AZETA
GRomâneasca

„Israelul este o insulă de pace și dezvoltare
într-un ocean de subdezvoltare și
turbulențe” - Alexandru Cristian

18 șekeli
(Eilat 15,40 șekeli)

anul 6 ۞ nr. 287
30 Adar 5779

ZIAR ISRAELIAN ÎN LIMBA ROMÂNĂ
GAZETA ORIGINARILOR DIN ROMÂNIA

Apare în fiecare joi

۞

www.efamilia.org

Alegeri 2019

Cuțitele se ascut

pag.
6

۞

joi 7 martie 2019

EPIGRAMA LU’ GHIȚĂ
Curiozitate de Babe

Nevestica mă întreabă
Cumva dacă, prin extensie,
Pentru ziua când e babă
Va primi cupon de pensie.

Anchetă la
Eurovision

pag.
3,4,10

Ofițer rănit Gantz promite
grav
autobuze de
Shabat pa10g.

Urăm tuturor cititoarelor și
colaboratoarelor noastre un sincer

La
Mulți
Ani!

pag.
15

Adelson luptă
cu cancerul
pag.
9

Dispariție
prematură
pag.
13

G A Z E TA A C T UA L I TAT E A
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Alertă la Londra

Iranul nu crede

Trei dispozitive de mică putere au fost depistate,
marți după amiază, la două aeroporturi și într-o gară
din Londra, a anunțat Poliția antiteroristă britanică

C

ele trei dispozitive explozive au fost depistate în aeroporturile Heathrow şi London City, precum şi în
Gara Waterloo.
„Cele trei dispozitive puteau provoca incendii de amploare
dacă ar fi explodat”, a comunicat Departamentul antiterorist
al Poliţiei metropolitane londoneze.
„Comandamentul pentru
combaterea terorismului consideră că aceste incidente fac parte
dintr-o serie şi
încearcă să afle
motivele”, precizează autorităţile.

NOU!

A apărut cel mai recent roman
al scriitoarei Francisca Stoleru

Casa de pe Colina Doamnei
Editura 24 ore-Iaşi

O poveste fascinantă a
patru tinere femei venite
din locuri diferite ale lumii,
dar unite prin acelaşi
destin şi care au locuit
pe rând, de-a-lungul
unui secol în casa de pe
Colina Doamnei, undeva
pe muntele Carmel. Saga
unor familii legate de
istoria Haifei, de istoria
Statului Israel.
„Francisca Stoleru e
Şeherezada din Haifa...
Casa de pe Colina
Doamnei este cartea deplinei maturităţi artistice a
unuia dintre cei mai importanţi prozatori israelieni de
limbă română.”
Ioan Holban

Cartea se poate procura telefonând
la 04-8261123, sau trimiţând un cec
de 70 şekeli la adresa:
str. Ghivat Downes 21/3 Haifa 3434543
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Iranul a subliniat luni soliditatea legăturilor sale
cu Rusia şi a minimalizat afirmaţiile premierului
israelian Benjamin Netanyahu privind cooperarea
între Israel şi Moscova în vederea retragerii
forţelor străine desfăşurate în Siria

„

Legăturile Iranului
cu Moscova sunt
solide, suntem în
continuare în contact şi
ne consultăm reciproc”,
a declarat purtătorul de
cuvânt al Ministerului
de Externe iranian, Bahram Ghassemi, în cadrul unei conferinţe de
presă la Teheran. Iranul şi Rusia sunt principalii aliaţi ai regimului de la Damasc în războiul care afectează Siria din 2011.
După întâlnirea sa cu preşedintele Putin, la Moscova, la 27
februarie, premierul Netanyahu a reiterat duminică faptul că
ţara noastră „nu va permite implantarea militară a Iranului
în Siria”. „Preşedintele Putin şi cu mine am convenit asupra
unui obiectiv comun: retragerea forţelor străine care au sosit în Siria după începerea războiului civil. Am convenit să
înfiinţăm o echipă comună pentru a urmări acest obiectiv,
precum şi alte obiective”, a adăugat el.
Potrivit lui Bahram Ghassemi, afirmaţiile lui Netanyahu
sunt doar un alt exemplu al războiului „psihologic” dus de
către israelieni pentru a „prejudicia relaţiile Iranului cu vecinii săi şi cu Rusia”.
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Campanie cu atacuri
Adresându-se partidului său, Likud, premierul a luat atitudine
împotriva presiunii din partea mass-media, acuzându-l pe
principalul provocator, Benny Gantz, de planificarea formării unei
alianțe cu partidele arabe

P

rimul Ministru Benjamin
Netanyahu a atacat luni, în
cadrul unui discurs la lansarea oficială a campaniei partidului
Likud, stânga, presa și pe liderul
grupării „Albastru și Alb”, Benny
Gantz. „Câștigul nu este garantat,
nu va fi simplu”, a declarat premierul referindu-se la alegeri, și a acuzat Premierul Benjamin Netanyahu
alianța „Albastru și Alb” de faptul că
său au fost ignorate de mass-media,
a ascuns „vederile sale de stânga”.
„Ei spun că nu sunt nici dreapta, despre care a spus că „difuzează pronici stânga. Puteți crede asta? Dacă pagandă împotriva noastră, aceeași
vorbești ca stânga, gândești de stânga, spălare a creierului în fiecare seară”.
El a susținut că Gantz și Lapid ar
acționezi ca stânga - atunci EȘTI DE
forma
o coaliție cu partidele arabe,
STÂNGA”, a spus Netanyahu.
Primul ministru a susținut că ma- deoarece au refuzat să creeze una cu
rile sale realizări în timpul mandatului el și cu Likud.

Opoziție din interior
Dacă majoritatea membrilor coaliţiei premierului îşi exprimă
susţinerea faţă de acesta, în ciuda anunţului de joi referitor la
acuzaţiile de corupţie, un legiuitor din partidul Likud aflat la
putere a lansat duminică un atac nimicitor la adresa premierului
pentru „tentativa de asasinare a încrederii populaţiei în
instituţiile de aplicare a legii

D

upă ce Netanyahu i-a atacat pe Procurorul General
Avichai Mandelblit şi pe
alţi oficiali din justiţie, invocând o
„vânătoare de vrăjitoare” motivată
politic, un parlamentar din Likud,
Benny Begin, a declarat la postul de
radio al armatei că a fost „profund
tulburat” după lecturarea documentului de 57 pagini al lui Mandelblit
cu detalierea suspiciunilor la adresa
lui Netanyahu.
În vârstă de 75 ani, Begin, care va
pleca din Knesset după ce a fost legiuitor Likud timp de 18 ani, a spus
că ultimii săi patru ani au fost duri
deoarece colegii săi de partid „au fă-

Benny Begin și
Benjamin Netanyahu

cut eforturi mari ca să-mi vină greu
să aprob şi să mă identific cu multe
proiecte de lege, propuneri ofensatoare în care adesea m-am aflat în
opoziţie cu propriul partid.”
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Critica lui Shaked
Joia trecută, la câteva ore după
ce Procurorul General Avichai
Mandelblit şi-a publicat decizia
punerii sub acuzare a premierului
pentru fraudă şi abuz de putere,
Netanyahu a susţinut că procurorii
statului, Shai Nitzan şi Liat Ben-Ari,
au fost cei doi procurori care au făcut
presiuni foarte mari pentru urmărirea
sa în justiţie şi că au făcut acest lucru
„din motive politice”

Ayelet Shaked și Shai Nitzan

S

haked, parteneră în coaliţia lui Netanyahu, a atacat de asemenea politicile şi integritatea premierului, susţinând că nu se poate avea încredere în el că
va rezista presiunilor din partea SUA de a
înfiinţa un stat palestinian. După alegerile
din aprilie, dacă i se va da ocazia, Netanyahu şi principalul său rival din opoziţie, Benny Gantz, deşi susţin contrariul, s-ar putea
alătura într-o coaliţie şi parteneriat cu palestinienii la statalitate, a avertizat ea.
Într-o scrisoare al cărei conţinut a fost
relatat vineri, Mandelblit a numit decizia
punerii sub acuzare a lui Netanyahu, în aşteptarea audierii, „în mod cert nu o zi fericită, ci...o zi foarte importantă pentru o
societate care susţine statul de drept.”
Decizia nu e finală, Netanyahu având
posibilitatea de a o răsturna în audierea din
lunile de după data alegerii, 9 aprilie. Procesul ar putea dura până la un an. Premierul a
negat în mod repetat comiterea oricărei fărădelegi şi susţine că anchetele fac parte din
eforturile depuse de mass-media şi stânga
israeliană pentru îndepărtarea sa de la putere, cu sprijinul unei echipe necinstite de
anchetatori din poliţie, supravegheată de un
procuror general „slab”.
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A fi sau a nu fi premier

bombă politică a fost
declanșată de procurorul general al statului, Avishai Mandelblit, care a
anunțat că primul ministru Benjamin Netanyahu poate fi judecat pentru luare de mită, fraudă
și înșelarea încrederii.
Este pentru prima dată în
istoria țării când un premier în
funcție se confruntă cu acuzații
penale.
Mai sunt numai cinci săptămâni până
la alegerile din data de 9 aprilie, iar decizia procurorului scutură drastic politica
israeliană și aruncă o umbră grea asupra
campaniei electorale a lui Netanyahu.
Primul ministru va fi acuzat de fraudă
și înșelare a încrederii în Cazurile 1000 și
2000, de mită și fraudă în Cazul 4000. Netanyahu are o ultimă șansă ca să nu ajungă
în fața judecătorilor dacă îl va convinge pe
procurorul general în timpul audierilor să
reconsidere acuzațiile poliției.
Procurorul Mandelblit, în decizia sa, a
scris că există suspiciuni că premierul „a
afectat imaginea serviciului public și încrederea publică” și că este suspectat că
a abuzat de poziția și de statutul său de
funcționar public, în schimbul primirii de
mită.
Până acum, publicul a fost informat asupra acuzațiilor care i se aduc lui Netanyahu numai din speculațiile presei. După
anunțul procurorului, cetățenii Israelului
nu se mai bazează pe bârfe, ci pe date oficiale. Oare vor decide israelienii realegerea
primului ministru sau se vor lepăda de el?
Există încă mulți alegători care cred fiecare cuvânt scris de Mandelblit în decizia
sa și consideră că Netanyahu este un excelent prim-ministru și că prețul corupției
reflectată în câteva cutii de trabucuri și de
șampanie oferite de niște miliardari premierului, sunt insignifiante față de cum
conduce acest om țara.
Mulți dintre cei mai admirați lideri de-a
lungul istoriei au avut standarde morale
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foarte scăzute în viața lor personală. Și deci
nu este deloc sigur că decizia lui Mandelblit va influența alegătorii pentru a-și schimba votul, chiar în cazul în care consideră că
procurorul și polițiștii au dreptate.
Așadar avem două întrebări. 1) Decizia procurorului general va provoca daune electorale lui Netanyahu? și 2) Poate
Netanyahu să continue să servească drept
premier?
Răspunsul la prima întrebare îl vom afla
în curând. Sondajul efectuat imediat după
anunț nu poate fi relevant. Este posibil ca
anunțul procurorului general să reducă un
procent dintre alegătorii primului ministru, dar este greu de crezut că va pierde
alegerile.
Răspunsul la cea de-a doua întrebare
este mai problematic. Un prim ministru
nu poate funcționa la capacitate maximă
în umbra amenințării cu procesele. El nu
poate să se apere în instanță și să gestioneze în mod corespunzător afacerile statului.
Nu există posibilitatea să-și concentreze
energia asupra problemelor grave cu care
se confruntă această țară în același timp în
care se luptă în instanță să-și demonstreze
nevinovăția.
Desigur, legea permite unui prim-ministru să continue să-și îndeplinească mandatul până la o hotărâre judecătorească
definitivă, dar aceasta nu este doar o chestiune legală.
Israelul merită un prim-ministru care
este dedicat în întregime problemelor
statului.
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Institutul Cultural în derivă (III)

D

ezbinarea comunității
vorbitorilor de limbă
română este un fenomen bine cunoscut. Așa
suntem noi, originarii din
România, fiecare cu părerea
lui, fiecare cu egoul lui foarte
puternic iar lipsa înțelegerii
de a face concesii, ne caracterizează. Se spune că unde
sunt doi reprezentanți ai alialei românești, găsești trei
organizații ai căror membri se
certă între ei.
Există în Israel câteva
asociații mari, cu sute de membri și alte câteva zeci de organizaţii cu câte 10 susținători.
Ba chiar avem un număr destul de mare de astfel de grupări cu un singur membru.
Ca la noi, la nimeni! Desigur,
toate aceste asociații micuțe
sunt niște fantezii ale unor
oameni neadaptați, frustrați,
care consideră că numai ei
sunt importanți pe lumea
asta și nu se pot integra într-o
organizație deja existentă.
Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română (ASILR)

există în Israel de 52 de ani. Au
făcut parte din ea personalități
care și-au înscris numele în istoria României sau a Israelului.
Fac parte din ea personalități
care de asemenea își înscriu numele cu litere de aur în cărțile
de istorie. Acești oameni s-au
reunit sub acoperișul ASILR de
mai bine de jumătate de secol
pentru că Asociația îi reprezintă, îi apără și le susține proiectele. ASILR are un număr impresionant de scriitori care prin
această calitate sunt purtători
de mesaje, formatori de opinie
sau pur și simplu creatori.
Încă de când s-a înființat
ICR Tel Aviv, asociația scriitorilor a fost un sprijin pentru
Institut, promovându-se astfel
imaginea culturală a României
în Israel. Cele două organizații
au făcut nenumărate evenimente împreună, zeci de mii
de spectatori au „gustat” din
cultura românească și sufletele
li s-au umplut de bucurie.
Care este totuși diferența
esențială dintre Institut și
Asociație? Răspunsul este sim-

plu. Membrii ASILR sunt persoane voluntare, oameni care
de dragul promovării culturii
în limba română fac eforturi
mari, în special financiare,
pentru a duce la bun sfârșit
evenimentele. Membrii ICR
sunt angajați din România,
trimiși în Israel cu salarii plătite din banii contribuabililor,
pentru a îndeplini misiunea de
promovare a culturii române.
Iată că de pe la jumătatea
anului 2018 sosește la Tel
Aviv un director nou. Pentru
că suntem poporul cărții și
iubim cultura, întreaga comunitate l-a primit cu bucurie pe oaspetele din România.
După o perioadă de adaptare,
începând cu anul 2019, noul
director a anunțat că nu mai
este dispus să cuprindă în programul de evenimente din anul
2019 un număr de asociații.
Printre organizațiile interzise
la ICR Tel Aviv se numără și
ASILR, asociația scriitorilor.
Am primit siderați această hotărâre, total în contradicție cu
bunele relații pe care le aveam.

De unde și până unde așa
ceva? Și mai ales de ce suntem
dezbinați de un oficial român?
Unele asociații sunt acceptate
și, singura explicație care ni
s-a oferit, a fost că celelalte
organizații „sunt altceva, altă
mâncare de pește”.
Nu suntem obișnuiți cu un
asemenea tip de „comunicare”
și atunci am apelat la centrala
de la București, unde vestea a
fost primită cu aceeași surprindere. ICR din România nu a
transmis aici un asemenea ordin ci, dimpotrivă, agreează
parteneriatul tradițional cu
ASILR. De unde atunci atâta
venin împotriva unor anumiți
scriitori?
Am protestat și am renunțat,
pentru că așa cum spune vorba
românească, „dragoste cu sila
nu se poate”. Condeierii s-au
retras la Casa Scriitorilor și își
continuă activitățile culturale.
Probabil că, în timp, noul director va înțelege că domnia sa
are nevoie de acești entuziaști
promotori ai culturii pentru
a-și duce la bun sfârșit misiunea și nu invers.
Chiar dacă situația se va
reglementa, rămânem cu un
gust amar în urma acestei
neînțelegeri.

V. MIREUȚĂ

S

Știri pe scurt

âmbătă, ofițerii de poliție din Beit
Shemesh au avut o misiune mai
deosebită. Ei au primit o cerere
din partea centrului de donatori de a
anunța un bărbat că a fost găsit un rinichi compatibil și că transplantul trebuie să aibă loc în regim de urgență.
Poate vă întrebați de ce au apelat medicii la polițiști. Ei bine, cel care trebuia
să primească rinichiul era un bărbat ul-

trareligios, haredi. Este știut că aceștia
de Șabat nu folosesc telefonul și întrerup orice mijloace de comunicare.
„Șabat șalom, domnule, suntem
fericiți să vă anunțăm că există un rinichi care vă așteaptă la spital și trebuie să mergeți urgent în sala de operație”,
i-au spus ofițerii de poliție bărbatului
haredi când s-au prezentat la ușa sa.
Desigur, religiosul nu avea voie să
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folosească mașina proprietate personală pentru a merge la spital așa că tot
ofițerii de poliție i-au făcut acest serviciu. Operația a decurs cu bine iar acum
bărbatul are un rinichi sănătos.
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Ofiţer rănit grav

Răspuns dur

Un ofiţer israelian a fost rănit grav, iar un soldat
al Poliţiei de Frontieră a fost rănit uşor după ce
trei palestinieni au intrat cu o maşină într-un
grup de militari, lovindu-i pe un drum rural din
apropierea oraşului Ramalla

Aviația israelienă a vizat luni două posturi militare
ale Hamasului din sudul Fâşiei Gaza, ca răspuns
la lansarea unui dispozitiv exploziv spre teritoriul
nostru, a anunțat Tzahalul

S

urse medicale din Gaza au confirmat că a fost vorba
de un atac aerian împotriva unei instalaţii a Brigăzilor Ezedin Al Qassam, aripa armată a Hamas,
instalaţie distrusă în totalitate de o rachetă, precum şi
faptul că atacul nu s-a soldat cu răniţi.
Loviturile israeliene urmează după acţiuni similare între
Gaza şi Israel înregistrate în weekend-ul trecut. Obiectele
incendiare ataşate de baloane şi zmeie au provocat în mod
repetat incendii la scară largă pe teritoriul nostru aproape
de graniţă. De asemenea, patru palestinieni au fost răniţi
duminică, după
ce au demonstrat şi au aruncat anvelope
arse şi grenade
fumigene în direcţia soldaţilor
israelieni staţionaţi la bariera
frontalieră.

B

iroul de Relaţii cu Presa
din Tzahal a
declarat că atacul i-a
făcut pe soldaţi să
deschidă focul asupra maşinii, lichidând doi atacatori.
Armata a adăugat că
un al treilea terorist,
aflat în maşină, a fost rănit uşor şi arestat.
Potrivit primelor cercetări, soldaţii au oprit noaptea automobilul pe marginea drumului pentru a ajuta un alt grup
de soldaţi Tzahal a căror maşină s-a defectat.
Soldaţii răniţi au fost duşi la Centrul Medical Sheba din
Tel Hashomer. Dr. Yoram Klein, şeful centrului de traume
din spital a spus că starea ofiţerului e „gravă dar stabilă”:
„După evaluarea iniţială şi stabilizare, militarul a fost operat.
Viaţa sa nu e în pericol şi sperăm să-şi revină fără complicaţii...suferă de pe urma rănilor la membre şi cap.”

Lider terorist - arestat
Luni, forțele securității israeliene l-au arestat pe Zakaria Zubeidi, un
fost lider terorist palestinian căutat mult timp de forțele noastre de
ordine, sub bănuiala de implicare în „activități teroriste grave”

Î

n plus, forțele israeliene l-au arestat
pentru acuzații similare și pe avocatul
Tarek Barghout, care-i reprezintă adesea
pe suspecții de terorism.
Serviciul de securitate a refuzat să
descrie pe larg natura suspiciunilor împotriva lui Zubeidi și Barghout. Cei doi
au fost arestați în regiunea Ramallah din
centrul Cisiordaniei, după cum declara
Shabak. Potrivit presei palestiniene,
forțele israeliene au confiscat și mașina
lui Barghout din Ramallah.
În timpul celei de-a Doua Intifade,
Zubeidi a fost comandantul regiunii Jenin din aripa militară a grupării Fatah,
Brigăzile Martirilor al-Aqsa. El e bănuit
că a fost și unul dintre principalii orga-
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nizatori ai mai multor atacuri teroriste
de la începutul anilor 2000. Zubeidi,
care a ajutat și la înființarea Teatrului
Libertății din Jenin în 2006, s-a sustras
ani de zile capturării de către forțele israeliene, înainte ca guvernul israelian să
le ofere lui și altor membri ai Brigăzilor
Martirilor al-Aqsa amnistia în 2007.
În 2004, pe când era căutat de Israel
pentru activitățile sale teroriste, Zubeidi
a început o relație cu o israeliană, Tali
Fahima. Fahima s-a mutat în locuința
lui Zubeidi din Jenin pentru a servi
drept scut uman și a împiedica Israelul
să declanșeze un atac aerian pentru uciderea lui Zubeidi.
Ulterior, Fahima a fost arestată și
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Zakaria Zubeidi

condamnată pentru ajutarea inamicului
pe timp de război.
În decembrie 2011, guvernul israelian a revocat amnistierea lui Zubeidi fără
explicații publice. De atunci încoace,
Zubeidia fost pe lista persoanelor căutate de Ierusalim.
Inițial, Zubeidi s-a sustras capturării de către forțele israeliene, rămânând
în custodia Autorității Palestiniene
din Ramallah. El a fost eliberat de AP,
permițându-i-se întoarcerea în Jenin în
2017.
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Nouă avertizare Hamas
Gruparea teroristă l-a avertizat luni personal pe premierul
Benjamin Netanyahu în legătură cu orice „aventură” militară
în Fâşia Gaza înaintea alegerilor de luna viitoare, pe fondul
escaladării tensiunilor de-a lungul frontierei cu Israelul

Î

ntrebat de o posibilă operaţiune militară israeliană,
liderul Hamas, Ismail Haniyeh, le-a spus jurnaliştilor:
„Dacă ocupaţia (israeliană)
sau Netanyahu se gândesc la
o aventură, cred că vor plăti
preţul care-i va alunga. Nu
ne temem de nicio acțiune
din partea lui Netanyahu în
Gaza... Rezistenţa are ochii
deschişi,” a adăugat Haniyeh.
Comentariile lui Hanniyeh au fost făcute pe fondul
creşterii recente a nivelului de
violenţă de-a lungul graniţei
cu Gaza, prin revolte pales-

tiniene aproape în fiecare
noapte şi reluarea atacurilor
incendiare aeriene după oprirea acestora în lumina acordului de încetare a focului din
noiembrie.
Baloane, ce transportau
explozive, au căzut luni între două clădiri din Consiliul
Regional Eshkol. Bomba a
explodat, dar fără a provoca
răni sau pagube. Alte două
baloane cu explozive au explodat ceva mai târziu în aer
deasupra teritoriului palestinian în timp ce palestinienii
se revoltau la graniţă.

Netanyahu şi principalul său
contracandidat, Benny
Ismail Haniyeh
Gantz, s-au
atacat verbal pe marginea din Gaza înaintea scrutinului
palmaresurilor lor din Gaza. electoral din 9 aprilie. HaGantz a fost şeful armatei niyeh a declarat că organizaisraeliene în timpul războiu- ţiei Hamas nu îi pasă cine va
lui din 2014 dintre Israel şi câştiga alegerile israeliene.
Gaza.
Mulţi analişti cred că Netanyahu vrea să
Luni noaptea, agenția Shabak,
evite escaladaPoliția de Frontieră și forțe ale
rea conflictului
Tzahalului au arestat, în Yehuda
și Shomron, zece palestinieni,
suspecți de terorism

Arestări

„M-am apucat de ucis
din cauza ocupaţiei”

Sunt cuvintele teroristului Arafat Arafiah (29 ani), citate în
buletinul de ştiri difuzat de Canal 12 TV

A

rafiah a violat-o şi ucis-o luna
trecută pe tânăra Ori Ansbacher în vârstă de 19 ani şi va
fi pus sub acuzare săptămâna aceasta pentru viol şi omor. Din anchetă,
reiese că Arafiah nu a plănuit nimic
altceva decât să ucidă pe cineva.
Arabii care trăiesc în Yehuda şi
Shomron trebuie să obţină periodic
permise de intrare în Israel pentru a
face cumpărături, a merge la lucru sau
a fi trataţi în spitalele israeliene, de
pildă. „Am plecat de acasă ca să ucid
un evreu din cauza ocupaţiei şi din
cauza atitudinilor faţă de arabii din
punctele de control din Ierusalim” a
spus el.
Arafiah a plecat din Hevron ascunzând un cuţit în haine şi a traversat
pădurea de lângă Ein Yael. Prima per-

Ori Ansbacher

T

oți cei arestați sunt suspectați de
atacuri teroriste de tip monstruos și de perturbări violente ale
vieții civililor.
În timpul unei percheziții efectuate
în Hevron și Bani Na’im, forțele de securitate au confiscat arme artizanale și
două arme semiautomate de tipul „Carlo”. De asemenea au fost confiscați zeci
de mii de șekeli destinați actelor teroriste
și violențelor.
Acțiunea a fost efectuată ca parte a
unei operațiuni în curs de desfășurare
care vizează confiscarea banilor folosiți
pentru activități teroriste.

soană întâlnită a fost Ori Ansbacher,
o fată care stătea pe o piatră şi scria
într-o agendă. „Am văzut-o şi i-am
spus în arabă ‚Bună, sunt arab.’ Nu
m-a înțeles și atunci am violat-o”. El a
scos un cuţit cu care a înjunghiat-o pe
fată de trei ori, târând-o de mâini pe o
distanţă de 150 metri. Fata a încercat
să se lupte şi a ţipat, dar nu mai era
nimeni în jurul lor.
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Tableta lui Jacques

La apusul comunității evreilor români

Î

n presa ebraică și română din Israel se repetă în ultima săptămână, istoria dispariției misterioase a altarului sfânt din incinta sinagogii din Siret. Acest act penal
este epifenomenul unui proces social-istoric al apusului
comunității evreilor români, penalul fiind un epifenomen
totdeauna asociat fenomenelor istorice-sociale. Suntem în
anul de grație 2019 și trăim cu toții fenomenul „apusului
comunităților evreiești ale diasporei”. Comunitate, clasificată oficial ca a patra mega-comunitate de evrei din lume
și a treia din Europa, după Rusia și Polonia, a numărat
peste 800.000 de evrei. Parte organică din istoria, cultura,
arta și știința României, comunitatea evreilor a contribuit
la progresul ei, fără a nega existența epifenomenului penal
obligatoriu oricărei societăți. Azi mai există în România
ceea ce se numește astăzi, în mod pretențios „Federația
comunităților evreilor” cu aproximativ 3000 de evrei.
Apusul evreilor români, fenomen istoric și social, are loc
în paralel cu creșterea demografică a Israelului, consecință
a imigrării permanente; în acest an, populația Israelului
a depășit 9 milioane de cetățeni și este pentru prima oară
când numărul evreilor din Israel depășește numărul evreilor
declarați și nedeclarați din diasporă. Fenomenul are loc sub
ochii noștri, deși nu-l vedem, deoarece în portul Haifa nu
ancorează nici Exodus și nici Altalena, dar migrarea evreilor
spre Israel este o realitate permanentă. De când citiți acest
articol, un evreu a emigrat în Israel. Apusul comunităților
este realizat de oameni, deci este și un fenomen antropologic, rezultat al instinctului de conservare care există în
fiecare ființă umană. Același instinct care explică și fenomenul mondial al migrării masive de populații ale planetei.
Comunitatea evreilor români din Israel, greșit interpretată de specialiștii români ca diaspora românească, și care
apare în mod eronat și în publicațiile din ultimele săptămâni, cu numărul imaginar de 400.000, este o populație de
70.000 de israelieni. Cine vrea într-adevăr să afle dacă evreii
israelieni sunt diasporă românească, este suficient să-l întrebe
pe nepotul meu, dacă el este diasporă românească, pentru a
se lămuri în această problemă, deși nu-l sfătuiesc să o facă.
Explicația epifenomenului penal de la sinagoga din Siret
este foarte simplă: în România există 810 cimitire și 710
dintre ele se află în orașe în care nu mai există nici un evreu.
Un număr mic de cimitire, foarte artistic decorate, au șansa
să devină muzee; vor rezista mai mult timp în istorie, dar restul vor urma destinul foștilor enoriași evrei. Cimitirele aflate
deunăzi la periferia orașelor au devenit în epoca modernă,
centrale, proces impus de dinamica vieții sociale. Terenurile
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O nouă săptămână ploioasă
Țara noastră a beneficiat în ultimele zile de multă
ploaie, inclusiv de grindină și inundații

N

enumărate precipitații au căzut săptămâna aceasta în majoritatea zonelor din țară, precipitații
însoțite de furtuni și grindină. Temperaturile sunt
mai mici decât media perioadei și s-au înregistrat inundații
în fluxurile apelor din estul și sudul țării.
Astăzi dimineață, vremea va fi parțial înnorată cu posibile ploi locale în nordul țării. După-amiaza, ploile locale
se vor extinde și în
centrul Israelului.
Temperaturile vor
fi mai mici decât
media perioadei.
Mâine va fi
parțial înnorat.
Temperaturile vor
crește ușor, dar vor
rămâne sub media
anilor precedenți.

îngrădite care poartă osemintele unei foste populații, cu rare
exponente umane aflate în centrele țării foarte populate, nu
pot rezista mult forței unei populații autohtone de tineri
dornici să-și construiască case în țara lor natală. Va fi suficient de prezervat una, două, 10, 20 de cimitire, dar nu 810.
Acest tablou al fenomenului istoric-social al „apusului
comunității de evrei români”, precum și al epifenomenului
penal de la sinagoga din Siret, constituie parte integrantă din
procesul dispariției cimitirelor unei populații dispărute, fie
prin vânzare, fie prin exterminare, fie prin emigrare sau, așa
cum zice tot românul, „trist, dar adevărat, nene”.
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Adelson luptă cu cancerul
Magnatul evreu-american al cazinourilor, Sheldon Adelson, urmează
un tratament pentru cancer și nu s-a mai prezentat la sediul
companiei sale din Las Vegas din luna decembrie a anului trecut

S

tarea șubredă de sănătate a lui Adelson a fost
divulgată la începutul
săptămânii trecute de unul
dintre avocații companiei
sale, în timpul unei audieri
într-un caz intentat acum
câțiva ani de un afacerist din
Hong Kong.
Joia trecută, compania sa
a declarat că Adelson, (85
ani), suferă de limfom nonHodgkin și nu poate lucra
cu normă întreagă din cauza efectelor secundare ale
medicamentelor pe care le

ia. „Aceste efecte secundare
i-au limitat disponibilitatea
de deplasare sau desfășurare a
activității obișnuite la firmă,”
s-a precizat în declarație. „Ele
nu l-au împiedicat însă să-și
îndeplinească îndatoririle de
președinte al societății.”
Avocatul James Jimmerson a declarat luni la tribunal
că a aflat luna trecută „de starea precară a sănătății d-lui
Adelson.” Comentariul respectiv a fost făcut de avocat
în timpul unei discuții despre posibilitatea prezentării

lui Adelson pentru
a depune o mărturie în acest caz.
Adelson suferă
de neuropatie periferică, o stare ce afectează
sistemul nervos.
În 2016, miliardarul și
soția sa Miriam au donat 30
milioane de dolari pentru
campania președintelui Donald Trump. Ulterior, ei au
donat 100 milioane de dolari
Partidului Republican pentru alegerile intermediare din
2018.

Nava spațială Beresheet a realizat cu succes o manevră critică
zilele trecute, după o eroare îngrijorătoare de calculator
din zilele anterioare

C

Lunea trecută, din cauza
unei erori în sistemul informatic nava spațială
a ratat o ajustare planificată a
traiectoriei sale
în drumul spre
Lună, după
cum au raportat
inginerii. Manevra navei Beresheet a
fost amânată după ce computerul de
la bordul său a executat o repornire
independentă.
Beresheet (în traducere, „Geneza”) s-a ridicat din centrul Cape
Canaveral pe o rachetă Falcon 9 din
compania privată SpaceX a antreprenorului Elon Musk. În caz de reușită,
Beresheet va scrie istorie de două ori:
ca prima aterizare pe Lună din sectorul privat și prima din Israel.
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Adelson e un susținător
puternic al premierului Benjamin Netanyahu, dar și un
donator frecvent pentru cauzele israeliene.
El a donat bani pentru construirea unei școli
medicale în orașul Ariel și
donează frecvent sume importante pentru a menține
gratuit cotidianul local „Israel Hayom”.

Arme americane

În drum spre Lună
entrul
de control de
la sol a activat
motorul principal al navei
timp de patru
minute, plasând nava pe
o nouă orbită, aflată la o
distanță de 131.000 kilometri față
de Pământ. Următoarea manevră e
planificată să fie realizată săptămâna
aceasta. Nava a depășit și recordul
israelian de viteză, deplasându-se cu
10,5 kilometri pe secundă.
De mărimea unei mașini de spălat,
nava Beresheet va înconjura Pământul pe orbite din ce în ce mai mari
până va fi atrasă de gravitația Lunii
intrând pe orbita acesteia. Aterizarea
e planificată pentru 11 aprilie.

Sheldon Adelson

•

Armata americană a desfăşurat
pentru prima dată în Israel, în
cadrul unor aplicaţii militare,
cel mai avansat sistem al său de
apărare aeriană şi antirachetă,
au anunţat luni oficiali militari
americani şi israelieni

O

peraţiunea are drept scop testarea
capacităţii armatei americane de a
desfăşura rapid astfel de arme în
lume. Invocând motive de securitate, o purtătoare de cuvânt a refuzat să spună cât timp
va fi necesar pentru desfăşurarea sistemului
respectiv, denumit THAAD, construit de
Lockheed Martin şi Raytheon pentru Israel
la baza Fort Bliss din Texas.
Armata SUA a afirmat că decizia de a
desfăşura rapid sistemul THAAD în Israel
se vrea a fi „o demonstraţie a angajării continue a SUA privind securitatea regională a
Israelului’’.
THAAD este cel mai avansat sistem integrat de apărare aeriană şi antirachetă din
lume şi acest exerciţiu de pregătire pentru
desfăşurare arată că forţele SUA sunt rapide
şi pot răspunde repede şi imprevizibil la orice ameninţare, oriunde şi în orice moment.
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Autobuze de Șabat şi
drepturi pentru homosexuali
Alianța Alb-Albaştrilor condusă de fostul Şef de Stat
Major, Benny Gatz, şi-a lansat luni dimineaţa platforma
pentru apropiatele alegeri

P

latforma include un angajament de
păstrare a „blocurilor din colonii”, în
special din Yehuda
şi Shomron, dar nu
exclude posibilitatea
dezrădăcinării viitoare a comunităţilor
evreieşti din Yehuda
şi Shomron.
Conceptul unui „stat palestinian” nu a apărut în platformă,
dar s-a scris că se va încerca derularea procesului politic cu arabii
palestinieni.
Alianța Alb-Albaştrilor a declarat că susţine transportul public de
Șabat în oraşele seculare şi în locurile unde nu va fi afectată populaţia
religioasă şi tradiţională, sub rezerva deciziei autorităţilor locale.
Platforma include şi o promisiune de adoptare a legii mamelorsurogat şi de includere a drepturilor comunităţii homosexualilor în
această lege.

Kahlon
a pierdut bătălia
După un an de conflict, Înalta Curte de Justiţie a
luat o hotărâre definitivă cu privire la scumpirea
produselor lactate cu preţuri controlate de stat;
cu alte cuvinte, preţurile vor creşte cu 3,4%

Î

nalta Curte de
Justiţie a acceptat poziţia adoptată de Tnuva şi
a pronunţat „o
decizie absolută,
dispunând ca pârâţii să adopte recomandarea comisiei de reglementare a preţurilor
de a modifica ordonanţa de supervizare, astfel încât
preţul maxim al produselor descrise în suplimentul
la ordonanţă să crească cu 3,4%.”
Acesta a fost răspunsul instanţei la petiţia depusă
de Tnuva prin care se cerea scumpirea produselor cu
preţuri controlate de stat, incluzând preţul brânzei
topite, al laptelui proaspăt şi al untului. Tnuva a
depus vara trecută petiţia la Înalta Curte de Justiţie,
din cauza refuzului Ministrului de Finanţe, Moshe
Kahlon, de a semna un ordin de scumpire a produselor lactate cu preţuri controlate de guvern.

Vor demisia premierului
Peste două treimi din israelieni cred că Benjamin Netanyahu
ar trebui să demisioneze dacă va fi pus sub acuzare pentru
corupţie, a arătat un sondaj realizat vineri, la o zi după ce
Procurorul General Avichai Mandelblit şi-a anunţat decizia
de a iniţia acţiuni penale împotriva premierului

R

ezultatele primelor sondaje publicate după anunţul lui Mandelblit au mai arătat şi că Netanyahu nu ar putea forma o coaliţie de
guvernare după alegerile din 9 aprilie.
Joia trecută, Mandelblit a anunţat că
Netanyahu va fi pus sub acuzare în trei
cazuri separate, incluzând cazul de mită
din ancheta de corupţie de mare răsunet Bezeq, în aşteptarea audierii. Decizia
marchează primul caz din istoria Israelului în care un premier în exerciţiu e
informat că e pasibil de acuzaţii pena-
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le, ceea ce afectează puternic
campania de realegere a lui
Netanyahu.
Un sondaj publicat vineri
noaptea de postul public Kan
arată că 36% din israelieni cred că Netanyahu ar trebui să demisioneze acum.
Alţi 32% cred că el ar trebui să renunţe
la funcţie dacă după finalizarea procesului de audiere va fi pus sub acuzaţie.
23% din respondenţi au declarat că
Netanyahu ar putea rămâne premier şi
după trimiterea sa în judecată, legea per-
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miţând acest lucru, iar 8% au declarat
contrariul.
Studiul a mai arătat că 42% din israelieni îl cred pe Netanyahu care a spus
că anunţul lui Mandelblit referitor la
intenţia punerii sale sub acuzaţie a fost
motivat de presiuni din partea stângii şi
a mass-mediei destinate răsturnării guvernului său de dreapta.
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Gantz cere despăgubiri
Liderul alianței Alb-Albastre, generalul Benny Gantz, a intentat un
proces de calomnie pentru 500.000 șekeli împotriva unei femei
care a publicat pe Facebook o postare în care descris diverse acte
indecente pe care Gantz le-ar fi comis împotriva sa acum 42 ani,
când femeia avea 14 ani, iar Gantz 17

Î

Benny Gantz

n procesul intentat de Av. Boaz BenZur, Carmel Ben Tzur și Guy Rave,
se susține că postarea e falsă, inventată
și fictivă de la un capăt la celălalt. „Reclamanta nu-și amintește nici o întâlnire cu acuzatul și, în orice caz, povestea
fantastică inventată de mintea ei febrilă
nu a avut loc niciodată,” s-a precizat în
acțiunea deschisă.
Gantz a declarat că tratează cu extremă severitate comportamentul sexual in-

adecvat și crede că astfel de acuzații ar
trebui luate în serios. Tocmai din acest
motiv, el a spus că relatările false difuzate sunt foarte grave. Gantz a anunțat
că intenționează să contribuie în scop
public cu orice sumă pe care o va primi
în urma procesului, de pildă prin donarea banilor către Asociația Centrelor de
Criză pentru Violuri.
Potrivit procesului, femeia a acționat
în numele unui partid politic sau cu
ajutorul partidelor politice interesate în
defăimarea și umilirea lui Gantz. Ea și-a
prezentat argumentele cu câteva săptă-

mâni înaintea alegerilor parlamentare și
cu puțin timp înaintea școntatei publicări a deciziei Procurorului General în
dosarele de cercetare a premierului.
S-a susținut totodată că postările de
pe Facebook ale femeii arată că aceasta se
identifică cu tabăra politică opusă și că,
potrivit relatărilor presei, persoane apropiate de un personaj politic au fost în
legătură cu ea înaintea falsei publicări și
au ajutat-o ulterior să-și difuzeze povestea. Gantz a adăugat că analiza textului
publicat arată că acesta e „un text prelucrat și ticluit de un partid interesat.”

Deces

Ameninţări cu moartea

Ministrul transporturilor, Israel Katz
(Likud) și-a pierdut mama, Malka Katz,
sâmbătă după amiaza

Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost arestat vineri sub
bănuiala că ar fi făcut pe Facebook ameninţări cu moartea la
adresa primarului din Tiberias, Ron Kobi

P

Israel Katz

rimul Ministru Benjamin Netanyahu i-a
transmis colegului său de partid următorul mesaj: „Soția mea Sara și cu mine
împărtășim durerea pe care Israel și Ronit Katz
o simt după moartea mamei lui Israel, Malka
Katz. Malka a suferit tragedia Holocaustului, a
emigrat în Israel și a construit o casă frumoasă,
o familie care a generat numai iubire față de Israel și față de națiune. Sara și cu mine sprijinim
familia Katz în acest necaz.”
Funeraliile au avut loc duminică la Kfar
Ahim, în sudul țării.

A

dolescentul a fost reţinut
pentru interogatoriu timp
de câteva ore, fiind eliberat apoi în condiţii restrictive.
Conform declaraţiei poliţiei, Kobi
raportase la poliţie postarea ameninţătoare cu o zi înainte.
Primarul a primit o serie de
ameninţări cu moartea după inaugurarea unei noi linii publice
de autobuz care lucrează de Șabat,
demers primit cu o opoziţie vehementă de către ultra-ortodocşi.
Vineri, în câteva cartiere din
Tveria, au apărut afișe în care
era denunţat Kobi; pe unul din
postere scria: „Prejudicierea
Șabatului e trădare față de Dumnezeu şi prin urmare pedeapsa
din Tora pentru cei ce pângăresc Șabatul e moartea.” Poliţia
a deschis o anchetă pe marginea
afișelor din oraş.
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La inaugurarea noii linii de autobuz de luna trecută, Kobi a spus
că noua rută face parte dintr-o iniţiativă mai amplă prin care Tveria
să devină mai accesibilă sâmbăta
pentru turiştii şi cetățenii laici.
Iniţiativa, a spus el, „nu a izvorât
dintr-o luptă religioasă, ci una socială, aşa încât oamenii din zonă,
care nu-şi pot permite o maşină
proprietate personală, să poată
merge la Kineret de Șabat.
Primarul orașului
Tveria, Ron Kobi
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Acuzație gravă

Atac la moschee
Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din
Marea Britanie, cea mai mare formaţiune politică
de opoziţie, a fost lovit în cap cu un ou în timp ce
vizita o moschee din Londra, agresiune pentru care
un bărbat de 31 de ani a fost inculpat luni de poliţie

I

ncidentul a
avut loc duminică, într-un
moment în care
Corbyn se afla
în moscheea din
Finsbury Park, în
nordul capitalei
britanice, în caJeremy Corbyn
drul iniţiativei intitulate „Vizitaţi moscheea mea’’, lansată în 2015 pentru
construirea de punţi de legătură între comunităţi.
Potrivit mediei britanice, Corbyn discuta cu personalităţi locale într-o atmosferă amicală, când un bărbat a apărut
brusc în spatele său şi i-a spart un ou în cap.
Moscheea din Finsbury Park a fost teatrul unui atentat
împotriva musulmanilor în iunie 2017, care s-a soldat cu un
mort şi 12 răniţi. Atacul de atunci a fost comis de Darren
Osborne, un galez de 48 de ani, care a fost condamnat la
închisoare pe viaţă.

Marinari români răpiți
inisterul
Afacerilor Externe Român, printr-un comunicat de
presă, a confirmat
că trei navigatori
de origine română
au fost răpiți de
pirați, restul echipajului reușind să
ajungă în timp util în locul de siguranță prestabilit pentru
cazul de atac pirateresc. S-a activat o celulă de criză la nivelul
autorităților din România.
În zona Golfului Guineea, incidentele piraterești au crescut în intensitate, ajungând la cote fără precedent, lucru care
afectează navigatorii și transportul maritim global.
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F

ondul urmează să
permită „stimularea
activităţii economice” în
zonele care „nu au avut
parte de beneficiile creşterii economice la fel ca
regiunile mai prospere ale
ţării’’, a precizat guvernul.
Mai mult de jumătate din
bani vor fi destinaţi unor
Theresa May
circumscripţii din nordul
şi centrul Angliei, care au
votat masiv în favoarea ieşirii Regatului Unit din UE.
„Acest fond arată disperarea unui guvern care a recurs la
coruperea de deputaţi pentru ca ei să susţină acordul privind
Brexit-ul’’, a denunţat John McDonnell, ministrul de finanţe
al „guvernului din umbră’’ al Partidului Laburist, principala formaţiune politică de opoziţie. „Oraşele noastre sunt în
dificultate din cauza unui deceniu de tăieri bugetare’’, a mai
spus el.

Tornadă violentă
Cel puţin 23 persoane şi-au pierdut viaţa, inclusiv
copii, și alte 40 au fost rănite, duminică, într-o
tornadă care a provocat pagube „catastrofale”
în Alabama din sud-estul SUA și în Georgia, dar
probleme au fost și în Florida

Cel puțin trei marinari au fost răpiţi luni
de pe nava Histria Ivory, aflată sub pavilion
românesc, în apele Republicii Togo

M

Șefa guvernului britanic, Theresa May, a fost
acuzată luni că „a cumpărat” sprijinul deputaţilor
pentru acordul său privind Brexit-ul, după lansarea
unui fond de 1,6 miliarde de lire sterline, bani
destinaţi unor regiuni defavorizate

R

afalele de vânt au avut 250 km/oră, potrivit meteorologilor. Tornada a parcurs mai mulţi km şi a
provocat distrugeri „catastrofale” pe o arie de 400
de metri de-a lungul traiectoriei sale.
Cel puțin
douăsprezece tornade
au avut loc,
duminică
după-amiază, în Alabama și Georgia, potrivit
Serviciului
Național de
Meteorologie, citat de CNN.
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Susținere americană
Premierul Benjamin Netanyahu este „dur, inteligent,
puternic”, a declarat luni preşedintele american
Donald Trump, la capătul summitului de la Hanoi cu
liderul nord-coreean Kim Jong Un, încheiat fără un
acord privind denuclearizarea Coreii de Nord

„

Pot să spun că Netanyahu a făcut o treabă excelentă în
calitate de premier” al Israelului, a spus liderul de la Casa
Albă. Afirmaţiile preşedintelui Donald Trump la Hanoi
vin la câteva zile după prezentarea, cu uşile închise, de către
Jared Kushner,
ginere şi consilier
al preşedintelui
SUA, a extrem
de aşteptatei propuneri de pace
americane pentru
Orientul Mijlociu. Aceasta
urmează să fie
prezentată oficial
după alegerile din
Israel.
„Toată viaţa mea am auzit spunându-se că cel mai dur
dintre toate acordurile, atunci când se vorbea de acorduri dificile, ar fi menţinerea păcii între Israel şi palestinieni”, a spus
Donald Trump la Hanoi. „Ei spun că este un acord imposibil. Mi-ar plăcea să îl obţin. Vom vedea ce se va întâmpla”, a
adăugat el.

Dispariție prematură

Actorul Luke Perry, unul dintre protagoniştii
serialului de televiziune „Beverly Hills, 90210”,
spitalizat de pe 27 februarie la Los Angeles după
ce suferise un accident vascular cerebral (AVC),
a murit luni, la vârsta de 52 de ani, în prezenţa
membrilor familiei sale

A

ctorul devenise
celebru cu rolul
Dylan McKay din
serialul „Beverly Hills,
90210”, care a fost difuzat în multe ţări din lumea
întreagă în anii ’90. Luke
Perry a filmat în ultimele
săptămâni la Los Angeles
pentru serialul „RiverdaLuke Perry
le”, o producţie inspirată
din benzi desenate.
Luke Perry a fost spitalizat pe 27 februarie, aceeaşi zi în
care studioul Fox a anunţat că va relansa serialul „Beverly
Hills, 90210” prin intermediul unui set de şase episoade,
ce vor fi difuzate în vara acestui an. Numele lui Luke Perry
nu apărea însă în distribuţia acestui proiect. Şase personaje
din serialul original - Brandon Walsh (Jason Priestley),
Kelly Taylor (Jennie Garth), Steve Sanders (Ian Ziering),
Andrea Zuckerman (Gabrielle Carteris), David Silver (Brian Austin Green) şi Donna Martin (Tori Spelling) - vor
face însă parte din distribuţia acestui nou sezon.

Avertizare regală
Casa regală britanică a publicat luni un ghid de bune
practici destinat internauţilor care comentează pe
conturile membrilor săi de pe reţelele de socializare, prin
care îi îndeamnă să interacţioneze cu „politeţe, bunătate
şi respect’’, riscând în caz contrar să li se şteargă
mesajele sau ca acestea să ajungă în atenţia poliţiei

N

u vor mai fi permise afirmaţii
„obscene, ofensatoare, de ameninţare, injurioase, care instigă
la ură’’ şi nici cele „discriminatorii referitoare la rasă, sex, religie, naţionalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau
vârstă’’. Aceste mesaje vor fi ascunse sau
eliminate, iar autorii lor vor fi blocaţi.
Contul familiei regale numără 4,9
milioane de abonaţi pe Facebook, 4,5
milioane pe Instagram şi 3,9 milioane

pe Twitter. Clarence House, reşedinţa prinţului
Charles, moştenitorul coroanei britanice, şi Palatul
Kensington, reşedinţa prinţilor William
şi Harry, au propriile conturi pe reţelele
de socializare.
Potrivit presei mondene britanice,
angajaţii palatului Buckingham pierd
ore întregi în fiecare săptămână pentru a şterge comentariile injurioase, în
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special cele care le atacă pe ducesele de
Cambridge şi de Sussex, Kate Middleton şi Meghan Markle.
Prin acest ghid de bune practici,
Buckingham doreşte „să contribuie la
crearea unui zone de siguranţă’’ în ceea
ce priveşte interacţiunea în mediul
online.
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Din nou în Israel

Au închis consulatul

Vești bune pentru iubitorii de muzică.
Trupa Gipsy Kings a programat o nouă
serie de spectacole în țara noastră în
perioada 17-20 martie

Statele Unite şi-au închis luni în mod oficial consulatul
pentru palestinieni din Ierusalim, reducând statutul
misiunii sale diplomatice pentru palestinieni prin
integrarea sa în ambasada americană din Israel

T

T

rupa de origine franceză va susține concerte
în Haifa, Tel Aviv și la Beer Sheva. Spectacolele vor fi în colaborare cu cântăreața israeliană Miri Mesika.
Deși membrii grupului s-au născut în Franța,
părinții lor au fost în mare parte gitanos, spanioli
de etnie romă care au fugit din Catalonia în timpul
Războiului Civil din Spania din anii 1930. Muzicienii
sunt cunoscuți pentru răspândirea în lumea întreagă
a genului rumba catalana, o muzică pop bazată pe
muzica tradițională flamenco.
Trupa și-a manifestat bucuria că urmează să viziteze Israelul și că așteaptă cu nerăbdare să cânte în fața
publicului împreună cu diva Mesika. „Ne-am întâlnit
în Franța și am înregistrat un cântec împreună. Mesika are o voce
caldă care se
potrivește
ca o mănușă
cu hiturile formației
noastre” au
spus cei de la
Gipsy Kings.

imp de câteva decenii
consulat ul
a funcţionat ca o
adevărată ambasadă
pentru palestinieni.
De acum înainte activitatea de asistenţă
va fi gestionată de
Consulul General al SUA la
un centru de afaceri
Ierusalim, Daniel Rubinstein
palestinian, sub comanda ambasadei.
Washingtonul recunoaşte conSchimbarea simbolică trans- trolul israelian asupra Ierusaliferă autoritatea asupra canale- mului de Est şi a Cisiordaniei,
lor diplomatice americane cu teritorii pe care palestinienii le
Cisiordania şi Fâşia Gaza către vor incluse în viitorul stat. Ofiambasadorul american David cialul palestinian Saeb Erekat
Friedman, un critic înverşunat a numit demersul „ultimul cui
al conducerii palestiniene.
din sicriu” în privinţa rolului
După anunţul iniţial fă- SUA în realizarea păcii.
cut în octombrie de secretarul
Palestinienii spun că şi-au
american de stat Mike Pompeo pierdut încrederea în rolul addemersul i-a înfuriat pe palesti- ministraţiei SUA ca arbitru nenieni, alimentând bănuielile că utru în procesul de pace.

Transport modernizat
Compania de transport în comun „Via”, cu sediul în New York, îşi va
lansa serviciul de colaborare cu societatea de transport public Dan, la
sfârşitul lunii martie. Denumit Bubble, noul serviciu va oferi minibuze
administrate de Via în Tel Aviv, Ramat Gan şi Givataim

Î

nfiinţată în 2012, compania Via deserveşte 32 oraşe din 11 ţări, oferind
diverse moduri de transport în diverse
locuri. Compania a câștigat până acum
387 milioane de dolari din afaceri în
sectorul de transport public.
Noul serviciu e o iniţiativă a ministerelor israeliene de finanţe şi de transport, menită să încurajeze şoferii să
renunţe la maşinile proprietate privată
care aglomerează traficul şi să rezolve
problema distanței străbătute de nave-

14

tiştii care merg la serviciu cu trenul.
Pentru noul serviciu, firma Dan
achiziţionează 100 minibuze Mercedes
Benz cu 10 locuri, care vor circula de
duminică până joi în intervalul 6 a.m.
şi 10. p.m. În prezent, se analizează posibilitatea prelungirii acestui interval de
lucru şi a adăugării serviciului în zilele
de vineri. Pasagerii vor rezerva loc prin
intermediul aplicaţiei, unde vor introduce punctele de preluare şi debarcare,
iar aplicaţia va planifica o rută pentru fi-
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ecare şofer pe baza cerințelor călătorilor.
Pasagerii vor fi preluaţi din staţiile
de autobuz existente şi vor primi informaţii actualizate despre sosirea minibuzului. Utilizatorii care întârzie în mod
repetat vor fi penalizaţi şi în ultimă fază
blocaţi.
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Vânzare oprită

Neîndemânatica

O femeie în vârstă de cincizeci de ani a încercat să-și
parcheze mașina pe strada Alexander Yanai din Haifa,
dar a ajuns „din greșeală” în curtea unei locuințe din
apropiere

Mii de bilete la marea finală din 18 mai
s-au epuizat joia trecută în două ore de la
scoaterea lor în vânzare

D

I

eocamdată, societatea de radiodifuziune
Kan a cerut agenţiei Leaan să sisteze vânzarea biletelor pentru concursul Eurovision. Leaan a câştigat licitaţia de punere în vânzare
a biletelor. Sistemele de supervizare şi auditare din
conducerea Kan au sesizat posibile neregularităţi şi
greşeli în procesul de vânzare prin agenţia Leaan.

ncidentul a avut
loc atunci când
f e m e i a , c a re
era șofer începător,
a încercat să „potrivească” automobilul într-un loc de
parcare mai strâmt.
Doamna a încurcat
pedalele, a răsucit
volanul, s-a speriat și... buf a intrat în curtea unei clădiri.
Imaginea vorbește de la sine. Șoferița și soțul ei, care stătea alături de ea, au scăpat cu răni ușoare și cu o spaimă de mama focului.
Pompierii au asigurat mașina și i-au eliberat pe cei doi prin
tăierea parbrizului.

Israelul, printre cele mai
puternice zece ţări din lume
S-a detectat o tentativă de amestec în procesul
vânzării din diverse părţi, tentativă ce a dat naştere
temerii că numeroase bilete în valoare de sute de
mii de şekeli pentru cele mai bune locuri din sală
au fost vândute principalelor canale media şi celebrităţilor sportive, contrar dispoziţiilor consiliului
Kan. Biletele pentru finala concursului Eurovision
puse în vânzare în prima rundă s-au vândut în câteva
minute.
Kan a anunţat că vânzarea biletelor se sistează
până când va putea fi analizată problema. Dacă se
va constata că biletele au fost vândute ilegal, Kan va
lua măsuri şi le va repune în vânzare pentru publicul
general căruia îi erau din start destinate.
Sute de bilete pentru semifinale sau repetiții nu
s-au vâăndut fiind foarte scumpe. De exemplu, un
blilet în „camera verde VIP” costă 2.000 şekeli iar
acolo fanii au posibilitatea să urmărească spectacolul pe ecrane uriaşe, alături de concurenţi fără a fi
prezenți efectiv în sală sau aproape de scenă.
Tot nevândute au rămas și mii de bilete pentru
cele două repetiţii dinaintea marii finale.
Unii observatori au susţinut că preţurile ridicate
ale biletelor la spectacole au jucat un rol hotărâtor
în vânzările slabe.

Potrivit clasamentului pe anul 2019 al celor mai
puternice ţări din lume, din raportul US News and World,
Israelul se clasează pe locul al optulea

Z

iar ul Jer usalem Post
a relatat că
acest clasament s-a
bazat pe criterii de
autoritate, influenţă
economică, influenţă
politică, alianţă internaţională şi putere militară. Israelul a
primit un scor mare
datorită armatei sale
puternice, alături de puternica sa influenţă politică şi alianţele
internaţionale.
Potrivit raportului, cele mai puternice nouă ţări din lume au
rămas aceleaşi faţă de anul 2018. Statele Unite ocupă primul loc
din cauza economiei sale dezvoltate şi faptului că are cel mai mare
buget militar din lume.
Celelalte ţări din top sunt: Rusia, China, Germania, Regatul
Unit al Marii Britanii, Franţa, Japonia şi Arabia Saudită.

Jo i , 7 m a r t i e 2 0 1 9

•

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 1 5

OP I N I I * DI A L O GU R I * I DE I
xvcbzfhgkshgkscaneasca
Etgard BITEL

Vorbe în vânt

Î

Un fiasco la Hanoi

n zilele de 27 și 28 februarie a avut loc la Hanoi
(Vietnam) cea de-a doua
întâlnire între Donald Trump
și Kim Jong-un, Președintele
Coreei de Nord.
Un proverb românesc spune: „la pomul lăudat să nu te
duci cu sacul” și cam așa s-a
întâmplat la Hanoi.
Fiecare dintre protagoniști
a sperat să-și impună punctul de vedere în fața celuilalt:
Trump a sperat că îl va convinge pe Kim Jong-un să își
distrugă arsenalul nuclear și să
renunțe la înarmarea nucleară,
iar Kim Jong-un a sperat să îl
convingă pe Trump să ridice
sancțiunile economice la care
este supusă Coreea de Nord,
păstrând în același timp cel
puțin o parte din arsenalul
nuclear.
Cei doi protagoniști au
împărțit zâmbete tuturor
participanților la cina de la
hotelul „Sofitel Metropol”,
în inima orașului Hanoi, afirmând dorința lor de pace. Câ-

teva ore mai târziu, însă, au
părăsit brusc Hanoi-ul fără să
ia prânzul împreună, incapabili să pună capăt decalajului
care îi separă.
Al doilea summit dintre
președintele american și liderul suprem nord-corean s-a
oprit joi, în capitala Vietnamului, blocând impulsul diplomatic lansat cu opt luni în
urmă la prima lor întâlnire din
Singapore. „Uneori trebuie să
părăsești masa negocierilor.
Am vrut să merg mai departe”
a spus Trump, ascunzânduși dezamăgirea la o scurtă
conferință de presă înainte de
a urca în avion.
În lipsa acordului, ceremonia de semnare a unei declarații
comune a fost anulată cu câteva minute înainte de sfârșitul
summitului, semănând uimire
printre cei 2500 de jurnaliști
din întreaga lume care supravegheau evenimentul.
„Toată lumea a rămas pe
pozițiile sale. Este un eșec
care amenință să bântuie do-

NESTEMATE POETICE
culese de Ady Covaliu

VEȘMINTELE RAIULUI
de William Butler Yeats
Dacă-aș avea ale raiului împodobite veșminte,
Brodate-n a aurului și-n a argintului lumină,
Albastrul și calmul umbrit al acelor veșminte
Ale nopții și ale luminii, jumătate din lumină,
Ți le-aș așterne la picioare;
Dar, fiind sărac, am numai visele mele;
Ți-am așternut visele la picioare;
Umblă cu grijă, calci pe visele mele...
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sarul nord-coreean”, a declarat Chad O’Caroll, directorul site-ului specializat „NK
News”.
Majoritatea experților
prevedeau un acord minim,
pentru a menține o dinamică
diplomatică de care să beneficieze cei doi oameni puternici,
uniți printr-o „relație specială”, potrivit lui Trump. Joi, el
a recunoscut în mod public
neînțelegerile sale privind denuclearizarea cu ceea ce el a
descris ca „prieten” cu câteva
ore mai devreme.
De altfel, poziția intransigentă a lui Kim Jong-un nu
este o surpriză, știut fiind că
nord-coreenii se cred infailibili și că sancțiunile americane nu îi afectează prea mult.
Sigur că totul este o minciună,
Coreea de Nord aflându-se în
pragul colapsului.
Nici poziția lui Trump nu
este o surpriză. El a demonstrat din nou că nu a depășit
statutul de om de afaceri
care crede că negocierile de
pe poziții de forță pot aduce
câștigul. La conferința de presă despre care am amintit mai
sus, președintele american a

declarat că Phenianul a cerut
ridicarea tuturor sancțiunilor
impuse din cauza programului
său nuclear. Nordul a răspuns
vineri, spunând că a cerut
ridicarea parțială a acestor
sancțiuni.
De cealaltă parte, ministrul de externe din Coreea de
Nord, Ri Yong Ho a declarat
că Phenianul a propus să „demonteze complet toată infrastructura de generare a energiei nucleare”, în complexul său
de la Yongbyon.
Acest diferend nu a împiedicat agenția oficială nordcoreeana KCNA să sublinieze
că discuțiile dintre Donald
Trump și Kim Jong-un au
fost „foarte constructive și
sincere”.
Președintele sud-coreean,
Moon Jae-in, regele apropierii Washingtonului cu Phenianul, a vrut, de asemenea să
vadă partea plină a paharului declarând că reuniunea a
avut ca rezultat „un progres
semnificativ”
Adevărul este, însă că întâlnirea a fost un mare fiasco și
nu se știe când va mai avea loc
o a treia.

Abonamentele la:
Revista Familiei: 330 șekeli/3 luni
Gazeta Românească: 285 șekeli/3 luni
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Naștere cu emoții
Clipe dramatice, luni, pentru cântăreața română
Andreea Bălan. În timpul operației de cezariană,
artista a suferit un stop cardio-respirator

D

in fericire, medicii
de la spitalul privat Sanador, din
București, au reușit să o
salveze, iar imediat a văzut
lumina zilei fetița ei, Clara,
aceasta având o greutate de
3,2 kg.
„Incidentul care s-a
petrecut, din punctul de
vedere al operației de cezariană, e unul foarte rar, extrem de rar, e unul la câteva
zeci de mii de cazuri care se
Andreea Bălan
întâmplă”, a spus unul dintre medici. Întrebat dacă
poate fi vorba despre o culpă medicală, acesta a afirmat:
„După părerea mea, nu poate fi decât un succes medical”.
Pentru Andreea Bălan și soțul ei, actorul George Burcea,
Clara Maria este cea de-a doua fetiță. Cei doi au devenit
părinți pentru prima dată în octombrie 2016, când s-a născut Ella Maya.

Jaf de proporţii la Iaşi
Doi angajaţi ai Băncii Române de Dezvoltare Iaşi
sunt cercetaţi sub control judiciar, fiind acuzaţi că
ar fi sustras nu mai puţin de 425.000 de euro din
tezaurul băncii. Jaful ar fi avut loc între 2014 - 2017,
cei doi reuşind să iasă din unitate cu banii cash,
păcălindu-şi şefii, dar şi paza

P

entru a nu fi prinşi, Benonie Bucurel şi Narcis Eduard Lontcovschi şi-ar fi ascuns urmele modificând etichetele de pe sacii de bani sau manipulând datele din
sistemul informatic al băncii. Au fost prinşi, în final, când
reprezentanţii BRD au vrut să alimenteze cu bani mai multe
bancomate. Suspecţii au
fost reţinuţi, la finele săptămânii trecute, dar apoi
au fost eliberaţi pentru
a fi cercetaţi sub control
judiciar.
Reprezentanţii BRD
au trasmis că jaful nu a
afectat niciun client al
băncii.

Proteste în România
Mii de protestatari au ieșit duminică în Piața
Victoriei din București, demonstrând împotriva
Ordonanței 7 dată de guvernul României și împotriva
„Secției de anchetare a magistraților”

„

Sunt motive personale și profesionale pentru care am
ieșit în stradă. Personale, pentru că mi-aș dori
pentru copilul meu
să crească într-o țară
corectă; profesionale,
pentru că în activitatea
mea de zi cu zi trebuie
să „vând” România și mi-e foarte greu s-o fac în momentul
acesta. Voi continua să ies în stradă. Cam de doi ani ieșim
continuu. Motivele pentru care eu ies în stradă nu sunt legate
numai de justiție, ci sunt legate și de economie. Ne merge din
ce în ce mai rău. Nu vedem un viitor strălucit, ne-am dori
altceva”, a declarat o protestatară.
„Pui de hoți și de mafioți” și „PSD, ciuma roșie”, „Abrogați
și plecați!” și „Cinste lor, cinste magistraților!” sunt doar câteva dintre mesajele pe care protestatarii le-au strigat în Piața
Victoriei.

Captură substanțială
Doi olandezi care au intrat în România dinspre
Ucraina, având în maşină peste 84 de kilograme
de heroină, au fost prinşi la frontieră

C

ei doi cetăţeni olandezi au
fost reţinuţi după
ce ar fi introdus în
România droguri
de mare risc, prin
punctul de trecere
al frontierei Sighetu Marmaţiei,
dinspre Ucraina,
într-un autoturism înmatriculat în Germania.
În urma unui control, poliţiştii de frontieră au descoperit că autoturismul este prevăzut cu un loc special amenajat format prin dublarea porţiunii de şasiu pe suprafaţa
cuprinsă zonei locurilor din faţă ale autoturismului, compartiment realizat prin sudarea de foi de tablă, cu acces din
interiorul autoturismului, pe sub scaunului pasagerului
din dreapta faţă.
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Scrisoare deschisă președintelui Statelor Unite
ale Americii, Donald Trump

Excelență,
Ca simplu cetățean al Israelului, am
avut marea șansă de a trăi clipele mult
visate cu ocazia înființării Statului Israel.
După ce am supraviețuit Holocaustului,
sper să ajung și la realizarea evenimentului în cadrul căruia se va semna pacea cu
vecinii noștri musulmani, care se autointitulează „palestinieni”.
Acești vecini au sperat și au depus
toate eforturile, încă din prima zi a
înființării Statului Israel, DE A-L NIMICI ȘI DE A ÎNECA pe toți evreii în
Marea Mediterană. După cum spune și
vechea zicală: „NU-ȚI POȚI ALEGE
RUDELE ȘI NICI VECINII”, aceștia ne
sunt dați de divinitate.
În decursul celor șaptezeci de ani de
la înființarea Statului Israel, singurul
„COMPROMIS” la care au consimțit
așa-zișii mahomedani, care se autointitulează palestinieni, este acela care
menționează: ACCEPTAREA TUTUROR CONDIȚIILOR PROPUSE DE
EI ÎNCĂ ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA
ORICĂREIA DINTRE TRATATIVE.
Toți liderii din lume care au încercat

să mijlocească și să ajute la negocierile
dintre cele două părți, au ignorat cele
scrise mai sus, astfel toate eforturile lor
au eșuat.
Conducerea și liderii așa zișilor palestinieni nu au stat cu „mâinile în sân” în
decursul acestor 70 de ani; au organizat
bande teroriste care au ucis de-a lungul
anilor mii de evrei (bărbați, femei, bătrâni și copii).
O parte dintre liderii statelor democrate au trecut cu vederea masacrele împotriva evreilor (ei sunt obișnuiți cu asemenea crime din cadrul ultimului secol)
și au tăcut... până ce teroriștii musulmani
au ucis și cetățeni ai acestor țări.
În perioada de după terminarea celui
de al doilea război mondial, au avut loc
multe conflicte sângeroase ale populației
din regiunea europeană (fosta Iugoslavie)
și insula Cipru unde locuiesc atât turci, cât și greci. Toate litigiile armatei au
încetat când fiecare populație etnică era
concentrată într-un singur loc geografic.
Acesta a fost momentul când s-a ajuns
la o înțelegere – de transfer de populație
- într-un teritoriu determinat, să locuias-

Dreptate târzie
Israelul şi-a exprimat luni satisfacţia faţă de
anunţul Vaticanului privind deschiderea în
2020 a arhivelor sale cu privire la pontificatul
controversat al lui Pius al XII-lea (1939-1958),
după decenii de polemică legată de atitudinea
acestui papă faţă de Holocaust

„

Am decis ca deschiderea
Arhivelor Vaticanului pentru pontificatul lui Pius al
XII-lea să aibă loc pe 2 martie
2020”, la 81 de ani de la alegerea lui Eugenio Pacelli în
Sfântul Scaun, a declarat Papa
Francisc, cu ocazia primirii arhiviştilor de la Vatican. „Suntem satisfăcuţi de această deci-

18

zie şi sperăm că ea va permite
accesul la arhive relevante”, a
reacţionat Ministerul de Externe Israelian într-un comunicat.
Numeroşi cercetători reclamă de mulţi ani accesul la
aceste arhive secrete, care ar
putea face lumină asupra neintervenţiei lui Pius al XII-lea
împotriva Holocaustului în
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că turcii (separat) și în alt loc să traiască
grecii (separat). Atunci au încetat toate
omorurile reciproce și s-a ajuns la pacea
mult visată. Și în Europa centrală, fără
acțiuni sângeroase s-a defalcat fosta Cehoslovacie în două țări, Cehia și Slovacia,
cu ajutorul transferului de populație dintre ambele regiuni.
Domnule Președinte! Ca și ceilalți
conducători ai SUA, depuneți toate
eforturile de a crea o pace între statul
israelian și așa zisa unitate palestiniană,
dar unica șansă pentru a reuși constă în:
TRANSFER DE POPULAȚIE - toți
musulmanii, locuitori ai statului Israel
să fie transferați pe viitorul teritoriu al
statului palestinian și toți evreii care locuiesc pe teritoriul viitorului stat palestinian să fie transferați în Israel.
Numai obligația ambelor părți de a
primi această propunere și de a o pune
în aplicare, este unica soluție logică și
posibilă pentru a se ajunge la mult dorita PACE. Și atunci celelalte probleme
vor deveni simple și se vor putea efectua compromisuri reciproce cu multă
ușurință.

timpul celui de-Al doilea Război Mondial, o atitudine pe
care organizaţiile evreieşti au
denunţat-o drept o formă de
complicitate pasivă. „Bisericii
nu îi este teamă de Istorie”, a
subliniat Papa Francisc, reamintind că Pius al XII-lea s-a
aflat în fruntea Bisericii catolice „într-unul din momentele
cele mai triste şi mai întunecate ale secolului al XX-lea”.
Într-o altă reacţie la anunţul Vaticanului, muzeul Yad
Vashem a arătat că a cerut de
mult timp deschiderea acestor
arhive spre „a putea face cercetări obiective şi libere cu privire la atitudinea Vaticanului şi
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a Bisericii catolice în timpul
Shoah”. În comunicat, Memorialul îşi exprimă „speranţa că
cercetătorii vor avea acces total
la toate documentele păstrate
în aceste arhive”.
În opinia multor istorici,
Pius al XII-lea ar fi trebuit să
condamne mai ferm masacrul
împotriva evreilor, dar nu a
făcut-o din prudenţă diplomatică şi pentru a nu-i pune
în pericol pe catolicii din Europa ocupată de nazişti. Alţi
istorici, însă, insistă pe faptul
că papa Pius a salvat zeci de
mii de evrei italieni, cerândule mănăstirilor să-şi deschidă
porţile pentru aceştia.

G A Z E TA I S T O R I E
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Dr. Paul LEIBOVICI
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Arie Navon și caricatura

eriodicele care au apărut în Eretz Israel, de-a
lungul vremii, au fost
ilustrate uneori cu fotografii
ale vremii unele reproduse
din presa internațională (engleză) care cu greu ajungea pe
masa redactorilor.
Cu vremea, și în special
pe când Eretz Israel era supus
Mandatului englez, ziaristica
autohtonă s-a dezvoltat, deoarece diversele aliale-emigrări au furnizat – printre
altele – ziariști din rândurile
olimilor. ARIE NAVON –
viitorul caricaturist al periodicelor – a sosit la vârsta de
10 ani împreună cu întreaga
familie, pe vaporul RUSLAN.
Această grupare de olimi a rămas în analele emigrărilor sub
denumirea „ALIA Ha-Șlișit”
-(a treia). De altfel, istoria
acestei emigrări este descrisă
în cartea „Elef levavot” (o mie
de suflete) a scriitorului DAN
ȚELKA.
Arie Navon a fost înscris să
învețe la „Școala comercială”.
Arie, în perioada aceasta, s-a
îndeletnicit cu DESENUL.
În timpul cursurilor, Navon
plăsmuia diverse caricaturi.
Cei doi frați mai mari își
trimiteau uneori caricaturile
unor ziare din Eretz Israel.
ARIE NAVON a fost singurul dintre cei trei căruia, de la
bun început, periodicele i-au
publicat caricaturile.
În ziarul „Doar haiom”
(Poșta la zi) al cărui proprietar și redactor era Itamar ben
Avi, îi vom găsi numeroase
lucrări. Trebuie subliniat
faptul că, la acea vreme, denumirea ebraică a caricaturii
era „TAHDIT” iar denumi-

rea artistului care executa
caricatura era „MAHDAT”.
Cu toate acestea, marele public al vremii pronunța „Caricatura”, nefolosind sau
mai bine zis acomodându-se
cu denumirea internațională
„caricatura”. Din păcate, cu
toate aprecierile cititorilor
pentru acest mod de ilustrare
umoristică a unui periodic,
artistul nu era recompensat
material.
Odată cu apariția ziarului
„DAVAR” al cărui redactor
era Berl Katzinelsohn, acesta
îl angajează pe Arie Navon,
drept caricaturist oficial, fixându-i un salariu. Timp îndelungat, cititorii ziarului au
avut prilejul să zâmbească zi
de zi, privind caricaturile pline de umor ale lui Navon.
Istoricii, cronicarii vremii
au caracterizat lucrările caricaturale ale lui Navon în categoria „minimaliste” deoarece
liniile desenului erau subțiri
dar pline de viață. Figurile
personajelor centrale întruneau caracterele acestora, fără
a-i biciui; ele doar stârneau
râsul lectorilor. Desenele sale
se refereau la marile frământări prin care trecea societatea
israeliană, politica și politicienii vremii și chiar spectacolele care au avut lor pe scenele
Habima sau ale unor trupe
de teatru particulare. Caricaturile lui Navon s-au bucurat
de aprecieri și au devenit la
fel de populare ca și „TUR
HaȘvii” (coloana șaptea) a
lui Alterman.
Apotropii Eretz Israelului
ai acelor vremuri, respectivi
Mandatorii englezi, au suspendat ziarul. Unul dintre

exemplele prolifice
care au supărat Conducerea engleză, a
fost „Pșitat regel”
(Falimentul).
Caricatura se referea la intervențiile
adeseori nereușite ale
englezilor de a „opri
intrarea vapoarelor cu
olimi” în Eretz Israel.
Trebuie precizat că
publicațiile din Eretz
Israel erau sub cenPortret al lui Arie Navon
zura britanică. Carirealizat de artistul
catura suspendată de
de origine română
englezi se referea la
Marcel Iancu
un grup de 11 copii
răniți, aflați la spital
TEL” care fusese cucerit.
iar doctorul privindu-i, se Muntele este acoperit de claexprima: „ce țințași ... au ră- sica căciulă israeliană (Cova
nit copii nevinovați!”. Navon, tembel), pe care o purtau
cunoscâd menirile cenzorilor soldații din Palmah.
englezi, dădea caricaturilor
După ani, Arie Navon
un titlu din Tanah, pentru se dedică „decorului teaa-i deruta.
tral” și mai apoi filmului de
Uneori, o caricatură se animație. Primul film de acest
referea la o anume instituție gen a fost „Aventurile lui
care nu deservea masele, sau Gadi, fiul calului” - film rebirocrații de la Birourile de alizat de Baruch AGADATI,
Alia nu aveau o comportare realizator împreună cu fratedemnă față de olimi, ș.a.m.d. le său, ITZHAC AGADATI.
Cei în pricină îi trimiteau Pelicula prezenta aspecte ale
scrisori de protest, ajungân- primei Adloiada (manifestadu-se uneori, chiar la suspen- re populară tradițională în
darea abonamentului la ziar. zilele de Purim) din Tel-Aviv.
Navon a avut o seamă Subliniez, filmul era prima
de lucrări privind politica realizare alb-negru, mut, cu
internațională, precum „Pri- o durată de zece minute. Sugoana stalinistă” din Rusia biectul fiind„aventurile unui
sovietică. Printre acestea se teiman în căutarea unui loc
remarcă „Portretul cu chip de de muncă și dragoste, pe străfiară” al dictatorului Stalin. zile TEL-AVIVULUI.
Chipul dictatorului acopeArie Navon a fost unul
ră mormintele celor uciși de dintre primii artiști ai desedânsul, dar strigă: Le Haim!! nului unor cărți pentru copii.
O altă celebră caricatură: De asemenea, el semnează și
„Războiul de independență primele comicsuri din ziarul
și luptele de pe M-tele CAS- „DAVAR le ILADIM”.
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1 din 10 pacienţi din
spitalele israeliene
sunt lăsaţi pe holuri

C

irca 1 din 10 israelieni ce
beneficiază de tratament
spitalicesc sunt lăsaţi pe holurile spitalelor pe durata internării, potrivit unui studiu
publicat recent de Ministerul
Sănătăţii. 9% din participanţii la studiu nu au primit un
loc în saloane, procentul fiind
mai mare în cazul spitalelor
mai mari şi al secţiilor interne. Pacienţii lăsaţi pe holuri
au fost mult mai nemulţumiţi de tratamente decât cei
internaţi în saloane, conform
acestui studiu.

au beneficiat de îngrijiri personale, iar 86% au spus că
au primit o explicaţie clară
la externare, cu prezentarea
sumară a stării lor medicale
şi a tratamentului de care au
beneficiat.
Pacienţii mai tineri, bărbaţi şi cei care au necesitat
îngrijiri urgente, au fost mai
mulţumiţi, în timp ce pacienţii cu afecţiuni cronice
s-au declarat mai puţin mulţumiţi. Ministerul Sănătăţii
a realizat acest studiu în vara
anului 2018. 500 participanţi
cu vârsta de peste 18 ani au
fost internaţi timp de cel puţin două nopţi.

Mama
criminală

P

Pe ansamblu, majoritatea
respondenţilor au fost mulţumiţi de îngrijirile primite
în spitalele mai mari, scoruri
mai mari obţinându-se în
spitalele mari şi cele din centrul ţării. Pe primele locuri
s-au clasat Centrul Medical
Mayanei Hayeshua, Spitalul
EMMS Nazareth, Centrul
Medical Bnei Zion şi Centrul Medical Carmel. La polul opus, s-au situat spitalele
Assaf Harofeh şi Laniado.
Secţiile interne au obţinut
scoruri mici în majoritatea regiunilor, cu un nivel general
de satisfacţie de 73%. Secţiile de chirurgie au obţinut
un scor de 77%, iar celelalte
secţii un scor de 83%. 85%
din respondenţi au simţit că

20

rocurat ura
districtului
sudic a anunțat
luni că o mamă
suspectă că și-a
înecat fiul a fost
acuzată de rimă
ș i p re ze n t a t ă
Tribunalului.
Este vorba de un caz de
acum un an când o mamă
de 28 de ani din Ashdod, cu
probleme de sănătate mintală, a recunoscut că și-a înecat
copilul de câteva luni în băița
în care îl scălda.
Femeia le-a spus anchetatorilor că, în timp ce-l spăla
pe micuț, o voce divină i-a
spus să-l scufunde pe bebeluș
sub apă și să-l țină acolo până
ce se va transforma într-un
bărbat matur care va deveni
soțul ei.
Prezentată în fața Tribunalului, mama ucigașă a fost
însoțită de un medic care a
confirmat că aceasta suferă
de probleme mintale. Judecătorul a hotărât închiderea ei
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într-o închisoare spital pentru o perioadă de 25 de ani.
Trupul micuțului ar putea fi trimis în Ucraina unde
locuiește tatăl său pentru
înmormântare.

Campanie feministă

O

aspirantă la funcţia de
primar al Ierusalimului
care şi-a văzut afișele din campanie mâzgălite de vandalii
ultra-ortodocşi, a ripostat
prin lansarea duminică a unei
campanii de susţinere a drepturilor omului pe autobuzele
din capitală. Campania care
se va derula timp de două săptămâni, a fost convenită ca o
formă de compensare de către
Cnaan Media pentru perturbarea campaniei electorale a
parlamentarei Rachel Azaria
din Kulanu care a candidat
la postul de primar, dar s-a
retras din cursă înaintea alegerilor din octombrie.
Posterele vor fi afişate pe
50 autobuze din capitală timp
de două săptămâni, conform
unui mesaj postat sâmbătă de
Azaria pe Twitter. Afișele au
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sloganul „Am
un vis” și prevăd o societate
în care femeile
nu sunt discriminate din varii motive.
Unul dintre sloganurile
campaniei e
„Am un vis că
nu va mai exista nici o femeie căreia i se va interzice obţinerea unui divorț” cu poza
Azariei, o trimitere la situaţia
actuală din Israel unde femeile pot obţine divorţul doar
cu acordul soţului, conform
tradiţiei religioase.
Pe alte afișe va scrie „Am
un vis că salariul unei femei
va cadra cu cel al unui bărbat”
cu poza fostului ministru al
educaţiei, Limor Livnat, şi
„am un vis că fiecare femeie
se va simţi în siguranţă în spaţiul public”alături de o poză
cu Nili Phillip, care a condus
o campanie împotriva indicatoarelor ultra-ortodoxe din
Beit Shemesh care îndemnau
femeile să se îmbrace modest
şi să nu circule pe unele părţi
ale străzilor.
Posterele vor evidenţia şi
problemele legate de violenţa
sexuală şi drepturile femeilor
la locul de muncă. Ziua Internaţională a Femeilor, 8 martie, cade anul acesta vineri.
La campania pentru drepturile femeilor participă ca
parteneri şi WIZO, Naamat,
Kolech, Emunah
şi Reţeaua Femeilor Israeliene.

Viitorul
inteligent

C

ompania
Everysight
din Haifa cre-
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ează ochelari inteligenţi cu
realitate augmentată pentru
biciclişti. Aceşti ochelari le
transmit bicicliştilor date în
timp real, cum ar fi pulsul, viteza şi distanţa cu un font semitransparent de înaltă rezoluţie şi sistem GPS integrat.
În f i i n ţ a t ă î n 2 0 1 4 ,
Everysight e o companie
pentru realitate augmentată
desprinsă de contractorul israelian din domeniul apărării
Elbit Systems. Fondatorii firmei au căpătat experienţă la
Elbit, unde au lucrat la casca
de pilot creată de companie.
Noii ochelari sunt dotaţi
şi cu microfon şi difuzoare
bluetooth, permiţându-le bicicliştilor să asculte muzică
sau să preia apeluri telefonice
în timp ce ţin mâinile pe ghidoane. Comenzile vocale pot
fi utilizate pentru controlul

unor caracteristici ca hărţile,
volumul şi luminozitatea.
O cameră HD încorporată cu suprapunerea vocii şi a
datelor le permite bicicliştilor
să capteze, salveze şi partajeze aventurile rutiere. Toate
informaţiile captate, cum
ar fi pulsul, traseul şi viteza
sunt încărcate în aplicaţia
companiei şi pot fi partajate
pe reţelele de socializare sau
sincronizate cu aplicaţiile de
fitness exterioare.
Ochelarii cântăresc 100
grame, iar compania susţine
că bateria ochelarilor rezistă

până la 8 ore fără a necesita era obligați să
reîncărcare.
lucreze noaptea la cuptor, la
coacerea pâinii
Despotul
și, dacă nu își
n bărbat a fost arestat la făceau treaba,
începutul acestei luni, e r a u b ă t u ț i
fiind suspectat de închiderea măr.
nepotului său de 12 ani în
După strâncondiții de sclavie și de abuz gerea dovezifizic. Minorul și fratele său au lor, poliția l-a
fugit la poliție și au spus că arestat pe unchiul tiran care
unchiul lor, împreună cu alt își așteaptă sentința în spatele
bărbat, i-au bătut cu un cablu gratiilor.
pentru că nu munceau suficient la brutăria familiei.
Tragedie pe șosea
Cazul a ieșit la iveală când
personalul spitalului a alertat
n accident tragic a avut
poliția în 8 februarie, după
loc joia trecută în estul
ce minorul a fost adus pen- țării pe Valea Iordanului.
tru tratament medical. Apoi,
Două automobile care
a spus ofițerilor că el și fratele circulau pe șoseaua 90 s-au
său, a cărui vârstă nu era dată ciocnit frontal. În urma imîn raport, sufereau de la un- pactului, un băiețel de cinci
chiul său și de la un al doilea ani a decedat pe loc în timp ce
bărbat.
părinții și un alt copil de doi
Du p ă e va - ani și jumătate au fost răniți
luarea situației, grav și au rămas blocați în
poliția a decis mașină până când
să înființeze o au sosit pompierii
echipă specială să-i descarcereze.
de investigare
Paramedicii au
care a pornit pe tratat victimele la
teren și a adunat fața locului, după
dovezi. Astfel s-a care le-au evacuaflat că unchiul at cu un elicopter
îi forța de minori militar la spital.
să lucreze în regim de scla„Am văzut
vie, fără să le dea nicio plată. două mașini loviMunca era grea, istovitoare te pe șosea. Într-una dintre
chiar și pentru un adult iar ele era un copil de cinci ani
orele de lucru total nepotri- prins înăuntru, în stare de
vite pentru un minor. Copiii inconștiență. Am încercat să-l
resuscităm dar
a fost imposibil să-l readucem la viață”,
a declarat unul
dintre medicii
sosiți la fața
locului.
Este încă un
accident care

U
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s-a produs pe șoseaua morții,
așa cum este denumită autostrada 90 din estul țării.

C

Zbor la Nantes

ompania aeriană lowcost din Marea Britanie,
EasyJet, va lansa un nou zbor
între Tel Aviv și Nantes, al
șaselea oraș ca mărime din
Franța. Cursele vor avea loc
de trei ori pe săptămână, începând cu data de 1 aprilie
până la data de 26 octombrie.
EasyJet se așteaptă ca 46.000
de pasageri să utilizeze această
rută.

Tarifele acestor zboruri,
care se vor efectua cu o aeronavă Airbus A320, încep la
65 de euro pentru o direcție,
fără a include bagajele.
EasyJet oferă deja zboruri
către alte patru orașe din
Franța: Paris, Lyon, Nice și
Bordeaux, precum și către
alte 12 destinații din Europa:
Basel, Geneva, Berlin, Paris,
Amsterdam, Milano, Veneția,
Napoli, Londra Luton, London Gatwick Stansted și
Manchester.
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STOPSTOPSTOP

Premierul Netanyahu a salutat duminică decizia Marii
Britanii de a interzice în totalitate Hezbollah-ul libanez,
într-o discuţie telefonică pe
care a avut-o cu şefa guvernului de la Londra, Theresa
May, conform unui comunicat al biroului său de presă.

Theresa May

de low-cost a inaugurat rute
din Poznan (Polonia), Praga
(Cehia), multe altele urmând
a fi adăugate în următoarele
zile, a afirmat Autoritatea Aeroportuară Israeliană.
Noul terminal aerian, situat la 19 km de Eilat, a fost
inaugurat pe 21 ianuarie și
este considerat o componentă esențială a planurilor de creștere a
turismului în orașul de
la Marea Roșie. Aeroportul servește și ca alternativă de urgență la
Aeroportul Ben Gurion
din Tel Aviv, în vremuri
de conflict. Ramon este
primul aeroport civil
care a fost construit de la
zero în Israel de la înființarea
statului în 1948. În prezent,
aproximativ 1,4 milioane de
israelieni vizitează Eilat anual și circa 300 000 de turiști
străini sosesc din Europa.

„Premierul Netanyahu
a mulţumit doamnei May
pentru această decizie de a desemna toate ramurile Hezbollah drept organizaţie teroristă”, se arată în comunicat.
Marea Britanie a anunţat
la 25 februarie că va consiSTOPSTOPSTOP
dera mişcarea şiită libaneză
Hezbollah în integralitatea sa
Personalul de curățenie al
drept organizaţie „teroristă”, gării Raanana Vest a descoşi nu doar aripa sa militară.
perit luni seara o pungă care
conținea 234.000 șekeli sub
STOPSTOPSTOP
formă de cecuri, într-un tren
Aeroportul Ramon din care rula dinspre Beer Sheva.
apropiere de Eilat a început
Cecurile aparțineau unei
să primească primele zboruri companii de inginerie.
internaționale, luni, comDirectorul de tură al
gării din Raanana, Alon
Katriel, a fost anunțat
că o pasageră care s-a
urcat în tren la Rosh
Ha’ayin, a raportat că
a pierdut o geantă cu
bani. Astfel, geanta a
fost găsită imediat ce a
ajuns în stație.
Potrivit pasagerei, ea
pania Ryanair fiind primul a adormit în timp ce călătorea
transportator aerian străin și s-a grăbit să iasă din vagon
care a deservit aeroportul, la în momentul în care s-a tremai puțin de șase săptămâni zit. În graba ei, a uitat geanta
de la inaugurarea sa oficială. cu cecurile, în tren.
Transportatorul irlandez
Katriel a verificat povestea
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tul Franţei, dinamitată de nazişti în 1941,
a fost vandalizat în
noaptea de vineri spre
sâmbătă, stârnind un
val de condamnări.
La 19 februarie, 96 de
morminte din cimitirul evreiesc din Quatzenheim, la nord-vest
pasagerei prin detaliile existente pe cecuri, a contactat- de Strabourg, au fost găsite
o, iar aceasta s-a prezentat la acoperite de zvastici. Premigară pentru a recupera geanta erul nostru a declarat atunci
uitată. Aceasta nu este prima că este vorba de un act „şodată când Katriel a luat parte cant” comis de „sălbatici
la returnarea de obiecte de va- antisemiţi”.
loare uitate în tren de propriSTOPSTOPSTOP
etarii lor. Anul trecut, într-un
Ucraina nu va participa în
tren, a fost găsită o valiză uitată, care conținea pașapoarte acest an la Eurovision. Țara
s-a retras din competiție după
și vize.
ce niciun artist dintre cei care
STOPSTOPSTOP
au primit oferte, nu a accepPrim-ministrul Benjamin tat să participe la concursul
Netanyahu a condamnat care va avea loc la Tel Aviv.
duminică orice „apariţie a
antisemitismului” în urma
distrugerii unui monument
la Strasbourg, care marca amplasarea unei foste sinagogi
dinamitate de nazişti în 1941.
„Condamn cu fermitate
orice apariţie a antisemitisCântăreața Maruv
mului şi fac apel la toţi liderii
Ucraina a ajuns în această
de ţări luminate să denunţe
situație
după ce televiziunea
antisemitismul în mod sistematic”, a declarat Netanyahu publică i-a retras cântăreței
Maruv dreptul de a reprezenta
în consiliul de miniştri.
La două săptămâni după țara la Eurovision. Asta penprofanarea unui cimitir evre- tru că nu a semnat un coniesc în apropiere de Strasbo- tract prin care i se intezicea
urg, un monument care mar- temporar să cânte în Rusia.
chează amplasarea unei foste În aceste condiții, cântăreții
sinagogi în acest oraş din es- clasați pe locurile doi și trei
în cadrul selecției
naționale, au primit
oferta de a participa la competiția
din Israel, însă au
refuzat. Astfel, s-a
luat decizia ca în
2019, Ucraina să nu
fie reprezentată la
Eurovision.
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Hedi S. SIMON

Mari interpreți ai
muzicii de operă
Motto : Nimic nu este mai cald și
mai apropiat de sufletul omului decât
muzica. Doresc tuturor femeilor din
lume să aibă parte numai de căldură,
dragoste și bucurii!!!
Am primit pe Facebook o postare de
mare valoare pentru mine. Reprezintă
un cor de copii interepretând la unison
„Ave Maria” de Gounot. În rândul întâi,
cânta solistul, singurul cântăreț adult al
grupului, iar acela nu era altcineva decât
mult regretatul cântăreț de operă Mario
Lantza. Era atunci foarte tânăr, deși noi
l-am văzut întotdeauna numai tânăr pe
marele și pe micul ecran, căci el a părăsit lumea noastră la numai 38 de ani,
timp în care a reușit să dea o interpretare
magistrală rolului neîntrecutului Enrico
Carusso.
Dar nu am spus încă totul despre
filmulețul nostru. Lângă solistul Mario
Lantza era un adolescent (poate împlinise doar 11-12 ani) care avea și el o parte
solistică. Cu o minunată voce de soprano
specifică vârstei, băiatul a cântat singur
o mică parte, continuând apoi un duet
fascinant cu tenorul, care l-a îmbrățișat
cu duioșia unui frate mai mare. Mario
Lantza a întrevăzut în acele momente
viitorul talent al copilului de lângă el.
A avut dreptate; partenerul său mic se
numea Luciano Pavarotti.
Luciano Pavarotti s-a născut la Modena, un oraș mic din Italia. Tatăl său
era un bun cântăreț care se evidenția la
slujbele religioase din biserica localității.
Se pare că vocea sa frumoasă de tenor a
constituit sursa de existență pentru întreaga familie, soția, o fiică și fiul Luciano. Acest fiu care a moștenit vocea de la
tata, a primit sprijinul și binecuvântarea
acestuia de a începe studii de canto clasic
la un profesor din Mantua.
Pleca diminețile cu trenul către marele oraș iar, după lecții, se întorcea acasă
în aceeași după amiază. Avea și o tovarășă

de drum spre
același profesor, cu care
discuta în cursul călătoriei
despre muzică. Această colegă de studii, devenită ulterior vedetă
internațională cu mult înaintea lui Pavarotti, era prea renumita Mirella Freni.
În anul 1961, Luciano a reușit la
un concurs de interpretare, primind
un angajament. Dar abia cu ani mai
târziu el și-a câștigat recunoașterea în
lume ca celebritate. Asta s-a întâmplat
spre sfârșitul anilor 60 și în anii 70. Tot
atunci, Pavarotti s-a căsătorit cu Adua,
prima iubire din anii de liceu și se pare
pentru toată viața. Au crescut împreună
trei fiice pe care tenorul le adora. El era
un om devotat familiei, îi iubea pe toți,
precum își iubea și prietenii mulți de
pretutindeni. Când a început să câștige
bani, Luciano i-a folosit în primul rând
pentru a construi un întreg complex de
locuințe pentru toată familia: o casă pentru părinți, una pentru sora și familia
ei și în continuare o clădire spațioasă
pentru el, Adua și cele trei fiice, plus o
aripă cu birouri, unde soția și-a instalat
întreprinderea de impresariat artistic.
Prin urmare, cartierul general al familiei
Pavarotti s-a instalat la Modena. De aici,
maestrul pleca în lume ca să cânte alături
de artiștii celebri din Europa, iar ulterior
și în orașe americane, până și în China.
Muncea enorm și cu pasiune. Opera era
viața sa, cariera și marele său noroc. Nu
o dată, Pavarotti spunea că este conștient
de faptul că mai există mulți cântăreți
foarte dotați în lume, însă „eu pur și
simplu am avut noroc și sunt recunoscător destinului pentru asta”.
Citind biografia acestui mare artist,
am căpătat față de el o profundă simpatie, pe lângă admirația permanentă
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față de cântăreț și măiestria sa vocală.
Cartea dezvăluie pagină după pagină
imaginea unui OM generos față de toți
oamenii din jurul său. Există exemple
edificatoare în acest sens: mai întâi acel
concurs organizat de el anual pentru
descoperirea unor tinere talente, pe care
le ajuta ulterior, cântând cu ei împreună în spectacole cu scopul de a-i lansa
în viața muzicală; pe cei mai buni el îi
sprijinea să pătrundă pe scenele teatrelor mari. Soția sa Adua, ca impresar, le
aranja câte un angajament convenabil.
Niciodată Pavarotti nu descuraja un tânăr talentat, având deviza că „ar fi păcat
să las un talent să se irosească”.
Ceea ce însă îl aduce pe talentatul
Pavarotti în mijlocul maselor largi de
melomani sunt canțonetele, acele cântece italiene atât de apropiate de sufletul
poporului din Italia și de pretutindeni.
Vocea minunată, strălucitoare a lui Luciano Pavarotti, o voce care curgea ca mierea caldă încălzind inimile tuturor celor
care îl ascultau, a ajuns la toate genurile
muzicale, chiar și la cele mai ușoare. El
participa cu binevoință și la concerte de
muzică rock, alături de cântăreți de muzică ușoară. Avea un principiu: „Eu am
venit să particip la muzica voastră, dar
și voi trebuie să ascultați muzica mea”.
Luciano Pavarotti a părăsit lumea
noastră mult prea devreme, când ajunsese pe culmile cele mai înalte ale succesului. A lăsat însă omenirii sunetele
minunate ale vocii sale inconfundabile
care nu se vor stinge decât o dată cu toate generațiile de melomani în amintirea
cărora el continuă să trăiască.
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Magdalena Brătescu

Scriitoarea Silvia Katz Ianăși
Silvia Katz Ianăși s-a născut la Runcu Gorj și a imigrat în Israel în urmă cu peste
douăzeci de ani. Este o scriitoare prolifică, ea abordând în special romanul,
dar și nuvelistica, poveștile pentru copii și chiar cartea de bucate. Volumele ei
au mult succes, atât la publicul cititor din România, cât și la cel din Israel. În
urmă cu șapte ani a devenit membră a Asociației scriitorilor israelieni de limbă
română, iar în prezent așteaptă răspunsul la cererea de a fi primită în Uniunea
scriitorilor din România.
Pe lângă talentul său literar, Silvia Katz-Ianăși are calitatea -rară!- de a privi cu
simpatie talentul și succesul colegilor săi cu care e prietenoasă și binevoitoare.

Magdalena Brătescu: Ce
cărți ați publicat până în
prezent?
Silvia Katz: Dreptul la
viață (2010), Doar iubirea
rămâne (2012), Viața ca un
zid (2013), Iluzii de femeie
(2015), Iubiri și iubiri (2016),
Dragostea în bucate (2017),
Rătăciri (2018) Spiridușii pădurilor (2018).
MB: Vă felicit! Cum s-ar
spune „anul și romanul”!
Care carte a avut cel mai mare
succes până acum?
SK: După părerea mea,
toate. Dar cel mai mare succes l-a avut recentul meu roman, ,,Rătăciri”, poate și datorită faptului că cititorii mei
îmi sunt fideli. Primesc foarte multe mesaje în care îmi
spun că au achiziționat toate
cele șapte romane, cartea de
povești pentru copii, chiar și
pe cea de bucate.
Prima mea carte,,,Dreptul
la viață”, am dedicat-o poporului evreu din care fac și eu
parte. A fost tradusă în limba rusă și sper să semnez în
curând contractul cu editura
Ripoli care a fost interesată de
această carte.
MB: De ce tocmai în
rusește?
SK: Pentru că scriitorii
ruși, precum Dostoievski și
Tolstoi, au fost printre men-
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torii mei. Și datorită faptului
că rușii citesc foarte mult și
au librăriile lor în Israel.
MB: Vă pun o întrebare indiscretă: câștigați și bani din
scrisul dvs, sau din vânzări vă
scoateți doar investiția?
SK: În Israel și în general
în lume, n-am un număr
prea mare de cititori. Dar
cei din România sunt foarte
mulți. Oricum, le mulțumesc
tuturor celor care țin în mână
cărțile mele. Cât despre partea materială, știm cu toții
că nu se câștigă din scris...
Poate doar titani ai literaturii... Recunosc că în mare
parte mi-am recuperat din
bani. Cărțile mele sunt și în
câteva librării din România.
Dar dacă luăm în considerare
comisionul librăriilor, atunci
autorul nu-și recuperează
nici măcar banii investiți.
Dorința mea este ca romanele pe care le scriu să ajungă la
cititori. La cât mai mulți. Am
multe să le spun! Cu timpul,
dacă din asta voi reuși să și
câștig bani, cu atât mai bine!
MB: Observ că toate titlurile dvs conțin cuvintele
„iubire” și „viață”. E o simplă
coincidență?
SK: Viață, pentru că scrisul meu se inspiră din viață,
pentru că de multe ori povestesc, literar și trecut prin
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filtrul meu personal,
întâmplări adevărate.
La urma urmei, viața
e cea mai palpitantă
poveste. Nu o dată realitatea
depășește orice imaginație.
„Iubire”? Aici e un punct
sensibil. Am avut o copilărie
dulce-amară, deoarece mulți
ani am fost dată la o soră a
mamei și am suferit foarte
mult. Am scris despre copilăria și adolescența mea, în
cartea ,,Viața ca un zid”. Nu
m-am sfiit să povestesc în
ea și despre hotărârile mele
greșite luate pe parcursul
acestei vieți și nici despre iubirile mele pierdute. În viață
am suferit mai mult pentru
durerile altora decât ale mele.
MB: Ciudat! Vă văd mereu cu zâmbetul pe buze și
emanați căldură și dragoste
de oameni...
SK: Vreau să ofer semenilor mei ceea ce-mi doresc și
eu. Scriu povești despre iubire, acest sentiment magic
care ne unește cu universul și
poate de aceea cititorii mei se
regăsesc în ele.
MB: Citesc acum cartea
dvs de povești „Spiridușii pădurilor” cu care mă delectez.
Aveți un ton narativ sfătos,
dețineți arta de a crea suspans, de a educa și instrui cu
multă abilitate. Sunt o mare
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iubitoare de povești și cred,
încă mai cred, că binele are
forța de a învinge răul. Ați
scris aceste povești pentru
copiii dvs?
SK: Spre marea mea durere, și acest capitol este încă
unul de tristă amintire din
viața mea. Nu mai pot avea
copii din cauza unei întâmplări nefericite din trecut. În
România, mi s-au tăiat aripile, dar am reușit să mi le pun
la loc în Israel, alături de soțul
meu de la care am învățat
multe despre bunătate.
MB: Am citit multe cronici laudative despre cărțile
dvs. Ați primit și premii?
SK: Am primit multe premii, două diplome aici în Israel, dar cea mai importantă
realizare este „Medalia Clubului iubitorilor de cultură”
pe care mi-am înmânat-o
personal academicianul Gheorghe Păun.
MB: Stimată colega, vă
mulțumesc pentru amabilitatea de a acorda Gazetei
Românești acest interviu în
care v-ați înfățișat cu sinceritate, ca om și creator.
Vă dorim mult succes în
continuare!

C O R E S P O N D E N ȚĂ D I N R O M Â N I A
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Dorin SUCIU

Fascistului și antisemitului Nyírő József nu i se
cuvin nici un fel de onoruri, dimpotrivă!

A

genția Ungară de Presă
(MTI), preluată de www.
hirado.hu transmite că la şedinţa din 28 februarie a Consiliului
Local din Odorheiu Secuiesc s-a decis ca Biblioteca Municipală să poarte numele lui József Nyírő. Proiectul
prezentat de viceprimarul oraşului,
Árpád Orbán, a fost susţinut de 16
consilieri locali, cu două abţineri.
Anterior, alegerea numelui acestuia a
fost avizată negativ de către Comisia
de atribuire de denumiri a Instituţiei Prefectului conform prevederilor
Legii nr. 217/23 iulie 2015 privind
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor
vinovate de săvârşirea unor infracţiuni
contra păcii şi omenirii.
Este de notorietate scandalul politicomediatic de la sfârșitul lunii mai a anului
2012 provocat de guvernul premierului
ungar Viktor Orban care, pe cheltuiala
statului și parlamentului ungar, a exhumat din cimitirul Almudena din Madrid rămăşiţele pământeşti ale lui József
Nyírő, personaj cu un trecut fascist și antisemit. Apoi, în contextul unei acțiuni
de manipulare electorală a maghiarilor
din România, combinată cu o tentativă de „marcare politică de teritoriu” s-a
experimentat, în paralel, și o operațiune
de intoxicare a autorităților române. Astfel, s-a încercat aducerea osemintele lui
Nyírő de la Budapesta în „Ținutul Secuiesc” cu același tren cu care, cu ocazia
Rusaliilor, veneau din Ungaria pelerini
la Șumuleu. De acolo, osemintele urmau
să fie duse de un „detașament de husari
călări” (!?) la Odorheiu Secuiesc, unde
să fie reînhumate în cimitirul catolic. Au
fost anunțate „manifestări cultural-ştiinţifice” și o conferință de presă care să dea
posibilitatea ca Biblioteca Orăşenească
să poarte numele lui Nyírő József. Mai
trebuie spus că datorită intervenției fer-

me a autorităților române, reînhumarea
nu a fost permisă, „moaștele” fiind retrimise la Budapesta.
Cine a fost de fapt József Nyírő, cel
care de mai mulți ani are în parcul central al municipiului Odorheiu Secuiesc
un bust iar în județul Harghita o școală
îi poartă numele?
Născut în 1889, la Jimbor, județul
Brașov, a fost preot, exclus din biserica
catolică pentru încălcarea jurământului
celibatului, scriitor de talent și politician al dreptei radicale. După Diktatul
de la Viena, Nyírő a devenit membru al
Adunării Naționale Ungare, parlament
al ruşinii umanităţii, responsabil moral
pentru Holocaustul evreilor din Ungaria
și din Transilvania de nord ocupată de
aceasta.
În 1940, el a fost decorat de „conducătorul” Horthy Miklós pentru „atitudine maghiară”. Notorietatea, calităţile
sale literare şi oratorice au fost exploatate intens şi eficient pentru promovarea
aberantei ideologii hungariste elaborată
de Ferenc Szálasi. Este bine cunoscut că
în anii celui de al doilea război mondial,
József Nyírő s-a manifestat ca un fascist
învederat, fiind susținător al Partidului
Crucile cu Săgeţi al lui Szálasi, formație
național-socialistă implicată în crimele
cele mai abjecte împotriva evreilor din
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Ungaria.
Împreună cu Albert Wass,
Zita Szeleczky, Árpad Henney,
József Suli, Ferenc Fiala, Lajos
Marschalko și László Kondorossy, József Nyírő a fost unul dintre agenții activi ai propagandei
partidului lui Szálasi, a ideologiei
hungarismului, cea mai vulgară
expresie a fascismului ungar, și a
radicalismului ultranaţionalist și
șovin, antiromânesc, antisemit și
xenofob.
Mai mult, „apostolul secuimii”(?!), cum se încearcă a se
acredita astăzi, era un admirator
necondiționat al nazismului. Numerele
din 4, 5 și 6 noiembrie 1941 ale ziarului Keleti Újság consemnează impresiile sale de la congresul de la Weimar al
scriitorilor naziști germani. Despre Jozef Goebbels, mâna dreaptă a lui Adolf
Hitler, József Nyírő scrie de-a dreptul
exaltat: „Acum știu cine ești! Ești Conducătorul vieții spirituale a Germaniei,
aflat în chiar mijlocul conflictului mondial, atunci când patria sa își poartă
lupta glorioasă etc.” și continuă să delireze: „Cel care este mândria tineretului
și poporului german (Goebbels) este nu
numai un om mare, ci și un om bun, pe
care nu doar trebuie, dar pe care chiar
merită să-l iubești!”.
În martie 1945, împreună cu membrii guvernului ungar fascist, a fugit din
Ungaria, refugiindu-se în Germania,
apoi în SUA. În emigraţie, József Nyírő
a rămas fidel ideologiei hungariste, fiind
cooptat în „guvernul din exil” în calitate de ministru al educaţiei naţionale.
Căutat după război de Comisia Aliată
de Control sub acuzația de a fi criminal
de război, scapă refugiindu-se în Spania
condusă de dictatorul Francisco Franco.
Moare la Madrid în octombrie 1953 și
este înhumat în cimitirul Almudena,
consacrat falangiștilor lui „El Caudillo”.
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Pachet valoros
Un angajat de la o firmă de curățenie care se ocupă
de igienizarea autobuzelor londoneze a avut o
surpriză de proporții când, în timpul serviciului, întrunul din vehicule, a descoperit un pachet cu 300.000
de lire sterline

A

ngajatul firmei Cordant
Cleaners a
făcut un gest de care
prea puțini oameni
ar fi fost în stare: s-a
dus cu banii direct la
Poliția Metropolitană. Chiar și polițiștii
au fost mirați de cinstea de care a dat dovadă angajatul respectiv,
a cărui identitate nu a fost făcută publică, mai ales că au aflat și
la cât se ridică venitul lui.
Acum, polițiștii încearcă să găsească persoana care a pierdut
banii.
Guy Pakenham, șeful firmei de curățenie, a fost, de asemenea, mirat când a auzit întâmplarea. El a spus că personalul este
instruit să ducă la poliție sau la sediul firmei, lucrurile de valoare
uitate de pasageri, dar recunoaște că nu există multe persoane
care să reziste tentației pe care o reprezintă suma de 300.000 de
lire.

Întrerupt de soție
Aflat la primul summit UE-Liga Statelor Arabe, derulat
în această săptămână în Egipt, luxemburghezul JeanClaude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, a fost
sunat insistent de soție în timpul unui discurs

Î

n timp ce ținea un discurs, pe scenă, telefonul lui Jean-Claude
Juncker a sunat de 3 ori.
În cele din urmă, preşedintele Comisiei Europene s-a oprit
din vorbit și a răspuns spre râsetele celor din sală. „Nu ştiu
cine a inventat
aceste lucruri, dar
sunt o invenţie
proastă. Mă opresc
deoarece telefonul nu se opreşte.
Mulţumesc.”
„Suspectul
obișnuit.... soția
mea”, a clarificat
Juncker, după care
a închis telefonul.
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Operă de artă, pierdută
timp de 400 de ani
O pictură de Caravaggio va fi scoasă la licitație
vara aceasta, iar agenții spun că prețul de
adjudecare ar putea ajunge la 150 milioane euro

E

ste vorba de
lucrarea „Iudita
și Olofern”,
având 1.5 m
înălțime și
1.8 m lățime,
despre care se crede că ar fi fost pictată în 1607 și care,
mult timp, a fost dată dispărută patru secole. Opera a
fost descoperită în podul unei case din Franța, în anul
2014. Un evaluator de artă a certificat că era vorba de
opera pierdută a marelui artist italian.
În ultimii cinci ani, tabloul a fost atent recondiționat,
iar acum a fost expus într-o galerie din Londra. Potrivit
CNN, care menționează o conferință de presă ce a avut
loc luni, tabloul va fi scos la licitație în data de 27 iunie
2019, în orașul francez Toulouse.

Pilot, timp de 20 de
ani, cu o diplomă falsă
Un caz şocant a ieşit la iveală în legătură cu un
bărbat angajat ca pilot la compania naţională
aeriană a Africii de Sud. El a pilotat avioane
timp de 20 de ani, fără să aibă pregătirea
necesară

S

-a angajat
ca pilot în
1999 cu o
diplomă falsă şi
nimeni nu şi-a
dat seama că ceva
e în neregulă.
Primele bănuieli au apărut
când a refuzat să
fie avansat în funcţie, iar situaţia sa a devenit clară tocmai
în Germania, unde a efectuat mai multe manevre greşite.
Acum angajatorul vrea să-i ceară înapoi diferenţa de
salariu pe care a primit-o în calitate de pilot.
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Soția tinerică a lui Bocelli
Tenorul italian Andrea Bocelli, în vârstă de 60 de ani, s-a
mândrit recent cu soția lui tinerică, în vârstă de 35 de ani, pe
covorul roșu, iar cei doi păreau mai îndrăgostiți ca niciodată
în imaginile surprinse de fotografi

C

elebrul cântăreț a participat alături de partenera lui de viață, Veronica Berti, și băiatul său, Matteo, în vârstă de 21 de ani, în
cadrul unui eveniment, unde i-au emoționat pe
invitați, printr-un duet remarcabil tată-fiu.
Andrea Bocelli s-a căsătorit cu soția lui, Veronica Berti, în 2014, după ce s-au cunoscut
în urmă cu 12 ani. Deși au la activ ani buni de
mariaj, cei doi par
la fel de îndrăgostiți
ca la început, fotografiile în care au
fost surprinși recent
fiind grăitoare în Andrea & Veronica
acest sens. Cei doi
au împreună o fetiță în vârstă de 6 ani, pe
nume Virginia. De asemenea, Andrea mai
are doi fii din căsnicia anterioară cu Enrica
Cenzatti, Amos (24) și Matteo (21), care se
Andrea și fiul său,
pare că îi calcă pe urme tatălui său.
Matteo

Suplă şi strălucitoare
ca-n tinereţe
Este vorba despre nimeni alta decât fosta sirenă a
cinematografiei italiene, doamna Sophia Loren (84 ani)

C

ochetă ca-n zilele ei bune, Loren nu iese mai deloc în public fără
să fie aranjată ca la carte, şi anume machiată, coafată şi cu bijuterii
bine alese. Ca orice italiancă care se respectă.
Ei bine, sâmbăta trecută, italianca a
fost invitata de onoare a unui eveniment
de botezare a unui vas de croazieră de lux,
MSC Belissima, eveniment care a avut loc
la City Cruise Terminal din Southampton,
Marea Britanie.
Actriţa în vârstă de 84 de ani a fost cât
se poate de sofisticată într-o rochie ivoire
cu broderie argintie, care s-a mulat perfect
pe silueta ei longilină şi încă suplă.
Cum reuşeşte frumoasa actriţă să fenteze vârsta şi să arate strălucitoare, chiar
şi la apusul vieţii? Poate că secretul ei este
acelaşi cu al tuturor italienilor. Ştiu să trăiască „la dolce vita”.

Jo i , 7 m a r t i e 2 0 1 9

•

50 de milioane de
dolari despăgubire
Celebrul actor american Johnny Depp
și-a dat în judecată fosta soție și speră
ca verdictul instanțelor de judecată să-i
spele imaginea, care a fost discreditată
de „acuzații false de abuz”, așa cum
starul susține. Actorul îi cere lui Amber
Heard despăgubiri în valoare de 50 de
milioane de dolari

Amber Heard & Johnny Depp

D

upă un mariaj de scurtă durată care s-a
terminat cu un divorț scandalos, actorii
Johnny Depp (55) și Amber Heard (32)
nu au scăpat încă unul de celălalt. Chiar dacă
divorțul s-a încheiat, după ce Amber l-a acuzat
pe starul din „Pirații din Caraibe” de violență
domestică, cel care a dat viață personajului „Jack
Sparrow” nu renunță să se apere de incriminările
fostei soții, pe care dorește să le demonstreze ca
fiind false, în instanță.
Dacă Amber a avut de câștigat de pe urma
situației, rămâne la latitudinea instanțelor de judecată, însă aceasta a devenit ulterior un simbol
al mişcării „Me Too” şi activistă pentru drepturile
femeilor abuzate. Actorul nu a fost atât de norocos
la acest capitol, iar acuzațiile de violență domestică
și-au făcut repede simtiță prezența, Johnny fiind
exclus din seria „Piraţii din Caraibe”, proiectul lui
de suflet.
Divorţul actorilor Johnny Depp şi Amber
Heard a fost finalizat în ianuarie 2017, după mai
multe luni în care ea l-a acuzat de violenţă domestică, iar starul a acuzat-o de şantaj financiar.
Johnny Depp și Amber Heard s-au căsătorit pe 3
februarie 2015, după aproape trei ani de relaţie.
Mariajul lor a durat mai puţin de 18 luni. Actorul
are doi copii - Lily-Rose, născută în 1999, şi Jack,
născut în 2002 - cu Vanessa Paradis, de care s-a
despărţit în 2012, după o relaţie de 14 ani.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP



Selecţii: Petre Cioclu

BEEP

Atentat la sală

A

lertă maximă la
o sală de fitness
din Beer Sheva! O mână criminală,
având poate legături cu
Statul Islamic, a amplasat o ciocolată în vestiarul femeilor, unde era să
se producă o catastrofă.
Ciocolata a fost descoperită de personalul de
la curățenie și a fost dezamorsată imediat.
„Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă ieșeau fetele
de la ora de gimnastică și
dădeau peste ciocolată în
vestiar. Ar fi fost un măcel. S-ar fi păruit, s-ar fi
desfigurat, și-ar fi spus
una alteia că i se văd co-

Delimitare
Nu se prea-avântă în dispute,
Atunci când dă peste zevzeci,
Că-i plac femeile trecute...
Dar nu mai mult de douăzeci...
Ion Marinescu
Timpul iubirii
Era tânăr, bani n-avea
Dar avea ce ea dorea;
Astăzi are ce-i lipsea,
Dar nu are ce-ar vrea ea.
Moisa Gavrilă

lăceii de grăsime și multe
alte lucruri periculoase”,
explică Moise Ihilovici, expert în război psihologic și
parapsihologic.
Ca să evite încăierările,
personalul sălii de fitness a
consumat preventiv toată
ciocolata. Cineva sugerase

să întrebe a cui este, dar s-a
considerat că e un demers
inutil: „Nicio femeie de la
sală nu ar fi recunoscut public că e ciocolata ei, pentru
că acolo femeile mint că ele
nu consumă dulciuri și nici
alte alimente care îngrașă”,
spune Moise Ihilovici.

Culese de Shaul Leizer
Doi prieteni stau de vorbă:
- De ce ești supărat?
- M-am certat cu soția mea.
- De ce?
- Nu ne înțelegem în legătură cu
concediul. Eu vreau în Thailanda. Ea
vrea să vină cu mine...

*

Soția se machiază în fața oglinzii,
pregătindu-se să plece undeva.
Soțul:
- Unde pleci?
- La curse! La hipodrom!
- Păi, grăbește-te! Calul te-a sunat
deja de două ori.
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INCURSIUNI ÎN
UNIVERSUL EPIGRAMEI
ROMÂNEŞTI

*

Bărbatul este singura ființă din univers care mai degrabă ar muri pentru
femeia iubită decât să trăiască cu ea!

*

Amenda este taxa pentru ceea ce ai
făcut greşit. Taxa este o amendă pentru ceea ce ai făcut bine.

*

O blondă la spovedanie:
- Părinte, am preacurvit.
- De câte ori fiica mea...?
- Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!
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Vlahuțiană
Chiar de-s optimist, tot tremur
Că-n curând mă operează;
Nu de moarte mă cutremur
Ci de cei ce mă tratează.
Eugen Albu
Studențească
M-am jurat să fiu discret,
Ne-am iubit și giugiulit,
Dar avea scris în carnet,
Toți colegii-n circuit.
Valentin Vișinescu
Nedumerire
Un lucru toamna este cert:
Că iarăși mustul dă în fiert
Și dacă via ruginește,
De ce fiola se-nverzește?
Gabriela Gențiană Groza
Șansă ratată
La vecina de la trei,
Tocmai când mi-am dat jos
blugii
A venit și soțul ei
Și-atunci, veni, vidi... fugii.
Eugen Albu
Mirare
Mă-ntreb când văd că ironia
Lezează chiar și oameni culți,
De ce, când criticăm prostia,
Se simt jigniți atât de mulți?
Nicolae Petrescu
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Aur la gimnastică

L

inoi Ashram a câștigat trei medalii de aur, duminică, la Marele Premiu
Marbella din Spania, câștigând locul întâi în concursurile de gimnastică.
Ashram, în vârstă de 19 ani, a acumulat un scor de 21,050, câștigând
primul loc în cadrul concursului.
În luna septembrie a anului trecut, Linoi Ashram a câștigat medalia de
argint în finala individuală a Campionatului Mondial de Gimnastică Ritmică
din Sofia, Bulgaria.
Șirul de realizări a sportivei face ca ea să fie favorită pentru a obține o
medalie la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo.

Scandal uriaş
Fosta tenismenă Martina Navratilova
(62 de ani), câştigătoare a 18 titluri
de Grand Slam, se află în centrul unui
scandal, după ce aceasta a declarat că
nu ar fi de acord ca transsexualii să
participe la competiţiile sportive

M

embră a unei organizaţii, Athlete Ally,
care îi susţine pe sportivii homosexuali,
legendara jucătoare de tenis din Cehia
a rămas fără postul pe care-l ocupa în conducerea
acesteia, ca urmare a unui articol publicat recent
în care a criticat în termeni duri deciziile de a lăsa
sportivii transsexuali să ia parte la competiţiile
sportive organizate femeilor: „Un bărbat poate
decide să fie femeie, să ia hormoni şi tot ce mai
e necesar, apoi să câştige tot şi, probabil, să facă
o mică avere, iar după aceea să redevină bărbat.
E o nebunie şi se numeşte înşelătorie. Sunt fericită să vorbesc cu o femeie transsexual, dar nu aş
fi fericită dacă aş concura împotriva ei”, au fost
cuvintele care au lăsat-o pe Navratilova
fără postul său.
Considerată una
dintre cele mai mari
tenismene din istorie, Navratilova şi-a
construit, în timp,
imaginea unei femei care luptă din
greu pentru drepturile homosexualilor.
La sfârşitul anilor
1980, ea a anunţat
Martina Navratilova
că e lesbiană.

Rivali pentru Gheata de Aur
Argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) şi francezul
Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) sunt principalii
pretendenţi la câştigarea trofeului Gheata de Aur, atribuit
la finalul fiecărui sezon celui mai bun marcator din
campionatele de fotbal din Europa

M

essi, care a cucerit
Gheata de Aur de cinci
ori în ultimii nouă ani,
domină în acest moment clasamentul, cu 25 de goluri (50 de
puncte), urmat de Mbappe, autorul a 24 de goluri în Ligue 1, ultimele două marcate sâmbătă, pe
terenul lui Caen, care i-au adus
un total de 48 puncte.

Leo Messi

Din nou victorios

Tenismanul australian Roger Federer s-a impus sâmbătă
în finala de la Dubai (ATP), împotriva grecului Stefanos
Tsitsipas, după două seturi simetrice, 6-4, 6-4, şi a ajuns
la 100 de turnee câştigate în cariera sa

F

ederer, 37 de ani, acum
locul 7 mondial, favorit
nr. 2 la Dubai, s-a impus
în faţa unui jucător mai tânăr
cu 17 ani, cap de serie nr. 5,
cu patru poziţii mai jos în ierarhia ATP. Elveţianul a câştigat pentru a opta oară această
competiţie, dotată acum cu
premii totale de valoare de 2.736.845 dolari.
Singurul jucător din era Open care a depăşit această barieră de
100 de titluri este americanul Jimmy Connors, care a câştigat 109
turnee între 1972 şi 1996, când s-a retras din activitate.
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Magdalena BRĂTESCU

„Șapte zile de doliu” (Shiv’a)

P

Premieră la Teatrul Beit Lessin

iesa „Shiv’a” a dramaturgului israelian Shmuel Hasfari aparține
unei trilogii din care fac parte
„Kidush” și „Hametz” creații
situând autorul într-o nișă
personală. Aceste piese conțin
esența credinței iudaice, cu
ritualurile îndeobște cunoscute de evreul de rând. Dar
personajele, așa cum se mai
întâmplă și în viața cotidiană,
se abat de la reguli, uneori cu
bunăștiință.
Protagoniștii din „Shiv’a” și intriga declanșatoare a tragicului deznodământ sunt „déjà vu”. O „idishe mame”
poloneză, dominantă, dură cu soțul și
copiii, veșnic nemulțumită. Pe fundalul consecințelor Holocaustului când
familii întregi au fost nimicite, după
război, în patria veche-nouă s-au întemeiat familii în scopul supraviețuirii
neamului. Nu prin alegerea partenerului
din dragoste. Din acele căsnicii lipsite
de sentimente, s-au născut copii invalizi
sufletește, martori ai războaielor dintre
părinți care se urăsc.
În plus, și din acest punct de vedere
Hasfari conduce imprevizibil acțiunea,
în fiecare familie există unul sau mai
multe „schelete în dulap”. Secrete
ținute cu strășnicie departe de urechile
copiilor și care ar fi fost probabil luate
în mormânt, dacă întâmplarea nu ar fi
declanșat dezvăluirea unor adevăruri.
Un nume necunoscut, o dragoste neîmplinită care încă bântuie, o sinucidere,
chiar două, a căror cauze rămân doar
bănuite.
Spre lauda talentatului regizor Kfir
Azulay, de la bun început sunt picurate
indicații asupra finalului care, după un
spectacol de două ore și jumătate, surprinde totuși spectatorul. Drama e bine
justificată psihologic, punând pe gân-

30

duri și după ieșirea din sală. Flash-backurile sunt emoționante până la lacrimi.
Iar umorul evreiesc aduce, în repetate
rânduri, zâmbetul pe buze.
Personajul principal, ca pondere-liant
în desfășurarea evenimentelor și rezolvarea tuturor problemelor de familie, este
Tuvia Hagorni (Gadi Yagil), un profesor
vârstnic, așteptat să se întoarcă dintr-o
vacanță în Galileea pentru a asista la circumcizia primului său nepot.
Dar, un telefon primit de la Londra
anunță familia de moartea lui misterioasă. Înmormântarea are loc exact în
timpul când președintele Anwar Sadat
ține celebrul său discurs la Knesset. Pacea cu Egiptul, una din marile victorii
politice în Orientul Apropiat, va trece
pe un plan nesemnificativ evenimentul
familial. La funeraliile lui Tuvia, nu asistă deci nimeni în afară de soție și cei trei
copii ai săi.
Decepționată, soția, Dvora (Anat
Waxman), decide să nu primească oameni la condoleanțe în cele șapte zile de
doliu, „shiv’a”. Discuțiile dintre membrii familiei adunați împreună pun în lumină problematica relațiilor în cuplurile
Rika (Neomi Levov) - Nissim Askenazi
(Yaniv Biton) și Nachum (Nadav Nates)
- Tovale (Yael Sztulman), interacțiunea
deficitară cu Tzvi Perl, cuscrul (Ofir
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Weil), precum și zbuciumul
mezinului Shlomi (Daniel
Gad), proaspăt recrut chinuit de un caporal sadic (Tomer
Machluf ). Shlomi, cel mai
atașat de tatăl său, deci și cel
mai afectat de dispariția acestuia, a asistat la războiul dintre
părinții rămași alături numai
din cauza lui și doar până la
încorporarea sa în armată. Traume cu consecințe grave...
Distribuția este fără reproș.
Fiecare actor realizează în rolul său o adevărată bijuterie dramatică.
Cântecul de leagăn transformat în kadish, interogatoriul funcționarului de la
Hevra Kadisha, calculele josnice, isteria
și umorul sarcastic al fiului cel mare,
umbrele „brit”-ului petrecut în intimitatea culiselor, dar mai ales explicațiile
mamei și indicațiile post-mortem ale tatălui sunt doar o parte din scenele antologice ale unei piese scrisă cu meșteșug
și jucată cu talente reunite.
Un mare atu în derularea faptelor, menținerea ritmului și crearea de
secvențe cinematografice, îl constituie
excelentul decor al scenografei Polina
Adamov. Scena goală, pe care mobilierul
glisează perpendicular sau paralel, are
un fundal enorm din jaluzele de lemn
care se luminează (lighting design-Keren Grank) și se deschid concret, dar și
cu implicații simbolice (video art design, Yoav Cohen).
Costumele Ornei Smorgonski au
simplitatea epocii. Muzica lui Daniel
Salomon, un leimotiv armonios și nostalgic care precede fiecare din cele două
acte, un solo de pian la care se adaugă
acordeon, va răsuna obsesiv în urechea
spectatorului și după finalul piesei.
„Shiva” este o dramă emoționantă,
cu stufoase implicații psihologice, excelent realizată regizoral și actoricește.
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Cărțile de joc

r. Eisenstein o considera pe bolnava Victoria ca proiectul lui.
Se încăpățâna să o vadă zilnic,
să-i vorbească. Ea nu colabora, însă nici nu găsea vreo
soluție ca să nu-l mai audă.
Într-o zi, doctorul i-a povestit despre un invalid cu
numele de Stephen William
Hawking. El s-a născut la Oxford în Anglia. Era leneș și cu
probleme disciplinare, dar
avea o inteligență recunoscută de toți cei care-l cunoșteau.
În anul 1963, s-a îmbolnăvit
de maladia ALS, numită și
boala neuronilor motorici,
care provoacă paralizie totală,
dar nu atinge creierul.
În pofida situației lui, a
ajuns departe. În numai trei
ani, era deja doctor în fizică.
A scris cărți, a apărut la televizor, a fost conferențiar universitar și a încercat să dezvolte o teorie generală care să
explice toate fenomenele din
cosmos.
Cărțile lui l-au făcut vestit
în toată lumea. Deși paralizia
a influențat înfățișarea lui, fă-

cându-l respingător, a avut
succes în dragoste. S-a căsătorit cu Jane și după 27 de
ani s-a îndrăgostit de o soră
de caritate care îl trata, și a
divorțat. Cinci ani mai târziu, s-a însurat cu ea. După
16 ani, a părăsit-o și pe ea.
A avut trei copii și câțiva
nepoți. S-a plimbat prin
lume. A vizitat Israelul de câteva ori, susținând conferințe
la școli și la universități.
„Iată că o persoană în
situația ta, Victoria, a trăit o
viață din care nu a lipsit nimic: a fost iubit de femei și
a fost însurat de două ori. I
s-au născut copii. A văzut lumea. S-a evidențiat în tot ce
a făcut. A devenit cunoscut în
toată lumea. Mulți l-au comparat cu Einstein și Darwin.
Ideile lui despre nașterea planetelor și despre Dumnezeu
au entuziasmat oamenii de
știință care le-au primit sau
le-au respins”.
Victoria a vrut să știe
cât mai multe despre acest
Stephen Hawking. Doctorul
Eisenstein i-a procurat cărțile

POEȚI DIN ȚARA NATALĂ
ȘI-AI SĂ MĂ IERȚI de Valeriu Cîmpeanu
Va veni o vreme
când nemaiîncăpând
în cuvintele mele,
grele de-atâta cer,
mă voi muta
în gândul de păsări.

până dincolo
de sfâșietoarea tăcere
a stelelor
unde, neajungând
la fruntea ta, mamă,
îți voi săruta mâinile
îndurerate de trecerea mea
Soarele, îndrăgostit
prin florile - astea
de-această stare de zbor a mea, strivite de Dor...
îmi va dărui o rază
să-mi urce aleanul pe ea
Și - ai să mă ierți

acestuia.
Nu lipseau voluntari,
dispuși să-i citească sau să-i
întoarcă foile cărților. Printre
ei era și un rabin. Într-o zi, i-a
spus ceva care a influențat-o
în mod special: „fiecare dintre noi se naște cu anumite
cărți de joc, poate împărțite
de Dumnezeu, poate așa la
nimereală. Cel ce câștigă nu
este acela care a primit cărți
bune de joc, ci cel care știe
cum să joace cu ce a primit.
Cum să se folosească de ele ca
să ajungă la reușită.”
Doctorul Eisentein a adăugat: „ Tu auzi, vezi, miroși,
guști și poți pipăi cu limba.
Tu ești de o inteligență sclipitoare. Un scaun cu rotile și
câțiva servitori te pot mișca
din loc în loc. Trebuie numai
să vrei și vei reuși în orice domeniu. Alege ce-ai vrea să faci
în restul vieții tale”.
Și a ales. „În primul rând,
vreau să învăț psihologia. Mă
interesează în mod special
care sunt motivațiile oamenilor ce îi influențează în luarea
deciziilor.”
Nu-și dăduse seama că,
de fapt, povestea vieții lui
Hawking o influențase să
aleagă viața. Înainte de a
cunoaște această poveste, vroia doar să moară.
Viața Victoriei s-a schim-
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bat radical. A părăsit spitalul,
„casa de nebuni”, precum îl
denumise când era tratată
pentru tentativă de sinucidere. Era înfundată cu nasul
în cărți. Cu cât citea, cu atât
vroia să știe mai multe. În
decurs de un an, a reușit să
termine toată materia pentru
primul titlu la Universitatea
prin Corespondenţă. Părinții
ei erau fericiți.
Situația ei fizică nu era
nici mai bună, nici mai rea,
comparativ cu începutul paraliziei. Dar fata lor nu mai
avea intenții să-și pună capăt
zilelor. „De ce citești atâta?”
au întrebat-o. „Și de ce tocmai în domeniul filozofiei și
al psihologiei?”
„Încă nu știu exact. Dar
cred că scopul meu în viață
va fi să-i ajut pe alții. Sunt
oameni nenorociți, săraci,
cu dizabilități diferite. Bolnavi fizic sau psihic. Aș dori
să fiu în stare să le fac viața
mai ușoară de trăit. Să le
micșorez durerile. Să-i ajut
să-și rezolve problemele. Pe
scurt, să nu se mai simtă singuri și neajutorați, incapabili
și o povară pe umerii celor
din jur. Aprofundând subiectul, sper că voi învăța cum să
joc jocul vieții, indiferent ce
cărți am primit, ce cărți au
primit ceilalți. Nenorociții.
Norocoșii. Fericiții.”

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 3 1

PROGR AMUL TV ROMÂNESC
xvcbzfhgkshgkscaneasca

PROTV
INTERNAȚIONAL
JOI, 7 martie 2019
06:00
10:30
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
22:30
23:30
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea   
Știrile ProTv
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Iubire ca în filme
Iubire și Onoare
La Bloc
Știrile ProTv
Teleshopping

06:00
10:30
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
23:15
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea   
Știrile ProTv
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Românii au talent
Ce spun românii
Teleshopping

06:15
07:00
10:00
11:30
13:00
13:05
14:00
15:00
15:30
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:30
23:00
00:00

Ce spun românii
Știrile ProTv
La Măruță
Acasă la români
Știrile ProTv
ApropoTv
Lecții de viață
Arena bucătarilor
Românii au talent
I like IT
Superspeed
Știrile ProTv
Arena bucătarilor
Pe bune?!
Iubire și Onoare
La Bloc
Acasă la români
Teleshopping

06:15
07:00
10:00
10:45
11:15
11:45
12:30
13:30

Ce spun românii
Știrile ProTv
Acasă la români
Arena bucătarilor
I like IT
Superspeed
Lecții de viață
Doamne de poveste

VINERI, 8 martie 2019

SÂMBĂTĂ, 9 martie 2019

14:30
15:00
15:45
16:30
18:00
19:00
20:00
20:30
22:30
23:30
00:15

Ce se întâmplă, doctore?
ApropoTv
Ce spun românii
Lecții de viață
România, te iubesc!
Știrile ProTv
Superspeed
Las Fierbinți
Acasă la români
ApropoTv
Teleshopping

06:00
10:30
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
22:30
23:30
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea   
Știrile ProTv
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Iubire ca în filme
Iubire și Onoare
La Bloc
Știrile ProTv
Teleshopping

06:00
10:30
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
22:30
23:30
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea   
Știrile ProTv
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Iubire ca în filme
Iubire și Onoare
La Bloc
Știrile ProTv
Teleshopping

06:00
10:30
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
22:30
23:30
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea   
Știrile ProTv
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Iubire ca în filme
Iubire și Onoare
La Bloc
Știrile ProTv
Teleshopping

32

MARȚI, 12 martie 2019

07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
13:00
13:50
14:00
14:40
14:45
14:50
15:00
16:30
17:00
17:05
18:00
18:30
20:00
20:40
20:45
20:50
21:00
21:30
23:00
23:50

JOI, 7 martie 2019

Telejurnal matinal *Partea I  
Vorbeşte corect!
Telejurnal matinal *Partea a II-a  
Diasporadar  
Matinalii *Partea a III-a
Perfect imperfect (I)  
Discover Romania  
Perfect imperfect (II)  
Vorbeşte corect!
Garantat 100%’
Aici, acum
Discover Romania  
Telejurnal
Sport ’
Meteo  
Vorbeşte corect!
Articolul VII
#Creativ
Telejurnal
Europa mea
Regatul sălbatic
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Sport
Meteo
Discover Romania  
La un pas de România
Corespondent TVRi
România 9
Iarna amintirilor

VINERI, 8 martie 2019

MIERCURI, 13 martie 2019

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

Meteo
Discover Romania  
Concert Vali Boghean
Teatru TV * Secunda doi

07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:30
14:00
14:20
14:25
14:30
15:00
15:50
16:00
17:00
17:30
19:00
19:50
20:00
20:40
20:45
22:10
23:00

Drumul lui Leşe
Diasporadar
Ferma
Discover Romania  
Mic dejun cu un campion
Moment Art
Gala umorului
Exclusiv în România
Concert Vali Boghean
Telejurnal
Sport  
Meteo  
La un pas de România
Ora regelui  
Discover Romania
Memorialul Durerii
Şah – mat
Handbal feminin
Destine ca-n filme
Discover Romania
Telejurnal
Sport
Primavara Simfonic
Gala umorului
Film românesc * KYRA KYRALINA  

TVR INTERNAȚIONAL SÂMBĂTĂ, 9 martie 2019

LUNI, 11 martie 2019

DUMINICĂ, 10 martie 2019

20:45
20:50
21:00
23:30

07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
13:00
13:50
14:00
14:40
14:50
15:00
16:30
17:00
17:05
17:50
18:00
19:00
19:30

Telejurnal matinal *Partea I  
Vorbeşte corect!
Telejurnal matinal *Partea a II-a
Diasporadar
Matinalii *Partea a III-a
Perfect imperfect (I)  
Discover Romania
Perfect imperfect (II)  
Vorbeşte corect!
Destine ca-n filme
Aici, acum  
Discover Romania  
Telejurnal
Sport - Meteo  
Vorbeşte corect!
Corespondent TVRi
MotorVlog
Telejurnal
Exclusiv în România
Vorbeşte corect!
Obiectiv comun
Cooltura
Observatori la Parlamentul
European
20:00 Telejurnal
20:40 Sport *Montaj TVRi

Jo i , 7 m a r t i e 2 0 1 9

DUMINICĂ, 10 martie 2019

07:00
07:30
08:20
8:25
08:30
09:20
09:30
10:00
10:35
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:20
14:25
14:30
15:20
15:30
16:00
17:30
19:00
19:50
20:00
20:40
20:45
20:50
21:00

Regatul sălbatic
Universul credinţei *Partea I
Diasporadar  
Catedrala mea  
Universul credinţei *Partea a II-a
Discover Romania  
Pescar hoinar
În grădina Danei
Viaţa satului *Partea I
Minutul de agricultură
Viaţa satului *Partea a II-a
Moment Art
Tezaur folcloric  
Discover Romania
Telejurnal
Sport  
Meteo
Ultima ediţie
Diasporadar
Actualitatea TVRi
Primavara Simfonic
Handbal feminin
Drumul lui Leşe
Discover Romania
Telejurnal
Sport
Meteo
Discover Romania
Festivalul „ÎNVÂRTITA DORULUI
de la Vaideeni”
22:50 Moment Art
23:00 Părintele Arsenie Boca:
omul lui Dumnezeu

PROGR AMUL TV ROMÂNESC
xvcbzfhgkshgkscaneasca
LUNI, 11 martie 2019

07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
13:00
13:50
14:00
14:40
14:45
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:05
18:00

Telejurnal matinal *Partea I
Vorbeşte corect!
Telejurnal matinal *Partea a II-a
Diasporadar  
Matinalii *Partea a III-a
Perfect imperfect (I) *Ştiri  
Discover Romania  
Perfect imperfect (II) *Ştiri
Agenda Eurovision 2019
Obiectiv comun
Aici, acum  
Discover Romania  
Telejurnal
Meteo
Sport  
Vorbeşte corect!
Femei de 10, bărbaţi de 10
Discover Romania  
Femei de 10, bărbaţi de 10  
Diasporadar  
Telejurnal
Garantat 100 %  
Pescar hoinar

18:30
20:00
20:40
20:45
20:50
21:00
21:30
23:00
23:50

Un doctor pentru dumneavoastră  
Telejurnal
Sport
Meteo
Discover Romania  
Adevăruri despre trecut
Avocatul dumneavoastră
România 9
Primăvara amintirilor

07:00
07:50
07:55
08:00
08:50
09:00
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
13:00
13:45
13:50

Telejurnal matinal *Partea I
Vorbeşte corect!
Generaţia Unirii
Telejurnal matinal *Partea a II-a
Diasporadar  
Matinalii *Partea a III-a
Perfect imperfect (I)  
Discover Romania  
Perfect imperfect (II)  
Vorbeşte corect!
Profesioniştii  *... cu Eugenia Vodă
Aici, acum  
Generaţia Unirii
Discover Romania

MARȚI, 12 martie 2019

14:00
14:40
14:45
14:50
15:00
16:30
17:00
17:05
18:00
18:30
20:00
20:50
21:00
21:30
23:00
23:50

Telejurnal
Meteo
Sport
Vorbeşte corect!
Avocatul dumneavoastră
România centenară
Telejurnal
Întrebări şi răspunderi
Drumuri aproape
Un doctor pentru dumneavoastră  
Telejurnal - Sport - Meteo
Generaţia Unirii
Actualitatea TVRi
Investiţi în România!
România 9
Primăvara amintirilor

07:00
07:50
07:55
08:00
08:50
09:00
10:00

Telejurnal matinal *Partea I
Vorbeşte corect!
Generaţia Unirii
Telejurnal matinal *Partea a II-a
Diasporadar  
Matinalii *Partea a III-a
Perfect imperfect (I)  

MIERCURI, 13 martie 2019

10:50
11:00
11:50
12:00
13:00
13:45
13:50
14:00
14:40
14:45
14:50
15:00
16:30
17:00
17:05
18:00
18:30
20:00
20:40
20:50
21:00
21:30
23:00
23:55

Discover Romania  
Perfect imperfect (II)  
Vorbeşte corect!
Memorialul Durerii
Aici, acum  
Generaţia Unirii
Discover Romania  
Telejurnal
Meteo  
Sport  
Vorbeşte corect!
Investiţi în România!
Timişoara, capitală culturală
europeană
Telejurnal
Interes general
Natură şi aventură
Un doctor pentru dumneavoastră  
Telejurnal
Sport - Meteo
Generaţia Unirii
Lumea şi noi
Articolul VII
Punctul pe Azi
Primăvara amintirilor

SCORPION

În această săptămână, o să ai posibilitatea de
a evalua calitatea relațiilor de care ai parte,
indiferent că este vorba de cele profesionale
sau de cele personale.
Indiferent de provocările pe care le aduce cu
sine activitatea de la birou, este important să
adresezi întrebări atunci când simți că ceva
este în neregulă.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

Chiar dacă îți dorești autenticitate în viața ta,
îți dai seama că nu reușești să faci compromisuri în acest sens. Propriul confort este mereu
primordial.

De multe ori alegi să te înconjori de persoane superficiale cu care rezonezi pe alocuri,
doar pentru că negi în profunzime anumite
sentimente.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

Tensiunea din relațiile de prietenie sau profesionale devine tot mai consumatoare de energie, mai ales că sunt momente în care ajungi
să te învinovățești de tot ceea ce se întâmplă.

De obicei, îți regăsești singur motivația, dar
în aceste zile se întâmplă ceva nou cu tine.
Te lași absorbit de gânduri și parcă nu mai
reușești să ieși din vârtejul în care te împing.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Mercur retrograd își finalizează ascensiunea
și astfel reușești să duci la împlinire un proiect de suflet în care ai investit multă pasiune
și energie.

În perioada următoare, ai grijă la oamenii și
la angajamentele pe care ți le iei. Este indicat
să fii mai neglijent sau superficial atunci când
vine vorba de cei din jur.

PEȘTI

21.06 - 22.05

Limitele rigide impuse în raport cu anumite
aspecte își pierd din contur odată ce starea
de armonie se instalează în viața ta. Cauți
afecțiune în toate relațiile din viața ta.

Atragi invidia celor din jur. Majoritatea rivalilor încearcă să îți influențeze alegerile întrun mod negativ tocmai pentru a face drumul
spre succes mult mai anevoios.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Având în vedere problemele de sănătate cu
care te confrunți de ceva timp, te simți motivat să faci schimbări pertinente în propria
viață.

BERBEC

20.04 - 21.03

Deși treci prin clipe dificile, nu te simți confortabil să fii înconjurat de oameni care doresc să își împărtășească propriile experiențe
traumatice. Ai nevoie de calm și armonie.

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
xcvcbzfhgkshgkscaneasca
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Ce efecte adverse are
balsamul de rufe

Dieta cu fibre, o reală
sursă de sănătate

Oricât ar fi de iubit, balsamul de rufe intens
folosit are mai multe efecte adverse decât
beneficii. Multe femei îl folosesc la fiecare
spălare, fie că pun rufele în mașină, fie că
le spală de mână. Dar iată ce pericole se
ascund în acest produs frumos parfumat!

Dieta cu fibre pentru slăbit a fost ținta a 250 de studii, în
ultimii 40 de ani. Cauzele mortalității au scăzut cu 15%
până la 30% la persoanele care au început să mănânce
mai multe fibre. Corpul are nevoie de 25g de fibre pe zi

A

lcoolul benzilic, ftalații, etanolul, camforul
sau cloroformul sunt substanțe care intră în
componența balsamului de rufe și rămân în
haine. Pe măsură ce le porți în spații încălzite și transpiri, acestea sunt absorbite de piele.
Pe termen lung, multe dintre aceste substanțe
provoacă iritații, boli de piele sau afecțiuni ale căilor
respiratorii. Poți avea deseori migrene, ochi iritați sau
nasul înfundat dacă dormi noapte de noapte în lenjerie tratată cu balsam de rufe prea concentrat.
Ftalații sunt folosiți pentru rezistența parfumului,
dar s-a dovedit că favorizează apariția cancerului, dacă
intră în contact cu pielea și căile respiratorii pe termen
lung.
Cu siguranță, are și el calitățile lui, dar balsamul de
rufe nu trebuie folosit prea des și nici în concentrație
mare. Nu adăuga balsam de fiecare dată când speli
rufele. Este mult mai sănătos să îl folosești o dată la
2 sau 3 spălări și să adaugi o cantitate mult mai mică
decât este indicat pe etichetă.
Nu adăuga niciodată balsam la rufele din microfibre, care au proprietatea de a absorbi foarte bine
umezeala și de a izola termic. Înmuiate cu balsam,
microfibrele își pierd aceste proprietăți, iar acest lucru
se simte imediat mai ales la hainele sport, care nu mai
absorb bine transpirația.
Balsamul nu
trebuie adăugat
nici la prosoape,
deoarece se depune în fibrele lor
pufoase și le împiedică să mai absoarbă apa la fel
de bine. Prosoapele rămân moi
și delicate dacă
adaugi la spălat o
soluție pentru dedurizarea apei sau
dacă le clătești cu
puțin oțet.
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Dieta cu fibre pentru slăbit - beneficii

• reduce bolile de inimă, accidentele vasculare, ameliorează diabetul de tip 2 și cancerul de sân sau colorectal.
• alimentele bogate în fibre scad nivelul de colesterol și slăbesc.
• alimentele bogate în fibră recomandate: fructele, legumele, leguminoasele, nucile şi seminţele
• înlocuiește produsele rafinate cu cele din grâu întreg: ovăzul,
cerealele, orezul şi pâinea integrală
Dacă te confrunți cu balonare sau gaze, renunță la crudități și
consumă mai multe fibre din cereale, nuci sau semințe. Dacă ai
probleme cu fierul, trebuie să îți monitorizezi consumul de fibre.

Dieta cu fibre pentru slăbit - meniu pentru o zi

Micul dejun: fulgi de ovăz cu 32 g de zmeură şi 8 g de migdale
crude
Gustare: 340 g baby morcov şi 4 g de humus
Prânz: salată kale cu ţelină, broccoli, roşii, păstăi, avocado şi
nuci (18g)
Gustare: un măr cu iaurt grecesc (4,5 g)
Cină: 340 g orez integral, 170 g fasole neagră, 10,5 g pui rotisat

Dieta cu fibre pentru întreținere - meniu pentru o zi

Micul dejun: o ceașcă de musli fără zahăr, cu puțin lapte ușor
degresat.
Prânz: o salată de pui sau de ton, două prune (sau un măr) și
un iaurt dietetic.
Gustare: o ceașcă de musli fără zahăr cu un pic de lapte degresat.
Cina: o porție de piept de pui, 100 g brânză de vaci
*Carnea de pui sau de pește făcută la grătar poate fi înlocuită
cu cea preparată la cuptor cu puțin ulei de măsline.
** Cei ce mănâncă casher pot înlocui brânza de vaci sau iaurtul
cu humus sau nuci.
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Starea sănătății noastre

Vindecat de SIDA

Sondajele Bloomberg din domeniul sănătății vizează 169 de țări
în funcție de factorii care contribuie la sănătatea globală, cum
ar fi speranța de viață, obezitatea, apa potabilă și salubritatea

Un bărbat din Londra, infectat cu virusul
HIV, cel care produce SIDA, ar putea
fi al doilea om din lume care scapă de
virus, în urma unui transplant de celule
stem de la o persoană rezistentă la HIV

B

loomberg a lansat, luni,
ediția din 2019 a indicelui Bloomberg Healthiest
Country, clasând Israelul pe locul
10.
Potrivit raportului, Spania se
situează pe primul loc, devenind
cea mai sănătoasă țară din lume.
Primele 10 țări sunt Spania, Italia, Islanda, Japonia, Elveția, Suedia, Australia, Singapore, Norvegia
și Israel.
Cercetătorii spun că obiceiurile alimentare pot oferi un indiciu
pentru nivelurile de sănătate de care
se bucură Spania și Italia, care sunt

L
similare obiceiurilor alimentare israeliene. Aceste țări consumă o dietă mediteraneană bazată pe plante,
cereale integrale, legume și fructe cu
coajă lemnoasă și utilizează uleiuri
de măsline sau de canola în loc de
unt sau alte grăsimi.

a zece ani după confirmarea primului caz
al unui pacient cu HIV care a intrat în
remisiune, un al doilea caz, cunoscut sub
numele de „pacientul din Londra”, nu a mai
prezentat niciun semn de infecţie cu acest virus
de peste 19 luni, au afirmat cercetătorii în revista „Nature”. Ambii pacienţi au suferit transplanturi de măduvă osoasă pentru a trata cancere de sânge, primind celule stem de la donatori
cu o mutaţie
genetică rară
ce împiedică
instalarea virusului HIV.

Odihna e vitală

Tricoul viitorului

Somnul prelungit în weekend nu compensează
orele de odihnă insuficiente din cursul săptămânii,
a atras atenţia o echipă de oameni de ştiinţă din
Marea Britanie

Leziunile lombare au un nou dispozitiv de
prevenire foarte simplu şi anume un tricou
inteligent dotat cu senzori, care avertizează
despre situaţiile de risc şi propune măsuri pentru
a preveni leziunile

D

u p ă
ce au
studiat un grup de
adulţi timp de
două săptămâni,
cercetătorii au
descoperit că
persoanele care
au dormit maximum cinci ore
pe noapte în timpul săptămânii şi apoi s-au odihnit oricât
au dorit în weekend, nu au avut niciun beneficiu în comparaţie cu cele care au respectat un program de somn mai
bine structurat.
Potrivit rezultatelor, persoanele care dorm mai mult în
weekend manifestă o uşoară recuperare, însă efectele dispar
imediat ce revin la programul obişnuit de somn insuficient
din cursul săptămânii.
Majoritatea persoanelor au nevoie de circa opt ore de
somn de bună calitate în fiecare noapte pentru a funcţiona
corespunzător în timpul zilei.

T

ricoul inventat de companiile SGS Tecnos şi
Worldline, alături de compania tehnologică europeană Eurecat, a fost prezentat la Congresul Mondial al Telefoniei Mobile (Mobile World Congress - MWC),
cel mai mare salon mondial de tehnologie desfăşurat în
perioada 25 - 28 februarie la Barcelona.
Denumit „Wearlumb”, tricoul este un dispozitiv portabil şi este un exemplu al transferului tehnologiei domeniului textil şi care oferă, totodată, orientări corectoare
utilizatorului.
Tricoul este dotat cu un ansamblu de senzori integraţi
în materialul textil care măsoară postura (poziţia), un program informatic constând într-un ansamblu de algoritmi
pentru interpretarea datelor provenite de la senzori şi
un sistem de luare
a deciziilor pentru
a analiza posibilele
pronosticuri pentru fiecare caz.
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R
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N

A

P

8

9
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ORIZONTAL: 1. O soprană ca în pictură!; 2. A declara nul un act — Mare
lac siberian; 3. O literă ca a, e, i... — A
cunoaşte; 4. Prietenul de la Paris — Fiu
arab — Posed; 5. Nota diapazonului —
Care are drept tulpină, un pai; 6. Radical chimic — Măsură pentru lumină; 7.
Substanţă explozibilă — Munte! 8. Calificativ — Aceea (pop.); 9. Pe sine — Unitate metrică de vers antic; 10. Cerere
de pomană.
VERTICAL: 1. De genul cavalerului; 2.
Imită zgomotele şi strigătele; 3. A străluci — Râu în Camerun; 4. Comună în
USA — Umblă cu pluta; 5. A se alătura
unei mişcări — Un duce de Angon; 6. Căruia i s-a recunoscut o calificare; 7. Îţi
aparţine — Diminutiv de la nou — Fluviu în nordul Italiei; 8. Mare amator de
miere! — Sfârşit de basm! — Nu-l vezi,
nu-l simţi, dar fără el nu poţi trăi! 9.
Plată în bucăţi — Bani scoşi de stat; 10.
Care au primit alimente.
CUVINTE RARE: IBN, IBI, OLA, RENE.

După sosirea lui Einstein în America, acesta a fost
rugat să se aranjeze înaintea
apariţiei în public, la care
acesta răspunde:
- De ce, oricum nu mă cunoaşte nimeni!
După câţiva ani, fiind
rugat acelaşi lucru, Einstein
răspunde:
- Nu mai e nevoie, oricum
mă cunoaşte toată lumea!

Problema 119
Mat în două mutări. Albul mută.

Integramă: s, r, secat, nasa, cirus, nica, r, p, cati,
rigiditate, veritabil, marinati, u, lot, deloc, visari,
ati, ti, ani, ed, da, asanata, tipa, ilar, dereticare.
Pag. 36: acompaniat, directiune, main, atlas, in,
tic, iat, nimic, da, a, ic, ordonat, s, cneaz, co, tria,
lauta, rentat, dor, anticipare.
Pag. 37: a) catalizare, icari, acar, maracinari, ip,
ri, asit, lacate, ase, iritata, um, tar, tabara, uterina,
it, rosii, ta, o, arin, tenis. b) clarificat, recapitula, otare, itar, nor, rotata, opinie, rug, li, at, sera,
osanale, an, geti, onu, a, ito, abatut, celeritate. c)
degenerata, afurisenii, rimat, gi, t, acat, nimb, patalamale, aci, ovular, ne, agerime, a, criticat, troica,
uti, acnee, ilic. d) batatoriti, irigatoare, matinal,
ir, ici, crutat, lira, era, a, etena, itic, nazuri, iui, a,
ilari, tu, ri, ati, ain, apetisante.

Alb: T la g5
Negru: R la h4
Alb: T la h3=mat

Rezolvarea:
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Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
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ORIZONTAL:
1. Suflet; 2. Po1
sed — Din tot
sufletul (pl.); 3.
2
Funcţie de artist
3
— Suflet; 4. Personaj biblic sau
4
dulap în ebra5
ică — Camere!
— Sunt; 5. A pi6
sălogi până a-i
scoate sufletul
7
cuiva!; 6. Cuie
8
fără cap! — Acoperământ meta9
lic pe cap; 7.
10
Începutul unei
emisiuni! — Ca
şi aroma! 8. De
formă rotundă — Făcătoare de suflete! 9. Îşi dă sufletul
muncind! — Lucrează în subteran. 10. Stradă mică — Sunt
făcute de cei cu sufletul vândut.
VERTICAL: 1. Cu sau fără suflet; 2. A lua sufletul — Cu
sufletul ieşit; 3. Suflet component al unei ţări; 4. Bis! —
Instrument muzical cu multe fluiere — Început de alfabet!
5. Margine de stofă — Suflet în armată; 6. Suflete (fig.)
— Amar în suflet! 7. Primul zburător — Ilar; 8. Curat — Se
dă de sufletul cuiva; 9. Verbul sufletelor vii — Bucată de
mereorit! 10. Usturoi — Suflet.
1

2

3

1

4

5

6

7

2

3

4

5

8

6

9

7

10

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
1. Stau la spate
sau vin după 1
aceea; 2. Plin 2
de bunăvoinţă;
3. Nucă goală! 3
— Loc de ar- 4 G O M
dere pe timpul
inchiziţiei — În 5
A
copac! 4. Pisc
T
în Armenia — 6
Trage la șaretă 7
O
— Primul între
primii; 5. Metal 8
galben — Lopă- 9
ţică de plug;
6. Circular — 10
Interjecţie de
admiraţie; 7.
Un prinţ rus de operă — Poveste în somn; 8. Cutie! — Enervări; 9. Batjocorit cu vorbe grele — Galben la faţă; 10. Cu
ramuri (pl.).
VERTICAL: 1. Care pîngăreşte (î din i); 2. Referitoare
la cancer; 3. Vârfuri de săgeată! — Localitate în Congo
— Posed; 4. Stăpânitorul Rusiei de altădată — Glorii; 5.
Bine crescut — Raft rupt! 6. Rugăminte — Apăruţi; 7. Bluze
țărănești — Bătut; 8. Prefix de ureche — Merge cu hârleţul;
9. Ca şi tropăit — Livadă (trans.); 10. Nervoşi.
CUVINTE RARE: RAT
1

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

2

3

3
4
5
6

4

A

5

R

6

O

7

N

7

8

8

9

9

10

10

ORIZONTAL: 1. Preludiul dormitorului! 2. Cât vezi cu
ochii, cât auzi cu urechile, cât simţi cu nasul...; 3 Ogradă
— La războiul de ţesut; 4. Noroi — Balenă! 5. Capitala
Republicii Peru — Talent; 6. Copie fidelă; 7. Albi — Substanţă calcaroasă; 8. Afluent al Amazonului — Cele dintâi
iubiri! 9. Unealtă casnică — Taie globul în două emisfere;
10. Rampe de lansare.
VERTICAL: 1. Nu e natural! 2. Naţie, popor — Pe căciula
vinovaţilor! 3. Împărat rus — Monedă muzicală; 4. Ilegală
— Dres la urmă! 5. Parte a fizicii care se ocupă cu studiul
mişcării corpurilor; 6. Incitaţi — Vechiul Do; 7. Apelativ
popular — Zeul chinezilor de azi! 8. Cu etichetă (fem.); 9.
Plasă — Face să râdă; 10. Terenuri de aur!
CUVINTE RARE: TUF, ISA, MAO.

ORIZONTAL: 1. A veni la vorba cuiva. 2. Dumnealui —
Du-te vino (pl.). 3. Fucte dulci zemoase — A veni la rând.
4. Prima femeie venită pe lume — Cai — Calciu. 5. Tăcuţi.
6. Pentru — Copac de zăvoi. 7. A veni ca melcul — Vine
noaptea pe la gene. 8. Loc unde vin caii la păscut — A
veni. 9. Tânăr cu termen redus (armată) — Vine cu Maria,
la biserică! 10. Sfântul cu carul de foc! — Insultă.
VERTICAL: 1. A veni într-un suflet — A veni pe neaşteptate. 2. Vin la şcoală (pl.) — Posed. 3 Vin după fapte. 4.
Oraş legendar — A veni mare (referitor la nivelul apelor).
5. Alungare câinească — Personaj biblic. 6. Pui de os (pop.
pl.) — Eminenţă scurtă! 7. Oţeţită — Judecător în Infern.
8. Unchiul din America — A produce inervaţia unui ţesut. 9.
Frică pe scenă — Vine din ceruri. 10. Dumnealor — Coşuri...
în termeni medicali.
CUVINTE RARE: AVE, UME, SAM.
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De vânzare!

Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română

VILĂ ÎN BUCUREȘTI
Ultracentral - Piața Unirii
Parter+etaj+mansardă+pivniță
Construcție solidă cărămidă și beton.
Garaj, terasă, centrală termică, termopan
Suprafață totală = 250m2

vă invită joi, 14 aprilie 2019,
la Casa Scriitorilor din Tel Aviv, str. Kaplan nr. 6 (sala mare)
la evenimentul

„De pe străzile Iasului,
la misterele hipnotismului”
Dublă lansare de carte cu program muzical

Tel. 0524.88.55.44
Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 07.03.2019
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3,59

3,66

1 euro

4,08

4,16

1 liră
sterlină
1 leu
românesc

4,76

4,85

0,87

0,89

PROGNOZA METEO
7 martie - 9 martie
joi,
7 mar

Zonă

vineri,
8 mar

sâmbătă,
9 mar

Haifa

16°

19°

20°

Nazareth

16°

18°

21°

Tveria

20°

22°

24°

Tel Aviv

18°

20°

22°

Ierusalim

14°

16°

19°

Eilat

23°

26°

27°

Volumul „Băieții de pe strada mare”
de Ernest Hușanu - editura Familia

Vor vorbi:
- Gabi Moscovici, critic literar, despre „Viața evreului din ștetluri în
perioada dramatică a anului 1941”
- Ioana Toff - redactor șef Gazeta Românească despre „Ernest
Hușanu - medicul scriitor, un păstrător al limbii românești frumoase
și curate”
- Cuvântul autorului

***Moment artistic muzical***

Volumul „Nerușinatul doctor Mesmer”
de Alexandru Andy - editura Familia
Vor vorbi:
- Academician Jean Askenasy despre „Doctorul Mesmer - mit sau
realitate”
- Teșu Solomovici despre „Influența operei lui Alexandru Andy în
literatura universală”
- Cuvântul autorului

Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile
Tratație ușoară

Cu ocazia zilei de naștere,
urăm marelui scriitor,

* valorile reprezintă media zilei

ALEXANDRU ANDY,

Specialist, montez
antene de satelit
pentru toate
programele românești
din pachetele DOLCE.
Profesionalism, servicii
de calitate, garanție.

LA MULTI ANI!
ASILR

Peste 50 de programe românești

RAFI: 0509-656.634
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Alexandru Andy

NOU LA EDITURA FAMILIA!

Nerușinatul
Doctor Mesmer

Băieții
de pe Strada Mare
Volumul de față este un buchet de
schițe ce înfățișează viața unei familii de evrei din Ștefănești, un ștetl tipic evreo-moldovenesc, văzută prin
ochii unui puști, autorul de astăzi al acestei cărți.
Din această cauză, povestirile au o încărcătură emoțională ce se transmite cititorului care trăiește întâmplările băieților de pe Strada Mare la intensitate maximă.
Sunt acei ani grei pentru evrei, premergători celui de Al
Doilea Război Mondial, în care niște copii, care nu ar fi
trebuit să aibă altă grijă în afară de joacă, sunt nevoiți
să înfrunte realitatea crudă a antisemitismului ce se răspândește în jurul lor.

Cartea, veselă și tristă, e plină de tâlc și are pe acel
vino-ncoace specific autorilor de succes care te face să
nu o mai lași din mână până la final. În plus, volumul
este ilustrat cu fotografii originale, făcute în anii �30,
care sunt astăzi dovada că în micul târg de provincie
Ștefănești, evreii trăiau în pace și bună înțelegere cu
toată lumea până când valul prigoanei i-a lovit năprasnic, dezrădăcinându-i de pe meleagurile natale.

Ați fost vreodată hipnotizați?
Veți fi acum de noua carte a lui
Alexandru Andy!

Ernest Hușanu

Alexandru Andy

Băietii de
pe Strada
Mare

Cartea, veselă
și tristă, e plină de
Editura Familia
tâlc și are pe acel
vino-ncoace specific autorilor de
succes care te face să nu o mai lași din mână
până la final.

Alexandru Andy ● Nerușinatul Doctor Mesmer

Dr. Ernest Hușanu este un autor
de prestigiu din Israel. Cărțile sale
circulă atât în Țara Sfântă cât și în
România sau pe alte meleaguri iar
scrierile îi sunt foarte apreciate și
căutate de cititori.

Ernest Hușanu • Băieții de pe Strada Mare

Volumul este un
buchet de schițe
ce înfățișează viața
unei familii de evrei
din Ștefănești, un
ștetl tipic evreomoldovenesc, văzută prin ochii unui
puști, autorul de
astăzi al acestei
cărți.

Nerușinatul Doctor Mesmer

Înger sau
demon?
Doctorul Mesmer
- inventatorul
hipnozei
și autorul celui
mai uluitor
scandal
din istoria
medicinei!

Editura Familia

Cititorii pot procura
„Băieții de pe Strada Mare” direct de la
autor, sunând la tel. 0773312304

Cititorii pot procura
volumul, sunând la editură la tel.
0524-716004

Au mai rămas câteva exemplare din
cartea fenomen

Cetățenia română se obține rapid
și fără bătăi de cap!

Cromatica Fericirii
de Magdalena Brătescu

Un roman captivant, povestea
a două femei văduve care trec
atât prin rutina zilnică cât și prin
întâmplări fascinante.
„Pentru unii, fericirea e intangibilă,
e doar o căutare, o aspirație.
Pentru alții, e la fiecare pas
și în fiecare ungher; se naște din
nimic” - Magdalena Brătescu.

Cartea poate fi procurată de la autoare,
sunând la tel. 08-9493688

„EZRAHUT”

Birou specializat în obținerea de
cetățenii europene și revendicări
vă stă la dispoziție în
Ramat Gan, str. Jabotinski nr. 5
Tel/fax. 03-6429809 sau 0587-272446
sau email: ezrahut297@gmail.com
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