoria civică pe cheltuiala guvernului 
în mai puțin de un an, incluzând alege-
rile naționale și alegerile pentru consi-
liile locale și regionale.

Comitetul Electoral Central a primit 
un buget de 200 milioane șekeli pen-

tru activitatea de la scrutinul din 
septembrie, incluzând costurile 
camerelor de supraveghere și ale 
prezenței observatorilor la secțiile 
de votare – toate acestea destinate preve-
nirii fraudării procesului de votare. De 
data aceasta, el va primi fonduri supli-
mentare, iar costurile suportate de con-
tribuabili vor fi de 360 milioane șekeli.

La polul opus al ecuației, se preconi-
zează o creștere a vânzărilor, dat fiind că 
votanții vor profita de ziua liberă pen-
tru a lua cu asalt centrele comerciale. 
Asociația Producătorilor estimează că 
votanții vor cheltui circa 1 miliard de 
șekeli. Costul cumulat al ultimelor trei 
scrutine e estimat la 10 miliarde șekeli 

– sumă cu care s-ar fi putut construi 
cinci spitale ultra-moderne sau crește 
ajutoarele încasate de circa un milion 
de cetățeni vârstnici aflați în dificultate 
sau construi săli de clasă, pentru a da 
doar câteva exemple.

Înalți oficiali din Ministerul de Fi-
nanțe au declarat marți că „un al treilea 
scrutin e o risipă de bani care ar fi pu-
tut fi cheltuiți în alte locuri și, în ciuda 
creșterii cu 2% a populației, nu se poate 
decide un nou buget de stat până la in-
vestirea noului guvern.”

Costul imediat al economiei israeliene pentru organizarea celui 
de-al treilea scrutin în decurs de mai puțin de un an e estimat 

la 3,8 miliarde șekeli

Autobuzul ucigaş

Ac c i -
d e n -
t u l 

s-a produs 
în apropiere 
de intersecția 
Bedek, pe au-
tostrada 40, 
lângă Yehud, 
când un autobuz Egged s-a răsturnat  lângă o stație 
de autobuz.

Patru dintre cele 15 persoane rănite au fost ulteri-
or declarate decedate, în timp ce alte două, o femeie 
de 19 ani și o femeie de 67 de ani, au fost rănite grav. 
Alte 12 persoane au suferit răni ușoare.

Victimele au fost transportate la Spitalul Assaf 
Harofe din Tzrifin, la Spitalul HaSharon din Petah 
Tikva și la spitalul Sheba Tel Hashomer din Ramat 
Gan.

Patru persoane au fost ucise și încă 14 
au fost rănite într-un accident de autobuz 

duminică seara în centrul țării

Parcare gratuită 

Pentru a beneficia 
zilnic de ora de 
parcare gratuită, 

locuitorii trebuie să se 
înscrie pe website-ul mu-
nicipalității și să atașeze 
documentele relevante. 
După încheierea proce-
sului de înregistrare, per-
soana va primi mesajul 
„V-ați înscris cu succes la prima oră de parcare gratuită. Reducerea 
va fi activată în cel mult 48 ore de la primirea acestui SMS.”

Parcarea gratuită se acordă pe baza semnelor rutiere municipale 
și condiționată de utilizarea aplicațiilor Pango sau Cellopark unde 
cetățenii pot vedea dacă au dreptul la o oră de parcare gratuită. În 
plus, posesorii de carduri „Jerusalemite” vor beneficia de o reducere 
de 20% pentru fiecare oră de parcare de după prima oră.

Primarul Ierusalimului, Moshe Lion a spus: „După un an de 
muncă asiduă, sunt încântat și fericit să-i anunț pe locuitorii Ieru-
salimului că, începând de la 1 ianuarie, vor fi eligibili pentru o oră 
de parcare gratuită.”

Luni, municipalitatea din Ierusalim a anunțat că, începând 
de la 1 ianuarie 2020, locuitorii capitalei vor fi eligibili 

pentru o oră de parcare gratuită în zonele orașului
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Papa a împlinit 83 de ani

Jorge Mario Bergoglio, după numele 
său de mirean, s-a născut în Argenti-
na în familia unor imigranți italieni.

Oameni din lumea întreagă l-au săr-
bătorit de aproape sau de departe pe su-
veranul pontif care a fost nevoit să sufle 
în zeci de lumânări, aproape la fiecare 
eveniment la care a participat în ultimele 
zile.

Papa Francisc a anunțat marți schim-
bări în modul în care Biserica Romano-
Catolică tratează cazurile de abuz sexual 

asupra minorilor, eliminând regula 
„secretului pontifical” invocat dese-
ori de biserică.

„Secretul pontifical”, numit une-
ori și secretul papei, este o regulă de 
confidențialitate care protejează in-
formațiile sensibile referitoare la gu-
vernarea bisericii universale.

Chiar dacă a ridicat secretul pontifi-
cal, papa argentinian impune totuși un 
minim de atenție, cerând ca „informa-
țiile” despre aceste cazuri să fie „tratate 

astfel încât să garanteze securitatea, in-
tegritatea și taina spovedaniei, pentru a 
proteja buna reputație, imaginea și con-
fidențialitatea tuturor celor în cauză, mai 
ales că unii pot fi acuzați pe nedrept”.

Condamnat la 
închisoare

Din sentința de un an în închisoare, 8 luni au 
fost cu suspendare, însemnând că Lombard 
va petrece în spatele gratiilor până la 4 luni. 

De asemenea, el a primit o amendă de 15.000 de 
euro.   Compania Orange, cunoscută la vremea sinu-
ciderilor sub denumirea de France Telecom, a fost, 
de asemenea găsită vinovată de aceeași acuzație și 
amendată cu 75.000 de euro. Între 2008 și 2009, 35 
de angajați ai France Telecom (Orange) s-au sinucis, 
unii dintre ei invocând un „management al terorii”, 
menit să îi facă să părăsească compania.

Papa Francisc a împlinit săptămâna aceasta 83 de ani

Un tribunal din Franța l-a condamnat pe 
fostul director executiv al companiei de 
telecomunicații Orange, Didier Lombard, 
la un an de închisoare, după ce l-a găsit 
vinovat de „hărțuire morală”, într-un caz 

care are legătură cu o serie de sinucideri ale 
angajaților companiei, la sfârșitul anilor 2000

Hanuka în România

„Atât de mulți au fost nevoiți să plece din România. Când mergi 
în multe localități, de la Sighet la Dorohoi, Botoșani, vezi prac-
tic civilizația în mare parte născută prin muncă, prin efortul 

și priceperea 
evreilor care 
au trăit în Ro-
mânia. Știu că 
în Israel sunt 
foar te  mul-
ți cetățeni ai 
statului Israel 
care au plecat 
din România 
pe care oricând 
îi așteptăm cu 
bucurie să treacă și pe acasă”, a afirmat șeful executivului român.

Orban a participat la ceremonia de Hanuka, alături de președin-
tele Klaus Iohannis, de vicepremierul Raluca Turcan, de președin-
tele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, ambasadorul Israelului, 
David Saranga și membri ai comunității evreiești.

Ceremonia a fost deschisă de președintele Federației Comunită-
ților Evreiești din România, Aurel Vainer, care a amintit că Hanuka 
se numește și „Săptămâna luminilor”.

Hanuka marchează rededicarea Templului din Ierusalim în urma 
victoriei revoltei conduse de frații Macabei asupra monarhiei seleu-
cide, care încerca să distrugă religia iudaică și să elenizeze popoarele 
de sub dominația sa.

Premierul României, Ludovic Orban, a declarat, duminică, 
la Templul Coral din București, la ceremonia de Hanuka, 

faptul că „bogăția constă în diversitate” și a vorbit despre 
comunitatea evreilor din România

Ludovic Ludovic 
OrbanOrban

Papa Papa 
FranciscFrancisc

Didier Didier 
LombardLombard
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Frământări în India

Mo d i  a 
a c u z a t 
de ase-

menea principalul 
partid de opoziție 
indian, Partidul 
Congresului, de 
indulgență față de 
violențele care au 
însoțit manifestați-
ile și de răspândirea 
de „zvonuri conform cărora toți musulmanii vor fi trimiși în 
lagăre de detenție. Toate aceste povești privind lagărele de 
detenție sunt minciuni, minciuni și iar minciuni”, a asigurat 
premierul.

Legea privind cetățenia adoptată pe 11 decembrie de Par-
lamentul indian și care facilitează obținerea cetățeniei indiene 
de către refugiații din Afganistan, Bangladesh și Pakistan, cu 
excepția musulmanilor, a fost considerată discriminatorie față 
de musulmani, declanșând una din cele mai vaste mișcări de 
contestare din ultimii ani din India, țară unde comunitatea 
musulmană reprezintă circa 14% din populație, respectiv 200 
de milioane din cele 1,3 miliarde de locuitori.

Premierul indian Narendra Modi a încercat duminică 
să-i liniștească pe musulmanii din țară, în fața 

preocupărilor privind noua lege a cetățeniei, care a 
dus la manifestații violente soldate cu cel puțin 25 
de morți și a pus presiune asupra guvernului său 

naționalist hindus

Renunţă la pensie

Șeful statului, care și-a 
sărbătorit sâmbătă 
împlinirea vârstei de 

42 de ani, și al cărui man-
dat se încheie în 2022, a 
decis totodată să nu facă 
parte, în viitor din Consi-
liul Constituțional fran-
cez. Foștii șefi de stat sunt 
membri de drept pe viață 
ai Consiliului și primesc 
o indemnizație în valoa-
re de 13.500 de euro pe 
lună.

Macron devine astfel primul președinte care renunță 
la pensia pe viață la care are dreptul, după ce pleacă din 
funcție.

Pensia unui fost președinte este în valoare de 6.220 
de euro brut pe lună. Potrivit unei legi din 1955, această 
pensie nu este condiționată de vârstă și nici de vreun 
plafon al veniturilor.

Potrivit Palatului Elysee, în virtutea coerenței, legea 
din 1955 urmează să nu se mai aplice niciunui preșe-
dinte în viitor.

Emmanuel Macron a renunțat la viitoarea sa 
pensie de președinte - în valoare de 6.220 de 

euro brut pe lună -, a anunțat Palatul Elysee în 
a 17-a zi de grevă în Franța împotriva  

reformei pensionării

Diplomaţi expulzaţi în secret

Cel puțin unul dintre ei este sus-
pectat de autoritățile americane 
a fi agent chinez de informații, 

a adăugat cotidianul, care citează mai 
mulți oficiali americani sub anonimat, 
evocând primele expulzări de diplomați 
chinezi pentru spionaj în ultimii peste 
30 de ani. 

Incidentul, pe fondul războiului 
comercial și, dincolo de asta, al con-
fruntărilor dintre primele două puteri 
economice ale planetei, a avut loc în 
septembrie într-o „instalație sensibilă” 
în apropiere de Norfolk, Virginia, care 

adăpostește forțe speciale, con-
form relatării publicate de cotidi-
anul american.  

Doi responsabili ai Ambasadei 
Chinei la Washington, însoțiți de 
soțiile lor, s-au prezentat cu mași-
na la postul de control al bazei dar, 
în lipsa autorizației, li s-a refuzat accesul 
de agentul de serviciu. În loc să plece, 
vehiculul a continuat drumul spre bază, 
scăpând de controlul militarilor ameri-
cani și, în final, a fost blocat de camioane 
care i-au tăiat calea.  

Motivul acestei tentative de intruziu-

ne nu a fost clarificat, dar oficialii ame-
ricani cred că diplomații chinezi voiau 
să studieze dispozitivele de securitate. 
Aceștia din urmă au invocat o greșeală, 
susținând că nu știu bine engleza și nu 
au înțeles instrucțiunile, ceea ce nu a 
convenit interlocutorilor americani.

Statele Unite au expulzat „în secret“ doi diplomați chinezi care 
au încercat în septembrie să intre într-o bază militară din statul 

american Virginia, a anunțat duminică The New York Times

Narendra Narendra 
ModiModi

Emmanuel Emmanuel 
MacronMacron
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Cultivatori de droguri 

În plus, au fost arestate nouă 
persoane iar alte trei reținute de 

Unitatea Națională de Combatere 
a Formelor Grave de Criminalitate 
Internațională, cunoscută sub de-
numirea Lahav 443, sub bănuiala 
de trafic de droguri.

Potrivit poliției israeliene, razi-
ile și capturile au avut loc în trei 
orașe din centrul țării: Holon, Tel 
Mond și Ramat Yishai. De aseme-
nea, poliția a găsit materiale de am-
balare, echipamente de recoltat și o 
cantitate mare de flori de marijuana 
uscate, gata de distribuție.

Se pare că suspecții implicați 
răspundeau de gestionarea opera-
țiunii de cultivare, de la procesul 
inițial de creștere a plantelor până 
la eventuala distribuție pe piață și 
către dealeri.

O purtătoare de cuvânt a poli-
ției israeliene a declarat în legătură 

cu raziile că poliția „va continua să 
se axeze pe aplicarea legii vizavi de 
această problemă gravă pentru de-
mascarea crimelor ce pun în peri-
col siguranța publică și aducerea în 
fața justiției a celor ce comit aceste 
această infracțiune.”

Raziile au fost organizate după 
reprimarea distribuției și comerci-
alizării marijuanei în Israel. În luna 
martie, poliția israeliană s-a infil-
trat și a arestat 42 suspecți impli-
cați în Telegrass, o renumită rețea 
de distribuție a canabisului formată 
din zeci de administratori și distri-
buitori și aprox. 100.000 membri.

Trei operațiuni de cultivare a marijuanei evaluate la aprox. 
13 milioane șekeli au fost supuse unei razii efectuate vineri 
de poliția israeliană, ocazie cu care au fost confiscate 1.800 

răsaduri și sute de kilograme de plante de canabis

Exportul de gaze

Anunțul vine cu doar câ-
teva zile înainte ca zona 
productivă de gaz Levi-

athan din Israel în Marea Medi-
terană să fie „în lucru”.

Ministrul Energiei, Yuval Ste-
initz, a numit permisul drept un 
„reper istoric” pentru Israel. El 
a spus că este cel mai important 
proiect de cooperare economică 
între țările vecine, de când au semnat 
un acord de pace în 1979.

În afară de beneficiile economi-
ce, promisiunea de export a gazului 
pare să fi ajutat Israelul să se apro-
pie de guvernele arabe și de alte țări 
mediteraneene.

Israelul a semnat anul trecut o 
tranzacție de 15 miliarde de dolari 
pentru a oferi Egiptului 64 de mi-
liarde de metri cubi de gaz pentru o 
perioadă de 10 ani, care va ajuta cele 
două țări în a deveni factori regionali 
ai energiei.

Israelul a devenit luni un important exportator de energie, 
după ce a semnat un acord  de export de gaze naturale în Egipt

Un kanion uriaş 

Centrul e situat la joncțiunea Vulcan 
ce leagă Haifa de Nord, ocupând o 
suprafață de 150.000 mp dintre care 

65.000 mp sunt construiți și arendați.
Noua clădire în care s-au investit 80 mili-

oane șekeli, va purta numele răposatului Mot-
ti Sela, fostul președinte al grupului Propri-
etăților Ashtrom și fost partener în procesul 
de dezvoltare și modernizare a complexului. 
Clădirea va cuprinde filiale uriașe ale unor 
mărci de top.

Haim Horesh, directorul complexului 
Outlet a declarat că „noua clădire e o com-
pletare strategică a magazinelor outlet din 
zonă, destinată extinderii semnficative a sor-
timentului de mărci, cu magazine uriașe și 
prețuri reduse cu 50-70% la toate produsele, 
așa cum se practică în magazinele outlet din 
străinătate. „Contrar tendinței din Israel și 
lumea întreagă unde lanțurile și mărcile își 
închid magazinele, în zona Golfului Haifa ele 
continuă să deschidă magazine imense.”

Principala categorie de cumpărături din 
complex se referă la articole la modă și încăl-
țăminte, prin vânzarea câtorva zeci de mărci 
israeliene și internaționale, toate la prețuri 
reduse. Următoarea categorie e spațiul de de-
sign casnic cu 20.000 mp, iar a treia catego-
rie divertismentul, restaurantele și magazinele 
alimentare.

Complexul în aer liber Outlet din Golful 
Haifa, deținut de Grupul de Proprietăți 

Melisron și Ashtrom, finalizează 
ultimele detalii legate de ocuparea noii 
sale clădiri de 10.000 mp care va fi cel 
mai mare complex outlet în aer liber 

din nordul Israelului
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O viaţă în datorii

Cinci la sută 
dintre aces-
t e  g o s p o -

dării nu au depus 
suficienți bani la 
bancă și li s-a blocat 
accesul la cont cel 
puțin o dată în ulti-
mul an. De asemenea, statis-
ticile au arătat că 2,5% din-
tre gospodării nu au un cont 
bancar, dintre care 13% din 
gospodăriile arabe și 1% 
din gospodăriile evreiești. 
În plus, 51% dintre gospo-
dăriile arabe au declarat că 
niciunul dintre membrii fa-
miliei nu are carduri de cre-
dit, comparativ cu 11% din 
gospodăriile evreiești.

23% dintre gospodări-

ile israeliene au o ipotecă 
în comparație cu doar 4% 
dintre gospodăriile arabe, cu 
explicația că la arabii există 
o tradiție de moștenire sau 
construcție a caselor de fa-
milie, care nu suportă dato-
rii sau credite ipotecare.

Aproape jumătate (44%) 
din familiile cu copii sub 
18 ani au o ipotecă, pre-
cum și 27% din familiile 
monoparentale.

Peste 42% dintre familiile israeliene cu cel puțin 
un cont bancar au fost înregistrate cu minus 

la bancă, a arătat un sondaj realizat de Biroul 
Central de Statistică (CBS)

Combaterea poluării

Costul estimat al re-
staurării terenului 
din jurul rafinăriilor 

e estimat la câteva sute de 
milioane de șekeli din cauza 
puternicului efect al produ-
selor chimice asupra terenu-
lui, după deschiderea rafină-
riilor în 1934.

Râul Kishon are legătură 
cu Golful Haifa – unul din 
cele mai poluate locuri din 
țară datorită concentrației 
mari de fabrici din zonă, a 
traficului intens, a activității 

portuare și a condițiilor cli-
matice și topografice care în-
greunează și mai mult elimi-
narea materialelor poluante.

De-a lungul timpului, 
Ministerul Protecției Me-
diului s-a străduit să reducă 
elementele poluante din regi-
une dar, datorită industriali-
zării masive din Golf, polua-
rea e încă excesivă. Localnicii 
și câteva organizații de pro-
tecție a mediului încearcă 
fără succes de câțiva ani să 
forțeze fabricile să se mute 

din zonele popu-
late ale orașului. 
Acum, popula-
ția se bucură, în 
sfârșit, de sprijin din partea 
ministerului de resort.

Directorul-general al Mi-
nisterului Protecției Mediu-
lui, Guy Samet, i-a trimis o 
scrisoare șefului Cabinetului 
Premierului, Ronen Peretz, 
declarând sprijinul ministe-
rului „pentru evacuarea trep-
tată a complexului petrochi-
mic din Golful Haifa, totul 

sub supraveghere strictă pen-
tru a asigura desfășurarea în 
siguranță a procesului.”

Samet a avertizat că, da-
torită scăderii consumului 
petrolului rafinat, rafinării-
le s-ar putea închide în cu-
rând, fiind abandonate fără 
nicio supervizare, provocând 
deteriorarea infrastructurii 
și daune ireversibile asupra 
mediului. 

Pentru prima oară în istoria Israelului, Ministerul Protecției 
Mediului a adoptat o poziție fermă împotriva rafinăriilor de petrol 
situate pe țărmul râului Kishon din Haifa, prin transmiterea către 

Cabinetul Premierului a unei solicitări de închidere a rafinăriilor, la 
cererea ministrului Zeev Elkin

Inegalitatea dintre sexe

Salariul mediu 
lunar  b r u t 
pentru bărbați 

a fost de 12.498 
șekeli în 2018, iar 
salariul mediu lunar 
brut pentru femei a 
fost de 8.546 șekeli. 
Salariul mediu net 
lunar pentru bărbați 
în 2018 a fost de 
9.207 șekeli și 6.672 de șekeli pentru femei.

O parte din acest decalaj se datorează numărului mai mic 
de ore în care femeile lucrează în medie. Atunci când com-
parăm veniturile pe oră, diferența salariului mediu din 2018 
pentru bărbați și femei este de 16%, față de 15,8% în 2017.

Salariul mediu în Israel în 2018 a fost în creștere cu 6,3% 
față de 2017. Angajații au lucrat în medie 40,9 ore pe săptă-
mână, iar salariul mediu pe oră a fost de 61,70 șekeli.

Salariul mediu brut lunar al unui israelian evreu în 2018 
a fost de 11.191 șekeli, în comparație cu salariul mediu brut 
lunar al unui israelian arab, care a fost de 7.338 șekeli.

Inegalitățile de gen reflectate în salariile  
din Israel s-au extins în 2018,  

transmite Biroul Central de Statistică
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POEZIE ROMÂNEASCĂ ÎN ȚARA SFÂNTĂ
ÎNDEMN de Silviu SANIE

Grădină, sanctuar, bijuterie vie, 
Loc de rememorări și nostalgie,
Parcursul pământean apare-n altă 

haină
În preajma poeziei și a ei taină.

Asachi, un Da Vinci moldav, 
Inginer, talent polivalent, chip grav,
Simbolul legii ce l-a proiectat,
În Parc l-a înălțat nu la Palat. 

Și Obeliscului, stâlp între cer și glie
Cu patru lei, în patru zări ca temelie,
Un mare iubitor de poezie, un Tei
I-a devenit prieten de idei.

Căci poezia respiră greu in tiranie
Și nu-i priește o controlată fantezie;
Se scrie cu o neînfrânată vrere
Iar drumul către oameni să n-aibă 

bariere.

Bătrânul tei cu cingătoarea lui de fier

N-a fost sfințit prin trăsnetul din cer;
Seva ce-i dă o viață-n veșnicie, 
I-au dăruit-o glăsuitori prin poezie. 

Trăind secvențe din Luceafăr, dure,
Cu înfruntări deschise sau din văi 

obscure,
Mihai și Veronica veneau la „Teiul lor”
Ca la un tăcut și sigur Confesor. 

Pseudoepigonul, din a veciei sferă
S-ar lumina să vadă că și în astă eră
Vestitul Tei al Iașului în devenire
Rămas-a receptacol de poezie și iubire.

Gânduri, pași, trăiri, speranțe
Risipite pe alei,
Greu de-ncolonat în ștanțe
Ca imagini și idei.

De ajungi la Iași
Să mergi la Tei
Și la Piatra peste Lei!

Aliaua - un succes

Din acest număr, 
43,7% au imi-
grat din 1990, 

când evreii din statele 
sovietice au fost în final 
lăsați să plece, odată cu 
prăbușirea URSS.

În 2019, Israel a sa-
lutat 37.200 de noi 
imigranți, dintre care 
28.100 au fost olim ha-

dashim, o creștere de 6,6% față de anul 2018. Raportul arată că majo-
ritatea olimilor au fost de sex feminin cu vârste între 15 și 64 de ani.

Țările din care au sosit cei mai mulți olimi în 2019 au fost Rusia 
(10.500 de persoane), Ucraina (6.400 de persoane), S.U.A. (2.400 de 
persoane) și Franța (2.400 de persoane).

Majoritatea olimilor și-au exprimat mulțumirea cu viața lor (85%), 
comparativ cu 92% dintre evreii israelieni. Cu toate acestea, mult mai 
puțini sunt mulțumiți de statutul lor economic. Doar 55% au declarat 
că sunt mulțumiți de situația economică actuală. Puțin peste jumătate 
(52%) au declarat că sunt mulțumiți de salariile lor, 73% spunând că 
își pot suporta cheltuielile lunare. 

Criză evitată

Israelul a rămas fără un guvern permanent și 
nu are nici un buget de stat pentru 2020, 
adică ministerele sale după lege revin la bu-

getul anului anterior fără alte cheltuieli noi. Mii 
de pacienți ce suferă de tot felul de afecțiuni, s-au 
temut că acest lucru va însemna lipsa banilor ne-
cesari pentru acoperirea noilor medicamente sau 
tehnologii medicale ce le-ar putea salva sau îm-
bunătăți viețile.

„Sunt vești importante pentru persoanele bol-
nave și pentru sistemul sanitar” a declarat Minis-
trul Adjunct al Sănătății, Yaakov Litzman după ce 
ministerele sănătății și de finanțe au făcut rost de 
bani. Litzman nu a specificat proveniența banilor.

Pe 11 decembrie, grupurile de pacienți au 
insistat pe lângă legiuitori să aloce de la buget 
fonduri suplimentare înaintea termenului de la 
sfârșitul anului. „E de neînțeles ca situația (politi-
că) din țară să pună în pericol capacitatea copiilor 
mei de a vedea” a spus Aharon Kabesa, tatăl a doi 
copii ce suferă de o afecțiune rară a retinei care 
poate duce la orbire. 

Bugetul anual al Israelului e de circa 54 mi-
liarde șekeli. O dată pe an, pacienții, doctorii și 
companiile farmaceutice cer includerea în „co-
șul de medicamente” a sute de tratamente noi. 
O comisie a Ministerului Sănătății evaluează și 
alege câteva din acestea, examinând aspecte ca 
eficacitatea, frecvența și costul. 

Duminică, miniștrii noștri au evitat o 
criză a sistemului sanitar, adoptând 

în ultima clipă alocarea sumei de 500 
milioane șekeli pentru plata unor 

medicamente noi ce pot salva viețile a 
mii de pacienți

Israelul a „absorbit” aproximativ 3,3 milioane de imigranți 
de la crearea sa în 1948, a declarat Biroul Central de 

Statistică (CBS) într-un raport dat publicității luni
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Crăciunul - sărbătoarea creştinilor

Crăciunul a început 
să fie serbat de către 
creștini la 25 decem-

brie, după cel puțin trei seco-
le de la începerea misiunii de 
evanghelizare a apostolilor, 
anume începând cu secolul 
al IV-lea în Vest și începând 
cu cel de-al V-lea secol în Est. 
Inițial, sărbătoarea nașterii 
lui Hristos era ținută la 6 ia-
nuarie, istoricii știind azi că 
ea se celebra deja în anul 336 
e.n., la Roma.

În primele două secole 
creștine, a existat o puternică 
opoziție la celebrarea zilelor 
de naștere ale martirilor și a 
lui Iisus. Numeroși Părinți ai 

Bisericii au emis comentarii 
sarcastice privitoare la obice-
iul păgân de a celebra zile de 
naștere când, de fapt, sfinții 
și martirii trebuiau, în viziu-
nea lor, să fie celebrați la data 
matiriului lor, adică la data 
„adevăratei lor nașteri” din 

perspectiva bisericii.
Mulți creștini ai primelor 

secole erau scandalizați și de 
veselia și festivismul celebră-
rii, pe care îl vedeau ca fiind 
o reminiscență a păgânismu-
lui, în special al Saturnaliilor 
romane. Ei aveau dreptate să 
afirme asta: plasarea sărbă-
torii nașterii lui Isus Hristos 
din momentul în care aceas-
ta a început să fie celebrată 
de creștini, exact la finele lui 
decembrie sau începutul lui 
ianuarie (adică 25 decembrie 
sau 6 ianuarie), se datora co-
pierii tradițiilor păgâne, căci 

Ev a n g h e l i a 
nu dă nici un 
detaliu despre 
data nașterii 
lui Isus.

Din mo-
tive politice, 
așa cum su-
gerează isto-
ricul Edward 
Gibbon, ier-

arhia creștină a considerat 
copierea sărbătorilor și a ritu-
rilor păgâne ca fiind soluția 
răspândirii accelerate a cultu-
lui lor în mase, mase care pe 
atunci erau puternic atașate 
vechilor sărbători și practici 

rituale păgâne.
Factorul pentru care 

primii creștini au ales 
datele de 25 decembrie 
sau 6 ianuarie ca mo-
ment al nașterii Fiului 
lui Dumnezeu, a fost 
deci că la aceste date, 
în lumea romană, ger-
manică și orientală, se 
celebrau diverse date 
de naștere ale zeilor 
păgâni.

O sărbătoare popu-
lară la Roma, celebra pe 

25 decembrie nașterea Soare-
lui neînvins (Dies Solis Invic-
ti Nati, Deus Sol Invictus), ca 
simbol al renașterii soarelui și 
alungării iernii (ca și Satur-
naliile). Odată ce creștinii au 
abandonat celebrarea nașterii 
Fiului lui Dumnezeu pe 6 ia-
nuarie optând pentru data 
de 25 decembrie, scriitorii 
creștini fac frecvente legături 
între renașterea soarelui și 
nașterea lui Hristos.

Creștinii secolului al III-
lea credeau că creația lumii a 
avut loc la echinocțiul de pri-
măvară, pe atunci plasat pe 
25 martie; prin urmare, noua 
creație prin „întruparea lui 
Hristos” (concepția), trebu-
ia, în viziunea lor, să aibă loc 
tot pe 25 martie, moment de 
la care numărându-se 9 luni 
(sarcina, gestația) se obținea 
data de 25 decembrie.

*
Despre obiceiul bradului 

de Crăciun nu se știe exact 
de unde a luat naștere. Se 
bănuiește că pomul de Cră-
ciun ar fi apărut pentru prima 
dată la popoarele germanice 
iar cu timpul, acest obicei a 
intrat și în tradiția creștină.

În România, bradul de 
Crăciun a fost împodobit 
pentru prima dată în palatul 
regelui Carol I de Hohen-
zollern, în anul 1866 iar de 
atunci, românii au preluat 
această tradiție.

Bradul de Crăciun era 
împodobit, la început, cu 
fructe, flori de hârtie sau 
biscuiți. În timp, s-a trecut la 
ornarea acestuia cu fel și fel 
de minunății, printre care: 
globulețele de sticlă, beteală, 
bomboanele de ciocolată și 
instalațiile luminoase.

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA TRADIȚII

Aveai părul lung până la cer
de Emil Brumaru

Aveai părul lung până la cer,
Atârnai de dânsul pe pământ.
Mă gândeam să-ți mângăi tru-

pul sfânt,
Sânii cu sfială să ți-i cer.

Coapselor închise să mă-nchin,
Să le-ating, uimit ce albe sunt,

Doar cu floarea grea a unui crin
Să le-mbrățișez, îngenunchind.

Și apoi, ca fluturii să pier,
Luat de dup-amiază și de vânt.
Aveai părul lung până la cer,
Spânzurând de dânsul pe 

pământ.

NESTEMATE POETICE - culese de Ady Covaliu 

Crăciunul sau Nașterea Domnului (nașterea lui 
Iisus Hristos) este o sărbătoare creștină celebrată 

la 25 decembrie (în calendarul gregorian) sau 7 
ianuarie (în calendarul iulian) în fiecare an. Ea 
face parte din cele 12 praznice împărătești ale 
bisericilor de rit bizantin. În anumite țări, unde 

creștinii sunt majoritari, Crăciunul e de asemenea 
sărbătoare legală, iar sărbătoarea se prelungește 

în ziua următoare, 26 decembrie: a doua zi 
de Crăciun. De la debutul secolului al XX-lea, 

Crăciunul devine și o sărbătoare laică, celebrată 
atât de către creștini cât și de către cei necreștini, 

centrul de greutate al celebrării deplasându-se 
de la participarea în biserică la rit, spre aspectul 

familial al schimbului de cadouri sau, pentru copii, 
„a darurilor de la Moș Crăciun.”
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Arie KUPFERSCHMIDT

Pericopa cetăţeanului  
de rând

Necesitatea de a co-
lecta informații le-
gate de situația po-

litică a unui stat vecin este 
menționată încă din Tanah, 
atunci când Moshe - elibe-
ratorul poporului evreu din 
sclavia egipteană – ajuns în 
apropierea teritoriilor făgă-
duite poporului evreu de 
către Divinitate, a trimis 
„meraglim” (spioni) pentru 
a culege informații legate de 
teritoriile respective. 

Acțiunea de spionaj și contraspionaj 
este o parte integrală din cadrul fiecă-
rui stat independent. Israelul nu face 
excepție în acest domeniu și unități de 
spionaj au fost create și în timpul când 
Anglia stăpânea fosta Palestina. Conco-
mitent în acea perioadă, locuitorii evrei 
au organizat unități de autoapărare care 
au devenit, odată cu crearea statului, 
ARMATA ȚĂRII. 

Unitățile de colectare a informațiilor 
erau îndreptate atât asupra organelor 
coloniale britanice, cât și împotriva 
țărilor arabe sau a coloniilor arabe din 
Levant. 

Una dintre misiunile acestor unități 
din țările arabe era și aceea de a orga-
niza emigrările evreilor, acestea fiind 
limitate de imperiul britanic. Fiind 
înconjurați de nenumărate țări musul-
mane a căror limbă era araba, și centre-
le de colectare a informațiilor, în ma-
joritatea lor, erau tot în această limbă. 
În momentul în care au fost deschise 
granițele țărilor arabe în fața influenței 
ruse (în trecut Uniunea Sovietică), aces-
te centre de colectare a informațiilor 
au început să culeagă informații și în 
limba rusă. Bineînțeles că informațiile 
erau efectuate atât de armată, cât și de 
unitățile civile. 

Aceste centre de strângere a 

informațiilor s-au specializat în pro-
bleme bine definite și responsabilul fi-
ecărei unități pregătea zilnic o dare de 
seamă care era prezentată guvernului. 
Problemele legate de raportare și apre-
cierea celor prezentate guvernului, au 
fost în centrul analizărilor celor petre-
cute în ajunul războiului de Iom Kipur. 

Există o discuție continuă între or-
ganele de colectare și organele politice, 
despre informațiile care pot fi publica-
te în mass-media cotidiană. Bineînțeles 
că decizia absolută în acest domeniu, 
este luată de conducerea politică, adică 
GUVERNUL. 

Trebuie menționat că guvernul poa-
te împiedica publicarea în mass-media 
cu ajutorul cenzurii statului sau în alte 
cazuri și prin decizie juridică. Toți cei 
care au lucrat, fie ca militari, fie ca 
civili în aceste unități de colectare de 
informații, în momentul terminării mi-
siunii lor, sunt căutați de firme private 
de informații, firme de detectivi parti-
culari, pentru a se folosi de experiența 
lor în acest domeniu. 

Informația spionului sovietic din 
Japonia, conform căreia Japonia nu 
deținea niciun program pentru a ataca 
Rusia, a permis Armatei Roșii să trans-
fere un milion de luptători aflați în Asia 
răsăriteană spre frontul împotriva ger-
maniei fasciste. 

Acul 
lui 

BUJENIȚĂ
Rondeluri

RONDELUL CELUI CE MĂ SUSŢINE
Domnu-mi ține sus moralul,
Vrând chiar să mă menajeze,
Acum când bătrân e calul
Ce zburda pe metereze!

Când lovit parcă cu parul
Stau cu gândurile treze,
Domnu-mi ține sus moralul,
Vrând chiar să mă menajeze.

De-aș vrea fete să ofteze,
Să mă port ca armăsarul,
Nici cântarul să vibreze
Că am depășit quintalul,

Domnu-mi ține sus moralul...

RONDELUL ȘTIUCII
Un zâmbet larg, cuceritor
De la ureche la ureche
Și argintiu, unduitor,
Un trup mlădiu, făr’ de pereche

Văzu guvidul poftitor
De-ai săi hormoni împins în streche,
Un zâmbet larg, cuceritor
De la ureche la ureche.

Viteaz ca un conchistator,
Se aruncă bietul țâțeche...
Și-a fost tocat încetișor
De colți ascunși, o glumă veche,

De-un zâmbet larg, cuceritor....

RONDEL PENTRU O BLONDĂ 
PARAȘUTISTĂ

O știi pe fata-aceea blondă
Cu salopeta gri precum un nor?
Avea un trup de anacondă
Și m-am înscris la cursuri de planor.
Deși, în timp, mai rubicondă,
Când mă privea, simțeam că mor;
O știi pe fata-aceea blondă
Cu salopeta gri, precum un nor!
Întors acasă, ostenit de zbor,
Nevastă-mea, cam cât o sondă,
Mi-a dat fiori și am simțit că mor,
Zâmbind subtil ca o giocondă...
O știi pe fata-aceea blondă!
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Dr. Paul LEIBOVICI

CRĂCIUNUL - pe meridianele lumii

CRĂCIUNUL, această săr-
bătoare aduce în casele 
tuturor naționalităților de 

pe meridianele și paralelele glo-
bului nu numai lumina veseliei ci 
și bucurii neașteptate, momente 
de desfătare și înfrățire. Chiar și 
la o vârstă înaintată, luminițele 
care pâlpâie, melodiile intonate, 
textele populare care se repetă din 
generație în generație, reușesc să 
ne cuprindă, să ne emoționeze. Aș 
putea afirma că, indiferent în ce 
colț al lumii (unde obiceiurile și 
simbolurile sunt diferite) m-a gă-
sit CRĂCIUNUL, am trăit mereu 
momente de relaxare și veselie.

Am putut citi în ochii și sufletele 
copiilor, a tinerilor și a celor cu părul 
platinat, emoția aprinderii beculețelor 
multicolore, pâlpâitul lumânărelelor și 
primirea MOȘULUI (sau a altor simbo-
luri ale sărbătorii) care purta în spinare 
SACUL cu daruri.

Am trăit aceste momente – clipe mag-
nifice în satele moldovenești, orășelele 
care se transformau – pentru o noapte – 
în basme cu zeci de figuri și melodii po-
pulare. Viața vibrantă – care uneori ținea 
doar o noapte, sau poate trei zile scotea 
la iveală sentimente ascunse undeva în 
adâncimea sufletelor, a amintirilor pre-
ocupate în zilele obișnuite ale anului de 
„pâinea de toate zilele”.

Chiar dacă nu toate popoarele lumii 
– ale acestui Glob, atât de încercat și de 
pestriț, nu întâmpină în aceeași noap-
te „CRĂCIUNUL” la aceeași oră, pe 
același „MOȘ CRĂCIUN” cu daruri ca 
pe la noi în Moldova, momentul emoției 
rămâne adânc imprimat.

Mi-a fost dat – prin alegerea profe-
siei – să mă găsesc vremelnic în une-
le localități depărtate. În AUSTRIA, 
„KRAPUS” este un demon despre care 
se spune că apare doar în acea perioadă 
și îi bate pe copiii care au fost neascul-
tători. În Norvegia – unde temperatura 

este scăzută mult sub zero grade, vră-
jitoarea cucerește locul principal iar în 
GROELANDA, bunătățile care se di-
geră – numite „MATTAK”, nu m-au 
atras, căci nu sunt obișnuit cu pielea 
crudă de balenă, pe care o au la îndemâ-
nă, savurând-o, precum noi carnea de 
vită. Băștinașii se delectează cu „pielea” 
al cărei „parfum” adăugat la „gust” nu 
mi-a oferit o „noapte sărbătorească” iar 
moldoveanul din mine nici măcar nu a 
gustat!!! Noroc că păhărelele cu „TĂ-
RIE” erau înșirate și te puteai „dezin-
fecta”, chiar de la mirosul răspândit.

În ISLANDA – tradiția e să se cum-
pere îmbrăcăminte nouă pentru toți 
membrii familiei, ca nu cumva să fie 
YULE – o pisică mitologică – rău im-
presionată, atunci când o întâmpină 
clanul familiar. Ci dimpotrivă, YULE va 
fi primită în haine strălucitoare, ovații, 
cântece și lumini aprinse ca să-i fie calea 
cât mai festivă! 

Amintind de țări îndepărtate, aproape 
de POL, legenda povestește că MOȘUL 
- indiferent de ce nume poartă - a por-
nit cu sau fără săniuță, pe cărările ma-
pamondului. În NOUA ZEELANDĂ se 
obișnuiește ca pomul să se orneze cu o 
coroană bogată de flori roșii, denumit 
„Medrosideros”. Patronul florăriei – la 
rândul său, poartă „simbolul” pe cap 
vreme de câteva zile, de cum deschide 

magazinul și până la ultimul 
buchet. 

Vorba românului: „Câte bor-
deie, atâtea obiceie (obiceiuri)”!

Mă așteptam ca în ITALIA 
(italienii se trag și ei din romani), 
să găsesc tradiții, obiceiuri co-
mune – ca la noi, românii. AȘ! 
MOȘ CRĂCIUNUL e „BEFA-
RA” - o vrăjitoare, ce e drept 
prietenoasă, al cărei sac, în care 
poartă dulciuri și jucării, să fie 
din „fir de mătase”! Doar „sacul” 
e ca la români! 

Una dintre primirile cele mai 
pline de bucurii, străluciri ale 

sufletului și rugăciuni în onoarea CRĂ-
CIUNULUI, există la Beit Lehem. Încă 
din preziua Crăciunului, locuințele sunt 
pavoazate cu mii de beculețe colorate, 
pomii cu beteală și globuri strălucitoare, 
mesele pline de bunătăți, iar damigenele 
pregătite, la piciorul mesei, ca nu cumva 
musafirii să facă un efort. Ș-apoi, nu se 
ridică niciunul de la ospăț, până ce nu 
se golesc paharele.

Trăncăneala, bancurile întrețin atmo-
sfera. Tot acolo am ascultat mii de glume 
– dar cine poate să le țină în memorie?! 
Iată una, din 1001:

Ce s-a-ntâmplat când a venit MOȘ 
CRĂCIUN la o fetiță? 

Un tătic voia să-i facă micuței o plă-
cere – o fetiță de 6 anișori. Tatăl își făcu 
rost de un costum de MOȘ CRĂCIUN, 
se îmbrăcă în camera alăturată, luă un 
sac și un băț, intră în sufragerie și începu:

- Moș Crăciun cu plete dalbeeee, a 
sosit de prin nămeți, să aducă daruri 
multeeeee, la fetițe și băieți....

La care fetița reacționează:
- Mami! Tata iar s-a îmbătat!!!
Iar eu urez cititorilor mei „Ochii să 

vă strălucească, paharele cu vin să fie pli-
ne, mesele să se îndoaie de bucatele de 
sărbătoare, cu dorința ca „Sărbătoarea 
de Crăciun să se împlinească cu tot ce e 
mai bun și frumos!
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Medici investigaţi

Ministerul Sănătății va 
investiga patru medici 

psihiatri după ce un reportaj 
de televiziune a arătat că au 
prescris medicamente elevilor 
de ieșiva, inclusiv minorilor, 
pentru a le inhiba dorințele 
sexuale.

Într-o emisiune difuzată 
în weekend, Canalul 12 a tri-
mis doi bărbați sub acoperire 
îmbrăcați cu straie religioase 
să solicite îngrijiri de la me-
dici de renume. Cazul a por-
nit de la declarațiile lui Kobi 
Weinberg, un ultra-religios ce 
face parte din secta hasidică 
Gur, care este cunoscută pen-
tru strictețile sexuale. „Timp 
de trei ani din viața mea cât 
am fost în yeshiva, am fost 
condiționat să iau pastile. De 
la vârsta de 9 ani până la 15 
ani am luat pilule psihiatrice 
de care nu aveam nevoie. Mi-
am pierdut pofta de mâncare 
și de somn, am fost deprimat 
și am devenit o umbră. Când 
n-am mai vrut să iau pastile-
le, un profesor m-a apucat de 
gât,mi-a pus pilula în gură și 
a turnat apă”.

Deocamdată, o anchetă 
este în desfășurare. Oficialii 
Ministerului Sănătății au de-
clarat că trei dintre cei patru 
psihiatri au fost investigați și 
deocamdată medicii nu pot fi 
puși sub acuzare și nici măcar 
criticați.

Creşte Kinneretul 
nostru

După un noiembrie foar-
te uscat, primele ploi 

mai abundente ale sezonului 
au lovit Israelul, iar nivelul 
Kinneret-ului (Marea Gali-
leii) a început să crească. În 
ciuda a peste 30 de milimetri 

de ploaie în unele părți 
din Galil și Golan, luni, 
Autoritatea Kinneretu-
lui a raportat că lacul a 
crescut săptămâna tre-
cută cu doar 0,5 centi-
metri până la un nivel de 
211,87 metri, sub linia 
roșie de 213 metri. La-
cul se așteaptă să crească 
mai departe din torente-
le care curg pe dealurile 

Galilului și ale Golanului.
Până acum, cele mai abun-

dente ploi au fost în centrul și 
sudul țării, cu 44,3 milimetri 
în Beit Gamliel, lângă Yavne, 
pe câmpia sudică a coastei 
și 39,7 milimetri la Kibbutz 
Hulda, lângă Rehovot. 31,4 

milimetri au căzut în Carmi-
el, 24,8 milimetri au căzut în 
Ierusalim și 7,9 milimetri au 
căzut în Beit Dagan.

Ploaia ușoară a continu-
at săptămâna aceasta cu un 
scurt răgaz și temperaturi mai 
mari, urmând ca de azi și de 
mâine ploile să revină.

A murit de supărare

Itzik Weiss de 31 de ani, 
a murit duminica tre-

cută, după ce și-a pierdut 

cunoștința în timp ce stătea 
șiva, pentru fiul său de 5 luni, 
care a decedat din cauza unui 
„sindrom al sugarului”.

Medicii Magen David 
Adom au ajuns la fața locului 
în orașul Bnei Brak și, după 
numeroase încercări eșuate 
de a-l resuscita, l-au trans-
portat pe Weiss 
la Centrul Medi-
cal Sheba în sta-
re critică, unde 
a fost pronunțat 
decesul.

Joi, Weiss și-a 
pierdut fiul din 
cauza unei ma-
ladii rare. Unul 
dintre prietenii 
lui a spus că „el 
și-a pierdut bucuria pentru 
viață, inima i s-a rupt absolut; 
a fost o tragedie atât de mare 
pentru acest om care și-a do-
rit atât de mult un copil”.

Potrivit paramedicilor care 
au ajuns la fața locului în ju-
rul orei 2 după ce au vorbit 
cu Weiss la telefon, acesta s-a 

prăbușit  în 
timp ce me-
dicii încă vor-
beau cu el.

„Echipa a 
încercat să-l 
r e s u s c i t e z e 
imediat”, au 
spus ei, „după 

nouăzeci de minute de încer-
cări eșuate, s-a decis trans-
portarea domnului Weiss la 
spital unde, din păcate, a fost 

declarat decedat.

Un om corect

Un șofer de taxi israelian 
e obișnuit în general 

să găsească obiecte uitate în 
mașina sa de către pasage-
rii neatenți. Moshe Barkat 
a făcut însă o descoperire la 

sfârșitul schimbului său vi-
neri, care l-a șocat. Moshe a 
găsit o pungă cu 60.000 de 
dolari.

„De obicei, oamenii uită 
telefoane mobile sau obiecte 
mici dar o astfel de sumă nu 
mi-am închipuit că poate fi 
uitată”, a spus el.

Om cinstit, Moshe Barkat 
a anunțat că a găsit pachetul 
cu bani și a început să-i cau-
te pe pasageri. Surpriza a fost 
că banii aparțineau unei fe-
mei în vârstă într-un scaun 
cu rotile care era însoțită de 
doi tineri. Ei merseseră la 
Spitalul Ichilov din Tel Aviv 
iar banii erau folosiți pentru 
finanțarea unor tratamente 
medicale.

Moshe tax imetri s tul 
locuiește în Bat Yam, la sud 

de Tel Aviv, 
și a declarat 
că „sunt un 
om credin-
cios, banii 
nu sunt ai 
mei și i-am 
r e t u r n a t 
din toată 
inima.”
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Concurenţă la 
spectacol

Când Lione l  Richie 
și-a programat prima 

reprezentație în Israel, pen-
tru 2 martie, nici el, nici or-
ganizatorii israelieni nu s-au 
gândit că vedeta americană se 
va confrunta cu o concurență 
dură din partea lui Benjamin 
Netanyahu și a lui Benny 
Gantz.

Data de 2 martie stabilită 
pentru alegeri a determinat 
o serie de probleme pentru 
producătorii show-ului. Te-
mându-se că unii participanți 
la concert vor renunța la 
achiziționarea de bilete pen-

tru a-l vedea pe Richie și vor 
alege în schimb să urmăreas-
că la ora 22:00 rezultatele din 
sondaje din ziua alegerilor, 
producătorii spectacolului au 
anunțat duminică că showul 
lui Richie va fi terminat până 
la ora 19:00. Spectacolul se 
va termina la timp pentru ca 
alegătorii să mai poată mer-
ge la urne sau să fugă în fața 
televizoarelor pentru a vedea 
rezultatele.

Pisica cu multe vieţi

O pisică în vârstă de apro-
ximativ un an a fost des-

coperită într-un container pe 
o navă de marfă din Israel 
ce a acostat în Southamp-
ton, Marea Britanie. Pisica 
a supraviețuit unei călătorii 

de 12 zile, dar și perioadei de 
carantină.

Nava a acostat în luna 
aprilie, pisica s-a aflat apoi 
într-o perioadă de carantină 
de patru luni, a primit nu-
mele Izzy și se află acum la 
un centru de adopții pentru 
pisici din orașul Newbury.

„N-o să-i cunoaștem ni-
ciodată întreaga 
poveste, dar este 
foarte probabil să 
se fi strecurat în 
container în cău-
tarea unui loc bun 
de dormit și astfel a 
ajuns să fie încuiată 
înăuntru. E destul 
de remarcabil că a 
supraviețuit atât 

de mult timp fără mâncare 
sau apă, în condiții probabil 
foarte incomode”, a susținut 
o reprezentantă a centrului.

Invazie de porci 
mistreţi în Haifa

Zeci de porci mistreți au 
invadat în ultima perioa-

dă orașul Haifa. Fenomenul 
s-a amplificat în orașul de 
coastă, de când primarul ur-

bei a interzis uciderea 
acestor animale.

Porcii sălbatici se 
pot întâlni la tot pasul 
la poalele Munților 
Carmel, împreună 
cu vulpi, șacali și alte 
animale protejate de 
legea israeliană.

În trecut, 
mistreții se apropiau 
numai noaptea de zo-
nele locuite, în căutare 
de mâncare și apă.

Însă în ultimul 
timp, locuitorii Haifei 
se plâng că mistreții 
au ajuns să blocheze 
traficul, să sape în par-
curi publice și chiar să 
răstoarne pubele de gunoi, 
ziua în amiaza mare.

Primarul Haifa, Einat Ka-
lisch-Rotem, apără vehement 
decizia municipalității de a 
interzice uciderea porcilor, 
spunând că ei fac parte din 
natură.

Mistreții, o specie de porci 
sălbatici care provin din Eu-
ropa, Asia și Africa de Nord, 
pot crește până la doi metri 
lungime - deși majoritatea 
sunt mai mici. Se hrănesc în 

primul rând cu 
plante și fructe 
de pădure. În 
Haifa nu au exis-
tat cazuri de ata-
care a oamenilor 
de către mistreți, 
dar unii locui-
tori se declară 
îngrijorați.

Profesoara norocoasă

O profesoară, însărci-
nată în cinci luni, s-a 

prăbușit marți dimineață, în 
urma unui atac de cord lângă 
școala unde activa. Doi elevi 
aflați în zonă s-au repezit 
și i-au oferit primul ajutor, 
efectuând asupra sa mane-

vre de masaj cardiac, până 
în momentul în care a sosit 
ambulanța.

Chen Danziger, 29 de ani, 
mamă a doi copii, a „murit” 
de patru ori, dar medicii care 
au folosit șocuri electrice cu 
care au resuscitat-o de fiecare 

dată.
A fost dusă la 

spitalul Hadassah 
Ein Kerem, în sta-
re gravă, dar me-
dicii au reușit să o 
stabilizeze.

Doctorița Gab-
by Elbaz Greener, 
care a tratat-o pe 
Danziger, a decla-

rat că aceasta a fost „foarte 
norocoasă” cu cei doi elevi 
care au observat-o la timp, 
acordându-i primul ajutor și 
salvându-i astfel viața.

Danziger a fost internată  
în Unitatea de Terapie In-
tensivă Cardiacă, unde i s-a 
montat un stimulator cardiac.

Fratele femeii a suferit la 
rândul său un incident si-
milar în urmă cu patru ani, 
prăbușindu-se în urma unui 
atac de cord și a supraviețuit 
ca prin minune.
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STOPSTOPSTOP
Peste 30 de gardieni 

angajați ai Diviziei de corecții 
și reabilitare din Virginia de 
Vest, SUA au fost suspendați 
pentru că au făcut o fotogra-
fie de grup în care apăreau 
în timp ce executau un salut 
nazist.

Gardienii participau la 
un curs de perfecționare și 
doi instructori i-au învățat să 
facă un salut nazist în timp ce 
strigau „Hail Byrd!”

Cursurile s-au desfășurat 
în perioada 21-27 octombrie, 
a informat postul local de știri 
WCHS. Informația că gardie-
nii au învățat un asemenea sa-
lut la un curs de perfecționare 

și fotografia de grup, a marcat 
autoritățile locale și întrea-
ga comunitate din Virginia. 
„Este dezastruos, dureros, 
tulburător, extrem de insen-
sibil și complet nepotrivit”, 
a declarat Jeff Sandy, secreta-
rul Departamentului pentru 
Afaceri Militare și Securitate 
Publică din Virginia de Vest.

A fost deschisă o anchetă în 
care urmează ca acei vinovați 
să fie trași la răspundere.

STOPSTOPSTOP
Cea mai recentă creație a 

artistului stradal Banksy, care 
cuprinde o reprezentare a sce-
nei nașterii Domnului, a fost 
dezvelită la hotelul artistului 
din Beitlehem.

Creația, intitulată „Cica-
tricea din Beitlehem’’, este 
alcătuită dintr-o reprezenta-

re a scenei nașterii Domnu-
lui, cu Fecioara Maria, Iosif 
și pruncul Isus, dar în locul 
stelei strălucitoare de deasu-
pra ieslei, se poate vede urma 
unui glonț care a străpuns un 
zid gri și solid.

Lucrarea se află la Walled 
Off Hotel, deținut de artistul 

a cărui identitate 
este învăluită în 
mister. Ferestrele 
hotelului dau spre 
zidul de separație 
dintre Israel și teri-
toriile palestiniene.

Inaugurat cu 
doi ani în urmă, 
hotelul este pre-
zentat ca „având 

cea mai teribilă priveliște 
dintre toate hotelurile lumii’’ 
și cuprinde numeroase lucrări 
semnate de Banksy.

Cea mai importantă atrac-
ție a imobilului este camera 
numărul trei, denumită „ca-
mera lui Banksy’’, unde oas-
peții pot dormi într-un pat de 
mari dimensiuni dedesubtul 
unei picturi care înfățișează 
un palestinian și un israeli-
an în mijlocul unei bătăi cu 
perne.

Artistul este cunoscut 
pentru lucrările sale în graf-
fiti încărcate de mesaje po-
litice și a făcut în trecut mai 
multe incursiuni în teritoriile 
palestiniene.

Într-una dintre aceste vi-
zite secrete, a desenat o fetiță 
trasă de un balon roșu peste 

zidul despărțitor 
și se crede că s-a 
strecurat pe teri-
toriul Fâșiei Gaza 
pentru a realiza pa-
tru picturi murale, 
printre care una, 
pe o ușă metalică, 
reprezentând-o pe 
zeița greacă Nio-
be, ghemuită peste 
molozul unei case 

distruse.

STOPSTOPSTOP
Designerul francez Ema-

nuel Ungaro, care s-a de-
scris ca un „obsedat al 
senzualității”, a decedat la Pa-
ris la 86 de ani. Ungaro, care 
s-a retras din modă în 2004, 
a murit sâmbătă, după doi ani 

în care s-a aflat „într-o stare 
de sănătate slăbită”, a declarat 
un membru al familiei.

Ungaro s-a născut în Aix-
en-Province, în sudul Franței, 
în 1933, într-o familie de 
imigranți italieni și s-a mutat 
la vârsta de 22 de ani la Paris, 
unde a fost instruit de croito-
rul spaniol Cristobal Balenci-
aga, înainte de a lansa propria 
sa marcă, nouă 
ani mai târziu.

Ungaro a 
fost al doilea 
dintre cei șase 
copii al unui 
tată croitor. 
Un g a r o  v a 
declara mai 

târziu că a aflat elementele 
de bază ale designului vesti-
mentar de la tatăl său și de 
la Balenciaga. În 1965, cu o 
mână de lucrătoare, și-a des-
chis propria casă de modă 
pe Avenue Mac-Mahon, în 
arondismentul 17 din Paris. 
De-a lungul anilor, a constru-
it un imperiu care s-a extins 
și în zona parfumurilor, a 
încălțămintei și a ochelarilor.

Marca Ungaro a fost cum-
părată în 1996 de familia 
Ferragamo.

STOPSTOPSTOP
Concursul Eurovision din 

2019 care s-a desfășurat în 
Israel a fost votat luni ca fi-
ind cel mai bun al deceniului. 
Evenimentul care a avut loc în 

Tel Aviv în luna mai a fost 
câștigat de Olanda cu me-
lodia „Arcade”, interpretată 
de Duncan Laurence. Italia 
a terminat pe locul doi și 
Rusia pe locul trei.

Reprezentantul israeli-
an Kobi Marimi s-a clasat 
pe locul 23. Marimi a in-
terpretat melodia „Acasă” 
și a izbucnit în lacrimi. 
Cântăreața israeliană Netta 
Barzilai a câștigat finala Eu-

rovision în 2018 la Lisabona, 
Portugalia, cu piesa „Toy”.

Eurovision este cel mai 
mare eveniment TV non-
sportiv din lume și cel mai 
vizionat program de divertis-
ment live din Europa, atră-
gând anual aproape 200 de 
milioane de telespectatori din 
întreaga lume.



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 2323Joi ,  26 decembrie  2019Joi ,  26 decembrie  2019

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA ÎNSEMNĂRI

Hedi S. SIMON

Mari interpreţi români 
Florica Cristoforeanu

România a dat lumii cântăreți mari, 
care au dus pe toate scenele lirice 
faimă și cinste țării natale, dove-

dind că sunt produsul unui neam care a 
născut foarte multe talente.  

Ar fi greu de făcut o enumerare a mari-
lor interpreți români începând cu un secol 
în urmă, dar se pot aminti câteva nume 
răsunătoare care au cucerit Europa, Ame-
rica, chiar și Australia, ca Hariclea Dar-
clee (căreia Teatrul Muzical din Brăila îi 
poartă numele), Elena Teodorini, Grigore 
Gabrielescu, Marioara Ventura, Florica 
Cristoforeanu, George Niculescu-Basu, 
ca și mulți alții care au ocupat un loc sta-
tornic în mișcarea muzicală mondială.

Florica Crisoforeanu nu și-a schimbat 
niciodată numele primit de la părinții 
ei, nici atunci când era vedetă în Italia, 
nici prin căsătoria cu un bărbat italian. 
Ea s-a născut la 10 mai 1887 la Râmni-
cu Sărat dintr-o mamă italiană, Annina 
Rossi, și un tată român, Vasile Cristofo-
reanu. Acesta și-a luat doctoratul în drept 
la Napoli și s-a cununat cu aleasa inimii 
sale, Annina, în 1883, care l-a urmat în 
România la Râmnicu Sărat, unde s-a asi-
milat și a trăit tot restul vieții în orașul 
de baștină al soțului ei. Florica a primit 
o educație muzicală temeinică din copi-
lărie, deoarece a dat dovadă de înclinații 
deosebite spre arta cântului. Mama a fă-
cut tot posibilul s-o trimită în Italia la un 
examen de admitere la Conservator, unde 
a și reușit cu succes. Tânăra studentă a 
fost remarcată de către profesorii de can-
to, care au sprijinit-o să primească o mică 
bursă, datorită căreia a reușit să ducă până 
la capăt cei trei ani de studii.

După aceea, a urmat o perioadă grea de 
căutare a unui angajament, fiind prost plă-
tită de către impresarii care se îmbogățeau 
tocmai pe seama tinerilor cântăreți buni, 
dar lipsiți de experiență. Până la urmă, 
publicul a fost acela care a ridicat-o pe 
Florica pe o treaptă superioară a carierei, 

ovaționând-o și bisând ariile cărora ea le 
dădea o interpretare magistrală. Debutul 
în opera „Lucia di Lammermoor” de G. 
Donizetti, a fost un succes imens, despre 
care s-a scris în toate ziarele, chiar și în 
cele din Roma, determinând impresarii 
să nu o mai considere începătoare, ci s-o 
respecte, plătind-o ca pe o cântăreață ex-
perimentată și cunoscută.

Din acel moment, Florica Cristoforea-
nu și-a început adevărata carieră în Tea-
trul Liric italian, obținând angajamente 
pentru multe stagiuni în diferite orașe din 
Italia, ceea ce i-a și permis să-și sprijine 
financiar părinții din țară. Ziarele itali-
ene îi elogiau „frumosul timbru al vocii 
educate la o școală bună, voce melodi-
oasă, cu agilități minunate, mânuită cu 
talent”. Toate aceste elogii ajungeau și la 
ziarele din București, făcând-o cunoscută 
și acasă, unde ea dorea cu ardoare să se și 
întoarcă.

În România, însă, funcționau la înce-
put de veac numai campanii particulare, 
deși persoane de vază, ca profesorul și 
compozitorul George Ștefănescu luptau 
pentru a înjgheba un teatru liric perma-
nent, deocamdată însă fără succes. Exis-
tau, în schimb, două companii particu-
lare de operetă cu sedii permanente, una 
la Teatrul Liric din capitală și a doua pe 

scena din Parcul Ototelesceanu pentru 
spectacole de vară. După o dilemă grea, 
ea a învins dorința de a se întoarce acasă 
în familie și astfel Florica Cristoforeanu 
a renunțat temporar la cariera străluci-
tă de „stea” în lumea operei, acceptând 
oferta unui angajament la operetă. Acest 
„temporar” s-a prelungit însă pentru 
zece ani.

În acea perioadă destul de lungă din 
viața sa artistică, Florica a cântat ca primă 
solistă în cele mai încântătoare operete la 
modă, cutreierând cu formația sa întrea-
ga țară, făcându-se astfel cunoscută și în 
România ca o personalitate de seamă în 
viața artistică. În diferite ocazii speciale 
a fost invitată să concerteze și la Atene-
ul Român. Astfel, au trecut cei zece ani, 
răgazul pe care și l-a permis artista de-a 
trăi despărțită de scena operei, pentru care 
a fost de fapt pregătită. Până la urmă, a 
învins dorul de rolurile ei și de succesele 
obținute în teatrele italiene; într-o zi, a 
luat hotărârea de a părăsi opereta în fa-
voarea operei iar nimeni nu a reușit s-o 
oprească. 

Iat-o din nou la Neapole, unde publi-
cul care nu a uitat-o; o aștepta cu nerăbda-
re. Reapariția pe scenele orașelor italiene 
cu „Madam Butterfly” de Puccini, „Ma-
non” de Massenet, „Carmen” de Bizet, 
„Tosca” de Puccini, au fost un adevărat 
triumf, dovedind că și impresarii, ca și 
criticii, nu au uitat-o, aidoma publicului.

Deși Florica Cristoforeanu a apărut pe 
scenele operei numai 18 ani, ea a cucerit 
milioane de admiratori cu vocea ei unică 
care a stăpânit toate registrele de soprană: 
lirică, coloratură, dramatică, spinto, până 
la mezzo și contralto. Ceea ce explică cum 
o singură voce a putut da viață unor ro-
luri atât de diferite, trecând cu ușurință 
de la „Madam Butterfly” la „Carmen”, 
„Manon”, „Fedora” sau „Salomeea” de 
Richard Strauss.

Războiul mondial a gonit-o din Eu-
ropa pe marea cântăreață. În 1940 s-a 
mutat în Brazilia împreună cu soțul și 
copiii, unde a și rămas până la capăt, 
părăsind această lume greu de acceptat, 
în 1960. A lăsat în urmă războaiele, ura 
între oameni, dar a mai lăsat generațiilor 
viitoare amintirea de neșters despre vocea 
ei nemuritoare.
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GAZETA EVENIMENT

Cătălina MATEI

Gala „Împreună - BeYahad”

Fundația Filderman pentru Edu-
cație, Cultură și Artă și Clubul 
Cavalerilor Hospitalieri - Cava-

leri de Malta au organizat, marți seara, 
Gala Excelenței „Împreună/Be Yahad”, 
eveniment în cadrul căruia au avut loc 
semnarea unui protocol și decernarea 
de diplome de excelență de membru de 
onoare și de recunoștință unor persona-
lități din mediul academic, civic și social.

În deschiderea evenimentului, care a 
avut loc la Palatul Noblesse, a fost sem-
nat protocolul dintre Clubul Cavaleri-
lor Hospitalieri și Fundația Filderman 
pentru Educație, Cultură și Artă pentru 
parafarea proiectelor și activităților cul-
turale și educaționale, sociale și civice, 
în folosul semenilor, indiferent de con-
fesiune sau etnie, realizate de cele două 
asociații.

Documentul a fost semnat de directo-
rul Fundației Filderman, consilier în ca-
drul Federației Comunităților Evreiești 
din România, Janina Ilie, și președintele 
Asociației Clubul Cavalerilor Hospita-
lieri, George Rusu, care au apreciat că, 
prin această parafare, și pe viitor, proiec-
tele și activitățile culturale și educaționa-
le, sociale și civice în folosul semenilor, 
indiferent de confesiune sau etnie, vor fi 
realizate de cele două organizații cu „atât 
suflet ca și până acum”.

„Protocolul presupune colaborare 
pe proiecte culturale, sociale și 
educaționale pentru cel puțin 
doi ani”, a precizat Janina Ilie.

„Unul dintre proiecte este 
continuarea Taberei de pictură, 
aflată la cea de-a 6-a ediție, în 
2020, care va avea loc la Do-
rohoi, unde se vor comemora 
80 de ani de la Pogromul de 
la Dorohoi. În cadrul unui alt 
proiect, vom deschide împre-
ună câteva cursuri de meserii 
pentru doamnele care sunt în 
dificultate financiară și nici nu 
pot lucra și avem, în continua-
re, proiecte pentru copiii foarte 

talentați. Sunt și alte lucruri 
și urmărim pas cu pas ca ac-
tivitatea noastră să fie cât mai 
bună”, a detaliat aceasta.

Președintele Federației 
Comunităților Evreiești din 
România, dr. Aurel Vainer, a 
primit Diploma de Excelen-
ță „pentru remarcabilul stil 
profesional în promovarea 
dialogului intercultural, interetnic și 
interconfesional, consecvența și profe-
sionalismul manifestate în recunoașterea 
valorilor umane ca modele pentru for-
marea unei societăți sigure, abnegația și 
entuziasmul dovedite ca lider al comu-
nităților evreiești din România”.

„Este un eveniment de premieră al 
unui club care se gândește la oameni. 
(...) Ceea ce aș recomanda tuturor, de 
pe poziția vârstei mele: fiți apropiați de 
oameni! Dați-le considerație în orice si-
tuație și celor mai diferiți oameni. (...) 
Cea mai importantă creație a lui Dum-
nezeu este ființa umană; dați dreptate 
celui care are dreptate”, a declarat Aurel 
Vainer, care a primit și un cadou simbo-
lic: statueta zeiței Justiției, Themis.

Rabinul Comunității Originarilor 
din România, Iosef Wasserman, a primit 
diploma „membru de onoare” al Clu-
bului Cavalerilor Hospitalieri de Malta, 
prilej cu care a reafirmat că dorește ca 

lumea să devină mai bună, mai unită, 
mai apropiată. El a anunțat, totodată, 
că anul viitor va avea loc, pe 29 iunie, la 
Iași, „Marșul Vieții”, eveniment derulat 
de această dată sub conducerea președin-
telui FCER, Aurel Vainer.

Directorul Departamentului pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobili-
ar al FCER - CM, Rudy Marcovici, a 
primit diploma de recunoștință pentru 
profesionalismul și implicarea efectivă 
în activitate, coerența și luciditatea cu 
care promovează dialogul intercultural, 
interetnic și interconfesional bazate pe 
cunoaștere și participare.

Diplome de merit au mai primit o 
serie de personalități, precum și copii cu 
talent deosebit, între aceștia fiind pianis-
ta de 15 ani Erica Agnes Cadar, Cătăli-
na Maria Sfetea, campioană națională 
la echitație, tineri artiști de la Liceul de 
Arte din Buzău, coordonați de profesoa-
ra Georgeta Hlihor.

Din program au făcut parte un recital 
de pian în interpretarea tinerei 
pianiste Erica Cadar și vernisa-
jul expoziției de pictură care a 
cuprins lucrări realizate de 37 
de tineri artiști, elevi ai colegi-
ilor de artă din Bacău, Buzău 
și Constanța.

În intenția de a descoperi 
și promova tineri care au apti-
tudini artistice, Clubul Cava-
lerilor Hospitalieri, Fundația 
Filderman pentru Educație, 
Cultură și Artă și Federația 
Comunităților Evreiești din 
România au inițiat Tabăra de 
pictură „Artistul, martor al vi-
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itorului”, adresată tinerilor 
artiști, iar o parte dintre lu-
crările realizate de cei 37 de 
tineri artiști, care au putut fi 
admirate în cadrul Galei, vor 
pleca la Vatican, a precizat, 
pentru AGERPRES, preșe-
dintele Clubului Cavalerilor 
Hospitalieri, George Rusu, 
care va deschide o filială anul 
viitor, la Ierusalim.

„Vrem să susținem copiii 
foarte talentați, foarte dotați, 
copii care ne fac cinste. Firesc 
a fost să ne dăm mâna și să 
ajungem împreună la un par-
teneriat pe care să-l dezvoltăm 
împreună cu proiecte viitoare 
legate nu doar de copii talen-
tați, ci și pe alte domenii de 
interes, pe zona culturală și 
nu numai. Noi, Cavalerii de 
Malta, suntem înființați în 
Ierusalim, acum mai bine de 
1.000 de ani, lucru care pen-
tru noi are o valoare simboli-
că. (...) Și atunci proiectul pe 
care ni l-am propus pentru 
anul viitor, de a deschide o 
reprezentanță a noastră la Ie-
rusalim, face parte din demer-
surile internaționale, tot din 
dorința de a ne crea niște po-
duri culturale între noi, între 
România și Israel, între noi 
ca organizație, Primăria Ieru-
salimului, Biserica Ortodoxă 
Română, Patriarhia Ierusali-

mului - o legătură firească pe 
care o avem cu Ierusalimul”, 
a arătat George Rusu.

Asociația neguvernamen-
tală a semnat, în 2019, alături 
de o fundație americană, un 
parteneriat prin care s-a in-
vestit o sumă de bani în do-
tarea a 12 școli din Uganda, 
Africa, unde acum 12.000 de 
copii consumă apă curată, po-
tabilă, de acest proiect bene-
ficiind și familiile acestora, a 
precizat, la rândul său, prim-
vicepreședintele organizației, 
Marian Coman.

„Și, pentru că proiectul 
a fost o reușită, pentru anul 
2020 am finalizat discuții-
le cu partenerul din SUA și, 
sub egida ONU, vom trimite 
25 de voluntari în Kenya și 
Uganda, voluntari speciali-

zați în domeniile educației, 
sănătății și social, la care se 
adaugă și un proiect de aduc-
țiune de apă într-o localitate 
cu 6.000 de locuitori. La fine-
le săptămânii, Clubul nostru 
a fost invitat de către familia 

regală Bourbon de Parma din 
Franța, unde voi avea marea 
onoare de a prezenta câteva 
aspecte din ceea ce înseamnă 
activitatea noastră”, a adăugat 
Marian Coman.

Clubul Cavalerilor Hos-
pitalieri este o asociație ne-
guvernamentală care are ca 
scop realizarea și promovarea 
de activități umanitare și în 
scopuri caritabile de spriji-
nire a invalizilor, bolnavilor 
și a persoanelor în vârstă, a 
săracilor și copiilor fără adă-
post, promovarea în societa-
te a principiilor cavalerești și 
sprijinirea tinerilor talentați, 
„prin oferirea de burse dar 
și promovarea principiilor 
cavalerești”.

Bianca MARCOVICI 

││││ PARALELEPARALELE 
Mesaj de bunică

Visăm cărți editate
Clipe nepermise
Precum frunzele ruginite plimbate de vânt,
Evitând impactul virtualului și glumele
Fără acoperire,
Ne aliem culorii roșu
Și stresului suportat de copiii Sudului. 
„Culanu be țeva adom”.
Ein pitaron... nu e rezolvare. 
Iar noi ne prefacem că totu-i bine!
Ascultăm știrile 
Și interminabile discuții politice la televiziunea deștepților 
din Șuk 

Care strigă mai tare 
Îmi sparg timpanele muzicale,
Să renunț.
Să mă ascund.
Nepoții au deja vârsta armatei.
Speranța s-a transformat intr-o soacră cicălitoare...
Vrem pace ACUM. 
Și o ploaie continuă.
Seceta din noi sună precum o notă prelungă... de alarmă.
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A născut asistată de 
fiica de 4 ani

April Wilda, în vârstă de 29 de ani, a împărtășit mo-
mentul magic în care fiica ei de patru ani a ajutat-o să 
îl nască pe fratele său, micuța intrând chiar în bazinul 

în care a fost scos bebelușul.
Mămica  a 

optat să îl adu-
că pe lume pe 
cel de-al treilea 
copil - un băie-
țel numit Gray-
son - în piscină, 
acasă, în Ches-
hire, iar alături 
de ea a fost fiica 
River, soțul și 

micuțul abia venit pe lume.
Tânăra a învățat nașterea sub apă și yoga pentru sarcină 

și a dorit să fie înconjurată de cei pe care îi iubește.
Nașterea sub apă este un curs extins despre naștere, edu-

cație prenatală și postnatală. Este metoda ideală pentru o 
naștere naturală, relaxantă, fără stres și intervenții medicale.   
La baza acestui proces se află ideea că unui bebeluș i-ar plăcea 
să se nască într-o atmosferă plăcută, prietenoasă, calmă, și că 
o naștere naturală nu trebuie neapărat să fie acompaniată de 
durere. Viitoarea mămică se pregătește în mod responsabil 
atât fizic, psihic cât și mintal, experimentând nașterea copilu-
lui cu ușurință într-un mod plăcut și blând. De multe ori, în 
aceste cazuri nașterea se desfășoară lin și aproape fără dureri.

O femeie a născut acasă, în piscină, asistată de fiica 
ei în vârstă de patru ani, iar momentul inedit în care 

micuțul iese din burtica mamei a fost imortalizat

O insulă militară

Tokyo și Washingtonul au con-
venit în 2011 să mute centrul 
de formare a piloților de vână-

toare americani pe Insula Mageshima, 
situată la aproximativ 30 de kilometri 
de țărmul Kyushu, cea mai mare insu-
lă din sudul arhipelagului nipon. Un 
acord a fost încheiat luni cu privire la 
cumpărarea Insulei Mageshima, „în 
urma unor discuții între Ministerul 
Apărării și promotorul imobiliar care 

deține cea mai 
mare parte a 
insulei”, a pre-

cizat un purtător de cuvânt al 
Guvernului japonez, Yoshihide 
Suga. Operațiunile americane de 
antrenament aerian se desfășoară 
în prezent pe Insula Iwo Jima, la 
aproximativ 1.200 de kilometri sud 
de Tokyo.

Washingtonul a cerut mutarea, ar-
gumentând că Iwo Jima - locul unei 
bătălii-cheie în al Doilea Război Mon-
dial - este prea departe de baza militară 

americană Iwakuni (vest), în care sunt 
staționate avioane de vânătoare.

Forțele japoneze se limitează la apă-
rare, în virtutea Constituției pacifiste a 
țării, a cărei securitate depinde larg de 
Statele Unite.

Japonia a anunțat luni că urmează să cumpere 
o insulă nelocuită, situată în largul sud-

vestului țării, cu 132 de milioane de euro, cu 
scopul de a instala pe ea o instalație destinată 

antrenamentului armatei americane

Cafea vărsată

În speță, o tâ-
nără a cerut 

despăgubiri din 
p a r t e a  c o m -
paniei aeriene 
austriece Niki 
Luftfahrt, ca ur-
mare a arsurilor 
pe care le-a sufe-
rit atunci când, 
în timpul unui zbor de la Palma de Mallorca (Spania) la Vie-
na (Austria), cafeaua fierbinte care îi fusese servită tatălui său 
și fusese așezată pe măsuța pliantă a acestuia s-a vărsat din 
motive necunoscute.   

Compania aeriană susține că nu este responsabilă, întru-
cât nu ar fi vorba despre un accident în sensul Convenției 
de la Montréal, care reglementează răspunderea companiilor 
aeriene în caz de accident. Astfel, această noțiune ar impune 
să se realizeze un risc inerent zborului, condiție care nu ar fi 
îndeplinită în speță.   

De fapt, nu s-a putut stabili dacă paharul cu cafea s-a răs-
turnat din cauza unei defecțiuni a măsuței pliante sau a vi-
brațiilor avionului. 

O tânără a cerut despăgubiri unei companii 
austriece din cauza unui pahar de cafea care s-a 

vărsat în timpul unui zbor între Palma de Mallorca 
și Viena, Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

hotărând marți că despăgubirile trebuie limitate la 
124.000 de euro (!!!)
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Miss World 2019

„Fetiței din St. 
Thomas,  Ja-
maica și tuturor 

fetițelor din lume, le 
spun «Vă rog, aveți 
încredere în voi. Vă 
rog, fiți conștiente 
că sunteți valoroa-
se și capabile să vă 
îndepliniți visuri-
le. Această coroană 
nu este a mea este 
a voastră. Aveți un 
scop»”, a scris Sin-
gh într-un mesaj 
publicat pe internet 
sâmbătă, după ce s-a 
încheiat competiția, 
organizată la Lon-
dra, în Marea Britanie.

În vârstă de 23 de ani, Singh s-a născut în Mo-
rant, St. Thomas, Jamaica. A absolvit cursurile de 
psihologie și studii ale femeilor la Universitatea de 
Stat din Florida, SUA.

Sâmbătă, aceasta a fost ovaționată după ce a cân-
tat hitul lui Whitney Houston „I Have Nothing” și 
a răspuns strălucitor unei serii de întrebări puse de 
jurnalistul britanic Piers Morgan. „Cred că reprezint 
ceva special, o generație de femei care împing lumea 
spre schimbare”, i-a spus aceasta lui Morgan.

Trăsnăile lui Putin

La început, Putin a mers la to-
aleta palatului, însoțit de șase 
însoțitori. Apoi, Putin a apărut 

în sala de ședințe cu o gardă de corp cu 
fizic amenințător și înarmată. 

Pentru negocierile cu președintele 
francez Emmanuel Macron, cancelarul 
german Angela Merkel și președintele 
ucrainean Vladimir Zelenski, această 

namilă a fost acreditată ca membru 
al delegației.

Fostul șef al unuia dintre servici-
ile de informații germane a declarat că 
situația a fost una scandaloasă. „Putin 
își permite astăzi orice. Acest lucru se 
întâmplă pentru că lumea îi permite 
(să se comporte astfel)”. „Prezența unei 
gărzi de corp înarmate în sală în timpul 

acestor negocieri este o provocare des-
chisă și o amenințare… Imaginați-vă 
că fiecare delegație va face acest lucru 
– adica vor veni fiecare cu câte o mică 
armată în sala de negocieri!”, relatează 
publicația.

Miss Jamaica 2019, Toni-Ann Singh, a fost 
aleasă Miss World la cea de-a 69-a ediție a 

celebrei competiții de frumusețe

La summitul privind Ucraina de luni, de la Champs Elysees din 
Paris, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, probabil că nu s-a 

simțit deloc în siguranță

Furtul secolului

Trei hoți s-au ascuns în 
grădină și au pătruns 
apoi în vila pe care 

Tamara Ecclestone, în vâr-
stă de 35 de ani, o deține în 
apropiere de Hyde Park din 
Londra, evitând gărzile de se-
curitate, în noaptea de vineri 
spre sâmbătă. Ei au furat apoi 
bijuteriile aflate în seifurile 
din dormitorul principal al 
reședinței.

În momentul producerii 
acestui jaf, Tamara Eccles-
tone, model și vedetă TV în 
Marea Britanie, părăsise țara 
de puțin timp pentru a pleca 
în străinătate, unde își petrece 
vacanța de Crăciun alături de 
soțul ei, Jay Rutland, și de fiica lor, Sofia.

Autorii jafului au plecat de la fața locului având asupra lor nume-
roase inele și cercei de mare valoare, dar și o brățară Cartier în valoare 
de 80.000 de lire sterline, un cadou de nuntă al Tamarei Ecclestone.

Tamara Ecclestone și Jay Rutland s-au căsătorit în iunie 2013. 
Fiica lor, Sofia, s-a născut în martie 2014.

Bijuterii în valoare de 50 de milioane de lire sterline 
(64 milioane de dolari) au fost furate din reședința 

din Londra a Tamarei Ecclestone, bogata moștenitoare 
a fostului director executiv din Formula 1 Bernie 

Ecclestone, în urma unui jaf care a durat 50 de minute

Tamara Ecclestone, alături Tamara Ecclestone, alături 
de soţul şi fiica eide soţul şi fiica ei
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Crăciunul la români

Guvernul Orban a 
decis ca, înaintea 
perioadei sărbători-

lor, românii să primească o 
zi liberă legală, pentru des-
câlcirea luminițelor care ur-
mează să fie puse în bradul 
de Crăciun. 

Corpul de Control al 
Premierului va efectua con-
troale prin sondaj, inopinat, 
la câteva adrese, ca să se asi-
gure că românii chiar descâl-
cesc instalația și nu se dau 
cu sania.

Crăciunologul Sanie Renescu explică 
necesitatea acestei măsuri: „Această ac-
tivitate care genera mulți nervi, multă 
frustrare și uneori chiar și despărțiri, era 
de obicei prestată de cineva din familie 
care avea timp, gen un bunic, sau cineva 
trebuia să-și ia o zi de concediu, că altfel 
urlau ăia mici că n-au luminițe în pom”.

Pentru a nu se întâmpla abuzuri, cei 
care doresc să beneficieze trebuie să de-

pună la serviciu bonul bradului, bonul 
instalației, un bon pentru cel puțin un 
glob sau o beteală, adeverință de la ad-
ministrator că nu au datorii la bloc, cer-
tificatele de naștere ale copiilor minori, 
certificatul de căsătorie, deces, încorpo-
rare, lăsare la vatră, livret militar.”

Dacă toate aceste acte sunt depuse 
împreună cu o cerere tip, cetățenii pot 
primi liber de la serviciu.

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

BEEP  BEEP

UMOR
Ce să faci ca să devii nefericit:
1. Uită lucrurile bune din viață și concentrează-te asupra 
celor rele.
2. Atribuie o valoare excesivă banilor.
3. Gândește-te că ești indispensabil pentru slujba, comu-
nitatea și prietenii tăi.
4. Consideră că ești împovărat de muncă și că oamenii încearcă să profite de 
tine.
5. Gândește-te că ești excepțional și că ai dreptul la privilegii speciale.
6. Fii convins că îți poți controla sistemul nervos prin pură voință.
7. Uită drepturile și sentimentele altora.
8. Cultivă o aparență pesimistă tot timpul.
9. Nu uita niciodată un necaz.
10. Nu uita să-ți pară rău pentru tine.

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEŞTI
Selecţii: Laurenţiu Ghiţă

Medalion  
Vasile Larco,  

Iaşi

Cu gândul la Mihai Eminescu
Deși se-așterne peste ani zăpada
Și dalbe flori, noi nu-l uităm defel.
Iar c-a fost mare, iată și dovada:
Că mulți nici astăzi nu încap de el!

De Revelion
Fumul gros inundă casa,
Curge vinul în pahare
Și, de la un timp, doar masa
Se mai ține pe picioare.

Motivaţia școlarului
Când mai sfioși, când fără trac,
Privind la bec ori la pantofi,
Elevii la examen tac…
Doar or rămâne filozofi!

Toamnă roditoare
Cu roade iarăși te mândrești,
În galben ai schimbat decorul,
O, toamnă, ce bogată ești…
Și cât e de sărac poporul!

Fuzionarea partidelor
Problema care se ivește,
E cea mai gravă dintre toate,
Deoarece puterea crește,
Iar „osul” e pe jumătate.

Necazul unui soţ de revelion
S-a făcut de băcănie
Când s-a stins din nou lumina,
Sărutând pe-a lui soție
Confundând-o cu vecina.

România-i ca o floare…
O floare-i țara, nu mă miră
Când pe al lumii scump decor,
Sunt unii care o admiră,
Iar alții-o vor în glastra lor.
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Premii

Nadal, care a primit deja trofeul pentru numă-
rul unu mondial la finalul sezonului 2019 
la Turneul 

Campionilor, și-a 
adjudecat și premiul 
Stefan Edberg pentru 
sportivitate, pentru al 
doilea an consecutiv 
și al treilea în total, 
în urma voturilor ju-
cătorilor din circuit.

Fostul lider mon-
dial Andy Murray, 
care a fost operat în 
ianuarie la șold, a 
fost votat „revenirea anului”, după ce a obținut titlul 
în proba de dublu la Queen’s Club și pe cel de simplu 
la Antwerp.

Federer a fost recompensat cu premiul de Favoritul 
Fanilor, la dublu acesta revenind gemenilor Bob și Mike 
Bryan, pentru a 14-a oară.

Perechea anului a fost cea a columbienilor Juan Se-
bastian Cabal și Robert Farah, în timp ce sud-africanul 
Kevin Anderson a primit premiul Arthur Ashe, pentru 
implicarea în cauze umanitare.

Spaniolul Rafael Nadal, elvețianul Roger 
Federer, britanicul Andy Murray și frații 

americani Bob Bryan și Mike Bryan se numără 
printre laureații premiilor acordate de 

circuitul profesionist de tenis pe anul 2019

O finală de zile mari

Deținătoarea trofeului Ligii 
Campionilor la fotbal s-a im-
pus prin golul marcat de brazi-

lianul Roberto Firmino (99), la capătul 
unui contraatac purtat de senegalezul 
Sadio Mane.

Finala de la Doha a fost o reeditare a 
Cupei Intercontinentale din 1981, când 
Flamengo a obținut victoria.

Liverpool, sextuplă campioană a 
Europei, se proclamă în premieră cam-

pioană a lumii la nivel de club, 
după ce a ratat trei șanse, în 
1981, 1984 și 2005.

Campioana Braziliei, Fla-
mengo, care a câștigat luna trecută 
Copa Libertadores, cea mai importantă 
competiție intercluburi din America de 
Sud, a dominat prima repriză, a suferit 
în actul al doilea și a forțat egalarea în 
ultima repriză a prelungirilor, însă nu a 
reușit să marcheze.

Firmino a avut o bară imediat după 
pauză (minutul 47). 

În prelungiri, „cormoranii’’ au pri-
mit penalty, după un fault al lui Rafinha 
la Mane dar, în urma intervenției arbi-
trajului video, s-a observat că infracțiu-
nea a avut loc în afara careului.

Liverpool a câștigat în premieră Cupa Mondială a Cluburilor 
la fotbal, sâmbătă, după ce a învins-o în finală pe Flamengo 

Rio de Janeiro cu scorul de 1-0, după prelungiri, în finala 
disputată la Doha (Qatar)

Cel mai mare caz de 
corupţie în tenis

Un jucător 
g e r m a n , 
nenumit, a 

făcut dezvăluiri, iar 
pe listă s-ar afla și 
un jucător din actu-
alul Top 30 mondi-
al. Epicentrul rețelei 
mafiei pariurilor: 
Armenia, țară care, 
în prezent, nu punctează cu vreun jucător în clasamentul mondial.

Publicația „Die Welt“ și postul de televiziune ZDF au dezvă-
luit, duminică, o anchetă în desfășurare demarată de FBI și auto-
rități europene. Dezvăluirile sunt șocante: o rețea bine organizată 
de mafia pariurilor ar fi ajuns în șapte țări, printre care Franța, 
Belgia, Statele Unite și Spania.

Starurile din tenis evită să vorbească despre acest subiect, chiar 
dacă dovezile existenței unor rețele importante de trucare de me-
ciuri sunt din ce în ce mai solide și mai dese.

Interesant este însă faptul că și Andrea Petkovic, 32 ani, fost 
număr 9 mondial pentru Germania, o sportivă cu înclinații pen-
tru filozofie și citit, a declarat pentru „Die Welt“: „Sunt mulți 
jucători profesioniști care nu au resursele pentru călătorii, care 
depind de bani și știu sportivi din circuit care au fost abordați“.

Tenisul este în stare de șoc, după ce presa germană a 
demascat cel mai mare caz de corupție de până acum în 
istoria sportului alb, anunțând că 135 de jucători sunt 

implicați în trucarea de meciuri pentru pariuri
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Magdalena BRĂTESCU

„Antigona” de Sofocle 
Premieră la Teatrul Han din Ierusalim

Spectacolul regizoru-
lui Udi Ben Moshe, 
ireproșabil ca montare, 

îmbracă tragedia antică gre-
cească a lui Sofocle „în haine 
moderne” la propriu și la fi-
gurat. Textul, în traducerea 
lui Shimon Buzaglo, toaletizat 
pentru a deveni explicit, desci-
frează înțelesurile etern valabi-
le ale conținutului. Distribuția 
include toată floarea actorimii 
ierusalmitene căreia, de-a lun-
gul anilor, i-am admirat umo-
rul irezistibil în comedii. De 
data aceasta, echipa face pro-
ba unui talent dramatic care surprin-
de și emoționează. În plus, dicțiunea 
interpreților este foarte îngrijită astfel 
încât niciun sens nu se pierde. Totul 
este clar și precis, iar învățămintele les-
ne de absorbit.

Piesa prezintă un aspect politic care 
ține de autoritatea absolută a condu-
cătorului închistat în deciziile lui, in-
flexibil și incapabil de a-și recunoaște 
greșelile. Tirania se extinde de la popor, 
la propria sa familie. Hotărârile lui nu 
se discută, sfaturile primite de la consi-
lieri - în caz că se opun opiniilor șefului 
suprem - nu sunt luate în considerație.

Cealaltă latură se referă la dileme 
profund umane, independente de timp 
și de spațiu. Eroii au de ales între etică și 
tradiție, între viața personală și familie, 
între respectul față de legile stabilite de 
oameni în conducerea statului și propri-
ile lor concepții care le contrazic. 

Fiică a lui Oedip, fost rege al cetății 
Teba, Antigona este un copil născut 
din dragostea incestuoasă a acestuia cu 
mama lui, Iocasta. Antigona are o soră, 
Ismena și doi frați, Eteocle și Polinice, 
care pentru a moșteni puterea se luptă 
între ei până la moarte. Pe tronul Tebei 
se suie Creon care decide o înmormân-

tare pompoasă pentru Eteocle, apărăto-
rul cetății. Dar interzice înmormântarea 
lui Polinice care venise în fruntea unei 
armate străine cu gând să cucerească 
Teba. Înfruntând pericolul condamnă-
rii la moarte pentru nerespectarea or-
dinului regal, Antigona îl îngroapă pe 
Polinice după datina omenească. 

Excepțională în rolul eroinei princi-
pale, Or Lombrozo crează tipul femeii 
cutezătoare care nu se teme să descon-
sidere dictatul regal, ascultând glasul 
conștiinței, moralității, respectului 
pentru familie și obiceiuri. Antigona 
își înfruntă destinul și acceptă să moară 
sfidând legile sociale nedrepte. Se sacri-
fică în numele unor legi nescrise care țin 
de puritatea conștiinței omenești fiind 
demnă de admirația spectatorilor din 
toate timpurile. Și-a îngrijit tatăl orb, a 
încercat să-și împace frații, a pus datoria 
față de semeni mai presus de propria ei 
fericire și dragoste. Este un monument 
al datoriei respectate în pofida morții.

Personajul antagonic e Creon în ex-
celenta interpretare a lui Erez Shafrir, 
tipul conducătorului autoritar, trufaș și 
egoist, crud și inuman. El o condamnă 
la moarte pe Antigona, viitoarea soție 
a fiului său, Haimon (Shahar Netz). 
Shafrir reușește să captiveze spectatorii 

prin transformarea vizibilă de la 
obstinația destructivă la tardiva 
înțelegere a greșelilor, remușcare 
și disperare. 

Din păcate, imuabilitatea de-
ciziilor sale provoacă trei sinuci-
deri, Antigona, Haimon și Euri-
dice (Carmit Mesilati-Kaplan), 
soția lui Creon. Deși rămas în 
viață, Creon devine personajul cel 
mai tragic prin pierderea oameni-
lor dragi. Pedeapsă divină? Nu! 
Prin deciziile lui greșite, Creon 
și-a croit singur destinul și, din 
păcate, nu numai pe al lui...

Dint re  in t e rpre ț i  ma i 
menționez pe Suzana Papian (excelentă 
în Ismena), Itai Szor (solul), Yehoachin 
Friedlander (o apariție antologică în 
profetul orb Tiresias), Yossi Eyni (con-
silier militar), Nir Ron (consilier de 
stat). Fidel tragediei grecești, Ben Mo-
she aduce pe scenă corul antic, compus 
din toți actorii sau din trei corifei (Meni 
Gross, Ofer Grinberg, Israel Paniel) cu 
laitmotivul „omul poate învinge orice, 
în afară de moarte”!

Decorul scenografei Svetlana Breger 
e sobru, o poartă centrală într-un zid 
cenușiu pe fundal. Nuanța modernă 
israeliană e creată de intervențiile unui 
grup de tineri religioși extremiști care 
scriu lozinci cu spray. „Judecata Celui 
de Sus e deasupra legilor Statului” sau 
cuvinte cheie precum „trădător”, sau 
„moarte”.

Muzica lui Yossef Brandashvili per-
fect adecvată momentului are inflexi-
uni armonic electronice. Costumele lui 
Oren Dar sunt moderne fără ostentație, 
cele militare fără detalii de identificare. 
Lighting designul lui Roni Cohen cre-
ază decor din razele spoturilor.

Regizorul Udi Ben Moshe dovedește 
că teatrul antic este mai actual ca 
niciodată! 
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Teodor TOIVI

Melodiile celui de al doilea război mondial (I)

Prezentele rânduri au ca 
obiect câteva melodii 
de succes, care au fost 

asociate în mod eronat cu hi-
tlerismul, dat fiind că în cel 
de Al Doilea Război Mondial 
propaganda nazistă le-a difu-
zat sistematic pentru trupele 
Wermachtului.  Mă refer la 
melodiile „Fliegermarsch”, 
„Alte Kameraden”, „Škoda 
Lásky” (Rosamunde) și „Lilli 
Marlene” compuse și inter-
pretate în Cehia, Polonia sau 
Germania, mult timp înainte 
de apariția nazismului.

După război, melodiile 
a fost repuse în valoare de 
interpreți celebri cum ar fi 
Karel Gott, Heino, Marlene 
Dietrich sau mari muzicieni 
ca James Last și André Rieu.

„Fliegermarsch”
Hermann Dostal compo-

zitorul melodiei „Fliegermar-
sch”, s-a născut la Strelice, în 
Cehia. A crescut într-un me-
diu muzical și apoi a studiat la 
conservatoarele din Praga și la 
Viena. Dostal a intrat în servi-
ciul militar, în Regimentul nr. 
93 din Olomouc. S-a transfe-
rat apoi în trupa Regimentu-
lui 4 Bosnia-Herțegoviniană, 
care a fost staționată la Viena 
din 1894. Acest lucru a făcut 
posibil pentru Dostal să-și 
termine studiile la Conserva-
torul din Viena. Franz Lehár, 
care a regizat trupa la acea 
vreme, l-a recrutat pe tânărul 
muzician pentru trupa sa. În 
1902, când Lehár a părăsit re-
gimentul, Dostal a rămas ca 
dirijor al acestei trupe până în 
1911, când a devenit director 
de trupă. În 1918, a preluat 

funcția de lider al trupei. 
După 1918, Dostal a activat 
ca dirijor de formații și or-
chestre în Viena, contribuind 
la menținerea celor mai bune 
tradiții ale trupei austro-un-
gare. Dostal a murit la Viena 
la 20 decembrie 1930.

Cu puțin timp înainte 
de izbucnirea Primului Răz-
boi Mondial, primele teste 
de succes în aviație au creat 
aproape o frenezie. În 1912, 
Hermann Dostal a fost 
influențat de acest fenomen 
și a compus „Căpitanul de ca-
valerie zburătoare”. „Marșul 
aviatorilor” își are originea în 
această operetă. Inițial a fost 
compus pentru concert și nu 
ca marș militar.

Hermann Dostal, l-a scris 
în 1912 sub titlul „Kerzen-
grad steig ich zum Himmel”, 
ca piesă vocală a unui balonist 
pentru opereta sa, ca de altfel 
uitată, „Căpitanul zburător”. 
Opera lui Dostal, odată cu 
marșul aviatorului din 1912, 
aparține istoriei muzicii pe 
vremea operetei vieneze. În 
această perioadă, opereta vie-
neză a avut reputația de diver-
tisment de masă.

Nazismul a preluat în mod 
cinic melodia, folosind-o ca 
ilustrație muzicală în jurna-
lele de actualități care pre-
zentau atacurile avioanelor 
Luftwafe asupra Angliei și 
Aliaților...

Abia după război, a deve-
nit publică originea cehă a 
melodiei și numele compozi-
torului: Hermann Dostal.... 

În zilele noastre, lucrurile 
s-au schimbat fundamental; 
atât forțele armate federale 
germane, cât și armata fe-

derală austriacă, au atribuit 
„marșul aviatorilor” ca marș 
oficial al unităților principale.

Astăzi, marșul aviatorului 
este una dintre cele mai inter-
pretate piese din Bundeswehr 
și face parte și din repertoriul 
muzicii militare.

Muzicieni de divertis-
ment, precum James Last 
și André Rieu, au prelucrat 
marșul aviatorului în stilul 
lor iar multe orchestre inter-
pretează frecvent acest marș.

Pentru audiție, vă reco-
mand: Österreichischer Mi-
litärmarsch „Fliegermarsch” 
pe You Tube.

„Alte Kameraden”
„Alte Kameraden” („Vechi 

tovarăși”) este titlul unui po-
pular marș militar german 
compus de Albert Hermann 
Teike (1864 - 1922), care a 
scris peste 100 de marșuri mi-
litare și douăzeci de lucrări de 
concert.

Născut fiul unui fierar 
din Stettin-Polonia, Teike a 
fost al patrulea dintre cei 14 
copii din familia sa. A înce-
put să studieze muzica la 14 
ani, cântând la o varietate de 
instrumente. Când avea 19 
ani, s-a alăturat armatei din 
Württemberg ca muzician 
în Regimentul 123. El a fost 
staționat în orașul Ulm, unde 
a cântat la saxofon și percuție 
pentru orchestrele teatrelor 
locale.

Teike a început să scrie 
marșuri militare, inclusiv 
unul din 1889 care va fi 
numit „Alte Kameraden” 
(„Vechi tovarăși”). Marșul 
a fost scris în Ulm, Germa-

nia. Când a adus marșul său 
recent compus în regiment, 
Kapellmeisterul i-a spus pur 
și simplu: „Avem destul de 
multe marșuri muzicale, pu-
ne-l pe acesta în sobă!”. 

După dezaprobarea ma-
estrului său de bandă pentru 
această compoziție, Teike 
și-a dat demisia din armată și 
a numit marșul „Alte Kame-
raden”. Un editor a cumpă-
rat melodia de la el pentru 
douăzeci de mărci germane 
Goldmark. Alte Kameraden 
a devenit ulterior una dintre 
cele mai populare marșuri din 
lume.

Teike a devenit ofițer de 
poliție în Ulm și s-a mutat 
la Potsdam, unde a murit în 
1922. Pentru audiție, vă reco-
mand: Alte Kameraden - He-
ino - Lyrics – YouTube.

După război, Heino și 
André Rieu au prezentat sis-
tematic melodia în germană, 
acreditând pentru întreaga 
lume originea teutonică a 
melodiei. Într-un târziu, în 
2017, polonezii au revendicat 
melodia, organizând un festi-
val Alte Kameraden în orașul 
polonez unde a fost compusă. 
Armata poloneză a defilat cu 
acest marș, iar pe casa compo-
zitorului Teico a fost depusă o 
coroană de flori. La festival au 
participat formații din țările 
baltice și din...Ucraina. De 
ce Ucraina? Prin acordarea 
unei fâșii întinse între Ui-
gorod, Cernăuți și Lvov (de 
pactul Molotov- Ribentrop), 
Ucraina a devenit una dintre 
moștenitoarele imperiului 
Habsburgic! Vă recomand 
insistent You Tube  - Alte 
Kameraden 2017.
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PROGRAMUL TV ROMÂNESC

PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 26 dec 2019
06:15 România, te iubesc!
07:00	 Vorbește	lumea	
09:00	 Acasă	la	români
10:00	 La	Măruță
11:30 Ho ho ho 2
13:15	 Arena	bucătarilor
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 Acasă	la	români
16:00	 ApropoTv
16:45	 Concert	Andra	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Secretul	Anielei
22:30	 Concert	Andra	
23:45	 Teleshopping

VINERI, 27 dec 2019
06:15 România, te iubesc!
07:00	 Vorbește	lumea	
09:00	 Acasă	la	români
10:00	 La	Măruță
11:30 Ho ho ho 2
13:15	 Arena	bucătarilor
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 Acasă	la	români
16:00	 ApropoTv
16:45	 Concert	Andra	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Secretul	Anielei
22:30	 Concert	Andra	
23:45	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 28 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	 Secretul	Anielei
22:30	 Acasă	la	români

23:30	 Teleshopping
DUMINICĂ, 29 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
13:15	 Știrile	ProTv	
13:20	 Concert	Andra	
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	 Secretul	Anielei
22:30	 Acasă	la	români
23:30	 ApropoTv

LUNI, 30 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	 Acasă	la	români
23:15	 Ce	spun	românii

MARȚI, 31 dec 2019
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 La	Măruță
12:00 România, te iubesc!
13:00	 Știrile	ProTv	
13:10	 Acasă	la	români
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:45	 Campiontul	național	de	drift	
17:30	 Teleshopping
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Un	film	Simplu
22:00	 Selfie
MIERCURI, 1 IAN 2020

06:15	 Acasă	la	români
09:00	 Vorbește	lumea			
11:00	 Ce	spun	românii
11:45	 La	Măruță
13:15	 Lecții	de	viață
14:15	 Teleshopping
14:30	 Un	film	Simplu
15:45	 ApropoTv
16:30	 Campiontul	național	de	drift	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Secretul	Anielei
22:30 Cuscrii 

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 26 dec 2019

07:00	 Matinalii	*Partea	I
07:55	 Diasporadar	
08:00	 Matinalii	*Partea	a	II-a
08:55	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 ÎNTÂLNIRE	CU	MOŞ	CRĂCIUN	
11:00	 Bună	vreme,	boieri	mari!	
12:10	 Discover	Romania	
12:20	 Colind	Paula	Seling	
12:30	 Colindăm,	colindăm	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
15:00	 Film	românesc	-	Artista,	dolarii	şi
	 ardelenii	
16:20	 Din	cele	mai	frumoase	colinde	
16:30	 Izolaţi	în	România	
17:00	 Concert	aniversar	Fuego
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
21:00	 Colindar	cu	Paula	Seling	
23:00	 Christmas	magic	-	
	 concert	de	colinde	americane	
00:00	 Câştigă	România!		

VINERI, 27 dec 2019
07:00	 Matinalii	*Partea	I
07:55	 Diasporadar	
08:00	 Matinalii	*Partea	a	II-a
08:55	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Iarna	amintirilor	
11:10	 Concert	aniversar	Fuego
12:50	 Discover	Romania	
13:00	 Concert	aniversar	Fuego
14:00	 Telejurnal	
14:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
15:00	 Film	românesc	-	Pruncul,	petrolul	
	 şi	ardelenii
16:50	 Din	cele	mai	frumoase	colinde	
17:00	 Recital	TVR	Moldova	
	 Sofia	Vicoveanca
17:30	 Împreună	lângă	brad	
18:30	 Concert	aniversar	Voltaj	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
21:00	 Actualitate	TVRi	
21:30	 Dăruieşte,	Românie!	
23:00	 Film	românesc	-	Profetul,	aurul	şi	
	 ardelenii	
SÂMBĂTĂ, 28 dec 2019
07:00	 Destine	ca-n	filme	
08:10	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
08:20	 Colinde	de	Crăciun
08:30	 Concert	Voltaj	
10:00	 Gala	umorului	*Partea	I
12:00	 Colindar	cu	Paula	Seling	De	
14:00	 Telejurnal	

14:25	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
14:30	 Actualitate	TVRi	
15:00	 Femei	de	10,	bărbați	de	10	
15:50	 Colinde	de	Craciun
16:00	 Femei	de	10,	bărbați	de	10	
17:00	 Destine	ca-n	filme	
18:15	 Handbal	masculin	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
21:00	 Concert	Adrian	Enache
22:30	 Recital	TVR	Moldova	
23:00	 Film	românesc	-	Artista,	dolarii	şi
	 ardelenii	
DUMINICĂ, 29 dec 2019
07:00	 Universul	credinţei	*Partea	I
07:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
08:00	 Universul	credinţei	*Partea	a	II-a
08.50	 Discover	Romania	
09:00 Ferma 
10:00	 În	grădina	Danei	
10:35	 Viaţa	satului	*Partea	I	
11:50	 Minutul	de	agricultură	
12:00	 Viaţa	satului	*Partea	II
13:00	 Tezaur	folcloric	
14:00	 Telejurnal	
14:25	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
14:30	 Politică	şi	delicateţuri	
15:30	 Discover	Romania	
15:40	 TEATRU	TV	-	Furtuna	
	 de	William	Shakespeare
18:15	 Handbal	masculin	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
21:00	 Vedeta	populară	*Finala
23:00	 Film	românesc	-	Pruncul,	petrolul	
	 şi	ardelenii

LUNI, 30 dec 2019
07:00	 Matinalii	*	Partea	a	I-a	
10:00	 Gala	umorului	*Partea	I
10:50	 Vorbeşte	corect!	
11:00	 Gala	umorului	*Partea	a	II-a
11:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
12:00	 Femei	de	10,	bărbați	de	10	
12:50	 Discover	Romania		
13:00	 Femei	de	10,	bărbați	de	10	
13:50	 Diasporadar	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
15:00	 Dăruieşte,	Românie!	
16:30		 Drumul	lui	Leşe	
17:30	 Împreună	lângă	brad	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră		
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
21:00	 Drag	de	România	mea	
23:00 România 9 

MARȚI, 31 dec 2019
07:00	 Matinalii	
10:00 CERBUL DE AUR 2019 
11:00	 Drag	de	România	mea		
11:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
12:00	 Drag	de	România	mea	(II)
12:50	 Discover	Romania		
13:00	 Concert	Adrian	Enache
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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

14:25	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
14:30	 Petrecem	de	Anul	Nou	
16:00	 Concert	*	A	Whole	New	World
17:15	 Discover	Romania		
17:30	 Împreună	lângă	brad	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră		
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Colind	Irina	Loghin
21:10 REVELION 2020 
00:00	 Dăruieşte,	Românie!	
MIERCURI, 1 IAN 2020

07:00 REVELION 2020  

10:20	 Petrecerea	Clejanilor	
11:15	 Discover	Romania		
11:30	 Dăruieşte,	Românie!		
13:00	 Telejurnal	
13:10	 Concert	*	Două	lumi
14:50	 Diasporadar	
15:00	 Film	*	Toamna	bobocilor
16:35 REVELION 2020   
17:15	 Discover	Romania		
17:30 REVELION 2020 
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Sofia	Vicoveanca	60		
23:40	 Concert	aniversar		Voltaj	
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3 Chiar dacă îți dorești autenticitate în viață, 

îți dai seama că nu reușești să faci compro-
misuri în acest sens. Atunci când vine vorba 
de alegeri iraționale, ești primul care le face.

În fața ta se așterne o lume întreagă ce se 
lasă explorată. Zilele acestei săptămâni vor 
intensifica dorința ta de a călători. Visezi cu 
ochii deschiși la mii de destinații.

Lasă loc de răbdare și de compasiune! Prin 
prisma situațiilor critice prin care treci, este 
nevoie să fii mai indulgent cu tine. Viața pro-
fesională - într-o continuă ascensiune.

Există destul de multă tensiune în viața ta. 
Atunci când ești pus în postura de a-ți ne-
gocia poziția într-un anumite context social, 
ai senzația că nu știi ce argumente să aduci.

Convingerea în raport cu ceea ce îți dorești 
te ajută să faci întotdeauna ca lucrurile să se 
întoarcă în favoarea ta. Agitația de care ai 
parte la birou, nu îți este neapărat pe plac.

Relațiile profunde pe care consideri că le ai 
cu anumiți oameni din viața ta fac diferența 
atunci când te afli în perioade tensionate. 
Încerci să vezi lucrurile dincolo de aparențe.

Ai nevoie ca partenerul să fie mai prezent în 
tot ceea ce faci. Te simți nesigur și vulnera-
bil. Este important să pui întrebări atunci 
când simți că ceva este în neregulă.

Colegii de birou și superiorii se încred în abi-
litatea ta de a rezolva probleme delicate. Nu 
scapi niciodată de responsabilitate în astfel 
de situații. Ai nevoie de intimitate...

Influența pe care o primești din partea Lunii te 
face să alegi dintre totul sau nimic. Dacă min-
gea e la tine în teren în ceea ce privește o anu-
mite persoană, „șutează” sau renunță definitiv.

Ai posibilitatea de a evalua calitatea relațiilor 
de care ai parte, profesionale sau personale. 
Din fericire, simți că ai în jurul tău doar oa-
meni fideli și devotați și pe care te poți baza.

Deși sunt multe contexte în care ai nevoie de 
confirmare socială, rămâi o fire independentă 
și individualistă. Evită să respingi persoanele 
care nu-ți îndeplinesc așteptările.

Deși majoritatea deciziilor pe care le iei te 
scot din zona de confort, îți asumi acest lucru. 
Ai rămas aceeași fire naivă dintotdeauna. Un 
asemenea comportament poate fi periculos.
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GAZETA PRACTIC

Topul destinaţiilor  
de pe glob din 2020

Abu Simbel, Egipt 
Tăiate inițial într-o stâncă de către 

faraonul egiptean Ramses II (cca. 1303 
î. Hr.), templele de la Abu Simbel sunt 
comori arheologice și minunății ale in-
gineriei moderne. Puteți trece de la o 

cameră la alta prin Marele Templu de 
98 de metri înălțime, păzit de patru 
figuri gigantice ale faraonului, dar și 
de imagini ale primei sale soții, Nefer-
tari, gravate pe pereți acum mai bine 
de 3.000 de ani. Lunile februarie și 
martie sunt cele mai potrivite pentru 
o astfel de experiență.

Fort Kochi, India 
Cea mai veche așezare europeană 

din India câștigă notorietate ca un 
hub de artă. Litoralul Kochi, situat 
în statul Kerala din sud-vestul Coas-
tei Malabar, a fost fondat în 1500 de 
Portugalia, pentru a guverna portul 
tropical. Acest trecut colonial este cel 
mai prezent în istoricul Fort Kochi, 

districtul de pe malul apei, unde mai 
multe proprietăți din epoca olandeză și 
britanică găzduiesc galerii și cafenele. 
Bienalele Kochi-Muziris, în care sunt 
expuse opere contemporane indiene și 
internaționale, vor avea loc în perioada 
12 decembrie 2020-10 aprilie 2021. 
Pe lângă vizita galeriilor, e recoman-
dat să participați și la o reprezentație 
a Kathakali, dans tradițional.

Mostar, Bosnia şi 
Herţegovina 

Parțial distrus în timpul Războiului 
Bosniac ce a avut loc în perioada 1992-
1995, orașul este bogat în istorie, însă 
încă poartă cicatricile trecutului. Nu-
meroase clădiri din Orașul Vechi au 
fost reconstruite sau restaurate în cei 
25 de ani de la acordurile de pace de la 
Dayton. În jur veți vedea clădiri aban-
donate pline de găuri care sunt deco-

rate de artiștii locali și internaționali 
cu picturi murale. Cea mai simbolică 
imagine a păcii din Mostar este Stari 
Most sau Podul Vechi, ce datează din 
secolul al XVI-lea, reconstruit în 2004. 
Podul Vechi conectează partea de vest 
a majorității creștine croate din Mos-
tar cu estul bosniac. Luna mai este cea 
mai potrivită perioadă pentru vizitarea 
orașului Mostar, deoarece se vor marca 
25 de ani de pace. 

Provincia Guizhou, China 
„Pășește în sate aproape neatin-

se de timp“ este motivul pentru care 
„National Geographic“ recomandă ca 
destinație de călătorie provincia chine-
ză. Cea mai potrivită perioadă pentru 
vizită este aprilie-mai. Din punct de 

vedere istoric, Guizhou este una din-
tre cele mai nedescoperite provincii 
din China, cu o climă răcoroasă grație 
regiunii muntoase. Satele tradiționale 
ale grupurilor etnice minoritare, pre-
cum Bouyei, au povești interesante. 

Insulele Magdalen, Canada 
Atunci când mergi pe gheață e ușor 

să uiți că există un ocean sub tine. 
Această lume înghețată oferită de Insu-
lele Magdalen este completată de cerul 
de un albastru impresionant, soarele 

strălucitor, vântul care vibrează ca un 
violoncel și tot albul din jur. În Gol-
ful St. Lawrence, din largul Insulelor 
Magdalen, Quebec, animalele adulte 
migrează din zona arctică, femelele în-
sărcinate caută gheață potrivită pentru 
naștere și urmează masculii dornici de 
împerechere. Puii se nasc pe gheață la 
sfârșitul lunii februarie și începutul lu-
nii martie. Focile de Groenlanda tinere 
sunt unele dintre cele mai captivante 
creaturi de pe planetă, cu ochi mari, 
nas de cărbune și blană moale. Peri-
oada oportună pentru a vizita Insulele 
Magdalen este februarie-martie. 

Prestigioasa revistă americană „National Geographic“ a întocmit 
clasamentul destinațiilor care nu ar trebui să lipsească anul viitor 
din calendarul iubitorilor de călătorii. Revista a făcut recomandări 

privind locațiile în care să mergi, ce trebuie să știi despre ele și de ce 
trebuie să le vezi, în mod special, chiar în anul următor
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Pierderea în greutate scade 
riscul de cancer la sân

Riscul a fost evaluat ca fiind cu 
26% mai mic, comparativ cu fe-
meile care nu au pierdut niciun 

kilogram în greutate. 
Greutatea în plus crește riscul de apa-

riție a cancerului de sân în perioada de 
după menopauză. 

Oameni de știință din cadrul Socie-
tății Americane de Oncologie, Faculta-
tea de Sănătate Publică T.H. Chan de 
la Harvard și colegii lor au analizat date 
prelevate de la 180.885 de femei, de 50 
de ani și peste această vârstă, care au 

participat la zece studii. 
Greutatea participantelor a fost 

evaluată de trei ori într-o perioadă 
de zece ani. Cercetătorii au identi-
ficat 6.930 de cazuri de cancer de 
sân în perioada de monitorizare și 
au concluzionat că riscul de cancer 
de sân a scăzut odată cu pierderea 
din greutate. Femeile care au slă-
bit între două și patru kilograme 
și jumătate au avut o reducere cu 

13 procente a riscului în comparație cu 
cele cu o greutate stabilă. 

În cazul participantelor care au pier-
dut între patru kilograme și jumătate și 
nouă kilograme, riscul a scăzut cu 16 
procente. Femeile care au slăbit nouă 
kilograme au avut un risc cu 26 de pro-
cente mai mic de cancer de sân. 

La studiu au participat femei din 
Statele Unite, Australia și Asia care nu 
utilizaseră terapia hormonală după in-
stalarea menopauzei.

Mergeţi la teatru!

Chiar și în cazul persoanelor care 
s-au bucurat de activități cultu-
rale mai rar - o dată sau de două 

ori pe an - a fost observat un risc redus 
cu 14 procente de deces în perioada 
medie de monitorizare de 12 ani, în 
comparație cu indivizii care nu au in-
trat în contact cu evenimente artistice 
sau culturale.

Rezultatele s-au menținut chiar și 
atunci când au fost luați în considerare 
factori susceptibili să influențeze aceste 

rezultate (starea civilă, statutul profesi-
onal, nivelul de trai, educația sau gru-
purile sociale).

Pentru acest studiu publicat în jur-
nalul științific British Medical Journal 
(BMJ), participanților li s-a solicitat 
să menționeze cât de frecvent au in-
trat în contact cu arta și evenimentele 
culturale.

La studiu au participat persoane cu 
vârste peste 50 de ani - vârsta medie de 
66 ani - 54% fiind femei.

Femeile supraponderale își pot diminua riscul de a dezvolta cancer 
la sân dacă slăbesc după vârsta de 50 de ani și-și mențin greutatea 

scăzută, potrivit unui studiu american publicat în Journal of the 
National Cancer Institute

Un studiu recent, la care au participat 6.710 de persoane, a 
concluzionat că persoanele care intră în contact cu arta la câteva 

luni sau mai des prezintă o reducere cu 31 de procente a riscului de 
deces prematur

Şi calculatorul 
mai greşeşte

Aproximativ 3.000 de pacienți 
nu au primit doza adecvată de 
medicamente de la Societatea 

medicală Maccabi, potrivit unui ra-
port dat publicității vineri, raport care 
a citat surse din cadrul organizației 
de întreținere a sănătății, și în care se 
specifică că greșelile au variat de la o 
jumătate de miligram la un mililitru.

„Din conversațiile pe care le-am 
purtat până acum cu pacienții, am des-
coperit că, în multe cazuri, farmaciștii 
au observat că ceva nu este corect și 
le-au recomandat pacienților să se în-
toarcă la medicii lor sau să îi contac-
teze pentru a rezolva neregula”, a spus 
una dintre surse.

Nu au fost raportate cazuri de 
pacienți care să se fi confruntat cu 
complicații medicale datorate ad-
ministrării unei doze improprii de 
medicament.

Dozele incorecte au fost distribuite 
între zilele de marți și joi, săptămâna 
trecută.

„Defecțiunea a fost remediată și 
sistemele au revenit la normal”, au 
declarat reprezentanții Maccabi.

Unul dintre principalii furnizori 
de servicii medicale din Israel 

lucrează la contactarea a 
mii de pacienți, după ce o 

eroare de calculator a făcut ca 
rețetele lor să fie completate 

necorespunzător
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ORIZONTAL: 1. Îi dispreţuieşte pe cei 
de altă rasă, neam, religie — Tecuci! 2. 
De nemişcat ca un judecător, ce nu poate 
fi destituit din funcţie. 3. O treabă de 
notariat. 4. E dintr-un loc anume. 5. Gigi 
scrie! — Picior de pitic la un voinic! — 
Mare la stat (pop). 6. Maşina francezilor 
— Closet în cifre. 7. Bate alte cărţi — Nu 
le are cu credinţa. 8. Nişte naturi aparte, 
vezi la trandafiri — O firmă israeliană cu 
lactate. 9. A trage de limbă — Un zeu 
păstoresc în panică. 10. Trimit voci în 
unde. 

VERTICAL: 1. O gravură în lemn. 2. 
Doctrină filozofică interpretând lumea în 
spiritul energiei fundamentale. 3. Nume 
maghiar într-un carnagiu, dar şi la un ca-
mionagiu! — Rozătoare cu blana scumpă. 
4. A manifesta un semn de respect — O 
literă veche într-un chiot! 5. Un înveliş 
al rădăcinii părului — Acord total. 6. Fă-
cut de oaie — Mărit pe margini laterale. 
7. Imperiu făcut harcea-parcea de turci 
la 1453. 8. Opreşte mingea să intre în 
poartă — Şi premiul învingătorului. 9. 
Sportul lui Wilhelm Tell, ochind mărul 
pe capul fiului — Un refuz ebraic — Fiul 
mătuşii. 10. Fete puse pe furat.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: b, n, cubic, moto, zbura, arac, cc, ta, c, 

u, ea, zdranc, gala, auriu, legenda, l, nas, da, top, u, 
ivi, visa, ns, echi, tb, postavuri, port, rasol, iterativa.

Pag. 36: deformabil, inscaunati, ao, asi, sal, pra, 
fad, ri, omisa, arap, ziditor, su, itan, pas, t, ta, ela-
bora, italic, rin, vecinatate.

Pag. 37: a) paramaribo, acumulator, romantioși, 
amintit, to, sona, taran, eda, au, an, la, abdicat, ebar, 
ilara, niciuna, ir, altimetrie. b) parfumerie, aparta-
ment, rima, ri, ce, ts, nr, toar, i, acaret, n, cupizi, 
eti, uro, apelat, lila, amica, atomi, itit, regenerate. 
c) cinemateca, enumerabil, limitare, t, imera, anca, 
bir, lan, rr, atomizare, tatici, ota, abate, amic, rita, 
plana, ila, blanar. d) clarificat, rafinatori, i, eve, 
epic, turele, ida, inar, total, citadela, o, ac, nord, 
as, bav, rn, avi, itari, stat, legitimati.

De vânzare rochie de mireasă, fru-
moasă, fără mâneci, albă, mărimea 
46, voalul inclus, purtată o singură 
dată, din greșeală!

*
Polițistul către blondă:
– Domnișoară, ați întrecut orice 

măsură, în această săptămână ați lo-
vit deja al cincelea pieton!

– Și, câți am voie?

*
Judecătorul întreabă martorul la 

proces:
- La ce distanță v-ați aflat de locul 

accidentului?
- La 6 metri și 75 de centimetri.
- Și cum de știți așa de exact?
- Când am văzut accidentul, mi-

am dat seama pe loc că voi fi între-
bat la proces de vreun tâmpit și am 
măsurat...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ORIZONTAL: 
1. Sancţionată. 
2. Dezrobitor. 
3. Rimă neter-
minată! ― Ma-
mifer carnivor 
d i n  f ami l i a 
mustelidelor, 
de mărimea 
unei pisici, cu 
corpul lung şi 
subţire, cu pi-
cioare scurte 
(plur.). 4. A 
reproduce ― 
Încheie o ru-
găciune. 5. Se 
zice că ― Ar-
bori riverani. 6. Subdiviziuni organizatorice din cadrul 
forţelor armate ― Deliciu canin. 7. Roman istoric ― Replică 
finală! 8. Centru motor! ― Locul de sacrificare a animale-
lor destinate consumului. 9. Fond de sponsorizare! ― Ar-
tizanii pământului. 10. În plin onirism! ― Răcoare (fig.).

VERTICAL: 1. Ameninţători. 2. Care te scoate afară din 
joc. 3. Ucigaşi. 4. Ba din contra! ― Părinţi. 5. Soţia lui 
Tindar, regele Spartei ― … Lugojana, operetă de Filaret 
Barbu. 6. Liric în esenţă! ― Cal dobrogean ― Margine de 
pălărie. 7. Dulciuri. 8. Subdiviziune a moleculei (plur.) ― A 
treia roată la motocicletă. 9. Oraş în NV Italiei ― Renumită 
şcoală de meserii în Israel. 10. Pădurice de arini (pl.).

O R I Z O N -
TAL: 1. A 
d a  p e s t e 
ceva — Po-
lul negativ 
al unei pile. 
2. Ezitatori. 
3. A şti (od.) 
— A răsfăţa. 
4. Lucrează 
l a  s o n d ă 
(pl.) — Mic 
tovarăş. 5. 
Lopăţică de 
curăţat plu-
gul — Tere! 
— Simbolul 
molibdenu-

lui. 6. A impune o idee — În josul unei ape 7. Fiice 
de bumbac — Animale sălbatice. 8. Literă grecească în 
România — Oraş în Franţa. 9. Teren cu canale pentru 
apă — Răsărit. 10. Imprimate.

VERTICAL: 1. Care şi-a făcut gospodăria lui. 2. Fac 
vârfuri de creioane 3. Din neamul sciţilor (f.) — Tip fără 
cap! 4. Cămăşi înflorate — Document — Ofiţer turc. 5. 
Zeu casnic la Romani — Ţine de agricultură. 6. Trecut 
prin greutăţile vieţii — Ia altitudine! 7. Armăsari — A 
da jos părul. 8. Prost — Localitate în România 9. Cioban 
bogat în turme — Secure! 10. Sunt ai dracului!

ORIZONTAL : 
1. Plănuit. 2. Li-
bertate de ale-
gere (fig.). 3. In-
stigare ― Alumi-
niu. 4. Populaţie 
care trăieşte în 
partea de sud 
a  Sudanu lu i , 
Uganda, Congo, 
Tanzania, Ke-
nia ― Conţinutul 
unei tablete! 5. 
Orgolii ― Nu e 
cald deloc. 6. 
Sensibili (fig.) 
― Pricini. 7. În 
centru la Bicaz! 

― Locuitor al Siriei. 8. Trăsură închisă, cu patru roţi ― Cai 
dobrogeni. 9. Utilizate în fracturi ― Marfă depozitată. 10. 
Plată la urmă! ― Impresionare. 

VERTICAL: 1. Prevăzut. 2. Lege aprobată de organul su-
prem al statului. 3. Verificarea gradării unui instrument 
de măsură prin comparare cu etalonul oficial acceptat. 4. 
Păroşi ― Dânsele. 5. Secret feminin ― Dans ritmic sinco-
pat efectuat cu vârful şi tocul pantofilor. 6. Tari ― Sigla 
organului de spionaj american. 7. Zile romane ― Sursă lu-
minoasă pe mare ― Scut! 8. Cutie! ― Audiţie radiofonică 
perturbată. 9. Organ al organismului animal constituit din 
organele de simţ, căi de transmisie şi centri cerebrali. 10. 
Avantajate de ecranul televizorului.  

DICȚIONAR: BLE, ICA, CIA.
ORIZONTAL: 1) 

Planeta Venus şi 
alte stele strălu-
citoare. 2) A face 
o alianţă - Stea a 
teatrului de revistă 
interbelic (Constan-
tin). 3) Paradă a 
stelelor iarna (pl.) 
- Corp de legi! 4) 
Prăbuşire carstică 
- Tip de stea, va-
riabilă. 5) Fiecare 
dintre cele două 
jumătăţi ale sferei 
cereşti. 6) Verbul 
agricultorului - O 
stea din est! - As-
tronom mexican, descoperitorul unei noi categorii de galaxii, îl 
găseşti în barou. 7) Tunse! - Călător printre stele. 8) Grupare 
stelară celebră - Avanpremieră a apariţiei stelelor (pl.). 9) Corp 
ceresc (dim.) - Nucleu de neon! 10) Acide - O mare de stele.

VERTICAL: 1) Regină printre stele - A se lega sufleteşte. 2) 
Cosmosul plin de stele - Petece! 3) Are stelele ei adorate de fani 
- Estrada stelelor. 4) Localitate în Pakistan -... Lactee, formată 
din miliarde de stele. 5) Îndărătnice (fig.) - În grup! 6) Steaua 
litoralului - Coada unei stele - În stoc! 7) Arbore de luncă - Or-
ganizaţia Statelor Americe Centrale (abr.). 8) Soare egiptean 
- Programe şcolare. 9) Exigent - Vreme ploioasă. 10) Regina ste-
lelor din constelaţia Lira - Constelaţie între emisfera boreală şi 
cea australă, situată deasupra ecuatorului formată din 7 stele.
DICŢIONAR: ARA, SNI, ANINE.
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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
26-28 decembrie

Zonă joi, 
26dec.

vineri,
27dec.

sâmbătă,
28dec.

Haifa 17° 15° 15° 
Nazareth 14° 14° 16° 

Tveria 18° 18° 20° 

TelAviv 17° 17° 19° 
Ierusalim 12° 12° 14° 
Eilat 20° 20° 23° 

*valorilereprezintămediazilei

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade26.12.2019

şekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,44 3,51
1 euro 3,83 3,90
1 liră 

sterlină 4,49 4,58
1 leu 

românesc 0,81 0,83

Fundația pentru promovarea și dezvoltarea iudaismului 
român organizează Comemorarea anuală a regretatului
Rabin PINHAS ELIAHU WASSERMAN (ztl)

Fost rabin și păstor spiritual  
al evreilor din Dorohoi și 

împrejurimi, timp de 50 de ani.
La împlinirea a 23 ani de la încetarea sa 
din viaţă. Comemorarea va avea loc luni, 
16 Tevet 5780, 13/01/2020, orele 13:30, la 

cimitirul Har Hamenuhot (parcela Tamir),  
din Ghivat Shaul, Ierusalim.

Cunoscuţii regretatului rabin z.l. sunt invitaţi să participe.
Mormântul rabinului z.l., a devenit în ultimul timp un centru 
de pelerinaj pentru multe dintre comunitățile din toată țara. 
Locul este vizitat și de turiștii din România, care se roagă 

la mormântul rabinului, pentru succes în acțiunile lor.
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NOU  
la Editura Familia

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

Pentru încheierea unui 
abonament puteți suna la:

0524.716.004

LUNI, la chioșcuri - nr. 2761 al 
Revistei Familiei!
Citițiînrevistadvs.preferată:

• EdyGrossman:Știripescurt
• Tâlharulpăcălit
• Faţăînfaţă…
• Muşcătura
• Maitaredecâtmoartea
• Aprimitacordulreginei
• Onouălecţiedestil
• Infamia
• PovesteaactoruluideOscar
• HughGrant:„Suntpreabătrân 
şiurâtpentrucomediiromantice”

• Și-alansatpropriacolecţiedebijuterii
• Soţulîşirecunoaştetardivgreşeala...
• WilliamșiKate,șoferipentruceitreicopii
• Ceamaielegantăreginădinlume
• FelixAderca-unreprezentantimportantal
modernismuluiliterarromânesc

• Rețete: Tonfriptcucoriandruşibusuiocproaspăt/
Plăcintăcudovleac/Prăjiturăcumererase

• Sănătate:Râdeţidintoatăinima!

RRevistaevista FAMILIEI FAMILIEI
30.12.201930.12.2019

MAGAZIN SĂPTĂMÂNAL ● Director fondator: I. Aurescu

Anul 52 - NR. 2761RRRR 22 ŞEKELI
În magazinele unde nu se 
percepe I.V.S. revista costă 
18.80 şekeli

Semnalăm apariția la Editura Familia a celui de-al doilea 
volum al antologiei „Rendez-vous cu teatrul” semnat de 
talentata și binecunoscuta în Israel și în România, pro-

zatoarea și jur-
nalista-critic de 
teatru, Magdalena 
Brătescu. 

Volumul cu-
prinde cronicile 
dramatice sem-
nate de autoare 
în perioada 2017-
2019 în „Gazeta 
Românească”, pa-
gina 30, la rubrica 
săptămânală mult 
apreciată de citi-
tori „Din fotoliul 
spectatorului”. 

În afară de re-
cenziile specta-
colelor de teatru 
și Operă din toate 
teatrele israeliene, 

antologia cuprinde și un amplu capitol dedicat scenelor 
bucureștene.

Revista Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română

Serie Nouă - Tel Aviv - Nr. 5/2017
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ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ISRAELIENI 

Preţ: 80 șekeli

Revista Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă RomânăSerie Nouă - Tel Aviv - Nr. 4/2015

IZVOARE

realizat de Beatrice Bernath

ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ISRAELIENI DE LIMBĂ ROMÂNĂ A PARTICIPAT LA TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE CARTE DE LA IERUSALIM

ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ISRAELIENI DE LIMBĂ ROMÂNĂ A PARTICIPAT LA TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE CARTE DE LA IERUSALIM

Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română
lansează o cerere de ofertă pentru editarea și 

tipărirea revistei „Izvoare”.
Societățile interesate sunt rugate să transmită prin 
email la asilr2018@gmail.com o scurtă prezentare 

a companiei, eventual catalogul tipăriturilor pe 
anul 2019 și o cerere pentru a primi lista de sarcini 

pentru realizarea revistei.
Detalii suplimentare la tel. 0524-716004

Magdalena Brătescu

Editura Familia 2019

„Volumul al doilea al antologiei teatrale „Rendez-vous 
cu teatrul” cuprinde pe lângă cronicile premierelor de pe 
scenele teatrelor din Israel și un amplu capitol despre 
spectacole de referință prezentate în București la Național, 
Bulandra, Comedie, Mic, Nottara,  Odeon și Opera română”.

O adevărată capodoperă de critică teatrală... 
Ioana Toff - editor
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