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Vrea să-l aducă pe Pollard în Israel

Premierul încearcă să pună la cale 
un scenariu în care Pollard ar 
urma „să aterizeze pe pista aero-

portului Ben Gurion cu o săptămână 
înainte de 2 martie” potrivit unei surse 
din partidul Likud.

În 1987, fostul analist al Serviciilor 
Secrete SUA a fost condamnat în ca-
drul unui acord de negociere a pedep-
sei pentru transmiterea în Israel a unor 
informații critice clasificate, pe care gu-
vernul american le-a ascuns de aliatul 
său. 

Instanța a respins ulterior acordul 
și l-a condamnat pe viață pe Pollard 
— singurul american care a primit o 
pedeapsă atât de severă pentru trans-
miterea de informații secrete către un 
aliat SUA.

De-a lungul anilor, s-au făcut 
mai multe încercări de a-l elibera, în 
special de către guvernul israelian. 
În 1995, i-a fost acordată spionului 
cetățenia israeliană. 

Pollard a fost eliberat în noiem-
brie 2015, dar tribunalul a stabilit 
condiții stricte care nu-i permit nici mă-
car să viziteze Israelul și cu siguranță 
nu-i permit să se mute în țara noastră.

Netanyahu a cerut eliberarea lui 
Pollard începând din octombrie 2017 
și a apelat la toate posibilitățile, inclu-
siv la gesturile de bunăvoință din partea 
Israelului față de palestinieni. 

Fostul spion americano-israelian a 
spus că s-a simțit lezat după ce a văzut 
poze cu posterele din campania Likud 
afișate în tot Israelul cu zâmbetele largi 

ale lui Netanyahu și Trump. 
„Dacă prietenia conducătorilor e 

atât de puternică, s-a întrebat el, de ce 
sunt încă imobilizat în New York, îm-
piedicat să mă mut în Israel după ce am 
zăcut timp de 30 ani într-o închisoare 
de siguranță maximă?” a spus Pollard.

După noul anunț al premierului se 
pare că supărarea lui Pollard s-a mai ate-
nuat. El speră să ajungă în Israel și să 
poată duce o viață normală alături de 
familia sa după 30 de ani de detenție.

Shaked avertizează

„Alegerea este între Yamina și aplicarea suveranității 
și votarea oricărui alt partid și a unui stat terorist 
palestinian”, a spus Shaked. „În «tranzacția secolu-

lui», dacă începem prin aplicarea suveranității, nu vom 
ajunge la punctul unui stat palestinian.”

„Dacă vom începe prin negocierea unui stat pales-
tinian, vom ajunge la Oslo C, cu estul Ierusalimului în 
mâinile teroriștilor și a autobuzelor care explodează”, a 
avertizat Shaked.

Fostul ministru al Justiției, Ayelet Shaked 
(Yamina), a declarat luni dimineața că 

aplicarea suveranității israeliene în Yehuda  
și Shomron va împiedica crearea  

unui viitor stat palestinian

Joaca de-a anexarea

După anunțarea, 
marțea trecută, 
de către preșe-

dintele american Donald 
Trump a planului său de 
pace, responsabili israe-
lieni au anunțat că pro-
iectul de anexare a Văii 
Iordanului și a coloniilor 
israeliene din Cisiorda-
nia, prevăzut în acest plan, va fi 
prezentat duminică guvernului 
israelian pentru aprobare.

După aceea, un responsabil 
din cadrul biroului premie-
rului a declarat sâmbătă, fără 
alte precizări, că reuniunea nu 
va avea loc.

Ambasadorul american la 

Ierusalim, David Friedman, 
afirmase că Israelul poate ane-
xa coloniile „fără a aștepta”, 
dar Jared Kushner, consilier 
și ginere al lui Trump, dar și 
arhitect al planului, a spus că 
dorește ca guvernul israelian 
„să aștepte până după alegeri-
le” din 2 martie.

Reuniunea săptămânală a guvernului israelian 
prevăzută să aibă loc duminică și în care prim-
ministrul Netanyahu urma să ceară aprobarea 

cabinetului pentru anexarea unor părți  
din Cisiordania, a fost anulată

Premierul Netanyahu vrea să aranjeze mutarea fostului spion 
Jonathan Pollard în Israel chiar înaintea viitoarelor alegeri din martie

Jonathan PollardJonathan Pollard
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Ioana TOFF

Tunelul care  
poate aduce pacea

Pl a n u l  d e 
p a c e  m u l t 
aș teptat  a l 

președintelui ameri-
can Donald Trump 
a fost întâmpinat 
cu mult scepticism. 
Poate Trump să fie 
de fapt cel care să 
rezolve un conflict 
vechi de zeci de ani, 
soluție în care atât de 
mulți alți președinți 
americani au eșuat, 
cu un plan care a 
fost conceput fără 
consultarea palesti-
nienilor? Rămâne de 
văzut!

Criticii au ignorat un aspect specific al 
planului: realizarea unui tunel de cale fe-
rată care va lega Cisiordania de Gaza, cele 
două teritorii distincte geografic ale unui 
potențial viitor stat palestinian. Pe baza 
unei hărți furnizate de Casa Albă, tunelul 
ar trebui să aibă o lungime de 40-50 de 
kilometri.

Se pot spune o mulțime de lucruri rele 
despre „planul de pace” al lui Trump, dar 
propunerea subtilă de a construi cel mai 
lung tunel din lume este o provocare bene-
fică atât palestinienilor, cât și israelienilor.

Atât și-au dorit hamasnicii să constru-
iască un tunel care să intre pe teritoriul is-
raelian, încât acum ar avea posibilitatea să 
o facă legal. Rezultatele ar fi benefice atât 
din punct de vedere economic, cât și din 
punct de vedere social. Să ne gândim nu-
mai la circulația mărfurilor între cele două 
teritorii sau la familiile care vor putea mer-
ge dintr-o parte în alta fără a mai parcurge 
procedurile complicate impuse de securi-
tatea și controalele Tzahal. Palestinienii ar 
putea începe să se comporte ca o națiune 
normală fără un teritoriu rupt în două.

Construirea tunelului, se pare - cel mai 

lung din lume, va fi o provocare. Există 
deja tuneluri de lungime similară. Tune-
lul Canalului, deschis în 1994, parcurge 
50 de kilometri între Anglia și Franța, cu 
complicația suplimentară că a fost constru-
it pe sub apă. Tunelul Brenner, un tunel 
feroviar de 60 de kilometri este în curs de 
construcție și va face legătura între Austria 
și Italia, pe sub Alpi.

La noi, principala problemă ar fi dife-
ritele tipuri de sol. Terenul din Gaza este 
format din sol moale, în timp ce în Cisior-
dania terenul este mai stâncos. Inginerii 
consultați au spus că există mașini care pot 
fi adaptate să sape în ambele tipuri de sol. 
Construirea unui astfel de tunel ar dura 
câțiva ani, dar ar putea merge mai repede 
dacă s-ar începe din ambele părți în același 
timp.

Până la urmă, dacă planul de pace pro-
pus de președintele Trump va fi respins de 
lumea arabă, palestinienii ar putea reține 
această idee și a o dezvolta împreună cu 
guvernul israelian. Pentru noi toți, tunelul 
ar fi o soluție în fața multor probleme spi-
noase. Odată funcțional, printre beneficiile 
pe care le va aduce, s-ar putea afla și pacea 
mult visată.

Tunelurile „Harel” - o realizare a ingineriei  
israeliene pe autostrada care face legătura  

între Tel Aviv și Ierusalim
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Dragoș NELERSA

Abu Mazen declanșează o nouă Intifadă

Planul  de  pace  a l 
președintelui ameri-
can Donald Trump 

parcă a turnat benzină pe foc 
pentru președintele palesti-
nian Abu Mazen (Mahmoud 
Abbas pentru europeni) care, 
într-un acces de furie, a de-
clarat că rupe total relațiile cu 
Israelul și SUA și a amenințat 
că vom cunoaște „o nouă rea-
litate în Cisiordania”.

Să spună „NU” este o spe-
cialitate politică a palestinie-
nilor. Nu este prima dată în 
istorie când arabii refuză orice 
înțelegere sau tratative. După 
războiul de 6 zile din 1967, 
statele arabe s-au întâlnit în 
capitala sudaneză Khartum și 
au adoptat o decizie rămasă 
celebră, rezoluția „Celor trei 
nu”: NU păcii cu Israelul, NU 
recunoașterii Israelului și NU 
tratativelor cu Israelul. Liderii 
palestinieni continuă sistema-
tic să refuze orice încercare de 
pace, începând cu tratatul de 
la Oslo pe care efectiv l-au 
aruncat în coșul de gunoi al 
istoriei și până la pacea Israe-
lului cu Iordania și cu Egiptul, 
din care nu au înțeles nimic.

Nimic nu s-a schimbat
Aceeași viziune îngustă și 

strâmbă a realității s-a simțit 
și în discursul președintelui 
palestinian Abu Mazen, dis-
curs ținut la Cairo în cadrul 
unui summit al statelor arabe 
în care a respins total planul 
de pace american pentru Ori-
entul Mijlociu. În viziunea 
sa, teritoriile palestiniene 
sunt din nou „ocupate” - o 
afirmație care legitimează re-
luarea conflictului armat cu 

Statul Israel.
Politicienii israelieni 

sunt obișnuiți cu refuzu-
rile lui Abu Mazen de a 
se așeza la masa tratative-
lor, numai că de data asta 
președintele palestinian a 
aruncat o bombă care va 
declanșa o nouă Intifadă. 
După discursul de la Cai-
ro, Abu Mazen a anunțat 
că pleacă într-un turneu 
diplomatic prin țările 
arabe și prin Europa; cu 
alte cuvinte, în aceste mo-
mente în care ar trebui să 
ne așezăm la masa tratative-
lor, președintele palestinian 
se depărtează de Cisiordania; 
nu a lăsat instrucțiuni cla-
re despre cum să se pună în 
aplicare această nouă politică 
și nici nu va fi în preajmă să 
facă față presiunilor israeliene 
sau americane. De fapt, Ma-
zen le spune palestinienilor: 
„Faceți ce vreți, noi am rupt 
legăturile cu Israelul, puteți 
să atacați dușmanul”.

În același timp, el le trans-
mite israelienilor că nu vor 
mai avea niciun contact și că 
Tzahalul, ca forță ocupantă, 
este responsabil pentru tot ce 
se întâmplă pe teren”.

Pe scurt, discursul lui 
Abu Mazen a lăsat locuitorii 
din Cisiordania, instituțiile 
Autorității Palestiniene și ser-
viciile de securitate din Israel 
într-o stare de incertitudine. 
De acum înainte, pentru ori-
ce problemă cu palestinienii, 
Israelul va trebui să țină cont 
de faptul că o coordonare pre-
alabilă cu forțele de securitate 
locale este acum inexistentă 
iar aceasta înseamnă o șansă 

mare de confruntări armate 
între cele două părți.

Unghiuri obtuze
De ce preferă politicienii 

palestinieni o nouă Intifa-
dă în loc să se așeze la masa 
negocierilor, e greu de spus. 
Poate că planul de pace al 
președintelui american nu 
este unul perfect, dar este o 
bază de pornire. Criticii aces-
tui plan nu văd decât propu-
nerea ce include un stat isra-
elian cu capitala nedivizată 
la Ierusalim, dar niciunul nu 
vorbește, paradoxal, despre 
viitorul stat palestinian, „cu 
capitala în Ierusalimul de 
Est”. Planul mai prevede in-
vestiții enorme în economia, 
infrastructura și prosperitatea 
unui viitor stat de drept pa-
lestinian, ceea ce ar însemna 
o schimbare în bine imensă în 
comparație cu sărăcia în care 
sunt ținuți cetățenii din Gaza. 
Care, e adevărat, ar avea o 
capitală situată, pentru mulți 
inadmisibil, în suburbiile ră-
săritene ale Orașului Sfânt. 
Dar, oare, după decenii de 

conflict sângeros, n-ar fi tim-
pul ca, în interesul tuturor, 
inclusiv al palestinienilor, să 
se țină cont și de realitățile de 
pe teren?

De viața grea a palestinie-
nilor, de sacrificiile umane pe 
care le-au făcut în această lup-
tă absurdă, chiar nu le pasă 
conducătorilor arabi care, din 
palatele lor luxoase, hotărăsc 
cu nonșalanță că următoarea 
etapă este... o nouă Intifadă?

Încăpățânarea și refuzul 
irațional au un preț pe care 
palestinienii îl plătesc greu. 
Extremismul și fanatismul 
acestor lideri, incapabili să 
accepte ideea unui stat al 
evreilor, este o povară pentru 
poporul palestinian. „Planul 
lui Trump”, chiar dacă a fost 
propus de un lider american 
amenințat cu suspendarea și 
primit de un lider israelian 
care se confruntă cu acuzații 
de corupție, este unul istoric. 
El schimbă viziunea asupra 
realității din Orientul Mij-
lociu și nicio reglementare 
viitoare nu va mai putea face 
abstracție de acest plan.
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Spionaj pentru... thina

Operațiunile încredințate: 
cumpărarea unor cutii de 
thina din Cisiordania.

Un locotenent colonel a fost de-
mis din funcție iar altul condamnat la 
28 zile de închisoare pentru ordona-
rea misiunilor. Și alți înalți ofițeri au 
fost sancționați oficial, dar fără alte 
pedepse.

La începutul lunii trecute, progra-
mul de știri de investigații „Uvda” 
de pe Canal 12 TV a intervievat un 
ofițer de la Unitatea militară de ser-
vicii secrete 504, responsabil cu cul-
tivarea și exploatarea activelor umane 
din țările inamice, care a divulgat că 
de cel puțin două ori i s-a ordonat de 
către comandanții săi să-i ceară unuia 
din spionii săi să cumpere borcane cu 
pastă de semințe de susan drept cadou 

pentru șeful serviciilor secrete Tzahal.
Comandanții care au ordonat „mi-

siunea thina” au mințit inițial spunând 
că i-au cerut ofițerului să cumpere thi-
na în timp ce executa alte operațiuni. 
Ulterior, s-a aflat că declarația lor e fal-
să, ancheta concluzionând că agentul a 
fost trimis în misiune doar în acel scop.

Șeful de Stat Major Tzahal, Aviv 
Kohavi, a dispus efectuarea anchetei 
după care a luat decizia de a-i pedepsi 
pe cei implicați. 

Patru ofițeri din Unitatea 504 au 
fost sancționați pentru rolul jucat în 
operațiunile inutile, la fel ca și Șeful 
Serviciilor Secrete Tzahal, ofițerul gen. 
de brigadă Yuval Shimoni, despre care 
ancheta a arătat că, deși nu el a ordonat 
misiunea, nici nu a făcut destule pen-
tru a o împiedica.

Refuz total al palestinienilor

Delegația, condusă de ministrul 
afacerilor civile al PA, Hussein 
al-Sheikh, s-a întâlnit cu mi-

nistrul de finanțe, Moshe Kahlon, pen-
tru a-i spune că palestinienii consideră 
planul prezentat săptămâna trecută la 
Washington ca anulând acordurile de 
pace din Oslo și că poporul său se sim-
te acum liber să își încalce angajamen-
tele, inclusiv cooperarea în materie de 
securitate.

În ultimii ani, Kahlon și al-Sheikh 
au avut consultări periodice, în special 
în ceea ce privește cooperarea economi-
că, în absența discuțiilor formale dintre 
Israel și palestinieni.

Delegația palestiniană i-a 
dat lui Kahlon o notă scrisă 
de mână în limba arabă de la 
Mazen pentru Netanyahu.

Președintele palestinian a dorit să in-
formeze Israelul înainte de a călători la 
Cairo pentru o întâlnire a Ligii Arabe, 
unde este de așteptat să facă anunțuri 
similare și înainte de a vizita alte țări 
pentru a încerca să adune sprijin.

Mazen a numit planul președintelui 
american Donald Trump „palma 
secolului”.

„Spunem de o mie de ori: nu, nu și 
nu la tranzacția secolului”, a spus Ma-
zen, adăugând că planul SUA „nu se va 

îndeplini”și că „oamenii noștri îl vor 
trimite la gunoaiele istoriei”.

Kahlon i-a avertizat pe palestinieni 
să nu întreprindă măsuri extreme și să 
evite violența. El a sugerat, de aseme-
nea, ca palestinienii să-și tempereze răs-
punsul până după alegerile din martie 
din Israel, spunându-i lui al-Sheikh că 
totul se poate schimba după vot.

Mazen a amenințat în mai multe 
rânduri în trecut cu anularea acordu-
rilor cu Israelul, inclusiv a acordurilor 
de la Oslo din 1993.

Președintele Autorității Palestiniene (PA), Abu Mazen, 
a trimis zilele trecute o delegație de urgență pentru a 

se întâlni cu oficialii israelieni, pentru a-și exprima furia 
pentru planul de pace Trump, inclusiv pentru a transmite o 

scrisoare prim-ministrului Netanyahu

Câțiva înalți ofițeri dintr-o unitate de elită au fost pedepsiți 
aspru vineri pentru că au încredințat misiuni inutile unui agent 

palestinian iar ulterior au mințit în legătură cu acest lucru

Sabotaj

Oficialii de securitate egipteni au 
confirmat că 6 teroriști, implicați 
în atacul conductei de gaz din 

nordul peninsulei, au fost lichidați.
Nu este prima dată când un astfel de 

atac este efectuat pe o conductă de gaze 
între cele două țări. Un tronson care trans-
fera gaze naturale din Egipt în Israel și Ior-
dania a fost bombardat de cel puțin 15 ori 
între anii 2011-2012, în semn de protest 
pentru o înțelegere economică semnată 
atunci între președintele egiptean Hosni 
Mubarak și Israel.

Conducta a fost lansată luna trecută, 
după ce cele două țări au perfectat un 
acord de transfer din câmpul de gaze na-
turale Leviathan din Israel către vecinul 
său din sud. 

Teroriști ISIS au bombardat luni 
o parte a conductei de gaz dintre 

Israel în Egipt, situată în regiunea 
Bir al-Abd din nordul Peninsulei Sinai

Abu MazenAbu Mazen
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Alertă la granița de sud

Pr i n t r e 
ț i n t e l e 
atacate, 

s-au numărat 
infrastructurile 
subterane fo-
losite de aripa 
militară a lui 
Hamas, inclu-

siv o structură care servește drept cameră militară de răz-
boi. Atacarea acestor ținte va afecta eficiența și logistica 
organizației teroriste. Atacul a fost efectuat ca răspuns la 
focul de rachetă și atacuri de baloane incendiare din Fâșia 
Gaza către teritoriul israelian în timpul serii de Șabat.

Sâmbătă, teroriștii din Gaza au tras o nouă rachetă în-
spre comunitatea Nahal Oz, în timpul vizitei în zonă a lide-
rului Alb Albaștrilor, Benny Gantz. Colegul său de partid, 
Gabi Ashkenazi, a luat parte la rândul său la vizita pe care 
Gantz a efectuat-o în sud, pentru a se întâlni cu localnicii.

Racheta a aterizat într-o zonă deschisă și nu au fost ra-
portate victime sau pagube materiale.

517 milioane șekeli 
pentru teroriști

Autoritatea Palestinia-
nă a cheltuit pentru 
ajutoarele acordate 

teroriștilor răniți și familii-
lor teroriștilor morți aproxi-
mativ 151,6 
m i l i o a n e 
de șekeli în 
2019. Dacă 
se  adaugă 
t e r o r i ș t i i 
deținuți în 
închisori le 
israeliene, în 
total, în 2019, AP a cheltuit 
pentru plata teroriștilor peste 
670 de milioane de șekeli.

Conform legislației isra-
eliene, Ministrul Apărării, 
Naftali Bennett, ar trebui să 
prezinte Cabinetului Securi-
tății Naționale un raport din 
care să reiasă totalul acestor 
ajutoare denumite de israeli-
eni „plătiți ca să ucidă”. 

Legea israeliană cere ca 
această cifră să fie dedusă din 

transferurile de taxe lunare 
efectuate de Israel către AP.

În 2018, Israelul a adoptat 
o lege de combatere a politi-
cii terorii. Potrivit acesteia, 

la sfârșitul fiecărui an, Mi-
nisterul Israelian al Apărării 
trebuie să prezinte un raport 
către Cabinetul Național de 
Securitate în care să detalie-
ze cheltuielile efecteuate de 
AP cu salariile și ajutoarele 
acordate teroriștilor în anul 
precedent. După aprobarea 
raportului, cheltuielile sunt 
deduse și reținute din taxele 
strânse de Israel și transferate 
către AP în anul următor.

Conform rapoartelor financiare publicate recent 
de Autoritatea Palestiniană se trage concluzia 

că Guvernul condus de Abu Mazen a cheltuit cel 
puțin 517,4 milioane de șekeli  

pentru salariile teroriștilor

Vizită în Germania

Liderii a 20 comunități din Statele 
Unite, Turcia, Argentina, Aus-
tralia, Africa de Sud și alte țări au 

participat la reuniunea în cadrul căreia 
președintele a fost informat că evreii se 
confruntă cu o intensificare a antisemi-
tismului, după cum a precizat cabinetul 
său într-un comunicat.

În cadrul vizitei în Germania, Rivlin, 
împreună cu omologul său german, 
Frank-Walter Steinmeier, și președintele 
Bundestagului, Wolfgang Schäuble, 
s-au întâlnit cu participanții programu-
lui studențesc de schimb pan-European 
care se ocupă de antisemitism.

Rivlin s-a adresat Bundestagului în 

ebraică, de ziua 
Internațională 
a Comemorării 
Holocaustului și a evidențiat fenome-
nul intensificării antisemitismului în 
Europa, criticând voalat partidul ger-
man de extremă dreapta AfD. 

În continuare, el a cerut Berlinului 
mai degrabă să izoleze regimul iranian 
decât să încerce să se obișnuiască cu el.

Rivlin a vorbit pe larg despre Holo-
caust și stabilirea unor relații diploma-
tice între Berlin și Ierusalim. „Israelul și 
Germania străbat împreună cu tensiune 
și curaj drumul între trecut și prezent,” 
a spus el. „Ne aflăm între obligația de 

a ne aminti, de a nu uita niciodată și 
angajamentul față de viitor, care ne spu-
ne să privim înainte și să colaborăm pe 
baza valorilor și intereselor comune.”

Președintele Reuven Rivlin și-a încheiat zilele 
trecute vizita în Germania, cu o întâlnire cu liderii 

comunităților evreiești, având alături rudele 
celor doi soldați israelieni ale căror rămășite sunt 
ținute în Fâșia Gaza de gruparea teroristă Hamas

Avioane de vânătoare și elicoptere Tzahal au atacat 
sâmbătă peste zece ținte teroriste Hamas  

din nordul Fâșiei Gaza

Echipa Alb Albaștrilor Echipa Alb Albaștrilor 
la adăpostla adăpost

Reuven Rivlin și Angela MerkelReuven Rivlin și Angela Merkel
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Caricatura  
zilei

Acad. prof. dr. Jean ASKENASY

Tableta zilei
Controversa și citatele

În limba greacă cuvântul dialog (διά – dia = prin, λόγος 
- logos: vorbire) a fost folosit prima oară de Platon. Di-
alogul dinamizează narațiunea, dă valori diferite sen-

timentelor, atitudinilor și ezitărilor gândirii personajelor 
angajate în discuție, caracterizându-le. 

Dialogurile vii se nasc din controverse și contradicții în-
tre idei. Oricine nu este de acord cu tine, te contrazice și 
respinge afirmația ta. De multe ori însă, atacul celui care te 
contrazice, dorind să demonstreze absurditatea care o susții, 
te irită și te enervează. 

Pentru a-ți fortifica poziția în situații contradictorii, re-
curgi la citate. Citatele reprezintă aportul geniilor ca formă 
și fond la universalitatea anumitor adevăruri, care sunt uti-
lizate pentru a conferi greutate ideilor exprimate. Nietzsche, 
referindu-se la controversele dintre oameni spune: «Ceea ce 
nu te omoară, te face mai puternic”. Deseori, gândindu-mă 
la acest citat, admir cu uimire longevitatea supraviețuitorilor 
Auschwitzului, și îi dau dreptate lui Nietzsche. Dar ca medic 
neurolog, mă lovesc deseori de dezastrele pe care le pot pro-
duce controversele duse la apogeu care provoacă „sindromul 
de stres posttraumatic”, și atunci nu-i dau dreptate. 

O altă personalitate celebră, scriitorul și teologul Cardi-
nalul de Retz - Jean François Paul de Gondi, este citat pen-
tru reflecția sa (opusă lui Nietzsche): „Nu ieșim din situații 
contradictorii decât în propriul detriment”. Referitor la va-
loarea incontestabilă a citatelor oamenilor celebri, îmi vine 
în minte povestea unui prieten apropiat, un judecător, mare 
adept al citatelor pline de sevă. La fiecare 
verdict judecătoresc pe care-l scria, adăuga 
un citat. Bineînțeles, citatul era într-una 
din limbile ebraică, franceză, engleză, ger-
mană sau latină. Dar iată că ceea ce deve-
nise pentru el o plăcere, pentru avocați, 
părțile angajate în proces și judecătorii 
în recurs, devenise un coșmar deoarece, 
pentru a înțelege verdictul, toți trebuiau 
să caute dicționarul limbii respective, să 
traducă citatul și să-i înțeleagă legătura. 
Ca o consecință nefastă a plăcerii lui, nu 
a reușit să fie promovat niciodată într-o 
poziție mai înaltă și săracul a ieșit la pen-
sie din poziția de pe care dădea verdicte-
le cu citate, după 17 ani. Deși exemplul 
ilustrează partea negativă a exagerării în 
folosirea citatelor, de obicei ele sunt folo-
sitoare, dar nu totdeauna convingătoare. 

Spre exemplu, Paul Valery a definit cultura ca fiind „Ceea 
ce îți rămâne după ce ai uitat tot”. Dacă pentru începuturile 
secolului XX când a trăit el, citatul era admisibil, pentru 
zilele noastre când Alzheimer a devenit o epidemie, citatul 
conduce la depresie. S-ar putea spune „cultura este ceea ce 
nu ai uitat după ce ai terminat de citit”. Uneori, citatele 
reprezintă încercări de a da aparență de om cult. Faptul se 
demască în momentul când același citat se repetă. De multe 
ori, fraze celebre sunt atribuite pe nedrept unor personalități, 
sunt așa zisele citate fluide, cu autori disputați; exemplul 
clasic este Francois Mitterand care a profitat de echivocul 
citatelor fluide pentru a și le asuma. 

Astăzi când avem toate enciclopediile din lume pe vâr-
ful degetelor aplicate pe claviatura internetului, avem la 
dispoziție și listele de citate ale tuturor oamenilor celebri.

Contrazicerile ating apogeul în sălile tribunalelor de pre-
tutindeni, în pledoariile avocaților. Recent am fost victima 

unei asemenea situații, trăite pe propria 
mea piele. Argumentația unui avocat 
foarte inteligent face de multe ori impo-
sibilul posibil, ilogicul logic și inadmisi-
bilul admisibil. Adevărul și dreptatea nu 
sunt paralele cu sentința, ci cu abilitatea 
procedurală a avocatului. 

Mult controversatul moral Woody Al-
len a elaborat două fraze de duh, foarte 
des citate care sunt speciale: „Eu nu vreau 
să devin nemuritor prin ce-am spus, ci 
rămânând în viață” și „Eternitatea este 
lungă în special la sfârșit”. 

Închei cu citatul care-mi place cel mai 
mult; este al lui Honoré de Balzac care 
rezumă cel mai bine „ceea ce suntem”: 
„Eu sunt din opoziția care se cheamă 
viață”.PlatonPlaton
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Rămâne fidel trecutului

„Noul plan american subminează perspectivele de a 
se ajunge la o pace justă între israelieni și palestini-
eni. Dacă va fi pus în aplicare, acest plan va distruge 

singura soluție viabilă la acest conflict pe termen lung, 
soluția a două state”, a declarat fostul președinte demo-
crat, în vârstă de 95 de ani.

Donald Trump a propus marți crearea, supusă unor 
condiții foarte stricte, a unui stat palestinian cu capitala 
la periferiile Ierusalimului de Est și din care ar lipsi însă 
Valea Iordanului și coloniile israeliene, ce ar urma să fie 
anexate de Israel. Liderii palestinieni au refuzat imediat 
să negocieze pe această bază.

În timpul mandatului său, Jimmy Carter a fost la 
originea unuia din rarele progrese diplomatice înregis-
trate în ultimele decenii în Orientul Mijlociu, și anume 
acordurile de pace semnate între Egipt și Israel la data de 
17 septembrie 1978, la reședința prezidențială americană 
de la Camp David, care au făcut posibil primul tratat 
între Israel și un stat arab.

În opinia lui Carter, planul Trump „încalcă soluția 
a două state pe baza frontierelor din 1967, înscrisă în 
numeroase rezoluții ale Consiliul de Securitate al ONU”. 
„În plus, această propunere încalcă dreptul internațional 
în ce privește dreptul la autodeterminare și cu privire la 
dobândirea de teritorii prin forță, anexarea de teritorii 
ocupate”, a mai apreciat fostul președinte american.

„Numind Israelul «statul-națiune al poporului evreu», 
planul favorizează totodată negarea unor drepturi egale 
pentru palestinienii cetățeni ai Israelului”, a avertizat 
el, lansând un apel către statele membre ale ONU să 
„respingă orice punere în aplicare israeliană unilaterală 
a acestei propuneri”.

Fostul președinte american, Jimmy Carter, 
artizan al primului acord de pace israelo-arab, 

a criticat puternic planul actualului lider de 
la Casa Albă, Donald Trump, de soluționare 

a conflictului între Israel și palestinieni, 
apreciind că prevederile sale constituie o 

încălcare a dreptului internațional

Supărarea Sultanului

„Ţările arabe care susțin 
un astfel de plan, comit o 
trădare împotriva Ierusali-

mului, precum și a propriului 
popor și, cel mai important, 
împotriva întregii umanități”, 
a declarat Erdogan într-un 
discurs în fața responsabililor 
partidului său, AKP, la Ankara.

„Arabia Saudită tace. Când 
aveți de gând să vi se facă auzi-
tă vocea? Omanul, Bahreinul, 
la fel. Guvernul din Abu Dhabi aplaudă. Rușine! Rușine să vă 
fie!”, a spus Erdogan. „Dacă nu putem apăra Moscheea Al Aqsa 
(din Ierusalim), mâine se vor duce peste Kaaba (cel mai sfânt 
lăcaș de cult al islamului, la Meca)’’, a prezis șeful statului turc.

Erdogan, un apărător ferm al cauzei palestiniene, a considerat 
miercuri că planul, care include în special Ierusalimul drept „ca-
pitala indivizibilă a Israelului”, este „absolut inacceptabil”. „Tur-
cia nu recunoaște și nu acceptă acest plan care distruge Palestina 
și fură Ierusalimul”, a insistat Erdogan vineri. „Ierusalimul este 
linia noastră roșie”, a repetat el.

Ierusalimul este un punct de fricțiune în relațiile dintre Turcia 
și Statele Unite, deja foarte tensionate în privința multor pro-
bleme internaționale. Liderii turci au criticat ferm inițiativa pre-
ședintelui Trump, care în 2017 a recunoscut Ierusalimul drept 
capitala Statului Israel și a mutat acolo ambasada americană.

Presa turcă apropiată puterii atacă în mod regulat anumite 
țări arabe, în special Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, pe 
care le acuză că fac front comun cu Israelul pe fondul ostilității 
comune față de Iran. Relațiile Turciei cu aceste două țări s-au 
deteriorat după asasinarea, în 2018 la Istanbul, a editorialistului 
saudit Jamal Khashoggi. În ciuda tensiunilor, Erdogan atacă rar 
în mod direct Riadul.

Totodată, Erdogan a cerut „lumii creștine’’ să apere Ierusa-
limul de planul lui Trump. „A abandona întregul Ierusalim în 
ghearele sângeroase ale Israelului nu este doar o oprimare pentru 
musulmanii și creștinii care trăiesc acolo: este cel mai mare rău 
care se poate face umanității’’, a insistat Erdogan, care s-a refe-
rit la Ierusalim ca la „un oraș al păcii’’. „Am un mesaj pentru 
lumea creștină. Trebuie să-l apere. Cine a venit cu planul ăsta? 
Trump. Este creștin, așa-i? Lumea creștină nu poate rămâne cu 
brațele încrucișate’’, a declarat Erdogan. „Se știe că și creștinii 
au drepturi în Ierusalim. Din acest motiv trebuie să vină și să 
spună: Stop!’’, a continuat el.

Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat 
vineri unele țări arabe că au comis o „trădare” 

rămânând „tăcute” față de planul SUA care, potrivit 
președintelui american Donald Trump, ar trebui să 

reglementeze conflictul israeliano-palestinian

Jimmy CarterJimmy Carter

Recep Tayyip ErdoganRecep Tayyip Erdogan
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Scuze chinezești

„Aceasta este o 
reminiscență a 
celui de-al doilea 

război mondial, Ho-
locaustul, cele mai în-
tunecate zile din isto-
ria umană”, a declarat 
ambasada în cadrul 
unei conferințe de 
presă duminică. „Mi-
lioane de evrei au fost 
uciși și multora li s-a interzis să intre în unele țări. Altele 
și-au deschis porțile, una dintre ele a fost China.”

Ambasada Chinei și-a cerut ulterior scuze pentru co-
mentarii. „În ceea ce privește conferința de presă susținută 
astăzi de ambasada Chinei în Israel, am dori să clarificăm 
că nu există nicio intenție de a compara vreodată zilele în-
tunecate ale Holocaustului cu situația actuală și eforturile 
depuse de guvernul israelian pentru a-și proteja cetățeni. 
Am dori să ne cerem scuze dacă cineva a înțeles mesajul 
nostru în mod greșit”.

Ambasada Chinei în Israel și-a cerut scuze 
duminică după ce a declarat că decizia Israelului 
de a-și închide granițele vizitatorilor din China 

din cauza răspândirii coronavirusului este o 
„reminiscență a Holocaustului” 

Deri cunoaște vinovatul

Vorbind în cadrul unui 
eveniment care a lansat 
campania electorală a 

lui Shas, Deri și-a acuzat „pri-
etenul Liberman” de responsa-
bilitatea pentru impasul politic 
continuu al Israelului.

Deri și-a început discursul 
plângându-se de miliardele de 
șekeli pierdute la alegeri și de 
incapacitatea guvernului interimar de a lua decizii. „Exis-
tă o singură persoană responsabilă și aceasta este Avigdor 
Liberman. De la început până la sfârșit, el este singura 
persoană responsabilă”, a declarat Deri.

Liderul Shas, Arie Deri, a susținut duminică că 
Avigdor Liberman (Israel Beitenu), a ajuns la 

un acord cu cei din Alb-Albastru și cu partidele 
politice de stânga pentru a forma un guvern 
sprijinit de lista comună a partidelor arabe, 

după următoarele alegeri

Interdicții 

Vorbind într-o 
conferință de 
presă la Ministe-

rul Sănătății, Litzman a 
declarat că interdicția va 
rămâne în vigoare până 
la o nouă notificare.

Anunțul lui Litzman 
a venit după declarația 
El Al de a întrerupe zbo-
rurile spre China pentru 
o perioadă de două luni 
din cauza izbucnirii viru-

sului, care a ucis 170 de persoane și a infectat alte câteva mii.
Cel puțin 7.800 de oameni din China au fost diagnosticați 

cu coronavirus de când focarul s-a declanșat în decembrie.
Primele cazuri din Orientul Mijlociu au fost confirmate 

săptămâna trecută, în cazul unei familii de patru din Wuhan, 
care vizitau Emiratele Arabe Unite. 

Companiile aeriene din întreaga lume au anunțat că în-
trerup zborurile către China, iar Hong Kong a suspendat 
călătoriile feroviare către și dinspre continent.

Ţările europene intensifică eforturile pentru a ține sub 
control răspândirea virusului, trimițând în China avioane 
charter pentru evacuarea a sute de cetățeni și anulând mai 
multe zboruri comerciale către destinații chineze. Frontiera 
Rusiei cu gigantul asiatic a fost deasemenea închisă pe o 
perioadă nedeterminată.

Noul tip de coronavirus a apărut pentru prima dată în 
orașul central chinez Wuhan în decembrie. Provoacă simp-
tome asemănătoare gripei, cum ar fi tuse și febră și, în cazuri 
severe, pneumonie, care sunt similare cu multe alte boli. Este 
din familia coronavirusului, care include pe cele care pot 
provoca răceala comună, precum și boli mai grave, cum ar 
fi SARS și MERS.

Numărul deceselor cauzate de virus până în prezent este 
mai mic decât cel de 348 de persoane care au fost ucise în 
China de virusul SARS sau de sindromul respirator acut 
sever. 

Oamenii de știință susțin că există încă multe necunos-
cute legate de noul virus, inclusiv cât este de transmisibil și 
de sever.

Organizația Mondială a Sănătății a cerut guvernelor de 
pe tot globul, inclusiv celor care încă nu au fost afectate de 
noul focar de coronavirus, să fie „în alertă” și să „ia măsuri” 
pentru a preveni răspândirea acestuia.

Ministrul Sănătății, Yaakov Litzman, a declarat duminică 
că Israelul nu va permite zboruri suplimentare din 

țară spre China, în condițiile îngrijorării cu privire la 
răspândirea noului coronavirus

Yaakov Yaakov 
LitzmanLitzman
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Capitala propusă pentru 
Palestina

După ce președintele american 
Donald Trump a prezentat pla-
nul său de pace, Netanyahu a 

declarat reporterilor că Statele Unite 
recunosc Ierusalimul drept capitală in-
divizibilă a Israelului, „ceea ce înseamnă 
în interiorul zidurilor sale”, făcând refe-
rire la granițele sale municipale.

Liderul israelian care va trece prin 

noi alegeri generale în martie, a spus 
că va face o propunere pentru aplicarea 
jurisdicției israeliene în Valea Iordanu-
lui, nordul Mării Moarte și în așezările 
din Cisiordania, pentru a fi aprobată în 
viitoarea ședință de Guvern, probabil 
duminică.

„Israelul oferă palestinienilor, la sfâr-
șitul acestui proces, o suveranitate limi-

tată, condiționată”, a spus Netanyahu.
Palestinienii nu au participat la 

anunțarea planului de pace de către pre-
ședintele american Donald Trump, iar 
președintele palestinian Abu Mazen a 
numit planul ca fiind „palma secolului”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți că planul 
de pace american prevede stabilirea capitalei Palestinei în Abu Dis, 

un cartier aflat la marginea Ierusalimului

Proiect de suflet

Etiopienii, reprezentând 60 familii care ar urma să 
fie aduși în Israel înainte de 2 martie, fac parte din 
comunitatea Falash Mura, care susține că ar avea 

legături cu urmașii lui Iisus care, acum câteva generații, au 
fost constrânși să se convertească la creștinism, dar acum 

vor să revină la 
iudaism.

Circa 8.000 
de membri Fa-
lash Mura din 
Etiopia așteaptă 
permisiunea de 
a imigra în Isra-
el, majoritatea 
având rude în 
Israel. O rezo-
luție a Cabine-

tului din 2015 s-a angajat să-i aducă pe toți cei 8.000 în 
Israel până în 2020, dar s-au alocat puțini bani în acest 
sens, în tranșe successive.

În octombrie 2018, Cabinetul a aprobat un plan de imi-
grare a 1.000 candidați în anul următor care îndeplineau 
criteriul de a avea rude de gradul I care au intrat în Israel 
în baza deciziilor guvernamentale anterioare referitoare 
la comunitatea Falash Mura. Dar în 2019 au sosit în țară 
doar aproximativ 600 etiopieni.

Israelul va aduce 400 etiopieni alături de copiii 
lor care trăiesc deja aici, înaintea alegerilor 

naționale din luna martie

Din nou, acasă

Măsura a fost lu-
ată în ziua în 
care premierul 

Netanyahu se afla în vizi-
tă la Moscova pentru a se 
întâlni cu Putin și a-i pre-
zenta planul președintelui 
american Donald Trump 
care urmărește să rezolve 
conflictul israeliano-palestinian.

„Este un vis devenit realitate”, a reacționat, într-o declara-
ție pentru mass media, mama tinerei, Yaffa Issachar, prezentă 
la Moscova. 

Soarta tinerei Naama Issachar a stârnit un val de simpatie 
în Israel, unde Netanyahu, în campanie electorală pentru ale-
gerile legislative de la 2 martie, s-a angajat să facă tot posibilul 
pentru a obține eliberarea sa.

Naama Issachar a fost arestată în aprilie anul trecut în 
cursul unui tranzit pe Aeroportul Șeremetievo din Moscova 
în timpul unui zbor între India și Israel cu escală în capitala 
Rusiei. În bagajul său de cală au fost găsite nouă grame de 
canabis.

În decembrie, în timpul procesului său în apel, Naama Issa-
char a susținut că este nevinovată, denunțând „absurditatea” 
acuzațiilor care i se aduc. Ministerul israelian de Externe a 
spus că este o condamnare „severă și disproporționată”.

Tânăra israeliană Naama Issachar, închisă în 
Rusia pentru „trafic de droguri’’ și grațiată de 

președintele Vladimir Putin, a fost eliberată din 
închisoarea din Moscova unde se afla în detenție
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Premieră în Grecia

Katerina Sakellaropoulou, în vâr-
stă de 64 de ani, judecător al 
Înaltei Curți și fost președinte 

al Consiliului de Stat, a fost aleasă drept 
noul președinte al Greciei în urma unui 
vot istoric.

Prima femeie președinte din istoria 
Greciei a fost susținută de 261 de parla-
mentari dintr-un total de 300 de mem-

bri ai Legislativului din Grecia, cu 
mult peste necesarul de 200 de 
voturi necesare prin Constituție.

Nu este prima dată când Ka-
terina Sakellaropoulou ocupă 
o funcție destinată în general 
bărbaților. Ea a fost, de asemenea, 
prima femeie aleasă drept președinte al 
Consiliului de Stat, principala instanță 

administrativă a țării, funcție deținută 
timp de 15 luni.

Marea Britanie  
nu mai face parte  

din Uniunea Europeană

Odată cu acest pas, începe o perioadă de tranziție, până 
pe 31 decembrie 2020, cel puțin. În acest interval, 
Marea Britanie va continua să aplice regulile blocului 

comunitar, fără să participe, la procesul decizional.
Mii de susținători ai Brexit-ului, care au umplut până la 

refuz piața din fața parlamentului britanic, au intonat din 
toată inima imnul Marii Britanii.

Despărțirea Marii Britanii de Uniunea Europeană a înce-
put încă de vineri, 
în mod simbolic la 
Bruxelles, prin înlă-
turarea steagurilor 
aferente. Mai întâi, 
la sediul reprezen-
tanței diplomatice 
a Marii Britanii, 
unde a fost dat jos 
drapelul Uniunii 
Europene. A urmat 

apoi reversul, la sediul Consiliului European din Bruxelles, 
unde doi oficiali au avut nevoie de mai puțin de un minut să 
dea jos drapelul britanic Union Jack din șirul de steaguri ale 
statelor membre UE înșirate la intrare. Până la ora oficială a 
Brexitului, drapelele britanice au fost retrase și de la sediile 
celorlalte instituții europene, inclusiv cele de la sediile Parla-
mentului European din Bruxelles și Strasbourg.

Katerina Sakellaropoulou a fost aleasă prima femeie președinte  
din istoria țării

După mai bine de 3 ani de negocieri intense și multe 
amânări, Regatul Unit este prima țară care iese din 

blocul comunitar

Steaguri de ars

Una dintre cele mai mari fabrici din Iran produce 
steaguri ale SUA, Marii Britanii și Israel pentru ca 
protestatarii iranieni să le ardă.

La fabrica din 
orașul Komeyn, 
la sud de capi-
tala Teheran, un 
bărbat și o feme-
ie imprimă stea-
gurile de mână, 
apoi le agață la 
uscat. Fabrica 
produce cel mult 
2.000 de drapele 

americane și israeliene în cea mai aglomerată perioadă și 
peste 1,5 milioane metri pătrați de pânză pe an. Acestea 
ajung să fie arse la protestele pe care iranienii le organizează 
împotriva Occidentului. 

Tensiunile dintre SUA și Iran au atins cel mai înalt nivel 
din ultimele decenii, după ce comandantul armatei iranie-
ne, Qassem Soleimani, a fost ucis în urma unui atac cu dro-
ne americane la Bagdad, pe 3 ianuarie. Iranul a reacționat, 
trimițând mai multe rachete către o bază a SUA din Irak.

La protestele finanțate de autoritățile de la Teheran, 
steagurile SUA, ale Israelului și Marii Britanii sunt de re-
gulă arse.

Ghasem Ghanjani, care deține fabrica, a spus: „Nu avem 
nicio problemă cu cetățenii americani și britanici. Avem o 
problemă cu guvernanții lor, cu președinții lor, cu politica 
greșită pe care o au”.

O fabrică din Iran produce steaguri ale SUA, Marii 
Britanii și Israel pentru ca protestatarii să le ardă

Katerina Katerina 
SakellaropoulouSakellaropoulou
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Primul spital

Spitalul Huoshenshan are 25.000 de 
metri pătrați și o capacitate de 1.000 
de paturi.

În aceeași zonă, chinezii construiesc un 
al doilea spital, Leishenshan, care va fi dotat 
cu 1.300 de paturi. Ridicarea acestuia a fost 
programată să dureze în jur de două săptă-
mâni, stadiul lucrărilor fiind avansat.

Autoritățile chineze au confirmat, dumi-
nică, decesul a 304 oameni, iar Organizația 
Mondială a Sănătății a anunțat decesul pri-
mei persoane în afara granițelor Chinei - un 
bărbat în vârstă de 44 de ani, aflat într-un 
spital din Manila (Filipine).

Persoanele decedate din cauza infectării 
cu coronavirus nu vor putea fi înmormântate 
acolo unde doresc familiile lor și nici nu vor 
avea parte de un priveghi, după ce guvernul 
chinez a prezentat duminică un protocol 
strict cu privire la modul în care sunt ges-
tionate cadavrele, ca parte a eforturilor de a 
controla epidemia. 

Rămășițele umane ale celor infectați cu 
noul coronavirus vor trebui incinerate doar 
în crematoriile autorizate de oficialitățile 
chineze și care să se afle aproape de locul în 
care s-a produs decesul, cadavrele nu vor fi 
transportate între diferite regiuni și nu vor fi 
îmbălsămate pentru a fi înmormântate.

Tradițiile funerare precum priveghiul 
sunt interzise, iar cadavrele trebuie dezin-
fectate și băgate într-un sac ce va fi sigilat 
de către medici legiști și care, odată sigilat, 
nu mai poate fi deschis.

Primul dintre cele două spitale aflate 
în construcție în Wuhan pentru a trata 
pacienții infectați cu coronavirus a fost 

dat în folosință luni

Teroare la Londra

Potrivit unor surse din serviciile britanice, atacatorul era militant 
islamist și era monitorizat de serviciile secrete britanice. De ase-
menea, ar fi purtat o falsă vestă cu explozibili și ar fi avut asupra 

sa o macetă și „niște cutii din tablă de culoare argintie pe piept”.
Atacatorul se numește Sudesh Amman, 

are 20 de ani fusese eliberat din închisoa-
re cu doar câteva zile în urmă, fiind con-
damnat pentru infracțiuni în legătură cu 
terorismul.

La proces el manifestase o puternică 
fascinație față de comiterea de atacuri 
teroriste, în special prin folosirea unor 
cuțite, dar avea în vedere și atacuri cu 
acid.  El era student la North West Lon-
don College în momentul condamnării, 
în decembrie 2018. El primise o sentință 
de 3 ani și patru luni de închisoare pentru 

posesie și distribuire de materiale extremiste, din care a executat doar 
jumătate, fiind eliberat la sfârșitul lui ianuarie. În laptopul său s-au găsit 
documente în care bărbatul își exprima dorința de a muri ca un martir, 
ca și schițe de fabricare a explozibililor. El manifesta apropiere față de 
fundamentalismul islamic și ISIS. La momentul atacului bărbatul se 
afla sub supravegherea activă a poliției, fiind bine cunoscut autorităților 
contrateroriste, ceea ce a și permis intervenția rapidă.

Poliția britanică a împușcat un bărbat în Streatham, în sudul 
Londrei, în ceea ce a calificat drept un incident de natură 

teroristă în care mai mulți oameni au fost înjunghiați

Noul premier al Irakului

Într-un mesaj video postat pe in-
ternet, Allawi a spus că va lupta 

împotriva corupției și că va stabili o 
dată pentru alegeri anticipate.

El a promis de asemenea că îi va 
proteja pe protestatari și că cei care 
au ucis demonstranți, vor fi trași la 
răspundere.

Predecesorul său, Adel Abdel 
Mahdi, a demisionat la începutul 
lunii decembrie sub presiunea unei 
mișcări de contestare inedite care a 
acuzat clasa politică de incompeten-
ță și de corupție.

Allawi ar urma să conducă guver-
nul până când vor putea fi organizate 
alegeri anticipate. El are la dispoziție 
o lună pentru a forma un guvern.

Fostul ministru irakian al telecomunicațiilor, Mohammed Allawi, a 
anunțat sâmbătă că a fost desemnat premier de către președintele 

Barham Saleh, după mai multe de două luni de criză în jurul 
alegerii unui nou șef al guvernului de la Bagdad

Sudesh AmmanSudesh Amman

Mohammed AllawiMohammed Allawi
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Plan de reînnoire

Planul ur-
m ă r e ș t e 
transfor-

marea completă 
a aspectului jal-
nic al unor zone 
extinse din cen-
trul orașului.

Se intenționează ca cen-
trul Ramlei să devină prin-
cipalul district de afaceri al 
orașului, cu importante cen-
tre comerciale și de afaceri, 
combinate cu sporirea con-
strucțiilor rezidențiale.

Suprafața menționată în 
document e situată în triun-
ghiul mărginit de Strada Her-
zl, Strada Weizmann și Stra-
da Dani Mas. Planul vechi 
al zonei permite adăugarea a 
250 unități locative și 29.000 
metri de spațiu comercial și 
de afaceri. Noul document 
ce reflectă viziunea actuală 
a liderilor orașului propune 
1.250 unități locative în plus, 
125.000 mp de spațiu comer-
cial și de afaceri și 300 unități 

locative destinate hotelurilor.
Planul va permite inten-

sificarea construcțiilor de-a 
lungul străzilor principale ale 
orașului, cu accent pe diverse 
utilizări, combinând reședin-
țele și fațadele comerciale la 
nivelul străzilor. În noul plan 
de construcție descris ca fi-
ind adaptat la textura carti-
erului, clădirile vor avea 5-9 
etaje. În unele locuri e posibil 
să se permită ridicarea a 15 
niveluri.

Centrul zonei va conține 
un mall pietonal care va face 
parte din artera turistică a 
orașului ce leagă diverse zone 
istorice importante, cum ar 
fi moscheea albă și peștera 
arcuită.

Comisia Centrală de Planificare Districtuală și 
Construcții a aprobat săptămâna trecută documentul 

de proiect destinat reînnoirii centrului orașului 
Ramle, proiect inițiat de prefectul Michael Vidal

Test militar

În imaginile partajate pe rețelele de so-
cializare, se vedea un proiectil brăz-

dând cerul. 
Lansarea a fost planificată dinainte și 

realizată conform planului. Potrivit re-
latărilor, Aeroportul Internațional Ben-
Gurion a deviat traficul aerian în timpul 
testului pentru a permite desfășurarea în 
siguranță a sistemului.

Nu s-a comentat dacă testul a avut 
sau nu succes, nici cum a fost testat sis-
temul, dar unele persoane au speculat că 
e posibil să fie vorba de sistemul sol-sol 
Jericho, un arsenal de rachete intercon-
tinentale care, potrivit relatărilor străine, 
poate susține o încărcătură nucleară. 

C o n f o r m 
presei, sistemul 
ar fi fost testat și în luna decembrie. 
Presa a relatat că Israelul deține de câte-
va decenii sistemul Jericho în propriul 
arsenal, cea mai recentă versiune a sa, 
Jericho-3 intrând în exploatare în 2011. 
Israelul lucrează în prezent la versiunea 
Jericho-4.

Sistemele de apărare antiaeriană ale 
Israelului includ Cupola de Fier, sis-
tem destinat doborârii rachetelor cu 
rază scurtă de acțiune și sistemul Săgea-
ta care interceptează rachete balistice în 
afara atmosferei Pământului. Sistemul 
Praștia lui David e destinat interceptă-

rii rachetelor balistice tactice, cu rază de 
acțiune medie spre lungă, dar și rachete 
de croazieră trase la distanțe cuprinse în-
tre 40 și 300 km.

Ministerul Apărării a efectuat vineri un test 
experimental pe sistemul său de propulsie 

pentru rachete de la o bază militară  
situată în centrul țării

Rata șomajului

Recordul anterior a fost în octombrie, când rata 
șomajului a fost de 3,4%.

Scăderea ratei șomajului în rândul femeilor a 
fost deosebit de puternică, de la 3,8% în noiembrie la 
3,2% în de-
cembrie, în 
timp ce rata 
ș o m a j u l u i 
în  rândul 
bărbaților a 
scăzut de la 
3,9% în no-
iembrie la 3,6% în decembrie.

Sectoarele cu cea mai rapidă creștere a numărului de 
locuri de muncă în trimestrul al patrulea au fost comerci-
alizarea și repararea vehiculelor (încă 35.000 de locuri de 
muncă), informații și comunicații (încă 10.000 de locuri 
de muncă), servicii hoteliere, alimentare și administrația 
publică (încă 5.000 de locuri de muncă fiecare). Pe de 
altă parte, industria minieră a pierdut 19.000 de locuri 
de muncă în trimestrul IV a anului 2019.

Șomajul în Israel a atins un nou nivel minim 
în luna decembrie 2019. Biroul Central de 
Statistică a raportat că rata șomajului în 

rândul tinerilor peste 18 ani a scăzut de la 
3,9% în noiembrie la 3,4% în decembrie
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Diplomați evacuați 

Mai mulți diplo-
mați și-au pre-
lungit vacanțele 

de Anul Nou Chinezesc 
și au rămas în Israel. Până 
acum, circa 20 persoane au 
fost evacuate de minister 
din zonele afectate de viru-
sul mortal.

Ministerul sănătății a 
anunțat că se gândește să dispună 
evitarea intrării în spațiile publi-
ce timp mai multe zile a călăto-
rilor israelieni întorși din China 
chiar dacă aceștia nu prezintă nici 
un simptom. 

Statele Unite și Japonia și-au 
evacuat miercurea trecută cetă-
țenii cu avionul din orașul chi-
nezesc Hubei aflat în epicentrul 
noii epidemii, a cărui capitală e 

orașul Wuhan, unde virusul a iz-
bucnit luna trecută. 

Provincia centrală Wuhan cu 
circa 60 milioane de oameni e 
practic izolată. Organizația Mon-
dială a Sănătății (WHO) a decla-
rat că are încredere în capacitatea 
Chinei de a îngrădi coronaviru-
sul dar temerile cresc după ce 
autoritățile sanitare au raportat 
că numărul cazurilor confirmate 
a ajuns la 75.000.

Săptămâna trecută, Ministerul de Externe a decis 
evacuarea familiilor diplomaților israelieni staționate în 
China, misiunile sale diplomatice de acolo funcționând la 

capacitate redusă

Electricitate solară generată de clădirile publice?

Programul prevede montarea de 
panouri solare pe acoperișurile 
a 60 clădiri publice. Aceste pa-

nouri vor genera electricitate solară și 
vor reduce considerabil banii cheltuiți 
cu electricitatea de către municipalitate, 
asigurând totodată venituri din vânza-
rea electricității solare către Compania 
Israeliană de Electricitate.

În prima fază, au fost selectate doar 
clădiri publice cu acoperișuri adecva-
te, iar managerii lor au fost convocați 
la întrunire pentru a dezbate lansarea 
proiectului. Contoare de electricitate 
au fost deja montate pe acoperișuri și 
vor fi racordate la rețeaua companiei de 

electricitate.
Proiectul va fi finanțat de 

Ministerul de Interne în ca-
drul unui proiect special prin 
care primăriile sunt ajutate să 
genereze venituri și va include 
reparațiile acoperișurilor deteriorate. Se 
estimează că noile panouri vor genera în 
Beit Shemesh un profit anual de peste 
un milion de șekeli.

Primarul orașului Beit Shemesh, 
Aliza Bloch a declarat: „Sunt încântată 
că Beit Shemesh e pionier într-un pro-
iect atât de important de inovare și edu-
cație. În acest proiect vom folosi soarele 
din Beit Shemesh (care înseamnă „Casa 

Soarelui”) pentru reducerea costurilor 
electricității, creând astfel inovație edu-
cațională și energie verde eficientă”.

„Într-o perioadă în care bugetul 
municipal e în deficit, municipalita-
tea se străduiește să găsească surse de 
finanțare pentru a putea genera venituri 
pentru locuitori. Sunt fericit să colabo-
rez la acest proiect cu ceilalți oficiali ai 
orașului”.

Municipalitatea din Beit Shemesh a organizat săptămâna 
aceasta o întrunire pentru lansarea unui program pilot în care 

60 clădiri publice vor începe să genereze electricitate

Tranzacție de 
milioane

Romano  cumpărase clădirea în urmă cu trei 
ani de la compania de asigurări Migdal pen-
tru suma de 150 de milioane de șekeli.

Abramovici va transforma clădirea într-un ho-
tel cu apartamente de lux. Beit Hamagen se află 
în zona în care se va aplica „Programul 5000” al 
municipalității Tel Aviv pentru construcția de hote-
luri. Clădirea cu cinci etaje cuprinde 6.500 de metri 
pătrați și există autorizații de construcție pentru 
încă 12.000 de metri pătrați. Beit Hamagen se află 
pe malul mării, la colțul Promenadei Herbert Sa-
muel și al străzii Schenker. 

Terenul este deținut de Administrația Funcia-
ră din Israel 
și contractul 
de închiriere 
pentru clădi-
re va trebui 
reînnoit în 
2035.

Miliardarul israeliano-rus Roman Abramovich 
a cumpărat clădirea Beit Hamagen din Tel 

Aviv de la omul de afaceri francez Dominique 
Romano pentru 200 de milioane șekeli
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Marko SIMIONOVICI

 Alo, aici e Stroe...
...Așa a început o seară mi-

nunată la Institutul Cultural 
Român din Tel Aviv... Eveni-
mentul mi-a adus aminte de 
toată tinerețea noastră, viața 
cu bune și cu rele a fost mai 
totdeauna luminată de strălu-
cirile cu haz și vesele glume...
care ne-au dat speranțe că o 
să fie... și bine !

Alo, aici e Stroe/ Și roa-
gă să-i dați voie/ O clipă să 
vă`nveselească/ Să glumească, 
iar cu voi.

„Alo, aici e Stroe!”, e și ti-
tlul cărții autobiografice scri-
să de N. Stroe, publicată în 
2019 la HASEFER. La aceas-
tă lansare au participat Eugen 
Nacht Stroe – fiul celebrului 
artist – și Alexandru Andy, 
scriitor, umorist și autor al 
unora dintre cele mai popu-
lare texte, cuplete și sketchuri 
de revistă, radio și televiziune.

Eugen Stroe a evocat mul-
te din etapele carierei faimo-
sului său tată, de la înființarea 
cuplului Stroe și Vasilache și 
turnarea filmului lor Bing 
Bang – prima comedie mu-

zicală cinematografică pro-
dusă în România – și până la 
sosirea lui Stroe și a familiei 
lui, ca olim hadașim, în anul 
1977, în Israel – unde mare-
le actor a continuat să apară 
în multe spectacole în limba 
română. Dar Eugen a vorbit 
și despre tatăl său, un tată 
iubitor, atent și care a reușit 
să-și găsească întotdeau-
na timp pentru familia lui: 
soția, actrița Rolanda Camin 
(cu care de altfel a împărțit și 
scena) și pentru copii: Eugen 
(azi director și animator al 
unei școli de artă dramatică 
în Israel) și Dana (azi psiho-
log în Germania). 

La rândul său, Alexandru 
Andy și-a delectat audiența 
amintindu-ne glume și frân-
turi din străvechile emisiuni 
radiofonice ale cuplului Stroe 
și Vasilache... Ca de pildă cu-
noscuta conversație telefonică 
între doi îndrăgostiți: „- Alo, 
draga mea, pentru tine aș face 
orice... Aș trece prin foc și 
pară, m-aș lupta cu șapte ba-
lauri, aș străbate șapte munți 

și șapte oceane... - Vai ce 
drăguț... Vii la mine? - Nu, că 
plouă. Sau: Două bomboane 
stau pe acoperișul unui bloc 
de șapte etaje. Una se aruncă 
jos. Care? - Cea de mentă... Și 
încă una: - Doamnă, sunteți 
superbă în această toaletă. - 
Nesimțitule! Închide ușa!

Cunoscuta pianistă și 
acompaniatoare Liane Her-
man a citit fragmente din 
volumul lansat, relatând, 
printre altele, faimoasele tur-
nee în străinătate ale cuplu-
lui Stroe și Vasilache, alături 
de marele C. Tănase la Paris, 
la Radio France, la Istanbul, 
Beirut, la Tel Aviv (în anul 
1939), Alexandria și la Pala-
tul Regelui Faruk (în Egipt). 
Liane Herman a amintit că 
Stroe și Vasilache erau și au-
tori și compozitori, multe 
din șlagărele compuse de ei 
fredonându-se și astăzi: Du-
mă acasă măi tramvai, du-
mă iute ce mai stai, Du-mă 
la căsuța mea; Mi-a șoptit o 
viorea, Truli, Truli dragă - și 
altele. Iar din piesele de teatru 
scrise, regizate și interpretate 
de ei, a amintit: Acceleratul 
402, Firfirică, Cavaler Gân-
dac, Săracul Gică...

Evenimentul mi-a amintit 
că, demult, în anii începutului 
meu la Sahia-Film, în 1963 
am fost producătorul filmu-
lui „Lanterna cu Amintiri” 

în regia lui Jean Georgescu, 
imaginea Wiliam Goldgraber. 
Acest film de montaj a reu-
nit tot ceea ce a fost mai uni-
cat, mai emoționant și mai 
dătător de speranțe, pentru 
mine, un începător în ale ci-
nema-ului, în îndârjirea care 
ne-a caracterizat pe noi să ne 
depășim, să dăm roade... 

Întâlnirea a mai oferit 
celor prezenți și o serioasă 
porție de... nostalgie, trans-
portându-ne ca prin minu-
ne înapoi, în anii tinereții 
noastre, în anii poveștilor de 
dragoste, în anii visurilor, ai 
tragediilor împletite cu mo-
mente de împliniri, în anii în 
care doi foarte tineri și foar-
te talentați actori, muzicali, 
dinamici și carismatici cuce-
reau inimile spectatorilor și 
intrau cu pași mari în istoria 
Teatrului Românesc, pe fon-
dul unor sprințare – și totuși 
duioase – melodii, care ne 
mai sună și astăzi în urechi: 
„Alo, Alo, aici e radio/ Stroe 
și Vasilache,/ Lache, lache, 
aaa aaa...pâc pâc!” și „Ora 
veselă, doamnelor/ ora veselă, 
domnilor.../ Ore vesele plea-
că n zbor/ Ca un vis trecător 
de amor.../ și-a plecat familia 
cu trăsura la Șosea/ Să ia aer 
Domnu Mayer și familia Sa/ 
Ah, ce plăcere și ce parfum 
de Tei.../ Costă plimbarea... 
doar cinci sute de lei!”

Amor de iarnă
de Cincinat Pavelescu

În trandafirul desfrunzit,
O rază palid a-nflorit;
E cea din urmă și e, poate, 
Cea mai suavă dintre toate.

O simți că n-are să rămâie
Pe ramuri prinsă zile-ntregi.
Octombrie-i rece și-o mângâie
Cu raze stinse și pribegi.

S-ar scutura la cea mai mică
Din adierile de vânt;
Când o privesc, parcă mi-e 

frică
Să-și stingă floarea pe pământ.

Melancolia bietei roze
Adesea inima-mi sfâșie;
Copilă, n-o privi! Sărmana
E chiar iubirea mea târzie.

NESTEMATE POETICE 
culese de Ady Covaliu 



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 1717Joi ,  6  febr uarie  2020Joi ,  6  febr uarie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA ÎNSEMNĂRI

Matei GRISARU

De la centrala nucleară din Cernobâl la 
Institutul de virologie din Wuhan (China)

Atât centrala nucle-
ară, cât și Institu-
tul de virolusologie 

menționate în titlu sunt pe 
de-o parte expresia unor cu-
ceriri științifice și tehnologice 
proprii secolului în care ne 
aflăm dar, în același timp, și 
expresia unor pericole care 
amenință în primul rând 
populația din zona în care 
acestea există dar și regiunile 
înconjurătoare. 

Dacă centrala nucleară din 
Cernobîl a avut ca scop, decla-
rat, producerea energiei elec-
trice, Institutul de virolusolo-
gie are, cel puțin în aparență, 
după informațiile apărute în 
mass media, scopuri care, cred 
că fără prea multe reticențe, 
pot fi numite criminale. Ele 
aveau ca obiectiv producerea 
în serie a armelor biologice cu 

ajutorul cărora China ar fi pu-
tut să-și impună supremația 
mondială.

Contra cui ar fi trebuit să 
folosească aceste arme? Răs-
punsul e simplu: în primul 
rând contra celui mai mare 
și mai de temut concurent în 
piața de desfacere a mărfuri-
lor de larg consum, concurent 
care se numește Statele Unite 
ale Americii.

Cunoscutul proverb „cine 
sapă groapa altuia, cade singur 
în ea” își găsește cred expresia 
cea mai potrivită în situația 
existentă acum în China: zeci 
de morți din cauza virusului 
Corona, sute de întreprinderi 
închise, orașe în care puținii 
oameni care ies din casă își iau 
măsuri de precauție dintre cele 
mai severe, aeroporturi închi-
se și încă multe altele care 

încetinesc sau chiar stopează 
imensele planuri de dezvoltare 
pe care marea putere asiatică le 
avea în vedere.

Dacă efectele dezastru-
lui de la Cernobîl s-au făcut 
simțite pe o rază care nu atin-
gea decât poate într-o măsură 
greu perceptibilă țările vecine, 
dezastrul de la Wuhan are toa-
te premisele să se răspândească 
pe întregul glob pământesc.

În ceea ce privește țara 
noastră, cred că evitarea la 
timp a pătrunderii virusului 
și vindecarea totală a cazuri-
lor suspecte este unul dintre 
cele mai mari examene pe care 
Ministerul Sănătății trebuie 
să-l dea. 

Să sperăm și să îi dorim cu 
toții ca, spre binele nostru, 
Ministerul să treacă cu succes 
acest examen.

Xenofobie și rasism

Mai mulți locuitori 
ai comunei Ditrău 
din județul Har-

ghita, România, s-au arătat 
nemulțumiți de prezența 
muncitorilor străini într-o 
brutărie din localitate. Oame-
nii solicită Consiliului Local 
demararea unui referendum 
pentru stoparea „afluxului” 
de imigranți.

Situația este extrem de 
tensionată în Ditrău. Local-
nicii sunt nemulțumiți de 
angajarea a doi muncitori 
din Sri Lanka într-o brută-
rie din localitate. Pe rețelele 
de socializare a fost creat un 

grup ce numără deja 2.500 
de persoane, unde au apărut 
postări pline de ură la adresa 
muncitorilor și a proprieta-
rului brutăriei, unele chiar 
incitând la violență.

Localnicii se tem că bru-
tarii din Sri Lanka vor aduce 
și alți muncitori străini, ceea 
ce va însemna un pericol 
pentru membrii comunității. 
Patronul a relatat că brutăria 
funcționează de 10 ani, timp 
în care au lucrat angajați din 
Ungaria și Elveția dar nimeni 
nu a protestat împotriva lor.

De data aceasta însă, lu-
crurile s-au schimbat, sosirea 

celor doi noi brutari din Sri 
Lanka - angajați oficial, tre-
când prin toate procedurile 
necesare - au agitat comuni-
tatea locală. Patronii fabricii 
au vrut să angajeze forță de 
muncă locală, dar nu au avut 
succes.

Istoria se repetă? Este 
vorba de doi lucrători, unul 
catolic și unul budist, cu o 
meserie și cu drept de muncă 
în România, stat laic și care, 
la ei acasă, trăiesc sub teroarea 
Tigrilor Tamili, extremiști re-
ligioși sângeroși.
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Arie KUPFERSCHMIDT

 Pericopa cetățeanului  
de rând

„Cuceririle” puterii juridice, alcă-
tuite de către fostul Președinte al 
Curți Supreme, Aharon Barak, au 

fost atât de puternice încât, chiar și după 
pensionarea lui, puterea legislativă este 
obligată „să facă eforturi supreme” pen-
tru a-și recâștiga locul cuvenit într-o țară 
democrată.

Într-o țară democrată, fiecare om 
am dreptul de a-și alege avocatul care 
să-l reprezinte, cu excepția unui minis-
tru. În Israel, o comisie este aceea care 
numește (alege) „consilierul juridic” al 
ministrului. 

Această anomalie a încercat să o 
schimbe fostul ministru al Justiției, 
Ayelet Shaked. 

Orice om – mai ales intelectual – are 
propriile păreri. Așa și avocații și-au 
format „puncte de vedere” în diferite 
domenii ale vieții cotidiene. Dacă un 
ministru vrea să inițieze o acțiune so-
cială, care trebuie bineînțeles legiferată 
și încadrată în bugetul statului, dar nu 
intră în cadrul „punctelor de vedere” 
ale consilierului juridic, acesta va găsi 
că legea propusă conține elemente „anti-
democrate” și nu va aduce legea în fața 
Knessetului ca propunere de lege. 

Ministerul Justiției cere schimbarea 

legii actuale, în sensul că numirea unui 
CONSILIER JURIDIC al ministeru-
lui să constituie o parte din „numirile 
personale” existente. Dar trebuie cla-
rificat că și „numirile personale” trec 
printr-o „sită” a instituțiilor ce verifică 
orice numire în funcțiile ministeriale 
importante. 

O „armată” de foști juriști cu funcții 
importante a participat la ședințele 
Comisiei Parlamentare Juridice, pen-
tru a convinge participanții că rectifi-
carea unei proceduri VA DISTRUGE 
DEMOCRAŢIA din Israel. Nici mai 
mult, nici mai puțin!

Stimații juriști nu iau în considerație 
că orice lege poate fi schimbată dacă 
este găsită inadecvată. Chiar și o LEGE 
CONSTITUŢIONALĂ poate fi recti-
ficată pe baza unor proceduri legislative.

Atunci întrebăm: de ce această PRE-
SIUNE DE ÎNFRICOȘARE? 

Armonia politică a colectivului de 
conducere al unui minister nu trebuie să 
fie într-o stare negativă. Sau „dictatura 
juridică” vede în aceste propuneri de legi 
cărămizi eliminate din „zidul creat”. 

Menționez că nu sunt jurist și cele de 
mai sus sunt scrise din punctul de vedere 
al unui simplu cetățean.

Acul 
lui 

BUJENIȚĂ
Rondeluri

RONDELUL BUGETARULUI 
TRANZITAT

Pielea luat-ați de pe noi,
Inventând bir după bir,
De mâncăm doar borș de știr.
Și-am ajuns doar slugi la voi.
Ne tratați ca pe gunoi,
Ne-atârnă viața de un fir!
Inventând bir după bir,
Ați luat și pielea de pe noi!
În case sunt numai nevoi,
Dar n-o fi tocmai un zefir
Când vom răcni plin de sictir,
La neamul vostru de strigoi
Să ne dați pielea înapoi!

RONDELUL TÂNĂRULUI 
VÂNĂTOR

Lasă-te ușor pe vine
Și țintește cu-ndârjire,
Să fumezi nu este bine
Dar nici țuică de-ntărire.
Iar când vezi că ursul ține
Dinspre a vântului pornire,
Lasă-te ușor pe vine
Și țintește cu-ndârjire.
Dar de dai cu-ncărcătura
Iar el fuge către tine
Răcnind cât îl ține gura,
Că n-ai tras cum se cuvine,
Lasă-te ușor pe vine...

RONDELUL CORBULUI
Cum scăpase-mbucătura,
Corbul, cel ce sta pe cracă
Și căsca la toate gura,
A-nceput plângeri să facă.
Că pierduse doar măsura
Trilului, cu notă bearcă…
Și scăpase-mbucătura
Corbul, deși sta pe cracă.
Vulpea și-a pierdut dantura
Iar regrete mari o-’ncearcă.
Și-a văzut adunătura
Cum se poart-un tip gen țarcă,
Dacă-îi scăpă-mbucătura.

Carul Mic 
de Raul Ancel

Demult, când tot 
universul
Eram noi, noi doi.
Demult pe cer
Era doar o stea.
Mare, luminoasă 
Și a mea.
Continuu, magnetic
Privirea-mi pe ea se 
oprea.

Erai tu!
Iar eu
Spre tine
Mânam cu putere
Împins de plăcere 
Carul mare.

Acum pe cer
Sunt o mulțime de stele.
Unele mai luminoase din 

ele
Dar nu-s ale mele.
Pe tine
Te găsesc mai greu
Probleme de vedere,  
nu tric
Când puțin obosit,
Împins de plăcere, 
Mân spre tine
Carul mic.

POEZIE ROMÂNEASCĂ SCRISĂ ÎN ȚARA SFÂNTĂ
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Dr. Paul LEIBOVICI

Anul nou al arborilor

A cinsprezecea zi a lunii 
ȘVAT a fost în anti-
chitate o zi de comerț 

(zeciuială) care simboliza 
sfârșitul anului recoltei și în-
ceputul NOULUI AN. Aces-
ta era, se poate, cauza că noul 
an al arborilor se sărbătorea 
tocmai în perioada când po-
mii sunt încă golași, lipsiți de 
fructe. Data sărbătoririi este 
în același timp semnul unui 
nou început. Data cade în 
mijlocul iernii, după sezonul 
ploilor, pe când pomii sunt încă lipsiți de 
frunze și fructe dar măduva, acel lichid 
al trunchiului, începe să se facă simțit 
și dă semnele unei noi perioade. Evreii 
din Eretz Israel obișnuiau să sublinieze 
acest început de sezon prin rugăciuni și 
diverse cântece, urări de belșug, rod bo-
gat de fructe.

În același timp, se făceau mese unde 
comesenii mâncau din fructele culese 
în anul precedent. Evreii care se găseau 
răspândiți în lume, deoarece în aceas-
tă perioadă nu se găseau de cumpărat 
fructe proaspete, se limitau de a mânca 
fructe uscate.

După „izgonirea evreilor din Spa-
nia” obiceiul de a se mânca fructe s-a 
răspândit în Turcia și de acolo în Siria, 
ajungând până departe în India. Se ci-
tează faptul că se mâncau în jur de 30 
de soiuri de fructe: zece dintre acestea 
se mâncau cu coajă, precum strugurii, 
smochinele, merele. La alte zece fructe 
se mânca numai coaja precum roșcove, 
nuci și migdale. Desigur că răspândirea 
acestui obicei a luat forme, ba chiar și 
conținut diferit în numeroasele țări unde 
erau răspândiți evreii. Așa, de exemplu, 
evreii din Salonic au introdus obiceiul de 
a mânca grâul și castanele gătite în oale 
de lut; în Iran se umpleau basmale cu 
fructe și diverse gustări, în Kaduristan se 
obișnuia să se trimită daruri între fami-
lii care conțineau 30 de soiuri de fructe.

Mai mult chiar, localnicii musulmani și 
kurzi participau la această sărbătoare în 
speranța că și roadele arborilor lor vor 
avea parte de binecuvântarea pe care o 
rosteau evreii în cadrul ceremoniilor 
religioase. Practic, sădirea pomilor e de 
fapt un rezultat care a apărut, ca obicei, 
într-o perioadă mult mai târzie. 

Am găsit, de altfel, mulți autori – în 
special de cărți de bucate – care susțin 
într-un fel sau altul că obiceiul aparține 
„zilei pomilor” care a fost o sărbătoare 
în ținuturile antice americane și care a 
fost important la noi!!!? Este adevărat 
că „uscatul fructelor” s-a cunoscut din 
vremuri antice, poate cu mii de ani în 
urmă. Înșiși evreii, în perioada antică, 
uscau fructele la soare pentru a le păstra 
pentru perioadele reci. Fructele uscate 
au fost hrana Nevadimilor și a vânători-
lor. Alimentarea cu fructe uscate se reco-
mandă de către dieticieni, în multe din 
regimurile de alimentare. În perioada us-
cării fructelor, cantitatea de lichide scade 
într-un procent de aprox. 90-95% și în 
același timp crește cantitatea de vitamina 
E și B, dar scade vitamina C. 

Explicațiile sărbătoririi din luna Șvat 
sunt numeroase. Ele se găsesc scrise în 
cărțile noastre sfinte. Ca atare, de-a 
lungul timpurilor, i s-au adăugat po-
vestiri și legende. Una dintre legende 
„HONI Ha-meagel” spune că în Mișna 
se povestește despre acest personaj ca fi-

ind un mare învățat ale 
cărui rugăciuni se înălțau 
spre ceruri, deschizând 
porțile. Rugăciunile sale 
ajungeau la CEL ATOT-
PUTERNIC. Despre 
Honi ha-Meaghel am 
găsit o seamă de versi-
uni citate și în Talmudul 
babilonic. Cică, odată în 
luna Adar, nu au căzut 
ploi. În cartea IOV, de 
altfel, stă scris în legă-
tură cu puterea acestuia 

– ŢADIC: „Pe ce vei pune mâna vei iz-
buti, pe cărările tale va străluci lumina 
(XXII,28).

De aci, rezultă că Ţadicul se roagă 
și Cel de Sus îi îndeplinește rugăciu-
nea. Honi era convins că trebuie făcut 
un înconjur - un drum lung pentru ca 
rugăciunea să fie primită. Numele de 
HONI înseamnă OCOL (meagal). În 
Gmara, stă scris care este legătura din-
tre Honi și arborele care ne dă fructul 
roșcov, despre care am pomenit mai sus 
că se mănâncă doar miezul dulce, după 
ce înlăturăm coaja. Roșcovul este un ar-
bore care dă rod după 70 de ani de la 
plantare. Puterea de a îndrepta lumea 
este ca și creșterea rodului acestui arbore. 
Honi HaMeagal spune „omul trebuie să 
mănânce din roadele muncii sale”. Fie-
care generație are posibilitatea de a pava 
drumul singură. Roșcovul crește în țară 
și e hrănitor dar dă roade peste generații. 
Plantare este o poruncă. Marele învățat 
rabinul KUK scrie „Hașek netiot ilanot 
mave nihefeț hatavot habaim, ha muva-
lot betak fo beetz haharov („de obicei 
individul muncește pentru a agonisi 
din fructele munci sale”)”. Din sădirea 
arborelui Roșcov care dă rod peste 70 
de ani, perioada medie de viață a unui 
om simbolizează încrederea omului în 
a vedea integritatea lumii și perfectarea 
în viitor”.

HAG Ilanot Sameah! 
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Războiul polițiștilor  
de frontieră

Zece turiști israelieni care 
au ajuns vineri pe aero-

portul din Moscova într-un 
zbor Aeroflot li s-a interzis să 
intre în Rusia și au fost trimiși 
înapoi în Israel. Șase dintre ei 
aparțineau unui grup turistic 
organizat, iar patru nu aveau 
legătură cu grupul sau între 
ei.

Ministerul de Externe a 
spus ca răspuns la acest eve-
niment, că ofițerii ruși de 
control la frontieră au expli-
cat că israelienilor li s-a refu-
zat intrarea, deoarece nu ar fi 
furnizat un motiv convingă-
tor pentru vizita lor.

Snir Kahlani, unul dintre 
cei căruia i s-a refuzat intra-
rea în Rusia, a declarat că „la 
început părea o întârziere iri-
tantă și nimic mai mult. Ne-
au luat pașapoartele și ne-am 
gândit că este doar o procedu-
ră standard, până când ne-au 
chemat într-o cameră, ne-au 
luat amprentele, precum și o 
probă de ADN. Ne-am gândit 
în continuare că vom 
intra în Rusia pentru 
că alte cinci persoane 
din grupul nostru tre-
cuseră deja și doar noi 
rămăsesem în urmă. 

Apoi, deodată, ne-
au spus: Vă întoarceți 
în Israel cu zborul de la 
ora 19:00. Ne-au dus 
într-o cameră mică și 

ne-au încuiat acolo timp de 
câteva ore până la sosirea 
zborului. Doi bărbați mari 
în uniformă s-au prezentat și 
ne-au condus până la avion. 
Ne întorceam acasă, aparent 
fără motiv”.

Întrebat dacă crede că 
acest lucru are vreo legătu-
ră cu eliberarea lui Naama 
Issachar din închisoarea rusă 
și întoarcerea ei în Israel, 
Kahlani a răspuns: „Sunt 

înclinat în mod 
natural să spun 
că nu are nicio 
legătură cu asta, 
de fapt nu știu, 
există lucruri care 
nu ni le putem 
explica. E greu 
de spus că este 
o coincidență. 
C h i a r  d a c ă 

am înțeles că una dintre 
înțelegerile Guvernului cu 
rușii este reducerea deportă-
rilor din aeroporturi”, a con-
tinuat el. „Este vorba aici de 
politica mare în care noi, cei 
mici, suntem răniți. Noi am 
vrut să mergem în Rusia să ne 
plimbăm ca turiști... Turiștii 
din Moscova vin la noi și îi 
acceptăm. În acest caz, nu 
există reciprocitate, ne-au 
alungat ca și cum am fi venit 
într-un stat inamic”.

Accident de muncă

Un lucrător în vârstă de 
60 de ani a decedat într-

un accident de 
muncă pe bule-
vardul Maryland 
din orașul Ri-
shon  LeTz i -
on din centrul 
Israelului.

În timp ce lu-
cra la un depozit 
de deșeuri, băr-
batul a căzut de 
pe o bandă transportoare fo-
losită pentru a muta deșeurile 
într-un compactor.

Bărbatul a suferit răni cri-
tice din cauza căderii. Medicii 
de pe ambulanța chemată la 
fața locului au fost obligați să 
declare decesul lucrătorului.

Lectură și McDonald

McDonald’s Israel s-a 
alăturat inițiativei 

internaționale a companiei, 
care s-a hotărât să dăruiască 
o carte pentru copii în loc 
de o jucărie cu fiecare meniu 
Happy Meal cumpărat pen-
tru ei mici.

Campania a fost creată 
pentru a îndemna copiii să 
citească și să iubească cărțile 
în timp ce la McDonald’s 
mănâncă meniul lor preferat. 
Cărțile fac parte dintr-o serie 
scrisă de Cressida Cowell, o 
autoare engleză pentru co-
pii, cunoscută pentru celebra 
carte „Cum să-ți antrenezi 
dragonul”.

Cărțile au fost traduse în 
40 de limbi până în prezent 

și au fost distribuite 
clienților în total în 
număr de jumătate 
de miliard. Titlul 
seriei se  poate tra-
duce ca „Gemenii 
Everforest: aventuri 
în lumea sălbatică” 
în care este vorba 
despre o familie 

în care părinții sunt niște 
savanți care cu două perechi 
de gemeni. În fiecare poves-
tire, familia călătorește prin 
timp și spațiu pentru a studia 
comportamentul animalelor 
exotice și rare.

Cărțile vor fi disponibile 
atât în   ebraică, cât și în ara-
bă. Aplicația Happy Meal va 
oferi, de asemenea, cărțille în 
format digital.

5 rute noi  
spre Tel Aviv 

Operatorul aerian turc 
Corendon își extinde 

operațiunile în Israel prin 
lansarea a cinci rute noi din 
Tel Aviv.

Corendon va efectua un 
zbor săptămânal de la Tel 
Aviv la Köln începând din 26 
mai și o cursă de la Tel Aviv 
la Nurnberg începând din 27 
mai. Linia aeriană va lansa de 
asemenea o rută Tel Aviv-Co-
fu pe care se va circula din 2 
în 2 săptămâni începând din 
25 mai până în 9 octombrie.

Corendon va lansa de 
asemenea o cursă săptămâ-
nală între Perugia, Italia și 
Tel Aviv din 8 iunie până la 
începutul lunii octombrie și 
o rută pe care se va circula o 
dată la 2 săptămâni între Tel 
Aviv și Sofia, de la sfârșitul 
lunii mai până la începutul 
lunii octombrie. 

Corendon are două noduri 
aeriene: unul în Anatolia și 
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celălalt în Olanda. Linia ae-
riană a fost dată în exploatare 
în 2005.

Încă un posibil abuz

Poliția Israeliană a deschis 
luni o anchetă pe margi-

nea suspiciunilor de abuz la 
una din grădinițele din oraș, 
după cum relata ziarul israe-
lian Israel Hayom.

Într-un comunicat adre-
sat părinților copiilor de la 
una din grădinițe, Munici-
palitatea din Rosh Haayin a 
precizat următoarele: „Dragi 
părinți: potrivit unei actua-
lizări primite din partea Mi-
nisterului Educației, se deru-
lează o anchetă cu privire la 
unul din cadrele didactice din 
grădiniță.”

„Încă de azi dimineață, 
municipalitatea se ocupă de 
eveniment și e în legătură di-
rectă cu organele responsabi-
le din Ministerul Educației. 
Problema e cercetată conform 
instrucțiunilor și vom reveni 
cu detalii suplimentare. Toate 
grădinițele din oraș funcțio-
nează ca de obicei.”

Potrivit publicației Isra-
el Hayom, ancheta se axea-
ză pe un caz de abuz asupra 

copiilor și a fost 
deschisă datori-
tă informațiilor 
primite de asis-
tentele din gră-
dinița respectivă. 
Potrivit acestora, 
cadrul didactic 
suspectat folo-

sea violența fizică și verbală 
împotriva copiilor. După 
cercetarea preliminară a ca-
zului, Ministerul Educației 
a depus o plângere împotriva 
cadrului didactic, acesta fiind 
suspendat până la clarificarea 
problemei.

Anul trecut, Carmel Mau-
da o altă îngrijitoare de la o 
grădiniță din Rosh Haayin, 
a fost arestată și acuzată de 
abuz asupra copiilor. Ulteri-
or ea a fost trimisă în arest la 
domiciliu.

Jaf cu arme  
cu aer comprimat

Ofițerii Poliției de Fron-
tieră au arestat dumi-

nică doi tineri arabi care au 
jefuit un băiat ce livra pizza 
în orașul central Lod. Cei doi 
tineri l-au amenințat pe băiat 
cu arme și i-au furat banii.

Ofițerii de poliție au în-
ceput căutările în zona clă-
dirii de unde a ieșit băiatul 
cu pizza și în scurt timp au 
observat doi suspecți mascați 
care au ieșit fugind din una 
din clădiri.

Polițiștii au început să 
alerge după suspecți, scoțând 

a rm e l e  d u p ă 
ce au văzut că 
și tâlharii erau 
înarmați. La ca-
pătul urmăririi, 
ofițerii i-au prins 
pe hoții care în-
cercau să se as-
cundă în niște  

tufișuri. De frică, suspecții au 
strigat „e un pistol de jucărie” 
și au aruncat armele pe jos.

La efectuarea percheziției 
corporale, asupra hoților au 
fost găsite o mască de față, 
mănuși și banii furați de la 
băiatul cu pizza.

Tâlharii au fost arestați și 
duși la sediul poliției din Lod, 
urmând a fi aduși vineri la 
Curtea de Magistrați din Pe-
tah Tikva pentru prelungirea 
mandatului de arest.

Vine zăpada  
la Petah Tikva

Municipalitatea Petah 
Tikva va răspândi ză-

padă din Hermon în mai 
multe puncte din 
oraș.

Vineri, 14 fe-
bruarie, primăria 
orașului  Petah 
Tikva va descărca 
câteva camioane 
cu zăpadă în opt 
puncte din oraș. În 
unele dintre locații, o grăma-
dă mai mică va fi amenajată 
și pentru cei mici, pe lângă 
grămada mai înalta pentru 

copiii mai mari. 
Fiecare grăma-
dă de zăpadă 
va avea lopățele 
colorate și găleți 
pentru plăcerea 
tuturor copiilor.

P r i m a r u l 
din Petah Tik-
va, Rami Gre-
enberg, a decla-

rat: „Deși anul acesta am avut 
multe precipitații și vreme 
foarte rece nu a fost suficient 
pentru a avea zăpadă în Pe-
tah Tikva. Aș că am decis și 
anul acesta să aducem zăpa-
dă din Hermon pentru locu-
itorii din orașul nostru și în 
special pentru copiii care abia 
așteaptă să se joace în zăpada 
moale și rece. Invităm pe toa-
tă lumea să vină să se bucure 
de zăpadă la Petah Tikva”.

Ieftinirea benzinei

Prețul maxim al benzinei 
controlat de Guvern va 

scădea cu 0,15 șekeli, ajun-
gând la 5,99 șekeli per litru 

începând de sâmbătă seara.
Taxa pentru primirea ser-

viciului complet la pompe 
de către angajații benzinăriei 

va rămâne de 0,21 
șekeli.

Prețul maxim al 
benzinei la pompe-
le din Eilat unde nu 
există taxe va scă-
dea cu 0,13 șekeli, 
ajungând la 5,12 
șekeli per litru.
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STOPSTOPSTOP
 Un tribunal districtual 

olandez a a decis luni că nu 
are jurisdicția pentru audieri 
în cazul împotriva fostului șef 
al forțelor armate israeliene 
Benny Gantz, denunțat că a 
comis crime de război de un 
cetățean olandezo-palestini-
an care a pierdut șase rude în 
timpul unui atac aerian isra-
elian asupra Gazei, în 2014.

Cazul a fost adus în fața 
tribunalului districtual din 
Haga în virtutea normelor 
de jurisdicție universală de 
către reclamantul Ismail Zia-
da. Autoritățile judiciare din 
țările care recunosc jurisdic-
ția universală pentru astfel 
de infracțiuni grave precum 
crimele de război și tortura, 
pot investiga și judeca aceste 
crime, indiferent unde au fost 
comise.

„Un judecător olandez nu 
este competent să se pronunțe 
cu privire la cazul reclaman-
tului”, a declarat judecătoa-
rea care prezidează ședințele, 
Larisa Alwin, explicând că ju-
risdicția universală ar putea fi 
aplicată pentru responsabili-
tate criminală individuală, 
dar nu într-un caz civil.

În cauzele civile din in-
stanțele naționale, Gantz se 
bucură de imunitate față de 
urmărirea penală, datorită 
funcției sale guvernamentale 
în perioada presupuselor cri-
me, a mai spus Alwin.

Militar de carieră, Gantz 
a fost șeful Statului Major al 
forțelor armate israeliene din 
2011 până la pensionarea sa 
în 2015. El a fost comandant 
în timpul războiului din 2014 
în Operațiunea militară din 
Fâșia Gaza.

În timpul conflictului, 
se estimează că aproximativ 
2.200 de palestinieni au de-
cedat, până la 1.500 dintre ei 
civili. De partea israeliană, 67 
de soldați au fost uciși și cinci 
civili.

STOPSTOPSTOP

37 de militanți islamiști 
au fost condamnați la moarte 
pentru terorism în Egipt.

Un tribunal din Egipt 
l-a condamnat la moarte pe 
Hisham al-Ashmawy, fost ofi-
țer în forțele speciale devenit 
militant islamist, și pe alți 36 
acuzați de terorism.

Ashmawy a fost prins în 
estul orașului libian Derna și 
a fost pus sub acuzare pentru 
mai multe fapte, inclusiv că a 

pus la cale ata-
cul din 2014 în 
care au murit 
22 de militari 
în apropierea 
graniței cu Li-
bia și că a fost 
impl i ca t  în 
încercarea de 
asasinare a fos-

tului ministru de 
Interne, în 2013.

Ashmawy a 
condus grupul 
militant Ansar 
Bayt al-Maqdis, 
cel mai activ din 
Egipt, înainte de 
a face o alianță cu 
Statul Islamic, în 
2014. 

STOPSTOPSTOP
L a n ț u l  h o t e l i e r 

internațional din Israel, Fat-
tal Holdings, a anunțat o 
investiție de 375 milioane 

șekeli în clă-
diri din Lisa-
bona și Liver-
pool, pe care 
le va transfor-
ma în hoteluri 
și în hoteluri 
existente la 
Budapesta și 
București.

Compania, 
controlată de 
președintele 

său, David Fattal, a semnat 
un acord pentru a cumpăra 
1.840 de metri pătrați de te-
ren în Orașul Vechi al Lisabo-
nei pentru 42 de milioane de 
euro. Pe terenul din capitala 
portugheză se află o clădire de 
8.500 de metri pătrați pentru 
conservare, pe care Fattal o va 
transforma într-un hotel de 
cinci stele cu 150 de camere, 
și o investiție suplimentară 
de 22 de milioane 
de euro.

Fattal a cumpă-
rat și o clădire din 
centrul orașului Li-
verpool pentru 7,2 
milioane de euro, 
pe care compania o 
va transforma într-
un hotel cu 210 
camere. 

De asemenea, Fattal a mai 
cumpărat alte două hoteluri 
în Europa de Est: hotelul 
Golden Tulip din centrul 
orașului București pentru 
9,5 milioane de euro și hote-
lul M Square din Budapesta, 
Ungaria, pentru 17 milioane 
de euro.

Fattal  Hotels  deține 
43.000 de camere în 225 de 
hoteluri din 20 de țări (49 de 
hoteluri în Israel și 176 de ho-
teluri în Europa).

STOPSTOPSTOP
Lacul Kinneret a crescut 

cu 1,2 metri de la începutul 
sezonului ploios.

Aflat la 210,2 metri sub 
nivelul mării și la 278 de cen-
timetri deasupra liniei roșii 
inferioare, Kinneret mai are 
doar 142 de centimetri îna-
inte de a ajunge la linia roșie 
superioară care semnalează că 
lacul este plin.

Izvoarele din apropiere și 
mikve-urile antice (băi ritua-
le) s-au umplut și ele în ulti-
mele săptămâni.

David FattalDavid Fattal

Benny GantzBenny Gantz
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Hedi S. SIMON

Amintiri reînviate

Îmi aduc aminte ce s-a întâmplat de-
mult, cu foarte mulți ani în urmă. 
Văd o cărare înnămolită pe care 

pășea un rând nesfârșit cu oameni. Îi pu-
team vedea pe cei din fața noastră, deoa-
rece eu stăteam la înălțime, privind peste 
capetele celorlalți, fiind bine înfiptă pe 
umerii lui tata. Urmăream linia roșcată 
de pe cer care mă ademenea s-o ating 
cu mâna, dar era prea departe și nu se 
apropia de mine, deși noi tot înaintam. 
Până la urmă, l-am întrebat pe tata când 
voi atinge linia asta atât de frumoasă; 
răspunsul a fost laconic:

- Niciodată!
- Dar de ce? am continuat eu să-l ne-

căjesc ca un „nudnic” mic. Când ajun-
gem într-un loc unde ne putem opri?

- Nu știu nici asta. Dumnezeu știe 
când și unde ne vom opri.

M-am uitat în jur, căutându-l din 
ochi pe Dumnezeu. Dar nu era nicăieri; 
nu l-am văzut atunci, nici în anii care au 
urmat. Mi-a rămas doar tata, să-l bat la 
cap în continuare.

A trecut ceva timp, am ajuns într-un 
loc care se numea Murafa. Eu am mai 
crescut, am devenit mai deșteaptă. Acum 
aveam propriul mijloc de locomoție, pi-
cioarele mele. Umerii tatei îi foloseam 
mult mai rar, când mi se făcea poftă de 
puțin răsfăț. Oamenii mari mișunau în 
jurul meu, povesteau numai povești tris-
te și mereu le era frică de ceva sau cineva. 
Nu era niciun copil în hambarul nostru 
cu care să mă distrez. Așa am învățat să 
gândesc și să simt ca „bătrânii”. 

Într-una din zile (aveam aproape 5 
ani), părinții mei au plecat împreună cu 
încă vreo trei oameni să lucreze pe câmp 
la cules de porumb. Erau în stare să lu-
creze orice în schimbul unei pungi cu 
mălai sau cartofi. Trebuia să plecăm în 
zorii zilei fiindcă era de mers vreo câțiva 
kilometri. Știam că fac și eu parte din 
echipă, eram chiar mândră că merg la 
muncă. Până ce am ajuns la un părâu 
care trebuia trecut peste un podeț cam 

șubred. Aici m-am oprit, refuzând să 
înaintez. S-a oprit tot grupul din cauza 
mea, încercând să mă convingă că nu-i 
nicio primejdie. Până la urmă, o mătușă, 
văzând că pierdem timp prețios, mi-a 
spus enervată:

- Ascultă, fetițo, în viața asta se moare 
numai o singură dată; ce ți-e așa de frică?

- Tocmai de data asta singură, mie 
mi-e frică! i-am răspuns cam răstit.

Apoi am trecut podul, fără să mai țin 
mâna mamei, care fugea după mine în-
grozită... Sunt momente din viață care 
nu se pot șterge din memorie. Cu atât 
mai mult atunci când sunt provocate de 
un eveniment semnificativ. 

Un asemenea moment s-a petrecut 
de curând, în timp ce urmăream acea 
întâlnire unică de la Ierusalim dintre 
conducătorii a 42 de state care au venit 
la noi, în Israel, să ne amintim împreună 
de marea catastrofă de acum 75 de ani. 
De războiul mondial, de milioanele de 
victime omenești, printre care și cele 6 
milioane de evrei uciși cu sânge rece de 
către naziști în lagăre de concentrare. 
Să le fie tuturora binecuvântată liniștea 
veșnică!

Am stat să ascult toate cuvântările 
ținute de către cei mai mari conducă-
tori ai lumii, care toți și-au exprimat 
speranța într-un viitor mai bun în care 
să nu se mai repete niciodată ceea ce a 
fost. M-au impresionat până la lacrimi 
vorbele pline de amărăciune și de căl-
dură rostite de către Rabinul Lau, el 
însuși supraviețuitor, dar și orfan după 
Holocaust, la vârsta de numai 7 ani; la 
fel și vicepreședintele american, care și-a 
încheiat frumoasa cuvântare recitând un 
Kadish în ebraică pentru milioanele de 
morți, deci și pentru cei pierduți de fa-
milia mea. Și toți ceilalți au rostit vorbe 
pornite din inimă pentru care am fost 
fiecăruia recunoscătoare. 

În final, pot spune că mi-a provo-
cat o puternică impresie cuvântarea 
președintelui Vladimir Putin. Când a 

vorbit despre milioanele de victime din 
rândul poporului rus în acel război inu-
man, despre evreii împușcați de armata 
germană și, în special, despre propriile 
sale rude care nu au supraviețuit asediul 
Leningradului, am zărit cu uimire și 
emoție OMUL de sub armura aceea im-
penetrabilă care ascunde pe cel care stă 
în fruntea unei Puteri Mondiale. Atunci 
mi-am amintit cum el și-a regăsit, într-o 
vizită anterioară, prin anii 90, pe fosta 
sa învățătoare, căreia i-a cumpărat un 
apartament în Tel-Aviv, pe strada We-
itzman în zona spitalului Ichilov: exact 
după dorința ei. 

Totodată, mi s-a derulat prin fața 
ochilor, ca un film, imaginea ultimilor 
zile din Murafa, părăsită de soldații ro-
mâni, adică de orice autoritate militară, 
lăsând un vid de putere care putea fi ocu-
pat în orice clipă de către armata nazistă 
în retragere. Eu eram destul de mare ca 
să simt acea atmosferă de spaimă cum-
plită care domnea în hambarul nostru 
ocupat de cei 30 de deportați cu care 
am împărțit foamea și frigul în anii de 
război. Apoi a urmat acea dimineață de 
neuitat când cineva a strigat: „Fraților, 
suntem salvați, au intrat rușii în orășel! 
S-au deschis larg ușile și ferestrele, din 
toate casele au țâșnit afară evreii ca să-i 
îmbrățișeze pe ostași, să-i sărute, plân-
gând de bucurie, dăruindu-le tot ce mai 
aveau, chiar o coajă de pâine. Astfel de 
scene s-au repetat în toate locurile din 
țările ocupate în Nord-Estul Europei, 
unde supraviețuitorii evrei au fost salvați 
de către ostașii ruși în ultimul moment 
înainte de a fi împușcați de hitleriștii în 
panică. Acesta a fost motivul profundei 
recunoștințe pe care evreii au purtat-o cu 
ei în toți anii de la terminarea războiului 
și până în prezent față de eliberatorii lor, 
fie ruși, fie anglo-americani din celelalte 
zone europene. 

Cu atât mai mare a fost importanța 
întâlnirii actuale a conducătorilor celor 
42 de țări, cu cât nevoia de protejare a 
Democrației este mai actuală, născută 
din pericolul renașterii unor forțe an-
tisemite și xenofobe. Ca să nu se mai 
repete nicicând ce a fost. Ferește-ne 
Doamne, pe noi și pe toți oamenii de 
bună credință din lumea largă!



xvcbzfhgkshgkscaneasca

  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  2424 Joi ,  6  febr uarie  2020Joi ,  6  febr uarie  2020

GAZETA ANCHETE

Ambasadorul României la Bruxelles, Andreea 
Păstârnac, acuzat de fostul consul român de la Tel Aviv 

că a protejat un sistem de corupție cu chitanțe false

Consulul României de la Chișinău 
și ambasadorul de la Bruxelles au 
lăsat în urmă, în Israel, un scan-

dal de fals niciodată elucidat. 
În mai 2014, un bărbat a intrat în 

consulatul României de la Tel Aviv, pla-
sat într-un bloc din cartierul high tech 
Ramat Gan. Consulul Liviu Câmpanu 
povestește că era singur la ghișeul con-
sulatului. „Șefa mea, Aneta Badiu, era 
plecată. Domnul a venit să se intereseze 
de stadiul pașaportului și mi-a prezen-
tat o chitanță ca să îl identific în sistem. 
Când am verificat, nu am găsit chitanța 
în registru! Numerele corespundeau pen-
tru alte persoane”. 

A așteptat o vreme, a căutat și a mai 
descoperit trei chitanțe neînregistrate, 
dintre care a făcut publice două. „Când 
am căutat numerele de înregistrare de 
pe chitanțe, am descoperit în registru 
că numerele corespundeau pentru alte 
persoane. Puteau face ușor asta pentru 
că, atunci când trimiteau documentele 
în țară, acestea ajungeau unele la MAI, 
altele la Autoritatea pentru Cetățenie și 
aveau garanția că numerele de înregis-
trare nu o să fie niciodată confruntate”, 
povestește Câmpanu. 

Ziarul românesc Gazeta Româ-
nească din Tel Aviv a intrat în posesia 
chitanțelor. 

„Veți observa două perechi de 
chitanțe, ambele aparținând Ministe-
rului de Externe, cu același număr. Mai 
exact, chitanța nr 0907375, o dată sem-
nată de mine pe numele unei persoane și 
înregistrată în registru, și o altă chitanță 
purtând același număr 0907375, sem-
nată de dra Badiu pe numele altei per-
soane și care nu se regăsește în nici un 
registru de acte consulare. Același lucru 
este valabil și pentru chitanța cu numă-
rul 0907869. Ba mai mult, veți observa 
că pe cele două chitanțe semnate de dra 
Badiu există date diferite, deși dosarele 
au fost primite de dra consul de la petent 

în aceeași zi (luna februarie 2014)”, le-a 
explicat Liviu Câmpanu jurnaliștilor. 

Fostul diplomat spune că, de la bun 
început, procedura de încasare a banilor 
i s-a părut rudimentară. „În primul rând, 
nu exista un casier, cei doi consuli erau 
cei care stăteau și la ghișeu”. Când el, 
când Aneta Badiu. 

În al doilea rând, le-a sugerat celor 
din ambasadă să introducă sistem de pla-
tă cu cardul. Susține că i s-a spus că nici 
nu a ajuns bine și s-a trezit să schimbe 
sistemul, așa că a renunțat repede la im-
pulsul de a face reformă. Liviu Câmpanu 
a dezvăluit că schema chitanțelor neîn-
registrate în sistem ar fi fost o picătură 
într-un ocean de nereguli. 

„Din chitanțe false se făceau bani de 
buzunar, nu aceasta era principala sur-
să de venit”, spune el. „Grosul banilor 
intrați în buzunar erau de la avocații care 
intermediau obținerea cetățeniei de către 
israelieni cu origini românești, care do-
reau pașaport. Când am ajuns la consu-
lat, în 2013, am găsit o listă de avocați 
preferați”, spune Câmpanu. 

Câmpanu susține că sistemul de 
obținere a oricăror acte de la consulat sau 
ambasadă era atât de greoi, încât oame-
nii așteptau și un an să obțină cetățenie. 
Așa au prosperat intermediarii, avocați 
cu precădere, care cereau un onorariu 
consistent și scurtau timpul de așteptare 
al solicitantului la jumătate. 

Liviu Câmpanu: „Este de notorietate 
că Aneta Badiu îi consilia, le spunea ce 
să facă. Le trimitea clienți avocaților, iar 
avocații dădeau comision pentru asta. Ea 
le spunea: «Ţi-am trimis zece clienți, tu 
ești muritor de foame fără mine, vreau și 
eu din câți bani ai câștigat». 

Fostul consul susține că a discutat și 
el cu unii dintre avocații din rețea. „Au 
venit avocați și la mine care au încercat să 
facă același lucru, sugerându-mi că dacă 
se poate cu doamna Badiu, cu dumnea-
voastră de ce nu se poate?” Consulatul 

încasa cam un milion și jumătate – două 
milioane de dolari pe an. Aceștia erau ba-
nii oficiali. Jumătate din ei veneau de la 
oameni consiliați de avocați. 

Jurnalistul român din Israel Dragoș 
Nelersa este cel care a publicat la vremea 
respectivă o serie de articole cu neregu-
lile de la consulatul din Tel Aviv. „Ca 
să ajungi la consulat și să prinzi rând, 
era ceva infernal. Oamenii se duceau 
dimineața să aștepte, făceau liste, o ne-
bunie. Drept pentru care foarte mulți 
apelau la avocați sau la alte persoane care 
erau precum ciupercile în jurul consu-
latului și care contra unor sume intrau 
acolo și rezolvau dosarele. Liviu Câmpa-
nu mi-a spus că numai cine era în legă-
tură cu acest consul-șef putea să rezolve 
dosarele, deci undeva se împărțeau niște 
bani”, spune ziaristul. 

„Pentru mine a fost un proces lung și 
istovitor. Am avut proasta inspirație să 
refuz avocatul propus de Aneta Badiu. 
Din acel moment, parcă niciun act pe 
care îl aduceam, nu era destul de bun 
pentru domnia sa”, a scris ziarului Gaze-
ta Românească Shmuel F. din Kfar Sava. 
Pe măsură ce mă prezentam la ghișeu, 
îmi mai cerea ceva și apoi alt act, până 
când, într-o zi, mi-a spus-o în față: erai 
mult mai câștigat dacă făceai documen-
tele prin avocatul recomandat de mine. 

Un alt aplicant pentru cetățenia ro-
mână, Ludowic G., a declarat: „Eu, per-
sonal, am fost insultat de Aneta Badiu 
și am reclamat ambasadoarei Andreea 
Păstârnac, care m-a asigurat că va lua 
măsuri. Am depus un memoriu și la Mi-
nisterul Afacerilor Externe din România. 
Acum aflu că aceea care m-a jignit este 
încă în funcție și chiar lăudată. O aseme-
nea rușine nu credeam că mi se poate în-
tâmpla. Unde sunt factorii de decizie?”. 

Liviu Câmpanu a declarat pentru Li-
bertatea că a sesizat problema mai depar-
te, la ambasadorul de atunci al României 
în Israel, Andreea Păstârnac. Susține că 
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a simțit imediat că este persecutat și 
înlăturat din sistem. „Când eu am 
informat-o pe doamna Păstârnac, 
s-a schimbat radical comportamen-
tul dumneaei. Mi-au tăiat telefonul 
și m-au trimis în Gaza fără telefon, 
mi-am cumpărat eu o cartelă”. 

Ministerul de Externe l-a retras pe 
Liviu Câmpanu de la consulatul din 
Tel Aviv, la scurt timp după ce a făcut 
dezvăluirile. A dat concurs pentru un 
post în altă țară și nu a primit nici un 
răspuns. A mers la DNA cu dovezile 
și i s-a spus că nu sunt suficiente. 

În urma presiunilor, Ministe-
rul de Externe a făcut un control 
la consulat și a spus că totul e în 
regulă. Aneta Badiu și-a înche-
iat mandatul, la cerere, la două 
săptămâni după control. Amba-
sadorul Andreea Păstârnac a fost 
menținută în funcție. Apoi a de-
venit ministru pentru Românii de 
Pretutindeni în Guvernele Grin-
deanu și Tudose și consilier al pre-
mierului în Guvernarea Dăncilă. 
Acum este ambasador la Bruxelles, 
propusă de Guvernul Dăncilă și 
numită prin decret de președintele 
Klaus Iohannis. 

Numele ei a fost implicat 
într-un scandal, când comunitatea 
românească din Israel a acuzat-o că nu 
s-a implicat în primirea și tratarea victi-
melor Colectiv. 

Aneta Badiu apare drept consul al Ro-
mâniei la Chișinău. 

Deputatul USR Cristian Seidler a 
auzit povestea problemelor comunității 
românești din Israel și și-a amintit 
discuțiile avute cu unii dintre greii PSD. 
„Am întrebat un social-democrat cu 
funcție: Cum de Păstârnac a ajuns din 
ambasador ministru? Mi-a spus: Drag-
nea a întâlnit-o în Israel și a plăcut-o”, a 
spus Cristian Seidler. 

Jurnalistul Dragoș Nelersa susține că 
problemele de la consulat au rămas, în 
parte măcar, până azi. „Sistemul e elec-
tronic, se numește e-consulat. Să vedeți 
cât e de greu să obții un simplu rând la 
acel nenorocit de consulat. Nu mai spun 
că oamenii sunt bătrâni și să-i pui să-și ia 
rând prin e-consulat... niciodată. Copiii 

lor nu știu românește, nici ei nu pot să-i 
ajute, așa că toți acești oameni apelează 
la aceste firme-căpușă”, spune Dragoș 
Nelersa. 

Contactată pe mobil, Andreea Păstâr-
nac nu a vrut să facă nici un comentariu 
cu privire la acuzația că a închis ochii la 
problemele legate de obținerea cetățeniei. 
Ne-a transmis că instrucțiunile de la Mi-
nisterul de Externe sunt clare – trebuie să 
îi trimitem un e-mail cu întreaga poveste. 

În schimb, Aneta Badiu a răspuns 
întrebărilor adresate de Libertatea, chiar 
dacă spune ea, au tecut șase ani de atunci. 

- Cum răspundeți acuzației că 
ați emis chitanțe pentru cererile de 
cetățenie fără să le înregistrați în Re-
gistru? Dacă nu erau înregistrate, ce se 
întâmplă cu banii percepuți de la per-
soanele care solicitau diferite acte? 

Corpul de control al Ministerului 
Afacerilor Externe a efectuat un control 
prin care s-a dovedit ca acuzațiile care 

mi-au fost aduse sunt nefondate. Fapt 
dovedit și de Înalta Curet de Casație 
și Justiție. 

- Liviu Câmpanu prezintă două 
seturi de chitanțe, unele emise de 
dumnealui, altele emise de dumnea-
voastră. Chitanțele au același număr 
de înregistrare, deși sunt emise în 
zile diferite, pe numele unor per-
soane diferite. Cum explicați acest 
lucru? 

Documentele prezentate de dl Li-
viu Campanu sunt copii xerox, care 

nu concordă cu realitatea. În plus, 
copiile xerox nu sunt considerate 
probe. 

- Cum răspundeți acuzației că 
la Consulatul din Tel Aviv există o 
listă cu avocați agreați care să re-
zolve cererile de cetățenie pentru 
cei care solicitau? 

La vremea respectivă, exista o 
listă de avocați-notari vorbitori 
de limbă română și limbă ebrai-
că. Acea listă a fost prelutată și pe 
durata desfășurării activității mele. 

- Acuzația este că dumneavoas-
tră le recomandați oamenilor ce 
avocați să își ia ca să rezolve mai 
repede, apoi primeați comisi-
on din onorariul acestora. Cum 
răspundeți? 

Tocmai pentru că exista o listă publi-
că cu avocați-notari, nu aveam de ce să 
fac recomandări, mai ales că acea listă 
cuprindea 6-7 avocați-notari, un nu-
măr mic, raportat la numărul mare de 
solicitări. 

- O altă acuzație este că le vorbeați 
foarte dur celor care veneau la consu-
lat, în condițiile în care procedurile de 
obținere a cetățeniei erau greoaie și du-
rau chiar și un an. Există un adevăr în 
aceste afirmații pe care le-am regăsit în 
mărturiile unor oameni, mărturii pu-
blicate în Gazeta Românească? 

În timpul cât am lucrat la Consulatul 
din Tel Aviv, nu a existat nicio reclamație 
privind comportamentul meu față de 
petenți. În plus, limba pe care o folo-
seam în interacțiunea cu petenții veniți 
la Consulat era limba ebraică – pe care 
am studiat-o la Universitatea Tel Aviv.

preluare: www.libertatea.ro

Două chitanțe emise la o distanță de 
câteva zile dar care au același număr

Fostul consul al României la Fostul consul al României la 
Tel Aviv, Liviu CampanuTel Aviv, Liviu Campanu
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S-au despărțit după  
doar 12 zile de la nuntă

Pamela Anderson și mogulul 
de la Hollywood Jon Peters 
s-au căsătorit în cadrul unei 

ceremonii private, la Malibu, pe 20 
ianuarie. „Avem nevoie de un timp 
pentru a reevalua ce dorim de la viață 
și de la celălalt. Viața este o călăto-
rie, iar dragostea este un proces. Cu 
acest adevăr universal în minte, am 
decis de comun acord să amânăm 
legalizarea certificatului nostru de 
căsătorie și să ne încredem în acest 
proces“, a explicat actrița pentru 
„The Hollywood Reporter”.

Deși fiecare dintre ei a mai fost căsătorit de patru ori, noua legătură părea 
promițătoare, având în vedere că Anderson și Peters au avut o relație în urmă 
cu 30 de ani și s-au regăsit recent. 

6.000 de oameni, 
blocați pe o navă

Cuplul a ajuns în Italia pe 25 ianuarie și 
s-a urcat la bordul navei Costa Smeral-
da, în portul Savona. Ulterior, aceștia 

au dat semne de febră și suferă de dificultăți 
de respirație.

Cei doi au 
vizitat Marsi-
lia în Franța 
și porturile 
spaniole din 
B a r c e l o n a 
și Palma de 

Mallorca în această săptămână, înainte de a 
ajunge joi la Civitavecchia, la nord de Roma.

Niciunul dintre cei 6.000 de pasageri aflați 
la bord nu este lăsat să coboare de pe navă până 
nu sunt efectuate controale medicale pentru 
a vedea dacă cei doi sunt infectați cu virusul 
mortal din China.

Actrița și fotomodelul Pamela Anderson (52 de ani) și 
producătorul Jon Peters, în vârstă de 74 de ani, au decis, după 
doar 12 zile de la nunta care a avut loc în secret, să ia o pauză

Turiștii sunt blocați la bordul unei nave 
de croazieră italiene, deoarece doi 

pasageri chinezi prezenți pe vas sunt 
suspectați a fi infectați cu coronavirus

Jaf în Suedia

Jaful s-a produs cu doar două zile înainte 
de încheierea expoziției dedicate lui Dali. 
Indivizii au spart ușa de la intrare, care 

era din sticlă, au luat cel puțin 10 sculpturi și 
gravuri, iar apoi au fugit. Presa scrie că hoți-
lor le va fi greu să le vândă, pentru că fiecare 
piesă are un număr de identificare.

Mai multe opere semnate de Salvador 
Dali au fost furate dintr-o galerie de 
artă din capitala Suediei. Lucrările 

valorau 500 de mii de dolari

Noi vestigii arheologice

Ministerul Antichităților 
din Egipt a anunțat des-
coperirile din satul Tuna 

al-Gabal, în apropierea orașului 
Minya din Valea Nilului din cen-
trul Egiptului. Situl se mândrește 
cu o serie de descoperiri excavate 
anterior, inclusiv clădiri funerare 
și catacombe pline cu mii de păsări 
ibis mumificate și păsări babuine.

Mormintele datează din trei di-
nastii, din 664-399 î.e.n., în peri-
oada faraonică târzie.

Printre noile comori prezentate, 
se află 20 de sarcofage realizate din 
calcar și gravate cu texte hieroglife, 
cinci sicrie din lemn, sute de amu-
lete și 10.000 de statui funerare 
albastre, cunoscute sub numele de 
figurine ushabti. 

Capacele sarcofagului sunt mo-
delate în figurine de bărbați asemă-
nătoare mumiei.

Guvernul egiptean promovează 
frecvent descoperiri arheologice 
pentru a-și spori sectorul turis-
tic vital. Industria a fost puternic 
afectată de agitația politică în urma 
răscoalei populare din 2011, care 
l-a răsturnat pe dictatorul Hosni 
Mubarak.

Luni, arheologii egipteni au dezvăluit 16 morminte antice 
egiptene umplute cu sarcofage și alte artefacte dintr-un vast 

site funerar, descoperit recent în țara vecină

Pamela și JonPamela și Jon
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Premiile Goya

Cea de-a 34-a gală a premiilor Goya, acordate de Aca-
demia spaniolă de film, a avut loc recent la Malaga. 
Ultimul film a lui Almodóvar, „Dolor y gloria”, a 

avut 17 nominalizări, dintre care a primit șapte premii, fiind 
urmat de „La trinchera infinita”, de Aitor Arregi, Jon Garaño 

și Jose Mari Go-
enaga,  cu 15 
nomina l i z ă r i . 
Drama „Dolor y 
gloria”, cu An-
tonio Banderas 
în rol principal, 
premiat pentru 
interpretare la 
Cannes, este al 

21-lea lungmetraj al lui Pedro Almodóvar și a opta colabo-
rare dintre cei doi.

„Dolor y gloria” este ultima parte din trilogia parțial au-
tobiografică a lui Almodóvar, după „La ley del deseo” și „La 
mala educación”. Filmul este nominalizat la Oscar pentru 
„cel mai bun lungmetraj internațional”.

Filmul lui Pedro Almodóvar, „Dolor y gloria” este 
marele câștigător al Premiilor Goya

Gal Gadot va prezenta 
premiile Oscar

Surse cita-
te de „The 
Hollywood 

Reporter” infor-
mează că Acade-
mia îi va aduce 
un tribut regre-
tatului sportiv 
Kobe Bryant în 
cadrul ceremoni-
ei, în timp ce la tradiționalul prânz al nominalizaților se va 
păstra un minut de reculegere pentru fostul baschetbalist care 
a câștigat un Oscar în 2018 ca producător al unui scurtmetraj.

Superbă la 51 ani

Artista a arătat specta-
culos și a atras toate 
privirile. 

P e n t r u  e v e n i m e n t , 
cântăreața australiană a ales o 
elegantă rochie de culoare mov, 
care i-a venit perfect. 

Ţinuta a fost accesorizată cu 
o pereche de sandale argintii, cu 
toc cui. 

La 51 de ani, Kylie Minogue 
arată extraordinar de bine și este 
într-o formă fizică de invidiat. 

Zâmbitoare și plină de ener-
gie, vedeta a atras toate priviri-
le și a fost una dintre cele mai 
spectaculoase prezențe de la 
eveniment.

Afacere de familie

„E s t e  u n 
p r o i e c t 
de familie 

între Angeli-
na Jolie, Brad 
Pitt și copiii 
lor, împreună 
cu familiile de 
viticultori Per-
rin și Peters, 
aceștia din urmă cunoscându-se de mult timp”, a detaliat 
Guillaume Jourdan de la agenția Vitabella, desemnată să 
comunice în numele domeniului Miraval.

Angelina Jolie și Brad Pitt s-au asociat în 2011 cu Perrin 
pentru a crea „Miraval Provence” după numele proprietății 
lor din Correns de 500 de hectare, pe care este cultivată 
viță de vie (50 de hectare), achiziționată în 2008 pentru 
aproape 40 de milioane de euro. Angelina Jolie și Brad Pitt 
s-au despărțit la 15 septembrie 2017. 

Gal Gadot, Timothée Chamalet,  
Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony 
Ramos și Mark Ruffalo sunt câțiva dintre actorii 

care vor prezenta viitoarea gală a premiilor Oscar 
care se va desfășura la Dolby Theatre din Los 

Angeles (SUA), pe 9 februarie

Cântăreața australiană Kylie Minogue a strălucit la 
o gală care a avut loc zilele acestea la New York

Domeniul viticol Miraval, pe care îl deține fostul 
cuplu Angelina Jolie și Brad Pitt asociat cu familia 

de viticultori Perrin, va colabora cu domeniul 
Pierre Peters pentru a crea o nouă societate 

dedicată șampaniei roze

Antonio Antonio 
BanderasBanderas

Gal GadotGal Gadot
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Florentino HIMELBRAND 

Pățaniile Zoițicăi

Astăzi am să vă povestesc despre pri-
etenul Sebastian care a studiat la 
Institutul de Petrol și Gaze, apoi a 

urmat un curs de specializare pe vapoarele 
care transportă petrol. El trebuie să „cal-
meze” țițeiul care, vibrat de valurile mării, 
elimină gaze și să nu permită ca aceste „fu-
muri” să se aprindă.

Iată povestea sa:
- Chiar acum m-am reîntors din țară 

unde a trebuit să intervin deoarece Zoe – 
soția mea, neatentă fiind, a plecat de acasă 
cu încălțăminte inadecvată și a alunecat. 
Mi-a scris un mesaj SMS de la spital:

- Iubitule, sunt la reanimare. La triaj 
aceștia mi-au făcut o radiografie și am o 
fisură a femurului, așa că mi-au introdus o 
tijă, dar mai am și ceva la menisc astfel că 
mi-au pus piciorul în ghips.

Aici la spital este ca pe bulevard. La or-
topedie nu este loc nici pe culoar așa că 
mă țin încă la reanimare, deși am fost sub 
anestezie totală puțin timp. Chiar vorbitul 
este strict interzis. Nici măcar un Chat pe 
Internet. Cică nu au unde să mă trimită. 
Ah, ce i-aș trimite eu pe ei!

Singurul avantaj este că există pacienți 
sub anestezie care nu mănâncă, iar din plic-
tiseală eu mănânc două, trei sau chiar patru 
porții. M-am îngrășat cu trei kilograme.

Peste câteva zile mi-a scris din nou:
- Am fost mutată la cardiologie - terapie 

intensivă, că doar aici s-a găsit un loc liber. 
Aceștia sunt absolut nebuni și mă tratează 
ca pe oricare bolnavă. Nu am voie să cobor 
singură din pat, vine o infirmieră cu scaun 
cu rotile care mă duce la toaletă și stă afară 
lângă ușă, are niște perdele din plastic astfel 
ca să poată intra oricând consideră.

Celularul l-au închis într-un dulap de-
oarece influențează cardiografele celorlalți. 
Fără televizor. Nu am voie să citesc ziarul ca 
să nu mă enervez. Cum să nu mă enervez 

când sunt toată un pachet de nervi? Au o 
bibliotecă cu cărți – doar povești nemuri-
toare și alte cărți vesele sau neutre din „bi-
blioteca școlarului”. Care școlar mai citește 
astăzi? Niciunul, așa că părinții le-au donat 
spitalului.

Nu pot ieși în parc decât însoțită – este 
ca într-o cușcă. La duș stă cu mine o femeie 
care urmărește cu mare grijă ce fac. Nu-mi 
permit să stau în picioare – doar pe un sca-
un, cu ghipsul acoperit de un nailon – să 
nu se ude. Simt că înnebunesc!

A trecut o săptămână de mesaje anoste, 
apoi am primit un mesaj mai important:

- Dragule, am început să fac scandal zil-
nic, fiind sigură că mă vor trimite acasă sau 
altundeva. Am avut dreptate dar, deoarece 
nu erau locuri la secția de recuperare orto-
pedică, am ajuns la psihiatrie.

Aici să vezi trai. Toate muierile, paciente 
sau personal medical, țipă și urlă când și cât 
vor, fără ca cineva să le ia în seamă. Chiar 
din prima zi am găsit o tânără drăguță pe 
care „am învățat-o teatru”. I-am scris pe 
o hârtie ce cred eu despre șefa mea și am 
făcut repetiții. După trei zile, interpretarea 
i-a reușit și am înregistrat-o, apoi am trimis 
înregistrarea șefei mele – ca mesaj verbal. 
Desigur că nu voi păți nimic nimic, întru-
cât voi susține că „mi s-a utilizat celularul 
fără permisiune”.

Râzând, Sebastian m-a întrebat:
- Ce crezi că am făcut? Din primul port, 

după descărcarea petrolului, am luat avio-
nul, întorcându-mă în țară – acasă, unde 
cu o șpagă esențială mi-am mutat nevasta 
la secția de recuperare ortopedică a altui 
spital.

Rămânerea ei la nevrotice este extrem 
de periculoasă pentru mine. Dacă se 
obișnuiește să urle, nici dracul nu-i mai 
scoate obiceiul aceasta din cap și VA FI 
VAI... DE CAPUL MEU!

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

BEEP  BEEP

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEŞTI
Selecții: Laurențiu Ghiță

Medalion  
Constantin Bidulescu, 

Ploiești:

La doctor 
Trebuie să încetezi
Să mai bei și să fumezi;
Eu deduc, auzind / când tu-mi 

spui asta,
C-a trecut pe-aici nevasta.
 
Motivaţie 
Dacă ne gândim un pic 
La câștig să îți ajungă,
Și salariul e cam mic, 
Dar și luna e prea lungă.

 Întrebare
Cel ce-ți spune ție
Că prostia doare, 
Îl întreb eu, oare, 
El de unde știe?

Teodor Pracsiu,  
Vaslui:

Legea fondului funciar
Certuri, morți și altercații,
Dar acum, ce mai importă,
Când atâtea aberații,
Doar pământul le suportă?!

TVA
Cine oare ne explică
Pleonasmul dintr-un haos?
TVA-ul ăsta-i, cică
„Supliment”… la un adaos.

Poetului fără posteritate
Peste rândurile sale,
Cu „nimicul” ce l-a spus,
Colbul a căzut agale
Și… nu se mai lasă dus.
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Medalie alb-albastră

Patinatorul în vârstă de 30 de ani, s-a clasat pe locul trei 
în cursa de 
1.500 m cu 

un timp de 2 mi-
nute și 26.075 se-
cunde, în timp ce 
Itzhak de Laat, din 
Olanda, a obținut 
medalia de argint 
cu timp de 2 mi-
nute și 25.960 de 
secunde, iar maghiarul Shaoang Liu a câștigat aurul (2 minute 
și 25.871 secunde).

Evenimentul de trei zile a avut loc în perioada 24-26 ianua-
rie în estul orașului ungar Debrecen.

Bykanov a câștigat în trecut medalia de aur pe pista de patinaj 
viteză de 3.000 m la Campionatele Europene din 2015 și 2018.

El a luat parte la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014, de la 
Sochi (Rusia), devenind primul sportiv masculin care s-a calificat 
din Israel la patinaj viteză.

Schi alpin

Pinturault a fost 
c ro n o m e t r a t 
în 2h 03 sec 

89/100 la capătul celor 
două manșe ale probei, 
devansându-l cu 0,16 
sec pe elvețianul Loic 
Meillard și cu 0,24 sec 
pe norvegianul Leif Kristian Nestvold-Haugen.

Schiorul francez a obținut a 23-a victorie din cariera sa și a 
13-a într-un slalom super-uriaș, la șapte ani după primul său 
succes semnat pe aceeași pârtie de la Garmisch.

El ocupă locul secund în ierarhia generală a Cupei Mondiale 
de schi alpin, cu 822 de puncte, fiind devansat de norvegianul 
Henrik Kristoffersen, cu 877 puncte, în timp ce poziția a treia 
este ocupată de compatriotul acestuia, Aleksander Aamodt 
Kilde, cu 820 puncte.

Francezul Alexis Pinturault, unul dintre candidații 
la câștigarea marelui Glob de Cristal în acest 

sezon, s-a impus în slalomul uriaș masculin de la 
Garmisch-Partenkirchen (Germania), desfășurat 
duminică în cadrul Cupei Mondiale de schi alpin

Patinatorul israelian Vladislav Bykanov, a obținut o 
medalie de bronz săptămâna aceasta la Campionatul 

European de patinaj viteză scurtă din Ungaria

Australian Open

Kenin, în 
vârstă de 
21 ani , 

care nu mai de-
pășise până acum  
optimile de finală 
la o competiție de 
Grand Slam, a în-
vins-o în drumul 
său către trofeu 
pe australianca Ashleigh Barty, numărul unu mondial, 
pe care a eliminat-o în semifinale.

Garbine Muguruza, care are în palmares două titluri 
de Mare Șlem, a trecut la rândul ei în penultimul act de 
românca Simona Halep.

*

La întrecerea masculină, tenismanul sârb Novak 
Djokovic a câștigat ediția din acest an a Openului 
Australiei, învingându-l în cinci seturi, 6-4, 4-6, 

2-6, 6-3, 6-4, pe austriacul Dominic Thiem, în finala 
disputată duminică la Melbourne.

Pentru Djokovic (32 ani), acesta este al optulea succes 
la Australian Open (un nou record) și, totodată, al 17-lea 
titlu de Mare Șlem din cariera sa.

Grație acestui succes, sârbul a revenit de luni pe pri-
ma poziție în clasamentul ATP, detronându-l astfel pe 
spaniolul Rafael Nadal.

Dominic Thiem, numărul 5 mondial, a ratat ocazia 
de a deveni primul jucător din afara Top 3 ATP care se 
impune într-un Grand Slam, după elvețianul Stanislas 
Wawrinka la US Open, în 2016. Djokovic, Nadal și Fe-
derer și-au împărțit cele 12 turnee majore disputate de 
atunci.

Austriacul, în vârstă de 26 ani, a disputat duminică 
a treia sa fi-
nală de Mare 
Șlem, după 
alte două pier-
dute la Ro-
land Garros în 
2018 și 2019, 
a m b e l e  î n 
fața lui Rafael 
Nadal.

Jucătoarea americană născută la Moscova, Sofia 
Kenin, locul 15 WTA și cap de serie numărul 

14, a câștigat la 21 de ani primul ei Grand Slam 
din carieră, după ce a trecut, în finala de la 

Australian Open, de spaniola Garbine Muguruza

Sofia KeninSofia Kenin

Novak DjokovicNovak Djokovic
Alexis PinturaultAlexis Pinturault
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Magdalena BRĂTESCU

Musical-ul „Gently” de Shiri Nadav-Naor 
Premieră la Teatrul Joseph&Rebecca Meyerhoff din Haifa

„Gently” este unul din 
spectacolele căruia îi 
acord numai superlative. 

Noul și originalul musical is-
raelian înregistrează debutul 
de succes al foarte tinerei și 
talentatei dramaturge, Shiri 
Nadav Naor. Subiectul se an-
corează perfect în realitatea 
noastră contemporană, dise-
când titlurile șocante din presa 
cotidiană, devenite la ordinea 
zilei. 

„Piesa tratează subiec-
tul delicat al emigranților 
neputincioși în fața autorităților și care 
trăiesc fără drepturi într-o țară străină. 
Ea atinge tangențial și problema etio-
pienilor și a refugiaților din zonele de 
război care caută azil politic în Israel 
pentru a-și salva viața”, declară autoa-
rea. Dincolo de aspectele dureroase ale 
evoluției acțiunii, textul e o pledoarie în 
favoarea toleranței, omeniei, înțelegerii 
față de semenii în nevoie, bunătății și 
lipsei de prejudecăți sau etichetărilor 
fortuite. Totul transmițând spectatoru-
lui emoție autentică și mixtând tristețea 
cu umor, satiră și glume. Tematica se 
referă desigur la rasism, xenofobie, 
hărțuire sexuală, opacitatea instituțiilor 
statului, organizațiilor sociale. Ea sub-
liniază și importanța armoniei muzica-
le și artistice în general ca desprindere 
de cotidianul unei lumi a haosului și a 
violenței.

Superbele melodii compuse în majo-
ritate de Amir Lekner, dar și de Shaanan 
Street, cuvintele aparținând tot celor doi 
foarte talentați creatori, sunt un melanj 
de hip hop, gospel, blues, rock, soul și 
ritmuri africane. Interpretarea muzi-
cală live care cucerește publicul de la 
prima scenă ținându-l în priză până la 
final este realizată cu brio de o formație 
alcătuită din nouă tineri artiști totali, 

actori, cântăreți și dansatori israelieni, 
în majoritate de origine etiopiană. Ei 
aduc pe scenă și transmit sălii energie, 
entuziasm, ritm, veselie și plăcerea de a 
juca și de a se mișca. 

Am numai cuvinte de laudă și pen-
tru coreograful musicalului, inspiratului 
Tom Appelbaum, care a folosit toate ge-
nurile de dansuri moderne spre delecta-
rea spectatorilor.

Regia îi aparține foarte talentatului 
Moshe Naor. Din 2008, el este și di-
rectorul artistic al Teatrului din Haifa. 
Binecunoscut publicului prin montările 
sale de succes la Hacameri, Habima și 
Beit Lessin, Naor a regizat nu demult un 
alt musical de succes, „Billy Schwartz”, 
încununat cu Premiul Teatrului.

M-au fascinat costumele create de 
minunatul designer Yuval Caspin, mul-
ticolore pentru hainele de stradă, flatând 
perfect corpul prin croială și țesături, 
dar mai ales cele monocolore care do-
mină scena, alb în momentul nașterii, 
roșu nuanțat la căsătorie.

Decorul scenografei Lily Ben Nach-
shon nu reprezintă o locație anume, fi-
ind mai mult simbolic, un fel de mici 
turnuri Eiffel, câteva scări și o platformă. 
În fundal se zăresc zgârie-nori iluminați. 
Totul animat de lighting designului (Avi 
Bueno) și de video art (Guy Romem).

Sinopsisul se referă la un 
cuplu de emigranți din Nige-
ria cărora li se naște un copil 
alb! Gently (Gili Yalo) este 
un muzicant stradal, iar soția 
lui, Miriam (Ester Rada) face 
curățenie în casa lui Michael 
Fried, un actor și moderator 
israelian cunoscut pe mi-
cul ecran (Yaron Brovinski). 
Bebelușul alb neavând acte 
complică existența părinților 
de culoare și le face proble-
me cu poliția locală. Bossul 
celebru reușește să-l ajute pe 

Gently, iar acesta, ca gest de recunoștință 
îl invită la o cină sărbătorească în casa 
lui modestă. Din acest punct, lucrurile 
se precipită într-o direcție dramatică, 
absolut imprevizibilă.

Am fost plăcut impresionată de ta-
lentul interpreților. Steaua serii este 
Ester Rada (cântăreață și actriță TV 
cunoscută publicului, solistă cu nume-
roase albume de succes). Ea transmite 
emoție, are căldură, strălucire în ochi 
și o voce cu inflexiuni speciale. Alături 
de ea, Gili Yalo, personaj dramatic par 
excellence, foarte bun în rol. Mi-au 
atras atenția solista hip hop de origine 
canadiană Danielle Onyameh (Got ta-
lent, X Factor, Viitoarea vedetă), iar în 
rolurile comico-satirice ale polițiștilor 
israelieni, actorii TV și cinema, Adam 
Hirsch în tandem cu Ashoat Gasparian 
(cântăreț în formația a capella „Voca Pe-
ople”). Excelent este și Yaron Brovinski 
(celebru moderator radio TV, vezi „Să 
zbori pentru un milion”, actor cu roluri 
valoroase).

Menționez de asemenea ca foarte 
reușiți în ansamblu Topaz Abadang, 
Oshi Masala, Elisse Akowendo, Matan 
Onyameh, Rudi Bainesaint și Tsvika 
Iskasias.

Recomand acest musical încântător!
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SETE de Maria Găitan Mozes
Dintr-o eroare umană,  
9 soldați au căzut victime într-un 
exercițiu nocturn.
Totul a rămas împietrit, neschimbat.
Aceeași linie de orizont
încruntată și cenușie 
sărutând indiferent spinările culmilor
cu siluete de mărăcini și tufani. 
Aceleași ierburi
susurându-și uscăciunea
peste păienjenișuri de șenile
imprimate-n prundișuri
și coline tăcute,
dormitând sub coviltirul uriaș al cerului,
smălțuit cu picurii stelelor
și policandrul lunii,  

atârnând ca un gând....
când... un vaier brusc spintecă noaptea
Clipă apocaliptică cu rafale necruțătoare, 
lovind în plin.
Derută, spaimă,
mesaje ostășești și crunta trezire
........................
Ţeelim... a rămas după aceeași cortină 
a zărilor cenușii cu lecția dură
plătind peste măsură cu durere
și vieți cu inimi cărbune și lacrimi 
fierbinți de părinți, 
până când soarta va hotărî, 
întâlnirea lor, iară...
Părinți și copii... victime... 
Ţeelim, baza militară...

POEZIE ROMÂNEASCĂ SCRISĂ ÎN ȚARA SFÂNTĂ

UN PRIMAR CU SUFLET MARE 

O delegație a comunității origi-
narilor din România a făcut o 
vizită la Primăria orașului Na-

tanya unde a fost primită chiar de edilul 
orașului, doamna Miriam Feirberg. Cu 
o vechime de peste 20 de ani la cârma 
frumosului oraș Natanya, Miriam a dez-
văluit invitaților că, cu toate că s-a născut 
în Israel, are rădăcini românești, părinții 
fiind originari din Iași.

O întâlnire după 20 de ani
Rav. I. Wasserman, rabinul origi-

narilor din România a dezvăluit că nu 
este prima dată când se întâlnește cu 
primărița din Natanya. Acum 21 de ani 
cei doi s-au întâlnit tot la primăria din 
oraș. Pe atunci era primar tot un origi-
nar din România. Miriam i-a spus atunci 
rabinului Wasserman că anul următor va 
candida la postul de primar al orașului. 
Rabinul i-a urat succes și i-a promis că 
o să vină să o viziteze. Exact așa a fost 
și iată că... după 20 de ani cei doi s-au 
reîntâlnit.

Propuneri acceptate cu plăcere
Mai mult, când rabinul a auzit că 

Miriam are rădăcini ieșene, nu a stat 

nicio clipă pe gânduri și a invitat-o să 
participe ca membru de onoare la eve-
nimentul Marșul Vieții care va avea loc 
la Iași la sfârșitul lunii iunie. Invitația a 

fost acceptată de Miriam cu mare bucu-
rie, mai ales că în luna martie primarul 
Iașiului, Mihai Chirică urmează să vizi-
teze Natanya.

Ioana Toff, redactorul șef al Gazetei, 
i-a dăruit primăriței ziarul nostru și Re-
vista Familiei, cele două publicații ale 
originarilor din România. Miriam a fost 
plăcut surprinsă și și-a amintit că părinții 
citeau revista care apare de 53 de ani ne-
întrerupt, un adevărat record al presei.

În cadrul discuțiilor, Dragoș Nelersa 
a făcut o prezentare a  Asociației Scrii-
torilor Israelieni de Limbă română, a 
cărților și a trudei scriitorilor asociației. 
Impresionată, doamna Miriam Feirberg 
și-a exprimat intenția de a-i cunoaște pe 
scriitori în cadrul unor prezentări de car-
te care vor avea loc în sala de festivități 
a primăriei. Într-o atmosferă de lucru 
prietenească, delegația din aliaua româ-
nă și echipa primăriei Natanya, condusă 
de Miriam Feirberg, au stabilit o serie de 
evenimente viitoare pe care doamna pri-
mar le-a întâmpinat cu zâmbetul pe buze.

Ioana Toff, Miriam Feierberg, Ioana Toff, Miriam Feierberg, 
Dragoș NelersaDragoș Nelersa

Miriam Feierberg și Yosef Miriam Feierberg și Yosef 
WassermanWasserman
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PROGRAMUL TV ROMÂNESC

PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 6 feb 2020
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	 Numai	iubirea
21:30	 Inima	de	țigan	
22:45	 Triplusec
23:45	 Știrile	ProTv	
00:15	 Teleshopping

VINERI, 7 feb 2020
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	 Românii	au	talent	
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping

SÂMBĂTĂ, 8 feb 2020
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	 Românii	au	talent	
18:00	 I	like	IT
18:30	 Superspeed
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Arena	bucătarilor
20:30	 Pe	bune?!
21:30	 Inimă	de	țigan	
22:45	 Acasă	la	români
00:00	 Teleshopping

DUMINICĂ, 9 feb 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:00	 Românii	au	talent	
12:30	 Teleshopping
12:45	 Arena	bucătarilor
13:10	 I	like	IT
13:30	 Doamne	de	poveste

14:25	 Știrile	ProTv	
14:30	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
15:00	 ApropoTv
15:45	 Ce	spun	românii
16:30	 Lecții	de	viață
18:00	 România,	te	iubesc!
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Superspeed
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Inimă	de	țigan	
22:45	 Acasă	la	români
23:30	 ApropoTv
00:15	 Teleshopping

LUNI, 10 feb 2020
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	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
22:45	 Triplusec
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

MARȚI, 11 feb 2020
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	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
22:45	 Triplusec
23:45	 Știrile	ProTv	
00:15	 Teleshopping
MIERCURI, 12 feb 2020

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	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
22:45	 Triplusec
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 6 feb 2020

07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Vorbeşte	corect!	
09:00	 Matinal	*Partea	a	III-a	
09:40	 Discover	Romania	
09:50	 Diasporadar	
10:00	 Ca’n	viaţă	
10:50	 Discover	Romania	
11:00	 Izolaţi	în	România	
11:30	 Destine	ca-n	filme	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Destinaţia	Eurovision	
15:00	 Articolul	VII	
16:30	 Exclusiv	în	România	
17:20	 Serial	TV	*O	călătorie	de	neuitat
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 Destinaţia	Eurovision	
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Degeaba	30	
23:10	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	

VINERI, 7 feb 2020
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Vorbeşte	corect!	
09:00	 Matinal	*Partea	a	III-a	
09:40	 Discover	Romania	
09:50	 Diasporadar	
10:00	 Ca’n	viaţă	
10:50	 Discover	Romania	
11:00	 Europa	mea	
11:30	 Profesioniştii*...	cu	Eugenia	Vodă	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Destinaţia	Eurovision	
15:00	 Degeaba	30	
16:40	 Gala	umorului	
18:30	 Lumea	azi	
19:00	 Obiectiv	comun	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 Destinaţia	Eurovision	
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Dăruieşte,	Românie!	
23:00	 Teatru	TV	*Scapino	

SÂMBĂTĂ, 8 feb 2020
07:00	 Natură	şi	aventură	
07:30	 Pescar	hoinar	
07:55	 Diasporadar	
08:00	 Ferma	
08:50	 Discover	Romania		 09:00	
Mic	dejun	cu	un	campion	10:00	 Drag	de	
România	mea	
12:00	 Gala	umorului	

14:00	 Telejurnal	
14:30	 La	un	pas	de	România	
15:00	 Adevăruri	despre	trecut	
15:30	 Handbal	Masculin	
17:00	 Garantat	100%	
18:00	 Down	the	Road.	Aventura	
19:00	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Drag	de	România	mea	
23:00	 Film	*PATUL	LUI	PROCUST

DUMINICĂ, 9 feb 2020
07:00	 Universul	credinţei	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Universul	credinţei	*Partea	a	II-a
08.50	 Discover	Romania	
09:00	 Regatul	sălbatic	
09:30	 Drumuri	aproape	
10:00	 În	grădina	Danei	
10:35	 Viaţa	satului	*Partea	I	
11:50	 Minutul	de	agricultură	
12:00	 Viaţa	satului	*Partea	II
13:00	 Tezaur	folcloric	
14:00	 Telejurnal	
14:30	 Pe	urmele	istoriei	
15:00	 Generaţia	următoare	
15:30	 Handbal	Feminin	
17:00	 Politică	şi	delicateţuri	
18:00	 Dispăruţi	fără	urmă
19:00	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Discover	Romania	
21:10	 Festivalul	Ioan	Macrea	
23:00	 Film	*Misterele	Bucureştilor

LUNI, 10 feb 2020
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Vorbeşte	corect!	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ca’n	viaţă	
10:50	 Discover	Romania	
11:00	 Politică	şi	delicateţuri	
12:00	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Destinaţia	Eurovision	
15:00	 Dăruieşte,	Românie!	
16:30	 Drumul	lui	Leşe	
17:30	 Serial	TV	*	O	călătorie	de	neuitat
18:05	 #Creativ	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 Destinaţia	Eurovision	
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Avocatul	dumneavoastră	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	

MARȚI, 11 feb 2020
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Vorbeşte	corect!	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ca’n	viaţă	
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Patru cărți pentru numai 190 de șekeli!
Sunați acum la editură la tel. 0524-716004  

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

REDUCERE REDUCERE 
DE PREȚ LA DE PREȚ LA 
COLECȚIA COLECȚIA 

ALEXANDRU ALEXANDRU 
ANDYANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul 

Doctor Mesmer
• Ca’n filme

xcvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA - HOROSCOP

10:50	 Discover	Romania	
11:00	 #Creativ	
11:30	 Memorialul	Durerii	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Destinaţia	Eurovision	
15:00	 Avocatul	dumneavoastră	
16:30	 Reţeaua	de	idoli	
17:20	 Serial	TV	*	O	călătorie	de	neuitat	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 Destinaţia	Eurovision	
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Investiţi	în	România!	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	
MIERCURI, 12 feb 2020
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Vorbeşte	corect!	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ca’n	viaţă	
10:50	 Discover	Romania	

11:00	 Timişoara,	capitală	culturală	
	 europeană	
11:30	 Garantat	100%	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Destinaţia	Eurovision	
15:00	 Investiţi	în	România!	
16:30	 Aventura	urbană	
17:30	 Serial	TV	*	O	călătorie	de	neuitat
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 Destinaţia	Eurovision	
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Articolul	VII	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	
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3 În relația personală, vei avea parte de mult 

romantism și tandrețe, mai ales că știi că le-
gătura dintre tine și partener a trecut la alt 
nivel emoțional.

Vei simți o nevoie neînțeleasă de a te retrage 
din mijlocul oricărei conexiuni emoționale, 
din mijlocul haosului existent la birou, din 
mijlocul a tot ceea ce înseamnă social.

Oamenii din jurul tău par obosiți și depășiți 
din punct de vedere psihic. Poate fi vorba de 
acea stare de repaus pe care o trăim cu toții 
la încheierea unui capitol din viața noastră.

Dificultățile de comunicare pe care le întâm-
pini cu anumiți membri ai familiei te fac să 
îți dai seama că ai nevoie să te retragi pentru 
o perioadă din mijlocul acestor contexte.

Reproșurile și conflictele vor fi la ordinea 
zilei. Agitație și haos - peste tot unde îți 
îndrepți privirea. Astrele te ajută să îți menții 
încrederea în tot ceea ce reprezintă frumos.

Chiar dacă inițial nu ai crezut că este vorba 
de acest lucru, unele situații de la birou te 
forțează să îți pătezi integritatea. Familia și 
prietenii îți oferă tot sprijinul.

Deși este posibil ca în anumite contexte să 
nu reușești să îți expui ideile, te mulțumești 
cu șansa de a cunoaște oameni deosebiți din 
punct de vedere profesional.

Inconvenientele care apar atunci când avem 
o atitudine delăsătoare se întorc împotriva 
noastră, mai devreme sau mai târziu. Pentru 
fiecare dintre noi, viața este un carusel.

Chiar dacă sunt multe acele contexte care ne 
aduc dezamăgiri, nereușite, tristețe, nu tre-
buie să uităm niciodată că toate resursele se 
află în noi.

Nu lăsa pe nimeni să îți umbrească fericirea! 
Indiferent de ceea ce pretinzi, sunt persoane 
care au influențe negative asupra echilibrului 
tău interior.

Obiectivele pe care le ai în minte pentru pe-
rioada următoare necesită concentrare și de-
terminare. Prezența soarelui va induce o stare 
de armonie și calm între membrii familiei.

Sunt contexte în care va fi nevoie să fii mai 
chibzuit și calculat, chiar dacă vei simți că 
timpul zboară în van. Lucrurile se întâmplă 
întotdeauna într-un anumit ritm.
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GAZETA PRACTIC

Căscatul 
semnalează 

nevoia de somn: 
adevăr sau mit?

Pe cât este de banal, pe atât de puți-
ne lucruri se cunosc cu certitudine 
despre căscat, însă este un mit că 

semnalează mereu nevoia de somn. 
Căscăm, de cele mai multe ori, la prime-

le ore ale dimineții sau seara târziu, când 
creierul nostru încă se adaptează ritmu-
lui circadian. Potrivit oamenilor de știin-
ță, acest gest este necesar pentru reglarea 
temperaturii creierului, astfel încât acesta 
să funcționeze corect, iar eficiența mentală 
să fie la cote maxime. Astfel se explică și de 
ce căscăm mai mult vara, deși se întunecă 
mai târziu. 

Temperaturile crescute determină cre-
ierul să ia atitudine. De altfel, o cercetare 
realizată de oamenii de știință britanici a 
demonstrat că pe măsură ce temperatura 
ambientală creștea exista o incidență mai 
crescută a căscatului. O altă ipoteză este cea 
lansată de un grup de cercetători de la Uni-
versitatea Albany din New York, conform 
căreia căscatul îmbunătățește capacitatea 
mentală de recepție a informațiilor, adică 
ajută la creșterea nivelului de atenție.

De asemenea, există ipoteza conform că-
reia căscatul ar fi contagios, însă cauzele nu 
au fost pe deplin deslușite. Probabil cea mai 
populară teorie ce stă în spatele reflexului 
contagios este că preluarea căscatului repre-
zintă o formă de comunicare non-verbală 
și sugerează faptul că suntem receptivi la 
emoțiile celuilalt.

Căscatul este frecvent asociat cu 
somnolența sau cu plictiseala, însă 

nu întotdeauna acestea sunt cauzele

Plăcintă cu cireșe

Se curăță cireșele de sâmburi, 
se taie și se pun cu zahărul la 
fiert. Se lasă 20 de minute să 

scadă bine, se trage de pe foc și se 
pune esența.

Pentru aluat, se amesteca făina 
cu untul, se adaugă apa, smântâna 
și sarea. Aluatul obținut se împar-
te în două. Se întind două foi, se 
transferă una în tava de copt, se 
așază cireșele, se acoperă cu a doua 
foaie și se coace 25 de minute.

Ingrediente pentru plăcintă cu cireșe:
Pentru aluat: 450 g făină, 150 g unt, 50 ml apă, 100 ml smântână, 
rasă, 1/2 linguriță sare.
Pentru umplutură: 500 g cireșe, 100 g zahăr pudră, esență de 
migdale.

Câte kilograme este sănătos 
să pierdem într-o lună?

Sigur ne-am adresat cu 
toții această întrebare 
la un moment dat. Fie 

că vrem să slăbim înaintea 
unei nunți, a unei reuniuni 
de clasă sau a altui eveniment 
important, slăbirea rapidă 
ne-a tentat cumva.

Specialiștii susțin că o slă-
bire rezonabilă pe parcursul 
unei luni este undeva la cinci kilo-
grame, iar acest obiectiv se poate 
atinge cu o dietă strictă. Aproape 
jumătate de kilogram pierdut pe zi 
este echivalent cu 3500 de calorii. 
Pentru a pierde un kilogram pe săp-
tămână, trebuie să renunți la 1000 
de calorii pe zi, adică să tai din ca-
loriile ingerate prin mâncare și să 
arzi mai multe calorii prin exerciții 
fizice.

Iată și câteva exemple de câte 
calorii se pot pierde prin efort fizic 
pentru o persoană de aproximativ 
70 de kilograme:

Alergare pe bandă timp de 20 de 
minute: 229 de calorii

Exerciții pe bicicleta eliptică 30 
de minute: 179 de calorii

Înot 30 de minute: 189 de calorii
Kickboxing 30 de minute: 357 

de calorii

Planurile de slăbire rapidă te pot ajuta să pierzi kilograme,  
dar nu sunt mereu cea mai sigură metodă și nici cea care 

rezistă pe termen lung



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 3535Joi ,  6  febr uarie  2020Joi ,  6  febr uarie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA SĂNĂTATE

Noi speranțe

Tratamentul inovator a fost adăugat 
la coșul național de medicamente 
și tratament, care oferă asistență 

de stat subvenționată de către membrii 
organizațiilor de întreținere a sănătății, 
pentru anul 2020.

Acest tratament aprobat de FDA vine 
sub forma unui dispozitiv care furnizează 
câmpuri de tratare a tumorilor (TTFields) 
pentru glioblastom (GBM), o formă agre-
sivă de cancer la creier.

Câmpurile de tratare a tumorilor folo-
sesc câmpuri electrice alternative, reglate 
special pentru a ținta celulele canceroase. 
Odată ce câmpurile electrice intră în ce-
lula canceroasă, acestea atrag și resping 
proteine   încărcate în timpul procesului de 
divizare a celulei ostile, prevenind creșterea 
tumorei, provocând în același timp un rău 
minim celulelor sănătoase din apropiere.

Di spoz i t i -
vul, un obiect 
asemănător cu 
o cască, nu-
m i t  „ O p t u -
ne”, este con-
ceput pentru 
pacienții adulți 
care au fost 
diagnosticați re-

cent cu GBM și este administrat bolnavilor 
de cancer la creier care trec prin tratamente 
de chimioterapie, în special cu un agent 
numit temozolomid, utilizat pentru com-
baterea anumitor tipuri de cancer cerebral.

OPTUNE a fost dezvoltat de compania 
israeliană de biotehnologie Novocure și în 
special de Yoram Palti, profesor de fiziolo-
gie și biofizică la Institutul de Tehnologie 
Technion. Potrivit purtătorului de cuvânt 
al companiei, cel mai frecvent efect secun-
dar raportat de pacienți este iritarea ușoară 
până la moderată a pielii.

Un nou tratament inovator al 
cancerului dezvoltat de oamenii 

de știință israelieni, care combate 
tumorile maligne ale creierului cu 
ajutorul impulsurilor electrice, a 

devenit disponibil pentru  
pacienții din Israel

Cum „tăiem“ foamea de seară?

Din același sistem mai fac 
parte țesutul gras de la 
care pleacă semnale de 

control; sistemul nervos periferic 
care transmite semnale metaboli-
ce către sistemul nervos central, 
în hipotalamus, unde se află cen-
trii foamei și sațietății. De aici 
pornește comanda de a mânca 
sau de a ne opri. 

Ora mesei este primul factor care 
determină foamea și chiar pofta de a 
mânca la persoanele obișnuite cu un 
anumit program al meselor. Medicii 
nutriționiști consideră că ora de masă 
este un factor determinant al obice-
iurilor alimentare, împreună cu mă-
rimea porției. Grăsimile și alimentele 
grase au multe calorii, dar un efect re-
dus asupra sațietății crescând ingestia 
alimentară. Cu alte cuvinte, trebuie să 
mâncăm multe grăsimi pentru a ne 
sătura. Totodată, mâncărurile cu cât 
sunt mai gustoase și miros mai bine 
cu atât tindem să mâncăm mai mult, 
pentru că acestea stimulează secreția 
de dopamină și de serotonină, sub-
stanțe care scad sațietatea și ne deter-
mină să nu ne mai oprim din mâncat. 

Monoglutamatul de sodiu – un 
aditiv folosit la prepararea mezeluri-
lor – este și el o substanță care poten-
țează gustul, dar are efecte secundare 
nedorite. 

Mărimea porțiilor este un alt fac-
tor care crește cantitatea de alimente 
consumată. Specialiștii sunt de părere 
că, în ultimul deceniu, porțiile s-au 
dublat în special la restaurantele de 
fast-food, ceea ce a explicat creșterea 
în greutate a populației.

Exercițiile fizice pot duce și ele la 
creșterea cantității de alimente ingera-
te, însă aceste efecte depind de gradul 
de antrenament, instensitatea și dura-
ta exercițiului fizic. Alți factori identi-
ficați de specialiști sunt temperatura 

scăzută produsă de aerul condiționat, 
lumina puternică și zgomotul mare, 
dar și prezența comesenilor agreabili 
și privitul la TV. Prin urmare, cum fa-
cem să ținem sub control cantitatea de 
alimente pe care o mâncăm? Specialiș-
tii ne sfătuiesc să consumăm alimente 
bogate în proteine, fibre, carbohidrați 
cu digestie lentă. Adică cereale inte-
grale, bogate în amidon și cu indice 
glicemic scăzut. Acestea determină 
apariția mai rapidă a senzației de 
sațietate și ajungem să mâncăm mai 
puțin. Proteinele cresc sațietatea și ne 
ajută să devenim mai repede „sătui“ 
chiar dacă aportul caloric este scăzut.

Senzația de foame care ne sâcâ-
ie mai ales seara poate fi potolită cu 
trei-patru biscuiți sărați, care au circa 
100 de kilocalorii. În plus, carnea de 
curcan este bogată într-o substanță 
numită triptofan care produce sta-
re de bună dispoziție. Dacă în locul 
unui sendviș cu carne de curcan – care 
are circa 200 de kilocalorii – mâncăm 
două felii de pâine – circa 120 de kilo-
calorii – cu șuncă, salam și cașcaval – 
circa 200-300 de kilocalorii – obținem 
aceeași senzație de sațietate, dar cu un 
consum caloric dublu. 

Alt factor care reduce ingestia ali-
mentară este textura alimentelor, cele 
cu o textură fermă necesitând un timp 
de masticație mai lung, care se înso-
țește de creșterea volumului de salivă 
și, în final, a volumului conținutului 
gastric, ceea ce produce senzația de 
sațietate.

Sistemul de reglare a ingestiei alimentare este unul foarte 
complex format din stomac, intestin, pancreas și substanțele 

eliberate de aceste organe, în care nivelul glicemiei și secreția 
de insulină joacă roluri foarte importante
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GAZETA REBUS - INTEGRAME

ORIZONTAL: 1. Locul unde se execută, 
lucrări de tipar. 2. Abis! — Cu tempera-
ment ca de gheaţă. 3. Cântec de cioară! 
— Lopăţică de curăţat plugul. 4. Tată alin-
tat — Volum gros. 5. Lac vulcanic în Ro-
mânia — Copil mic. 6. A întări (vorbind de 
metale în special) — Orbita ochiului (pop.) 
7. Vorbi tori în public — Zeul soare. 8. De
partament în Franţa — Un tip cam... tra
lala! 9. Unul care nu crede flămândului — 
Fabrică de chimicale israeliană. 10. Fruct 
exotic — Tras de boi...

VERTICAL: 1. Le face toate cu tabieturi 
şi fără grabă (f.) 2. Încă odată — De neam 
aric. 3. În mito logia greacă, renumită prin 
iuţeala ei. 4. Uriaş biblic — Asociat — Arti-
col nehotărît. 5. Cauto în gât! — Un loc în 
care nui bine de bă gat nasul! 6. Fragment 
dintro pla tă în plăţi mici — Nici alb, nici 
negru. 7. În acest loc — Mai multe spe-
cii de graminee. 8. Nu există în realitate 
— Crustaceu. 9. Poftim serveşte! — Mic 
instrument muzical. 10. Te dă afară din 
concurs.

CUVINTE RARE: AIN — SANO.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: g, m, caiac, unsa, infam, oac, capra, 

p, o, studioase, leu, varuit, u, inept, ea, pz, urare, 
t, mars, echi, legi, atlaz, ue, treaba, arnaut, tar, 
itinerare.

Pag. 36: suigeneris, ontogeneza, piatra, s, c, ol, 
ienupar, ras, tt, imo, itita, anus, feri, sista, irosita, 
in, caiere, arc, alt, epitet.

Pag. 37: a) pneu, amica, rechizitor, acu, sina, 
a, poala, a, at, antica, ora, stoc, pocit, terestra, o, 
in, nuia, ca, oiste, laur, strazi, ace. b) sanatos, fa, 
amagi, apas, rine, alice, intrece, iz, tt, e, emula, ia, 
os, iat, g, mintit, i, omise, lan, linistitor, casta, ida. 
c) aparatoare, mos, muntos, bd, panou, a, a, tatar, 
cp, roitor, ala, caper, drum, acar, gripe, dar, ore, 
an, er, creps, t, recitative. d) nesocotiti, acicular, n, 
locatar, ms, una, aramit, cont, imala, imare, azil, 
titiri, ita, uc, codalat, r, voroviri, asimilatii.

Un băiețel intră plângând în casă. 
Maică-sa:

- Ce-ai, mă, de plângi?
- Tata repară gardul și și-a dat cu cioca-

nul peste degete.
- Păi asta e de râs, nu de plâns!
- Așa am crezut și eu...

*
Dacă nu ești îndrăgostit de ziua 

îndrăgostiților, nu dispera! Păi de sâmbăta 
morților, ce, ești mort?

*
De ce nu atacă rechinii avocații? Ches-

tiune de onoare.

*
- Ești chiar drăguț când ești beat, 

iubitule!
- Și tu ești frumoasă când sunt beat, 

dragă!

*
Soția mea a fost asistenta unui magician 

mulți ani. A învățat câteva trucuri bune de 
la el. De exemplu, vin ieri de la muncă, in-
tru în dormitor, ea mă vede și strigă ABRA-
CADABRA. Deodată, ce să vezi? Prietenul 
meu Răzvan a ieșit dezbrăcat din dulap. Am 
râs cu lacrimi, săracul Răzvan, mi-era milă 
de el, cred că se întreba ce dracu’ s-a întâm-
plat de a ajuns gol la mine-n dulap.
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ORIZONTAL: 
1. Ea doseşte 
mărfurile şi le 
vinde cu supra
preţ. 2. Comisii 
care funcţio-
nează provizo-
riu. 3. Prefix de 
negaţie — Râu 
în Anglia — Cub 
cu puncte! 4. 
Oraş în Egiptul 
antic — Răsărit 
— Prima notă. 
5. Pusă în cir-
culaţie — Omul 
din rai! 6. Joc 
banal de cărţi 
— Bucată de tort! 7. Pantalon rural — Ramură. 8. Timpul 
luminii — Titlu de distincţie deosebită (pl.f.). 9. Plantă veni-
noasă — Piesă de şah cu ham! 10. Îndrăzneală peste măsură.

VERTICAL: 1. Generalizat prin sinteză. 2. Funcţionează cu 
aer comprimat (f.pl.). 3. Cuvânt comercial de asociaţie — De-
fect fizic — Supremul produs al evoluţiei animale. 4. Îndemn 
de... bou! — Alarme... cu coadă de peşte! 5. Vopsea cărămi-
zie — Unsoare rituală. 6. Şters cu limba — Păsări răpitoare. 
7. Posed — Ultimul năvălitor barbar. 8. Moft — Măruntă. 9. 
Înşelat — În anumite state! 10. Modele mici de avioane. 

CUVINTE RARE: ALN — TUH — MIR.

ORIZONTAL: 1. I sau împlinit dorinţele. 2. O izbitură 
la pămînt. 3. Are un ecou de armă. 4. Cizmă geo grafică 
— Armăsar de joc. 5. Formă de conducere după Revoluţia 
France ză. 6. Interjecţie — Notă muzicală. 7. Na fost cu 
nimic atinsă — Supra faţă agricolă. 8. Cireşar — Sau. 9. Din 
PortoRico! 10. Timp — Mărginită de trotuare.

VERTICAL: 1. Posesoare de perle — Sărut de copilaş. 2. 
Berbeci (reg.) — Literat francez. 3. Reviste, ziare, cărţi... 
chiar şi Revista Familiei. 4. Lipsit de maniere frumoase. 5. 
Face numai rău. 6. Fabrică de fiere — A treia persoană 7. 
Carte tare — Fragment de zi — De uns. 8. Un anume ano-
nim! — Măsură de capaci tate (vechi). 9. A primit felicitări 
— Localitate în Israel. 10. Tot în Moldova — Ogor.

CUVINTE RARE: ARETI, NION.

ORIZONTAL : 
1. Care se pe-
trece fără între-
rupere (fem.) 2. 
Descrierea unui 
lucru ca ideal. 
3. Conifer — În-
tocmai — Supra-
faţă agricolă. 4. 
Laude la pătrat! 
— Localitate în 
Portugalia. 5. 
Unsoare de faţă 
— Mod de înmul-
ţire a plantelor. 
6. Şan să — Pe ea 
se ia ceea ce e 
ea! 7. La războ-

iul de ţesut — Bună în bu cate (dar nu prea multă) — Persoa na 
a doua. 8. Sistem de plată fără bani (dar cu bani la bancă! 
) — Li chid înghiţit. 9. Contrar legii — Cai. 10. Serveşte la 
vindecare.

VERTICAL: 1. Mic şi ne însemnat. 2. Are grija oraşului — 
Mecanism vechi de declanşare la puşti. 3. Cele bru pictor 
francez — Albastru peste cap! 4. Apelativ familiar — Mare şi 
umflat — Strigăt de gâscă. 5. Pompă fastuoasă — Măcelar. 
6. Substanţă de plajă! — Cuptoare. 7. Localitate în Franţa 
— Şomer fără cap! 8. Sodiu — Balaur oltenesc — Ciomag. 9. 
Poartă costume care le ascund identitatea. 10. Care se ocupă 
de navele aeriene.

CUVINTE RARE: AVO, EZA.

ORIZONTAL: 
1. Te vrăjeşte 
din toate punc-
tele de vedere. 
2. A te adapta 
mediului încon-
jurător. 3. In-
trare în vorbă! 
— Termen la 
poker — Trecă-
toare în munţi. 
4. Insulă în Nor-
vegia — Recipi-
ente mari pen-
tru produse so-
lide. 5. Plantă 
erbacee — Lu-
crător la calea 
ferată. 6. Iubit odinioară — Ca ţârul! (m.pl.) 7. Prefix de 
dublare — Cunoscută familie italiană — Spetează la războiul 
de ţesut. 8. Peninsulă în Iugoslavia — Fire de... încurcat! 9. 
Fără zdruncină turi (m.pl.) — Plantă din semin ţele căreia se 
extrage un purgativ 10. Agresivă în fapt.

VERTICAL: 1. Avantajoasă pen tru cineva. 2. Un ban pus 
deopar te pentru nevoie. 3. Curele! — Lo calitate în USA — 
Afluent al Pripetului. 4. De statură joasă — Dia fan, extrem 
de delicat. 5. Se spune despre o bancnotă pusă în circula ţie 
— Nota şapte! 6. Un fel de mantou scurt, de blană — Por-
nire întro întrecere sportivă. 7. Armăsar — Drum cunoscut 
— Peisaj mitologic. 8. Caracteristică unui obiect sau stări — 
Localitate în Pe ru. 9. Oraş în Spania — Mai bine, mai mult... 
10. Din orient, (f.pl.)

CUVINTE RARE: CIP — ONA — ESTE — ADA — TNA — OZA.
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(La acest 
careu se 
foloseşte 
ortografia  
cu î din i) 
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LA MULTI ANI!
sănătate, bucurii de la copii și 
de la nepoți, colaboratorului 

Gazetei Românești

MATEI GRISARU

GAZETA PUBLICITATE

NOU!
Acumteleviziunearomânăse

vizioneazășiprininternet.Zecide
canaleromâneștialăturidesute

decanalestrăine 
laprețurifărăconcurență.

Sunăacumla0524-716004și
noiteconectămlaposturileTV!

Specialist, montez 
antene de satelit 

pentru toate 
programele românești 
din pachetele DOLCE.  

Profesionalism, servicii 
de calitate, garanție.

Peste 50 de programe românești
RAFI: 0509-656.634

BibliotecaFamiliavăpropunespreachiziționare:

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

unobiectivatâtdegreudeatins.

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

ultimulanalcomunismuluiromânesc.Cuajutorullucrărilor
despecialitate,aldocumentelorCancelarieiComitetului

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

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

treipoveștișitotatâteapretextepentruEshkolNevodea
exploraceletreiinstanțealepsihiculuiumanșidearepune

petapet,într-omanierăinedită,ocelebrăteoriefreudiană.

Volumele costă 80 de șekeli fiecare, inclusiv taxele de 
expediție și se pot procura sunând la

 telefon 0524-716004

PROGNOZA METEO
6-8 februarie

Zonă joi, 
6feb.

vineri,
7feb.

sâmbătă,
8feb.

Haifa 19° 15° 13° 
Nazareth 19° 15° 10°

Tveria 23° 19° 16°

TelAviv 21° 17° 15°
Ierusalim 17° 12° 7°
Eilat 23° 21° 19°

*valorilereprezintămediazilei

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade06.02.2020

șekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,41 3,48
1 euro 3,76 3,83
1 liră 

sterlină 4,48 4,56
1 leu 

românesc 0,80 0,82
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Dublă apariție de carteDublă apariție de carte

www.efamilia.org

הוצאת פמיליה

פמיליה

עדה שאולוב-אנגלברג

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ada Shaulov-Enghelberg

Victoria Speranței
www.efamilia.org

Ada Shaulov Enghelberg a adus la lumina tiparului cea 
de-a zecea sa carte, publicată atât în limba română, 
cât și în limba ebraică. Volumul te captivează de la 

primele pagini, se citește pe nerăsuflate și ne dezvăluie 
o scriitoare cu mult talent. 

Cărțile se pot procura contactând autoarea la
tel. 0522-721232 sau trimiţând un cec de 50 şekeli la 

adresa: str. David Boltimor 4, Rishon Letzion

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. 2767 al 
Revistei Familiei!
Citițiînrevistadvs.preferată:

• EdyGrossman:Știripescurt
• Charles
• Inimădesoprană
• Amintiridinaniicomunismului
• Nurenunţlalibertate
• Căutătoarearomâncădeaur
• Arecucinesemăna
• Un nou titlu
• Lecţiadecuraj
• Ladouăsprezecefărăcinci
• Maşinainfernală
• Vadevenităticatreiaoară
• La86deani,vreasoţiede55deani
• Îșiplimbăcâinelecubolidulcameleonic
• Desfiguratdeoperațiileestetice
• ThomasMarkle:„Vafiunspectacoluimitor”
• Rețete: Sfeclaroşie,unmedicamentnatural
• Sănătate:Pericolulsuplimentelornutritive/Unvirus
ucigător

RRevistaevista FAMILIEI FAMILIEI
10.02.202010.02.2020

MAGAZIN SĂPTĂMÂNAL ● Director fondator: I. Aurescu

Anul 53 - NR. 2767RRRR 22 ŞEKELI
În magazinele unde nu se 
percepe I.V.S. revista costă 
18.80 şekeli

Noi apariții editoriale 
semnate de scriitorul  

Harry Bar-Shalom

Două cărți pentru copii, frumos ilustrate

MISIUNILE LUI NOAM
Editura Eked - 2019

O DIMINEAȚĂ DE 
PRIMĂVARĂ LA 

GRĂDINIȚA LUI NOAM
Editura Eked - 2019

ÎNDRĂGOSTIT
Editura STEIMATZKY - 2019
Un roman dedicat tuturor femeilor

Cărțile pot fi găsite  
în toate librăriile ebraice  

din țară!




