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MARŞUL VIEŢII
pe pământul României
28.06.2019 - 05.07.2019
IASI – PIATRA NEAMȚ – BOTOȘANI –
DOROHOI – BUCECEA – DĂRĂBANI
Primăria Municipiului Iași, la inițiativa Rabinului
Iosef Wasserman, organizează în colaborare cu
agenția de turism „Free Tours” a cincea ediție a
proiectului „Marșul Vieții”, marcând comemorarea
a 78 de ani de la Pogromul de la Iași
și 79 de ani de la Pogromul din Dorohoi.
Participanții vor avea parte de un program complex și
emoționant sub îndrumarea rabinului Iosef Wasserman.

Pachetul de înscriere conține:
• Bilete de zbor • Cazare la hotel Internațional în
Iași și la hotelul Belvedere la Botoșani în regim
de demipensiune • Deplasare cu autocar cu aer
condiționat • Ghizi specializați din Israel și din
România • Vizite cu intrare gratuită la obiectivele
turistice conform programului • Preț înscriere
4660 de șekeli (reduceri pentru membrii Tzevet și
profesori); Se poate plăti în 3 rate
Organizatori și responsabili de realizarea
proiectului agenția „Free Tours”
Înscrieri la telefoane: 073-2380722 (Ilan);
073- 2380721 (Doris);

Cetățenia română se obține rapid
și fără bătăi de cap!

„EZRAHUT”

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

ION CRISTOFOR

Detalii la rabin I. Wasserman: 0547-696377
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LA MULTI ANI!
cu multă sănătate și bucurii!
Dragoș și Ioana
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Netanyahu la putere
Preşedintele statului, Reuven Rivlin, l-a însărcinat pe Benjamin
Netanyahu să formeze viitorul guvern, în urma alegerilor
legislative de pe 9 aprilie

Î

n cadrul unei ceremonii transmise
în directe la televiziune, preşedintele Rivlin i-a spus lui Netanyahu că
în urma consultărilor cu liderii partidelor alese în noul Knesset „65 de
deputaţi (din 120) v-au recomandat”.
„Este a cincea oară când sunt însărcinat să formez guvernul Israelului.
Nu există un privilegiu mai mare în
viaţa democratică”, a spus Netanyahu.
Coaliția de 65 de locuri cuprinde
Likud (35 de locuri), Shas (8), Iudaismul Unit al Torei (8), Uniunea Partidelor de Dreapta (5), Israel Beitenu
(5) și Kulanu (4).
Opoziția va include Albastru - Alb
(35), Muncii (6), Hadash-Ta’al (6),
Meretz (4) și Ra’am-Balad (4).
Premierul desemnat va avea 28 de
zile la dispoziţie pentru a se înţelege
cu partenerii săi privind un acord de

guvernare. Termenul poate fi prelungit cu 14 zile.
Dacă va reuşi să formeze viitorul
guvern, Netanyahu, în vârstă de 69 de
ani, va beneficia de un al cincilea mandat de prim-ministru. La putere fără
întrerupere din 2009 şi timp de 13 ani
în total, dacă se pune la socoteală un
precedent mandat din perioada 19961999, el va depăşi în iulie recordul de
longevitate a lui David Ben Gurion,
părintele fondator al Statului Israel.

Pesah cu soldaţii
Preşedintele israelian Reuven Rivlin a sărbătorit vineri ritualul
de Seder Pesah cu Şeful de Stat Major Tzahal, Lt. Gen. Aviv
Kochavi şi 400 soldaţi din 35 ţări, soldați fără familii în Israel

L

uând cuvântul
la Seder,
Rivlin a spus:
„Sunt încântat
să sărbătoresc
această seară
festivă cu voi,
dragi soldaţi.
Strămoşii noştri
au aniversat primul Pesah în timp
ce părăseau Egiptul în drum spre
Israel şi acest eveniment a marcat
trecerea noastră de la robie la libertate. Astăzi, Pesah e o sărbătoare în
care familiile se strâng la masa de
Seder. Suntem familia voastră şi voi
sunteţi familia noastră. Sunteţi par-

te din noi iar noi
suntem ai voștri.
Libertatea nu
se obţine peste
noapte. Libertatea e un efort
susţinut – spiritual şi fizic. Şi în
prezent trebuie
să ne protejăm
libertatea şi dreptul de a trăi în statul israelian. Din această cauză încă
avem nevoie de o armată puternică.
Fiecare din voi provine dintr-un mediu diferit. Dar toţi aveţi în comun
faptul că aţi ales să vă dăruiţi spre
folosul poporului evreu şi al statului
israelian”.
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Premierul „evreilor
și al non-evreilor
deopotrivă”
În cadrul unui fastuos eveniment
de aniversare a victoriei la alegeri,
premierul a jurat că va fi liderul celor
care l-au votat și al celor care nu l-au
votat, a atacat presa și s-a lăudat că
a primit mesaje de felicitare de la
liderii arabi, toate acestea pe fondul
melodiilor cântate în cinstea lui de
vedetele israeliene de muzică pop

L

uând cuvântul la Centrul Internațional
de Conferințe din Ierusalim, premierul
Benjamin Netanyahu – înconjurat de mem-

brii partidului său Likud – a spus: „Suntem
în ajunul formării unui nou guvern și voi fi
prim ministru pentru toată lumea. Cei ce
m-au votat și cei ce nu m-au votat. Vreau
ca oricine din societatea israeliană, evreii
și non-evreii deopotrivă, să facă parte din
povestea de succes denumită Statul Israel și
vreau ca toată lumea să se bucure de prosperitate și progres”.
În continuare, premierul a adăugat că nu
a fost deranjat de „amenințările explicite”
lansate de experții politici din presă. „Nu
mă tem și nu voi fi intimidat de presă,” a
spus Netanyahu.
Evenimentul a debutat cu melodia „My
Love” (Dragostea mea), interpretată de vedeta pop israeliană în vârstă de 24 ani, Eden
Ben Zaken, pentru Netanyahu (69 ani) și
soția lui Sara. „Sunt încântată să mă aflu
aici și vreau să vă felicit pentru victoria la
alegeri; îi aveți pe cei ce vă iubesc”, i-a spus
cântăreața lui Netanyahu, după terminarea
piesei.
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Aranjamentele Vulpoiului Șef

ata, alegerile au trecut și după
Netanyahu a venit din nou... Netanyahu. Agitație mare, campanii
electorale, acuzații și alianțe, iar într-un
final... avem același final. După câștigarea
alegerilor de către alianța de dreapta a Likudului, președintele Reuven Rivlin l-a
însărcinat pe Benjamin Netanyahu să formeze noul Guvern. Sau vechiul Guvern
pentru că oamenii, miniștrii vor fi aceiași,
mai mult sau mai puțin. Poate vor apărea
câteva figuri noi și cu siguranță nu vor intra în componența Guvernului aceia care
îi stăteau lui Bibi ca un ghimpe în pantof.
Primul ministru a folosit pe tot parcursul campaniei electorale o tactică care
sugera că există nenumărate conspirații împotriva sa, că forțe politice rivale fac totul,
inclusiv influențează poliția și justiția, ca
să-i fie potrivnice. De aceea, în discursul
său de numire a lui Netanyahu ca formator
al Guvernului, președintele Rivlin i-a adus
premierului o importantă critică.
„Noi și ei” s-a terminat. De acum înainte, este doar „noi”, a spus Rivlin, întorcându-se spre Netanyahu, care părea că
joacă pe cărbuni fierbinți de nerăbdare
ca președintele să termine să vorbească.
„Acum este momentul să nu mai luptăm
cu ei și să ne redobândim credința în noi.
Să luptăm pentru casa noastră, un loc în
care laici, religioși, ultra-ortodocși, evrei și
arabi, de stânga sau de dreapta, să avem cu
toții locul nostru ca parteneri egali”, a spus
președintele.
Dar povestea lui „noi și ei” este departe de a se sfârși. Cei familiarizați cu
declarațiile lui Netanyahu știu foarte bine
că acest „vulpoi politic” nu spune nimic
la întâmplare. Comentariile premieruluila celebrarea victoriei Likud au sugerat că
intenționează să îl numească pe Yariv Levin
drept ministru al justiției. A fost aproape
un angajament că acest apropiat al primului ministru să meargă la ministerul cel
mai „fierbinte”, din punctul de vedere al
lui Netanyahu.
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Singurul care îi ține piept lui Netanyahu este fostul ministru al apărării, Avigdor
Lieberman, conducătorul partidului Israel
Beiteinu. De altfel, retragerea lui Lieberman din coaliție a dus la declanșarea alegerilor anticipate iar acum numărul de voturi obținute de acest partid îl împiedică pe
Netanyahu să formeze Guvernul fără fostul
ministru al apărării. Deocamdată aceasta
este singura problemă pe care o are Netanyahu: fără Lieberman, nu poate forma
Guvernul.
Ce vrea Liberman este un portofoliu
de ministru, poate chiar două și aprobarea legislației privitoare la efectuarea serviciului militar de către ultrareligioși. El
încearcă să atingă aceste obiective prin
amenințări și Likudul își amintește cum
după alegerile din 2013, Lieberman a ales
să intre în opoziție, în ciuda garanțiilor pe
care le-a primit.
Cu cât mass-media îl prezintă pe Liberman ca pe cineva care ar putea să torpileze
înființarea guvernului, cu atât puterea lui
de negociere va fi mai mare și șansele ca să
fie următorul prim ministru, devin reale.
Va fi găsită o soluție la solicitările lui Lieberman? Când e vorba de Netanyahu, nu
mă mai îndoiesc de nimic. Primul ministru
are abilități politice de excepție, reușește
să iasă învingător atunci când îl crezi căzut la pământ. Cât o să mai reușească, nu
știu. Dar nu cred că Lieberman este o piatră de netrecut pentru vechiul, noul prim
ministru.
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Împreună – Be Iahad
„Împreună, originarii din România, israelieni cu rădăcini românești, cu
toții simțim România aproape, chiar în sufletul nostru.” (Dragoş Nelersa)

C

ea mai importantă manifestare a
comunității originarilor din România, „Omul Anului - Cartea Anului 2018”, a
fost un succes. Zeci de mesaje
de felicitare au „curs” spre organizatori, într-o sărbătoare a
alialei românești.
Scriitorii, membri ASILR,
pot fi fericiți că au avut parte de
un eveniment remarcabil care
a început în ziua de 16 aprilie când o delegație a vizitat
Orașul Sfânt - Ierusalim. Vizita a început la Așezămintele
Românești unde Superiorul
Așezămintelor Românești,
Arhimandritul Teofil Anăstăsoaie a întâmpinat oaspeții
veniți din România. După
momente de bucurie spirituală, delegația a pornit însoțită
de secretarul Așezămintelor
Românești, Nicoleta Gogean
într-un periplu prin cetatea
veche a Ierusalimului.
La ora 13:00 delegația
formată din Ministrul Pentru Românii de Pretutindeni,
Natalia Intotero, președintele
ASILR, Dragoș Nelersa, ra-

rii. Oficialii români, însoțiți
de rabinul comunității, I.
Wasserman, au avut posibilitatea să cunoască locurile
sfinte ale iudaismului, să
pună întrebări și să primească explicații pertinente și să se
roage și să pună un bilețel în
Zidul Plângerii.
Ziua s-a încheiat cu o
vizită la kibuțul Ramat Rachel, unul dintre ultimele
așezăminte de gen în care
comunitatea trăiește după
primele reguli de înființare a
kibuțurilor.

*

A doua zi, ziua Galei de
Premiere, a fost una cu adevărat specială. Sala de festivităţi
binul I. Wasserman, dir. ICR etenie, viceprimarul capitalei a sediului central al Mișcării
Tel Aviv, Cleopatra Lorințiu, a invitat delegația română Kibbutz din Tel Aviv, proconsilier av. Orlando Culea, să viziteze celebra terasă a iectată de arhitectul Shmuel
consilier politic Oana Tudo- primăriei de unde se poate Mestechkin și inaugurată în
sie, însoțiți de presă, au fost admira Orașul Sfânt în toată 1969, a găzduit miercuri,
17 aprilie, cea de-a XI-a gală
primiți de viceprimarul Ie- splendoarea lui.
rusalimului, Yossi Deutsch.
Vizita a continuat printr- de decernare a premiilor
Desfășurate în sala mare de o deplasare la Zidul Plânge- „Omul anului - Cartea anului 2018”, eveniment orgaconsiliu a prinizat de ASILR, cu sprijinul
măriei capitalei,
Ambasadei României la Tel
discuțiile s-au axat
Aviv, al Centrului Cultural
pe îmbunătățirea
Israeliano-Român, al Funrelațiilor bilateradaţiei pentru Promovarea
le dintre cele două
şi Dezvoltarea Iudaismului
țări și pe intensiRomân în frunte cu rabificarea schimnul comunității, rav. Iosef
burilor culturale
Wasserman, al Organizaţiei
dintre România
Natalia Intotero, Yossi Deutsch
Unitare a Originarilor din Roși Israel. Ca semn
și rav. I Wasserman pe terasa
mânia (AMIR) condusă de dl.
de prețuire și priprimăriei capitalei
ministru Micha Harish. Anul
acesta, galele de
Vizită la Zidul Plângerii sub îndrumarea
premiere „Omul
rabinului I. Wasserman
Anului” și „Cartea Anului” s-au
desfășurat sub
sloganul „Împreună – Be Iahad”. Parteneri
Primăria Ierusalim.
Alături de viceprimarul Yossi Deutsch

Arhimandritul Teofil Anăstăsoaie
își binecuvântează oaspeții
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Apeluri la escaladare

Schimb de focuri

Forţele islamice din districtul Ramallah, organismul suprem
de coordonare a organizaţiilor Autorităţii Palestiniene, se
opun oricărei propuneri de reluare a negocierilor bilaterale
directe cu Israelul

Tzahalul a atacat vineri cu tancuri şi
avioane mai multe poziţii ale Hamas,
ca răspuns la tirurile venite dinspre
Fâșia palestiniană care au vizat trupe
israeliene dispuse de-a lungul frontierei

Î

ntr-un comunicat recent,
„forţele naţionale şi islamice”
au făcut un apel la punerea în
aplicare a deciziilor Consiliului
Naţional Palestinian şi a Comitetului Central al Organizaţiei de
Eliberare a Palestinei care se opun
oricărui aranjament sau dialog politic cu partea israeliană.
Vorbitorii au susţinut transferul

„problemei palestiniene” la Naţiunile Unite, în scopul punerii în
aplicare a „rezoluţiilor internaţionale cu privire la protejarea internaţională a poporului palestinian

până la sfârşitul ocupaţiei şi facilitarea realizării tuturor drepturilor
sale fără excepţie.”
Forţele naţionale şi islamice au
îndemnat de asemenea la participarea în masă la demonstraţii pentru susţinerea prizonierilor arabi şi
continuarea activităţilor populare,
inclusiv demonstraţii contra sediilor Crucii Roşii.
Forţele naţionale şi islamice au declarat vineri o zi
de escaladare
a situaţiei din
zonă la toate
punctele de
fricţiune cu Israelul în semn
de protest faţă
de cea de-a
71-a aniversare
a zilei Nakba,
când partidele arabe nu au reuşit
să distrugă statul israelian abia
format şi aniversarea transferului
ambasadei americane la Ierusalim.

Î

ntr-un comunicat, armata israeliană a precizat că nimeni nu a fost rănit în urma acestor
acţiuni.
Surse de securitate palestiniene din Gaza au
declarat că tirurile israeliene au lovit posturi
de observare militare în trei locuri de-a lungul
frontierei. Aceleaşi surse au indicat că nu au
cunoştinţă ca cineva să fi fost rănit de partea
palestiniană.
De mai bine de un an, numeroşi palestinieni
se adună cel puţin o dată pe săptămână de-a
lungul „gardului de securitate” între Fâşia Gaza
şi Israel pentru a protesta împotriva blocadei
instituite de către Israel şi pentru a revendica
dreptul de a se întoarce în locurile de unde,
susțin ei, au fugit sau au fost izgoniţi după crearea Statului Israel în 1948.

Granițe închise
Tzahalul a anunțat că punctele de trecere spre Cisiordania și
Gaza rămân deocamdată închise pentru întreaga perioadă de
Pesah, așa cum se întâmplă în timpul tuturor marilor sărbători

F

rontiera se va deschide sâmbătă, 27 aprilie, la ora 12. Se
vor face excepții pentru cazurile umanitare care vor primi autorizație doar de la coordonatorului activităților
guvernamentale din Teritoriii, afiliat Ministerului Apărării.
Închiderea afectează zeci de mii de palestinieni care lucrează legal în Israel zilnic, majoritatea în construcții și la
întreținere. Măsura, luată în timpul vacanțelor evreiești, este
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o procedură
de rutină,
destinată atât
prevenirii
tentativelor
de atac terorist în Israel, cât și pentru a permite personalului
de securitate să sărbătorească.
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Casă demolată

Ș

Săptămâna trecută, trupele Tzahal au demolat locuința
teroristului din Cisiordania care, acum patru luni, a comis un
atac armat soldat cu moartea unui nou-născut

apte oameni au fost răniți în
atacul comis de Salah Barghouti, pe 8 decembrie 2018, la
intersecția de lângă așezarea Ofra.
Printre victime s-a aflat Shira
Ish-Ran, o femeie însărcinată în
șapte luni care a fost nevoită să nască prematur băiețelul, după ce ea și
soțul ei, Amichai, au fost loviți de
gloanțe. Bebelușul, Amiad Israel, a
supraviețuit doar trei zile. Ulterior,
Hamas a confirmat că în spatele atacului a fost Barghouti. Teroristul a fost
împușcat mortal la cinci zile după atac
de către trupele armate.
Casa teroristului din satul situat la
nord de Ramallah a fost demolată de
soldații Tzahal în cooperare cu Poliția
de Frontieră și Administrația Civilă.
Locuința fratelui lui Barghouti, Asam,
comandantul celulei teroriste din spatele atacului armat din Ofra și a unui atac

mortal asupra soldaților Tzahal, comis
după câteva zile, a fost demolată în luna
martie.
Doi soldați Tzahal, Sergentul Major
Yuval Moryosef (21 ani) din Ashkelon
și Sergentul Yosef Cohen (19 ani) din
Ierusalim au fost uciși în atacul de la
intersecția Givat Assaf. Asam Barghouti a fost arestat la locuința unuia din
asociații săi în localitatea Abu Shahidam, aproape de satul său.

Fără finanțare
americană
Agenția Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internațională,
responsabilă de ajutorul civil,
se pregătește să concedieze
majoritatea personalului
său local, deoarece ajutorul
american pentru civilii
palestinieni este reziliat

U

SAID intenționează să pună
pe liber 85% din personalul său local în misiunile sale
din Cisiordania și Fâșia Gaza, fiind

Ierusalimul pentru toți

Autoritățile israeliene au anunţat că vor permite creştinilor
din Fâşia Gaza să viziteze Ierusalimul şi Cisiordania pentru
sărbătorile de Paşte

D

ecizia a
fost luată
pe baza recomandării oficialilor din securitate, a
declarat un purtător de cuvânt al guvernului israelian.
Elias Jelda, un
purtător de cuvânt
al comunităţii creştine din Gaza a declarat vineri că „nu am fost informați
oficial că ni se permite să călătorim în
Ierusalimul de Est şi în Cisiordania”, a
spus el, adăugând că poziţia israeliană
este „încă neclară”.
Joi, el a declarat că numai 200 de
permise au fost acordate creştinilor din

Gaza cu vârste de
peste 50 de ani să
viziteze Iordania,
dar nu Ierusalimul
sau Cisiordania.
„Nu am cerut să
mergem în Iordania, am vrut să ne
ducem la Ierusalim
şi să ne rugăm aco-

lo”, a adăugat Jelda.
Comunitatea creştină din Gaza numără aproximativ 1.000 de persoane.
De obicei, ele primesc din partea Israelului între 400 şi 500 de permise pentru a vizita Ierusalimul şi Cisiordania
de două ori pe an, în timpul Paştelui şi
Crăciunului.
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vorba de aproximativ 300 de persoane. Marea majoritate a muncitorilor
erau palestinieni alături de un număr
mic de evrei.
USAID a acordat palestinienilor
mai mult de 5,5 miliarde de dolari
pentru programele de infrastructură,
sănătate, educație, guvernare și ajutor umanitar începând cu anul 1994,
toate destinate sprijinirii eventualei
creări a unui stat independent. De la
preluarea mandatului, președintele
american Donald Trump a redus
ajutoarele pentru palestinieni, inclusiv tot sprijinul acordat agenției
ONU pentru refugiații palestinieni
și aproape 200 de milioane de dolari
alocate programelor umanitare din
Cisiordania și Gaza.
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Acad. prof. dr. Jean Askenasy

V

Tableta zilei

izionarul Winston Churchill a numit Islamul „cea
mai retrogradă forță din lume” comparând Koranul cu „Mein Kampf ”. Această viziune a fost totuși
parțială, deoarece nu a imaginat că arma uterină a islamistelor, fiind superioară forței atomice, va instaura „Califatul
Islamic” pe planeta pământ.

O pagină de istorie din anul 4100
Prima pagină a cărților de istorie de liceu începe cu fraza:
faza finală a islamizării Europei a avut loc în anul 2100. Primul stat european eliberat a fost Francistan, în jurul anului
2050. De menționat din această perioadă „Incendiul de la
Notre Dame” care este simbolic pentru căderea barbarismului catolic. La câțiva ani după, a fost mutată capitalei
Francistanului de la Parisul decadent, la Marsilia. Noua
capitală avea, la data eliberării de către forțele jihadului,
300 de minareturi care-l slujeau pe profetul Muhamad, în
ciuda opoziției arhiepiscopului de tristă amintire, israelitul
Lustiger, prieten cu blestematul papă polonez de la Vaticanul
distrus de forțele eliberatore odată cu nașterea Italistanului.
Din aceeași perioadă, lumea capetelor descoperite ale
femeilor a fost definitiv înlocuită cu „cafie-le negre” și respectul față de ALAH AGBAR a fost restabilit. Moscheile din
fiecare cap de stradă, sub controlul supermoscheei din fiecare oraș, permite desfășurarea rugăciunilor în deplină conformitate cu Koranul profetului. Execuțiile publice ale homosexualilor din piața centrală, în fiecare sâmbătă dimineață
marchează momentele de extaz jihadic. Delegațiile Holandistanului, Suedistanului și Belgistanului își dispută dreptul
de a fi prezenți anual la Mecca. Toate instanțele de judecată ale Tribunalelor Sharia organizate pe sectoare și până la
tribunalul suprem sunt conduse de o legislație islamică în
care crimele capitale sunt Cartesianismul, Volterianismul și
Einsteinismul, care se pedepsesc cu moartea prin decapitare.
Israelul cu o populație de 50 de milioane de cetățeni este
asediat de 1000 de ani, fără a putea fi ocupat. Își are toate
rezervele pe planetele din jur, inclusiv Luna, pe care islamul
nu are acces. Califatul are în program ocuparea Israelului și
exterminarea întregii populații, inclusiv a celor 10 milioane
de criminali arabi trădători.
La ultimul congres internațional al Jihadului, s-a discutat problema necesității învăţământului istoriei. Perioada
creștină de la anul 0 la 2000 în școli îngreunează gândirea
copiilor cu lucruri inutile; a fost exclusă din program. În
cazuri excepționale și pe răspunderea conducerii, poate fi
aprobat un curs scurt.
P.S. Thilo Sarrazin în cartea sa „Germania se desființează”,
a provocat un adevărat șoc printre germani. Să nu uităm că
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││││PARALELE

upă un concert de excepție al orchestrei simfonice din Haifa, dirijată de Vag Papian interpretând
Simfonia nr. 1 de Schuman, Berlioz, o piesă ungară, am putut să ascult concertul meu favorit interpretat
la vioară de Michael Shachman. Mă refer la concertul în do
major al compozitorului P. I. Ceaikovski, concert de vioară,
piatră de încercare foarte serioasă (precum concertul de N.
Paganini) care a avut interpretări nostalgice începând cu:
violoniștii David Oistrah, Iascha Heifetz, Jashua Bell, Janine Jansen, Itzhak Perlman. Entuziasmul meu (bine dozat)
a fost însă redirecționat spre un copil de 16 ani. Un băiat
mare care studiază de la 6 ani alături de alți trei frați, în
clasa profesorului și a tatălui lor, Hagay, aici în Israel, în
inima noastră. E o mândrie deosebită să asculți asemenea
concert primit de public cu aplauze puternice. Copilul nostru a cântat chiar și o piesă solo a lui Fritz Kreisler.
Talent precoce, Michael a interpretat și studiat alături
de Ivri Gitlis, Itzhak Perlman, Șlomo Minsk, primind numeroase premii și elogii aici și în străinătate. Sunetul viorii
este absolut ieșit din comun, plin, viguros, impecabil, fără
a se simți diferența față de virtuoși cunoscuți și ascultați pe
toate undele; nu pot decât să-i urez o carieră fructuoasă. Sămi exprim dorința ca acei ca el să fie scutiți de armată, pentru ca degetele lui să
nu fie tocite de arme
purtate în mână sau,
să fie nevoit ca și alți
talentați soliști să
plece din țară! Miam amintit de fetele
mele care au studiat
vioara în România și
apoi au ajuns soldate
în armată după Alia!

Germania reprezintă bastionul economic al Europei.
Geert Wilders, presedintele Partidului Libertații din
Olanda, membru al Parlamentului olandez” a cutremurat
Senatul SUA prin discursul său: „Mahomed a fost un șef de
bandă, un asasin, un pedofil și a avut mai multe căsătorii în
același timp. Tradiția islamică ne povestește cum s-a luptat
el în bătălii, cum și-a omorât dușmanii și chiar cum execută
prizonieri de război. Mohamed însuși a masacrat tribul iudeu
al lui Banu Qurayzah. Să nu încerce nimeni să vă păcălească
cu faptul că islamul ar fi o religie cu un Dumnezeu și o lume
de apoi cu 72 de fecioare. În esență, Islamul este o ideologie
politică.
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Felicitările lui Macron

Planul de pace va fi
prezentat până la
începutul lunii iunie

Președintele francez, Emmanuel Macron, l-a felicitat
printr-o scrisoare, săptămâna trecută, pe premierul
Benjamin Netanyahu pentru victoria sa electorală și și-a
exprimat speranța că noul guvern israelian va lucra la o
soluție „cu două state”

Consilierul Casei Albe, Jared Kushner,
a îndemnat miercurea trecută un grup
de ambasadori să-și păstreze „mintea
deschisă” în legătură cu apropiata
propunere de pace în Orientul Mijlociu a
președintelui Donald Trump și a spus că ea
va presupune compromisuri de ambele părți

„

Franța are o relație cu
Israelul, caracterizată
de o prietenie extraordinară. Vom colabora cu
noul guvern israelian pentru a extinde cooperarea
în fiecare domeniu și vom
continua dialogul privind
problemele regionale și de securitate”, a declarat într-o declarație
publicată vineri, Ministerul de
Externe al Franței.
„Franța speră, de asemenea,
că formarea unui nou guvern va
permite revigorarea decisivă a
procesului de pace din Orientul
Mijlociu și obținerea unei soluții
pentru două state, Israelul și Pa-

lestina, pentru ca acestea să trăiască alături, în pace și securitate”, a
adăugat declarația.
Cancelarul german Angela Merkel l-a felicitat și ea la rândul său
pe Netanyahu pentru victoria sa în
alegeri și, în mod similar, a declarat
că Germania consideră că soluția
cu două state este soluția potrivită
pentru conflictul arab-palestinian.

K

ushner a spus că planul de pace va fi prezentat după ce Israelul va forma o coaliție
de guvernare după victoria electorală a
premierului Benjamin Netanyahu și după luna
sfântă de Ramadan a musulmanilor, care se termină la început de iunie. „Va trebui să căutăm toți
compromisuri rezonabile care să permită realizarea păcii,” a spus Kushner.

Comunicat de presă
Guvernul român a aprobat Memorandumul pentru
înfiinţarea postului de ataşat pe probleme de muncă şi
sociale în cadrul Ambasadei României în Statul Israel,
necesar pentru clarificarea procesului de acordare de
indemnizaţii supravieţuitorilor Holocaustului, precum
şi pentru gestionarea situaţiilor cu care se confruntă
cetăţenii români pe teritoriul Statului Israel

D

ecizia a fost luată în urma
solicitărilor primite în
cadrul întâlnirilor cu
reprezentanţii World Jewish Restitution Organisation (WJRO)
din 9 mai 2018 şi din 19 februarie
2019, când unul dintre subiectele
abordate a fost cel al procesului de
acordare de indemnizaţii supravieţuitorilor Holocaustului.
În cadrul Ministerului Muncii
şi Justiţiei Sociale, funcţionează
Corpul ataşaţilor pe probleme de
muncă şi sociale, care asigură re-

prezentarea ministerului în cadrul
misiunilor diplomatice ale României în străinătate.
Personalul desemnat în calitate de ataşat pe probleme de
muncă şi sociale are următoarele
atribuţii:
a) susţinerea şi protejarea
intereselor lucrătorilor români în
străinătate;
b) promovarea mobilităţii
lucrătorilor în străinătate;
c) informarea lucrătorilor
asupra riscurilor muncii ilegale.
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Kushner, unul din principalii arhitecți ai propunerii de pace, care e căsătorit cu fiica lui Trump,
Ivanka, a vorbit în fața a 100 ambasadori din toată
lumea la Casa Blair, casa prezidențială de oaspeți
aflată peste drum de Casa Albă.
Propunerea are două componente majore:
o parte politică ce abordează chestiuni politice
importante, ca statutul Ierusalimului și o parte
economică menită să-i ajute pe palestinieni săși consolideze economia. E neclar dacă planul va
propune direct crearea unui stat palestinian, principala cerere a palestinienilor.
În timpul discursului, Kushner a insistat pe
ideea că planul de pace al lui Trump e axat în principal pe pachetul economic, dar a precizat că și
componenta politică e „foarte detaliată”. El a spus
că planul va presupune concesii de ambele părți,
dar nu va pune în pericol siguranța Israelului.
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Datoria guvernului

Va plăti impozite

Contabilul General al Ministerului de Finanţe, Rony
Hizkiyahu, a publicat lunea trecută raportul de gestionare
a datoriilor pentru anul 2018 din care reiese că datoria
guvernului a crescut cu 40 miliarde şekeli în 2018

P

rin urmare, raportul între datorie şi PIB a crescut pentru
prima oară din 2009 încoace.
Printre motivele invocate de Ministerul de Finanţe pentru această creştere s-au numărat „schimbările din
variabilele de pe piaţă, conduse de
Rony
o depreciere substanţială a şekelului
Hizkiyahu
faţă de dolar şi Euro şi o creştere a
ratei inflaţiei faţă de anii anteriori”.
Ministerul de Finanţe a subliniat că, în ciuda creşterii datoriei ţării
în 2018, Israelul e încă bine situat la nivel mondial prin reducerea
raportului datorie publică-PIB după criza financiară globală, cu o
scădere cumulată de 13,6% din 2009 până în prezent. Totodată, Ministerul de Finanţe consideră că dacă raportul va continua să crească
în 2020, atitudinea agenţiilor de rating faţă de Israel se va schimba.

Tribunalul districtual central din Lod a
respins recursul formulat de modelul
israelian Bar Refaeli, care a fost depus în
urma unei ordonanțe din partea autorităților
fiscale care o obliga să plătească impozite
Israelului pentru milioane de dolari obținute
din venituri în străinătate

D

acă decizia Curții nu este anulată de Curtea
Supremă a Israelului, Refaeli va fi obligată
să plătească impozite aferente la aprox. 16
milioane de șekeli (4,45 milioane de dolari) din veniturile obținute în
străinătate.
Rafaeli a susținut
că a stabilit o „viață
de familie” în străinătate pentru anii
în cauză și, prin urmare, nu ar trebui
Bar
să plătească.
Rafaeli

Atac terorist dejucat

Mormântul Patriarhilor

Poliţia de Frontieră Israeliană a dejucat
sâmbătă dimineaţa o tentativă de atac
terorist la intersecţia Tapuah din Shomron

Zeci de mii de evrei au vizitat Mormântul Patriarhilor
din Hevron de Hol Hamoed Pesah

T

eroristul, un arab din Autoritatea Palestiniană,
în vârstă de aproximativ 20 ani din oraşul Sanniriya, a sosit la faţa locului înarmat cu un cuţit.
Ofiţerii postaţi în zonă au observat comportamentul
suspect al
bărbatului
şi au început să alerge
după el. Un
poliţist de
la faţa locului a sesizat
operaţiunea
de urmărire
şi a blocat
calea suspectului cu o maşină de patrulare.
În acel moment, suspectul a scos un cuţit şi a încercat să deschidă portiera maşinii pentru a-l înjunghia pe
ofiţer. În replică, ofiţerul l-a împuşcat pe suspect, rănindu-l. Nimeni altcineva nu a mai fost rănit în incident.
Potrivit declaraţiilor spitalului Beilinson din Petah
Tikva, teroristul a sosit acolo în stare gravă.

10

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

L

uni şi marţi, întreaga peşteră a fost deschisă pentru evreii
care au fost păziţi de Poliţia de Frontieră şi de soldaţi
Tzahal din Brigada Yehuda.
Pregătirile pentru sosirea mulţimilor au durat câteva săptămâni şi au constat în evaluări ale situaţiei, aprobări de programe,
exerciţii de simulare şi practici de instruire.
Sute de soldaţi şi angajaţi ai poliţiei au luat parte la asigurarea
protecţiei pe durata evenimentelor. Circa 25.000 oameni au luat
parte la diverse tururi ale locurilor sfinte şi cartierelor evreieşti,
adunări pentru rugăciune şi tururi ale Mormântului Patriarhilor.
De Chol Hamoed Pesah Mormântul Patriarhilor a fost deschis de la 4:00 AM la 10 PM. Persoanele cu arme asupra lor nu
au avut loc să intre la Mormântul
Patriarhilor.
Poliţia Israeliană a făcut apel
către vizitatori să
se supună ordinelor forţelor de
securitate de la
faţa locului şi să
le lase să-şi facă
treaba.
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Îndemn la „o minte deschisă”
Ambasadorul Israelului la ONU a declarat săptămâna trecută
că el crede că guvernul său nu va lua nicio măsură cu privire
la anexarea coloniilor evreiești din Cisiordania până când
administrația Trump nu va publica îndelung-așteptatul său
plan de pace israeliano-palestinian

D

anny Danon a declarat unui
grup de reporteri că el crede că
Statele Unite își vor prezenta
planul în lunile mai sau iunie.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a angajat pe ultima sută de
metri a campaniei electorale că va anexa
coloniile dacă va fi reales. Danon a evitat
să răspundă ce ar avea de câștigat Israelul
de pe urma anexării coloniilor.
Danon a numit Cisiordania „teritoriu disputat conform legislației
internaționale, dar admitem că palestinienii vor sta acolo și vor locui acolo.”
Dar, a adăugat el, „nu auzim din partea
cealaltă să se admită că acolo locuiesc
evrei și ar trebui să accepte asta.” El a

adăugat că Israelul nu are nicio
intenție să anexeze principalele
orașe palestiniene, incluzând
orașele Nablus și Ramallah, dar
se va concentra asupra locurilor
unde există majoritate de evrei.
Menționând că noul premier palestinian, Mohammad Shtayyeh, a spus deja
că planul de pace american e „mort la
sosire,” Danon i-a îndemnat pe palestinieni și susținătorii lor să fie „deschiși la
minte” și să studieze planul. „Să sperăm
că va exista un lider palestinian sau o
conducere care să analizeze avantajele
pentru poporul palestinian,” a declarat
el. „În ultimii 71 de ani, palestinienii
au spus mereu ‚nu’ la toate,” începând

cu respingerea de către ei a planului
Națiunilor Unite din noiembrie 1947 de
a împărți Palestina la încheierea mandatului britanic în state arabe și evreiești
independente.
Referitor la victoria electorală a lui
Netanyahu, Danon a spus că se pare că
viitoarea coaliție de guvernare preconizată să apară sub conducerea premierului,
„va fi o coaliție foarte asemănătoare”
celei din guvernul anterior condus de el.

A părăsit
Ministerul Justiţiei

Cel mai bun armament
Armata indiană a plasat o comandă imediată pentru
240 de rachete anti-tanc Spike și 12 lansatoare de la
compania israeliană Rafael

Danny
Danon

Ayelet Shaked şi-a luat rămas bun zilele trecute de
la Ministerul Justiţiei, sugerând o posibilă revenire
viitoare în politică, după ce partidul Noua Dreaptă
nu a întrunit voturile necesare pentru intrarea în
Knesset

„

S

urse din guvernul nostru estimează această afacere la
câteva sute de milioane de dolari. Fabrica Rafael este
de așteptat să livreze rachetele și lansatoarele în viitorul
foarte apropiat. Armata indiană poate face achiziții independente fără a cere o aprobare specială de sume de până la 6
miliarde dolari anual.
În ianuarie 2018, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a
efectuat o vizită în India, iar în cadrul întâlnirilor cu primministrul Indiei, Narendra Modi, s-au încheiat legături noi
și importante de afaceri.

Se pare că voia alegătorilor şi pragul electoral m-au făcut
după şase ani intenşi să fiu nevoită să iau pauză; nu-mi iau
angajamente legate de cât de lungă va fi această pauză.”
Shaked s-a declarat optimistă şi a promis că va „continua să
slujească publicul israelian oriunde va merge, cu dragoste şi
dăruire.”
Noua Dreaptă a avut 1.400 voturi sub pragul electoral de
3,25%. Shaked a format acest partid împreună cu Ministrul
Educaţiei, Naftali
Bennett, înaintea
anului electoral
în curs, rupânduse de Bait Yehudi.
Ulterior, au
circulat frecvent
zvonuri legate de
Ayelet
reintrarea lui ShaShaked
ked în Likud.
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Victorie fulminantă
Actorul de origine evreiască, Volodimir Zelenski,
este noul președinte al Ucrainei

Z

elenski a obținut 73% din voturi iar contra-candidatul
său, președintele în exercițiu Petro Poroșenko, doar
25% dintre opțiunile de vot ale ucrainenilor.
Al șaselea președinte al fostei republici sovietice a mai trecut printr-o competiție similară. La televizor, în postura de
actor principal în popularul serial de televiziune „Slujitor al
poporului”, în care joacă rolul unui profesor de istorie care
din întâmplare ajunge președinte.
Mulți observatori sunt de părere că acest serial a contribuit
substanțial la succesul lui Zelenski, producția având în centrul
atenției clișee despre corupția clasei politice ucrainene, dorința
de răzbunare și un nou început în politică.
La vârsta de 41 de ani,
Zelenski este cel mai tânăr
președinte al Ucrainei. El
este un om plin de viață, cu
o voce deosebită și plăcută.
Fiu al unui profesor universitar din Krivi Rih, inima
industriei minereului de
fier din sud-estul Ucrainei,
el este cel mai celebru și de
Volodimir Zelenski
succes showman al țării.

S-a împușcat în cap

Alan Garcia, fostul președinte din Peru, s-a sinucis
împușcându-se în cap, chiar în momentul în care
poliția sosise la locuința sa pentru a-l aresta în
legătură cu acuzații de corupție și luare de mită

A

lan Garcia, în vârstă de 69 de ani, era anchetat într-un
scandal uriaș de corupție, dosar în care sunt investigați
mai mulți foști lideri din America Latină. Ministrul
de Interne din Peru a declarat că, la sosirea ofițerilor, Garcia
a cerut să fie lăsat să dea un telefon, apoi s-a încuiat într-o
cameră. Câteva minute mai târziu,
polițiștii au auzit o împușcătură și
au forțat ușa încăperii, găsindu-l
pe fostul președinte împușcat în
cap.
În luna noiembrie a anului trecut, Garcia a cerut azil politic la
ambasada Uruguaiului, după ce
un judecător i-a interzis să părăsească țara timp de 18 luni. Guvernul din Uruguay i-a respins cererea
Alan Garcia
de azil în decembrie.
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Masacru în Sri Lanka
Peste 290 oameni au fost ucişi, în duminica
Paştelui Catolic, în mai multe atentate care
au vizat biserici şi hoteluri din zona capitalei
Colombo din Sri Lanka, iar peste 450 sunt răniţi

P

rintre victime se numără şi zeci de cetăţeni străini,
printre aceştia portughezi şi britanici.
Guvernul din Sri Lanka a declarat stare de asediu,
după ce trei biserici catolice din Colombo, Negombo şi
Batticaloa şi trei hoteluri de lux din zona capitalei Colombo
au fost ţinta unor atacuri cu bombă.
Opt copii români, aflaţi în Colombo la un schimb de
experienţă, au fost salvaţi din calea atentatelor. Aceştia şi
adultul care îi
însoţea au fost
transportaţi, de
urgenţă, la o unitate militară din
afara oraşului,
unde au fost în
siguranţă.
Şeful poliţiei din Sri Lanka
avertizase în privinţa unor potenţiale atentate sinucigaşe asupra „bisericilor proeminente”, de către extremişti islamici, cu zece zile
înainte de atacurile de duminică. Ministrul Apărării din Sri
Lanka, Ruwan Wijewardane, a anunţat că „au fost identificate” persoanele vinovate de „nefericitul incident terorist”.
El a sugerat că ar fi vorba de „extremişti religioşi” şi a spus
că „s-au luat toate măsurile necesare”.
Primul ministru Benjamin Netanyahu s-a alăturat altor
lideri mondiali care și-au exprimat șocul asupra seriei de explozii care au vizat creștinii în Duminica Paștelui, ucigând
peste 290 de persoane și rănind peste 450, în Sri Lanka.
De asemenea, el a oferit asistența Israelului țării afectate de
aceste sângeroase atacuri teroriste.
„În numele cetățenilor din Israel, exprim un șoc profund
în urma atacurilor ucigașe împotriva oamenilor nevinovați
din Sri Lanka”, a spus Netanyahu într-un mesaj în ebraică publicat pe
internet. „Israelul
este gata să sprijine autoritățile
din Sri Lanka în
acest moment
dificil. Întreaga
lume trebuie să se
unească în lupta
împotriva ciumei
terorismului”.
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Cauza incendiului

Raportul Mueller

Anchetatorii cred că incendiul de la catedrala
Notre Dame din Paris, izbucnit lunea trecută, s-a
produs din cauza unui scurt-circuit electric

Donald Trump a încercat să influenţeze ancheta
privind amestecul Rusiei în alegerile americane.
De asemenea, a încercat să forţeze înlăturarea
procurorului special Robert Mueller

A

I

maginile apocaliptice cu
renumita catedrală pariziană în flăcări sunt încă
proaspete în amintire. La fel
ca şi turnurile gemene de la
New York, care s-au prăbuşit
pe 11 septembrie 2001, imaginile fac parte deja din memoria colectivă.
Există un eveniment care
să-i doară mai tare pe credincioşi, pe iubitorii de artă şi pe
turişti? Catedrala Notre-Dame este un etalon al arhitecturii gotice, este cel mai vizitat monument din Europa,
un edificiu care îşi ocupă de
aproape 900 de ani locul în
inima Parisului. Un lăcaş de
inestimabilă valoare pentru
creştini, pentru iubitorii de
artă şi cultură.
Instantaneu, politicieni de
vârf din toată lumea au adresat
Franţei mesaje de îmbărbătare şi compasiune. Preşedintele
francez Emmanuel Macron a
calificat Notre-Dame drept
„epicentru al vieţii noastre” şi
a exprimat durerea colectivă a
tuturor francezilor: „Aici arde
o parte din noi!”
Probabil că vom şti cândva mai multe despre felul
în care a decurs tragedia. Pe
moment, nu ne rămâne decât

stupefacţia.
La nici 24 de ore de la izbucnirea incendiului, guvernele german şi polonez au
promis ajutoare pentru reconstrucţie. Două dinastii de
miliardari francezi au anunţat
că vor pune la dispoziţie în total 300 de milioane de euro
pentru lucrările de restaurare.
Şi Primăria Parisului a alocat
acestui proiect 50 de milioane de euro, anunțând și o
conferință pentru coordonarea donațiilor internaționale.
Fundația Fraunekirche, care
a reușit reconstrucția bisericii
cu același nume la Dresda în
urma unei campanii internaţionale de strângere de fonduri
fără precedent, le-a insuflat
parizienilor curaj.
Treptat, au devenit cunoscute ştiri încurajatoare. După
devastatorul incendiu, zidurile exterioare şi turlele sunt
în picioare, odoarele şi orga
istorică datând din prima parte a secolului al XVIII-lea au
putut fi salvate.
Încă nu se știe dacă zidurile vor avea sau nu nevoie de
o renovare. Dar un lucru este
cert: chiar dacă va fi un drum
lung şi vor fi necesare decenii,
Notre-Dame va renaşte!

cestea sunt două dintre precizările care apar în raportul dat publicităţii în forma sa originală. Totuşi,
concluzia este că nu se poate determina concret că
Donald Trump a obstrucţionat justiţia și nici că ar fi pus
la cale o conspirație cu Rusia.
Echipa de jurişti a preşedintelui a proclamat o
„victorie totală”, pentru că
raportul nu a găsit nicio
dovadă că Donald Trump
şi echipa sa ar fi conspirat
cu Rusia în campania prezidenţială. Procurorul Mueller a conchis în raport că
nu a existat o înţelegere între
membrii echipei lui Trump
şi Rusia, în pofida numeroaRobert Mueller
selor contacte, mai mult sau
mai puţin discrete. „Nu există suficiente indicii pentru a
acuza membri din echipa de campanie a lui Trump că s-ar
fi coordonat cu reprezentanţi ai guvernului rus pentru a
influenţa alegerile din 2016”, potrivit raportului.

Sancțiuni întărite
Statele Unite au anunţat luni că toţi importatorii
de petrol iranian vor trebui să renunţe la aceste
importuri dacă doresc să nu fie supuşi
sancţiunilor americane

W

ashingtonul a reimpus în luna noiembrie sancţiuni ţărilor care importă petrol din Iran, după
ce preşedintele Donald Trump a decis retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. Cu toate
acestea, opt state au beneficiat de o derogare de la aceste
sancţiuni pentru o perioadă de şase luni. China, India, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Turcia, Italia şi Grecia au
primit dreptul de a continua să cumpere petrol din Iran fără
să fie supuse sancţiunilor americane.
Însă secretarul american de Stat, Mike Pompeo a anunţat luni că „începând cu 2 mai, Departamentul de Stat nu
va mai acorda derogări niciunei ţări care importă petrol
iranian. Nu plănuim să mai acordăm derogări sau excepţii
de la regimul nostru de sancţiuni”, a declarat acesta.
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Gazde bune
Tel Aviv-ul caută localnici interesaţi să găzduiască
turişti ce vizitează țara pentru concursul Eurovision,
pentru a le împărtăşi experienţa cinei de Șabat

C

inele de Șabat sunt planificate să aibă loc pe 17 mai,
în noaptea dinaintea finalei Eurovisionului. Înscrierea
se va face pe platofrma Eatwith şi va costa 50 şekeli,
care vor fi strânşi de gazdă, care poate primi în locuinţa sa cel
mult şase turişti.
Proiectul speră să aducă împreună miile de turişti, aşteptaţi
să viziteze Israelul pentru festivităţi şi pe locuitorii oraşului.
Graţie meselor oferite, vizitatorii vor cunoaşte cultura israeliană, exprimată diferit în fiecare casă. Gazdele vor pregăti o
masă la alegere, dar pentru uniformitate sunt rugate să includă
în această masă pâinea Hallah şi vinul – simbolurile principale
ale Șabatului.
Prefectul Tel
Avivului a spus că
oraşul se pregăteşte în continuu
pentru Eurovision, pentru a crea
experienţe de calitate pentru fanii
locali şi internaţionali. „Iniţiativa Șabatului de Întâmpinare e un mod de a
pune în legătură miile de turişti cu familiile din Tel Aviv şi de
a le prezenta atmosfera festivă din ajun de Șabat din Israel” a
spus Huldai. „Apropo, i-am spus soţiei să ţină minte data, ca
să putem găti şi atunci.”
Diverse personalităţi celebre, incluzând actori, bucătari,
artişti, muzicieni şi jurnalişti vor participa de asemenea la
iniţiativă.

First Bank a cumpărat
Bank Leumi România
First Bank a anunţat semnarea unui acord cu
Bank Leumi le-Israel pentru achiziţionarea
tuturor participaţiilor acesteia în filiala Bank
Leumi România

H

anan Friedman, prim-vicepreşedinte executiv
şi director al Diviziei de Strategie, Inovare şi
Transformare din cadrul Bank Leumi Israel a
menţionat că vânzarea
Bank Leumi România către First Bank va
permite continuarea
implementării strategiei Leumi „urmează-ți
clientul”. „Acest acord
reprezintă un nou pas
în implementarea strategiei internaţionale a
Leumi, care se concentrează pe operaţiunile
bancare comerciale ale
filialelor noastre din
SUA şi Marea Britanie şi pe colaborări cu companii locale importante în alte regiuni”, a spus Friedman.
Cu sediul în Bucureşti, First Bank, fosta Piraeus
Bank, cumpărată de JC Flowers la jumătatea lunii septembrie 2018, oferă o serie largă de produse şi servicii
adresate atât clienţilor locali, cât şi celor internaţionali,
incluzând activităţi de retail, IMM şi corporate banking,
şi operează prin 100 de unităţi bancare şi 1300 de specialişti, pentru aproximativ 130.000 de clienţi activi.

Armament israelian
Exporturile militare israeliene au depăşit
7,5 miliarde de dolari în 2018, în majoritate fiind
destinate regiunilor din Asia şi Pacific, a anunţat
guvernul israelian

U

n purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că
2018, deşi în scădere în raport
cu cele 9,2 miliarde de dolari din 2017,
a fost un an excepţional.
Institutul internaţional de cercetări
privind pacea din Stockholm (SIPRI)
a plasat Israelul pe locul opt la expor-

14

turile de arme în lume în
2017, precizând că principalii săi clienţi sunt India,
Azerbaidjan şi Vietnam.
Fără a intra în detaliile contractelor,
Ministerul Apărării israelian a indicat într-un comunicat că sistemele de
apărare antirachetă şi antiaeriană au
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reprezentat 24% din vânzări în 2018,
în timp ce sistemele aeriene fără pilot şi
dronele au reprezentat 15%, radarele şi
sisteme de avertizare 14%, avioanele şi
rachetele 14%.
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Cauzele accidentului
Un raport inițial al Industriei Aerospațiale
și al SpaceIL, asupra eșecului aselenizării
navei israeliene Beresheet, a arătat că a
existat o defecțiune a componentelor de
măsurare a accelerației

A

stfel s-au produs o serie de erori care au
provocat oprirea motorului. Nava spațială
nu a reușit să decelereze cu succes pentru o
aselenizare lină pe Lună, a lovit suprafața astrului
cu forță maximă și s-a dezintegrat.
Investigarea accidentului este în curs de
desfășurare și va dura încă două până la trei săptămâni. Specialiștii au spus că echipele din teren au
încercat să activeze motorul de cel puțin cinci ori,
dar nu au reușit. „Presupunem că numai la sfârșitul
anchetei vom putea înțelege dacă ar fi trebuit să
facem ceva diferit în aceste circumstanțe” a declarat
un membru al echipei de anchetă.

„Să nu apari pe scena
din Tel Aviv”
Activistul BDS, muzicianul Roger Waters, a implorat-o
public pe Madonna să nu apară pe scena din Tel Aviv

M

adonna e programată să evolueze la finalele concursului
Eurovision de luna viitoare. Într-un articol publicat în
The Guardian, Waters i-a transmis Madonnei: „dacă
crezi în drepturile
Cântărețul rock Roger Waters,
omului... să nu
plimbându-se
de-a lungul zidului
apari pe scena din
israelian de lângă Beitlehem
Tel Aviv.”
„Acceptarea de
către Madonna
a invitaţiei de a
evolua la Tel Aviv
în finalele concursului Eurovision
din mai, ridică
din nou probleme
etice şi politice
esenţialmente importante la care să medităm fiecare din noi” a
scris el. „Să evoluezi pe scenă în Israel e un angajament profitabil
dar făcând asta, contribui la încetăţenirea ocupaţiei, apartheidului, a epurării etnice, a încarcerării copiilor, a măcelăririi protestatarilor neînarmaţi... doar lucruri rele” a adăugat el. Waters
a mai recunoscut că deoarece sprijină drepturile omului şi critică
guvernul israelian, e acuzat frecvent de antisemitism: „Acuzaţia
respectivă poate servi drept paravan pentru distragerea atenţiei
şi discreditarea celor care fac lumină asupra crimelor Israelului
împotriva umanităţii.”

Obişnuita risipă de Pesah
Sărbătoarea de Pesah, aniversarea străvechii poveşti a eliberării
evreilor din robie, e totodată una din perioadele cu cea mai mare
risipă de peste an

P

otrivit datelor publicate de organizaţia de reciclare a alimentelor
Leket Israel, în luna sărbătorii de
Pesah se irosesc 106.000 tone de hrană
în valoare de aproximativ 1.126 miliarde
şekeli – cu circa 14% peste risipa lunară
din restul anului.
În paralel cu creşterea risipei, Leket
Israel – care recuperează hrana pentru
persoanele aflate în situaţie de risc – a
înregistrat înainte de Pesah o creştere cu
35% a cererilor primite de la partene-

rii săi implicați în ajutorarea oamenilor
nevoiași.
În ultima lună, peste 1.700 tone de
fructe şi legume au fost donate organizaţiei Leket Israel de către fermieri, firme
de ambalare şi din colectările de surplusuri de alimente care erau programate
să fie distruse. Toate aceste produse au
fost distribuite persoanelor nevoiaşe din
Israel.
Anul trecut, în Israel s-au aruncat circa 2,5 milioane tone de hrană, în valoare
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totală de 19,7 miliarde şekeli şi reprezentând circa 35% din întreaga producţie
alimentară. Aproape jumătate din cantitatea aruncată, adică 1,2 milioane tone
de alimente au fost recuperate. 18% din
risipă s-a produs în timpul producţiei, iar
82% în fazele de distribuţie şi consum.
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Vorbe în vânt

C

Nu se mută

u ceva timp în urmă, Primulministru al României, doamna
Viorica Dăncilă, a participat
la Conferința AIPAC și a făcut câteva
declarații foarte controversate.
Cum a ajuns Primul–ministru al
României acolo și de ce, este o întrebare la care nu îmi propun să răspund
deocamdată.
Prima declarație puternic controversată este, de fapt, o declarație anterioară
a Președintelui Camerei Deputaților,
Liviu Dragnea, care afirma că va muta
Ambasada României de la Tel Aviv la
Ierusalim, urmând exemplul SUA.
La Washington, la Conferința AIPAC, sala a izbucnit în aplauze furtunoase de parcă era la Congresul XIV al
PCR, iar aici, în Israel declarația a fost
primită cu entuziasm de oficialități ca și
de originarii din România care nu mai
știau pe ce pagini de Facebook să-și arate
bucuria.
În ceea ce mă privește, având în vedere și relațiile mele cu diplomația românească de la Tel Aviv, mi-aș dori imens
ca aceasta să se întâmple și mă angajez
să ajut la încărcatul mobilierului în camioane. Doar că, din nefericire, aceasta
nu se va întâmpla prea curând și nu din
cauză că cel sau cei care hotărăsc aceasta
în România au ceva cu Israelul sau cu
evreii.
Problema mutării Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim nu este
o problemă tehnică, așa cum se încearcă
a se acredita și, deci, o simplă hotărâre de guvern. Acest act este o decizie de
politică externă cu implicații importante, iar România ca stat membru UE are
obligația să respecte hotărârile acesteia.
Trebuie să înțelegem că toate statele
care au aderat la Uniunea Europeană, și
România implicit, au renunțat la o mare
parte din suveranitate mai ales în ceea ce
privește politica externă, iar în România

16

titularul deciziilor de
politică externă este
Președintele care nu
Klaus
Viorica
își poate permite
Iohannis
Dăncilă
gesturi iresponsabile
față de partenerii din
intenție de a arăta lumii ce relații bune
UE chiar dacă există un parteneriat și are România cu lumea evreiască, se
cu SUA.
înscrie și o altă declarație privind proDe altfel, în acest sens, Președintele gramul Parlamentului României de a
României, domnul Klaus Iohannis, de- promulga trei legi pe care eu le consider
clara că „prevederile ONU solicită sta- „praf în ochii necunoscătorilor”. Este
telor membre să se abțină să stabilească vorba de Legea privind recăpătarea de
misiuni diplomatice în Ierusalim și să drept a cetățeniei române de către toți
intensifice eforturile pentru o pace du- cei care au pierdut-o în timpul regimului
rabilă în Orientul Mijlociu”. Declarația comunist. Este „praf în ochi”. Această
aceasta este similară cu cea a comisarului lege funcționează din 1990 și cine a dopentru politică externă a UE, doamna rit să își recapete cetățenia, a recăpătat-o
Federica Mogherini.
fără probleme. Mai mult, acolo unde au
Sigur că nu ne convine această lipsit acte, Consulatul României la Tel
declarație, știind că ONU este astăzi Aviv a ajuta la recăpătarea acestora.
dominată de țările arabe, dar trebuie
O altă lege ar vrea să fie aceea de a
să acceptăm acest fapt deși Israelul este se stabili o pensie pentru cei care au
singura țară din lume a cărei capitală nu suferit în timpul Holocaustului din Roeste recunoscută unanim la ONU.
mânia. Ei bine, din decembrie 2015, cei
Nerecunoașterea unanimă la ONU îndreptățiți primesc această pensie lunaa Ierusalimului drept capitală a statului ră, iar legea privind accesul la arhive este
Israel obligă, din nefericire, Uniunea Eu- același „praf ” pentru că orice cercetător
ropeană să respecte prevederile acestei poate face o cerere și poate cerceta oriorganizații.
ce document privind istoria României,
Poziția șefei guvernului român în le- mai puțin cele care privesc siguranța
gătură cu mutarea Ambasadei României națională.
este pe cale să alimenteze o scindare a
Deci, „să nu ne îmbătăm cu apă rece”.
UE, România nefiind singura țară
europeană care
Abonamentele publicațiile noastre - un
intenționează acest
lucru. Sigur că sunt
mod sigur de a primi în fiecare săptămână
interese atât politipublicația preferată la domiciliu!
ce, cât și economice în spatele acesPlata prin CEC sau prin card bancar!
tor declarații, știut
Revista Familiei: 330 șekeli / 3 luni
fiind că relația cu
Israelul poate duce
Gazeta Românească: 285 șekeli / 3 luni
la o dezvoltare a
Sunați la 0524-716004
relațiilor cu SUA.
În aceeaşi

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

Jo i , 2 5 a p r i l i e 2 0 1 9

G A Z E TA Î N S E M NĂ R I
xvcbzfhgkshgkscaneasca
Matei GRISARU

U

A ierta,
dar a ține minte

n val de proteste s-a făcut auzit
din diverse părți atunci când
Președintele Braziliei, în cuvintele pe care le-a rostit după vizitarea muzeului Yad-Vașem, referindu-se la Holocaust,
a spus într-un mod care mie mi se pare
puțin confuz că a venit timpul să iertăm
dar, a adăugat cu claritate că atrocitățile
comise de naziști nu trebuie uitate.
Poetul Avraham Șlonschi scrie în poezia „Promisiune” că Holocaustul trebuie
memorat până la cea de a 10 generație.
Luând în considerație „licența poetică”
care se poate manifesta nu numai gramatical și fonetic dar și în alte contexte, nu
cred că poetul a dat un termen matematic
de 10 generații, ci a dorit probabil ori să
sugereze imensitatea timpului în cadrul
căruia ar trebui respectată conservarea
amintirii, ori faptul că amintirea poate
avea totuși o limită.
S-a scurs mai puțin de un mileniu de
la inchiziția spaniolă și, sincer să fiu, cred
că se minimalizează în mod nerațional
sau mai exact, insensibil, această tragedie
care s-a abătut asupra poporului evreu.
După propria mea apreciere, valoarea actului de „a ierta” este invers

Î

proporțională cu valoarea actului de
„a ține minte”: dacă memoria Holocaustului va persista un număr nelimitat de generații, iertarea, fără să
fie declarată ca atare într-unul din
forurile internaționale sau măcar
bilaterale, există în mod faptic, ea fiind
acceptată de o majoritate a populației și
respinsă de o minoritate pe baze teoretice.
În anul 1952, la numai 7 ani după ce
fumul care emana din cuptoarele de la
Auschvitz a încetat să apară, în ședința
Knessetului în care se discuta despre despăgubirile care vor veni din Germania,
David Ben Gurion a declarat că este vorba
de o Germanie nouă, alta decât aceea care
a fost și i-a acordat iertarea. În același an,
Moșe Șaret, Ministrul de externe al Israelului, s-a întâlnit cu Cancelarul German
Konrad Adenauer, fapt care a dovedit că o
posibilitate de reluare a legăturilor există
și este în curs de realizare. După numai
doi ani, Ben Gurion însuși s-a întâlnit la
New-York cu Cancelarul Germaniei de
vest și ziariștii care abundau în jurul lor,
au înregistrat fotografii care dovedeau că
apropierea dintre cei doi este un fapt real.
Împăcarea în diversele ei faze de realiza-

Președintele
Braziliei,
Jair Bolsonaro

re a fost urmată de afluența banilor germani, de mașinile germane care circulau
pe șoselele Israelului, de abundența de
produse germane care intrau în saloanele
și în bucătăriile caselor din Israel.
Toți torționarii din lagărele de exterminare, asasinii germani care împușcau
oamenii pe străzi sau în casele lor, nu
mai sunt de mult în viață și nu mai avem
practic pe cine să acuzăm sau pe cine să
iertăm. Angela Merkel, actuala cancelară
a Germaniei este cea mai devotată prietenă a Israelului dintre toți conducătorii
europeni.
Este de așteptat ca nimeni să nu uite
barbariile trecute ale mașinii de război
naziste. Dar abundența de tineri care
vor să se stabilească în Germania, nu
dovedește, printre altele că faptic, iertarea
a fost deja acordată?
„Cu iertarea ce o faci, dobândești pe
toți de frați” spune un proverb românesc;
și are desigur dreptate!

O Hagada rară

n calitate de proprietar al celei mai
mari colecții de Hagadot din lume,
Biblioteca Națională a Israelului posedă și versiuni neobișnuite ale textului
pe care evreii îl citesc de Pesah.
Printre aceste lucrări vom găsi și o
Hagada din Praga din anul 1556, din
care mai există doar două copii. Sau
chiar mai vechi: Rothschild Hagaddah
din 1450, scrisă în Italia pe un pergament atât de delicat încât este păstrat
într-o încăpere întunecată.
Cu toate acestea, una dintre cele
mai speciale hagadot ale bibliotecii este

mai mică în vârstă chiar decât
președintele instituției, David
Bloomberg, care are 74 de ani.
Este vorba de o Hagada din
1952 care a fost achiziționată
recent de bibliotecă, pentru că
este „extrem de rară”.
Broșura este tipărită în Coreea pentru folosirea personalului militar american și a fost folosită
pentru prima dată într-o seară de Seder
organizată de doi evrei din Coreea.
Coperta cărții este decorată cu insigne desenate manual de principale-
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le unități militare implicate în seder.
Insigna capelanului evreiesc apare în
mijloc. O pagină include textul ebraic
scris pe dos, care poate demonstra provocările de a lucra cu tipografii care nu
recunosc limba ebraică.
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Cugetări despre Pesah

n fiecare an, în ajunul serii de Pesah,
în cadrul mesei festive este citită Hagada (istoria strămoșilor noștri care
au suferit fiind sclavi în anticul Egipt și
s-au eliberat din sclavie). În Hagada, nu
este amintită nicio figură feminină cu
excepția ultimului verset. Este interesant faptul că eliberarea din sclavie se
menționează indirect, în sensul că ea
începe cu patru figuri care pun întrebări participanților la sărbătoarea serii
de „Seder Pesah”.
Adevărata eliberare este aceea de a
avea dreptul să pui toate întrebările.
Suferințele fizice și sufletești ale foștilor
evrei sclavi sunt mai puțin amintite în
Hagada.
În ultimii o sută de ani, s-au prezentat lideri și țări a căror întrebare este
egală cu revolta sau cu acte de trădare
împotriva conducătorului. Exemplul

cel mai elocvent
amintește de „răposata” Uniune Sovietică, unde sute
de mii sau milioane
de cetățeni au fost
deportați în Siberia
sau au fost închiși
în lagărele de „reeducare” – de unde
nu s-au mai întors,
adică au murit în
urma condițiilor grele.
În epoca modernă, datorită dezvoltării massmediei, inclusiv a Facebookului, este admis fiecărui cetățean, fără
a se face îngrădiri, să pună întrebări sau
să expună idei.
Și totuși au apărut factori care se
simt îndreptățiți să ne „sugereze” cum
să ne comportăm, cum să gândim și

Pensie lunară pentru supraviețuitorii Holocaustului
originari din România care au emigrat în Israel
după 1953
Supraviețuitorii Holocaustului originari din România care trăiesc în
Israel și primesc doar o sumă anuală de la Trezoreria Statului („Otar”) sau
nu primesc încă nimic ca supraviețuitori ai Holocaustului pot, în anumite
condiții, să beneficieze de o indemnizație lunară din trezoreria israeliană.
Este vorba de cei care se găseau în iunie 1941 sub dominație românească
în diferitele orașe ale României de atunci. Chiar și cei care la data respectivă
erau copii sau erau încă nenăscuți, în burta mamei, și ai căror părinți se
aflau sub dominație românească, au dreptul să primească indemnizația
respectivă de la Otar.
Pentru detalii, lăsați un mesaj în ebraică la următorul număr de telefon
și vă voi suna eu.
Telefon: 055-6665123, email: shoa.rights@gmail.com
Cel care transmite acest mesaj este un voluntar, fiu al unui supraviețuitor
al Holocaustului din România care, din păcate, nu vorbește limba română,
ci doar ebraica și engleza. Dacă nu vorbiți aceste limbi, adresați-vă unui
membru al familiei sau unui prieten pentru a vă ajuta.
Vă rog să aveți răbdare, există multe cereri și am nevoie de timp pentru
a reveni.
Cu respect, Ami Bar
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cum să conviețuim. Aceștia și-au luat
rolul de intermediari între noi și divinitate și cred că numai ei au această
misiune. Acțiunile acestor factori sunt
în contradicție cu ideea fundamentală a
eliberării, deoarece fiecare persoană are
dreptul de a-și expune punctul de vedere
sau credința în felul cum interpretează
și simte el personal.
Urez cititorilor PESAH SAMEAH!

NESTEMATE
POETICE
culese de Ady Covaliu

SUVENIR
de Miron Radu Paraschivescu
De-ncerc pe sub rugina atâtor ani să caut
Parfumul și lumina ce-a strălucit în ei,
Aș regăsi fierbinte cuvântul să te laud,
Ca flacăra ce arde sub spuză și scântei.
Precum mireasma florii pierită de demult
Preschimbă-n adiere fragilele-i culori
Și-n nevăzuta strună a vântului ascult
Țipându-și tânguirea echere de cocori,
Acum, când cu amurgul cobor lângă
pământ,
Iubirea ce mi-ai dat-o, mai strâns de el
mă leagă,
Cum, despuiată-n toamnă de-al ei stufos
veșmânt,
Statuia verii crește pe zariștea întreagă.
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Albert Einstein
1879-2019

lbert Einstein a fost un pacifist,
mândru că pe parcursul anilor a
izbutit să evite marea catastrofă,
în pofida descoperirilor sale.
A fost unul dintre cei mai mari oameni de știință din lume. Ar putea fi
comparat cu Copernic și Newton. Copernic (în anii 1500) a descoperit că pământul și soarele se rotesc (și nu invers,
așa cum în general se presupunea). Iar
Newton (în anii 1700) a descoperit că
deopotrivă corpurile mici și mari din
lume sunt supuse gravității. Din această
pricină, toate particulele mari și mici din
lume rămân într-o veșnică armonie.
Einstein a observat că Atmosfera,
Timpul și Energia depind unele de altele. Dacă, de exemplu, două corpuri sunt
egale și unul din acestea se rotește mai
repede față de celălalt și, în aceeași perioadă, timpul de rotație este în schimbare,
se schimbă și spațiul. Această teorie emisă de Einstein a fost denumită „TEORIA
RELATIVITĂȚII”. De asemenea Einstein a emis numeroase teorii, dar care nu-și
găsesc locul în această succintă expunere.
Albert Einstein a fost denumit „Superstarul Științelor Naturii”, încât a devenit o „MARCĂ INTERNAȚIONALĂ”.
A fost unul dintre puținii oameni de
știință populari, care și-a câștigat aprecierea și simpatia maselor populare din
întreaga lume. Fotografia sa cu limba
scoasă aparține popularității pe care și-a
câștigat-o în decursul anilor, în întreaga lume. Femeile i-au acordat o mare
atenție, precum se spune mai popular
„femeile au roit” în jurul său. După părerea lui Marilyn Monroe, el a fost bărbatul cu care puteai să trăiești izolată pe
o insulă îndepărtată.
Întreaga opinie comemorează în luna
martie a anului 2019, cu regret dar cu o
deosebită apreciere - 65 de ani de la trecerea sa în Lumea veșniciei, a Marelui om
de Știință, a evreului care a fost unul din-

tre stâlpii care au pus bazele Universității
Ebraice și care, peste ani, a fost propus
pentru a fi „Președintele Statului Israel”.
Einstein s-a născut la Ulm dar a
crescut la München. După o oarecare
perioadă, a trăit în Italia unde se aflau
părinții săi. A fost atras de studiul fizicii și al matematicii încă din vremea
studenției sale la Politehnica din Zürich. Stabilindu-se la Zürich, unde a fost
angajat la o instituție care se ocupa de
aprobarea patentelor internaționale, a
obținut cetățenia elvețiană. În aceeași
perioadă, și-a continuat cercetările
sale. În 1905, va publica primele trei
materiale științifice dintre care „Teoria relativității”. Această știință pe care
a dezvoltat-o în mod special ajungând
la apogeu în 1915.Aceasta i-a adus un
prestigios NUME INTERNAȚIONAL.
În perioada primului Război Mondial,
a prevăzut și publicat că va fi o deviație
a luminii peste stele. Teoria aceasta s-a
dovedit ca fiind exactă în timpul eclipsei
de lună din anul 1919.
În anul 1921, Albert Einstein a fost
profesor la Berlin și în același timp a primit „Premiul Nobel” în domeniul fizicii.
În ceea ce privește viața sa particulară,
prima soție a fost Mileva Maric, una
dintre celebrele studente la facultatea de
matematică. A provenit dintr-o familie
din Serbia. A început studiile medicinei dar, fiind atrasă de matematică, se
va înscrie și va absolvi cu succes această
ramură științifică (1896-1901). Probabil
influențată de Einstein, se dedică studiului matematicii și fizicii. A fost cea care
l-a ajutat la calculele aritmetice necesare
lui Einstein în completarea elaborării
TEORIEI SALE.
Din această căsătorie se va naște fiica
lor (ianuarie 1902) care, din păcate, din
pricina unei boli a murit la numai doi
ani. În 1904, se va naște Hans Albert,
ceea ce le-a luminat calea vieții.
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În 1909, Albert Einstein este numit
profesor la Universitatea din Zürich.
Acum apare în viața lui Eistein o a doua
femeie. Aceasta va da naștere unui băiat
numit EDUARD (1910).
Einstein, doar după un an (1911),
s-a transferat în calitate de profesor la
Universitatea din Praga. După un an,
are o nouă legătură, de data aceasta cu
verișoara lui, Elsa Lowenthal. În 1914,
va fi solicitat de Academia de Științe din
Berlin. Milena a fost cea care l-a însoțit
la Academia de Științe din Berlin. Peste
puțină vreme se întoarce în Elveția cu fiul
ei. Albert Einstein își va continua cercetările la Berlin în compania lui Elsa. În
1919, se desparte de Einstein. Odată cu
primirea Premiului NOBEL-1921, Milena îi solicită o parte din banii primiți ca
premiu, pentru a-și putea crește copiii și
în special pentru a-l îngriji pe fiul Hans
care era bolnăvicios. Ea se va întreține
din predarea matematicii și a lecțiilor de
pian.
Albert Einstein se va muta la Universitatea din Princeton (1919), unde
își va continua cercetările. Cu toate obstacolele din viața familiară (oficială sau
nu), va continua desăvârşirea și punerea
în practică a efectului atomic. În 1955
va fi însoțit la mormânt de două femei:
Margo și de secretara sa, Helen Durkas.
În 1933, Einstein presimte că trecerea
puterii în mâinile fasciste, a lui Hitler
și partidului acestuia, va aduce o mare
nenorocire evreilor. În scrisoarea către
Președintele U.S.A., D. Rooswelt, atrage
atenția asupra marei catastrofe mondiale
pe care o poate săvârşi însăși invenția sa,
folosirea ENERGIEI ATOMICE. La punerea în aplicare a acestei rebele arme s-a
împotrivit și a luptat pentru a fi scoasă
în afara legii”.
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Din nou scandalul
Telegrass

de telefon şi o scurtă prezentare personală video.
Eli Magen, comandantul
unităţii centrale de coastă,
i-a avertizat astfel pe eventualii amatori de trafic de
droguri din comunitatea Telegrass: „De acum înainte,
oricine apelează la Telegrass,
va trebui să se gândească de
două ori înainte de a deschide aplicaţia.” În luna februarie poliţia a „spart” aplicaţia,
expunând datele personale a
peste 3.000 israelieni iubitori
de marijuana.

oia trecută, unitatea cibernetică a procuraturii de
stat a depus un rechizitoriu
împotriva a 27 persoane la
Curtea Districtuală Lod, în
legătură cu scandalul traficului de droguri de la colosul
Telegrass. Potrivit rechizitoriului, acuzaţii Telegrass au
conspirat într-o schemă de
30 milioane şekeli destinată
distribuţiei de marijuana şi
alte droguri.
Peste 3.000 traficanţi de
droguri erau coordonaţi de 27
Pesahul alb
minţi diabolice şi traficanţi
importanţi, fiecare având în
entru unii, Pesahul a avut
subordine cel puţin 250 trafianul acesta o atmosferă
canţi minori de droguri. Drogurile ilegale au fost vândute rar întâlnită în această pericătre circa 200.000 persoane, oadă: zăpadă și grindină la
incluzând un număr mare de sfârșitul lunii aprilie.
Cantități impresionante
minori.
de zăpadă au căzut în
nordul podișului Golan, în satele de lângă
Muntele Hermon, precum și în Nimrod și
Neve Ativ și Kibbutz
El Rom.
Pe Hermon, zăpada a căzut la nivelurile
inferioare pentru priÎn luna martie Poliţia Israeliană a arestat peste 40 ma dată în ultimii 22 de ani,
traficanţi de droguri după acumulându-se până ieri un
ce un agent sub acoperire s-a strat de omăt de 20 cm.
În centrul Israelului, a
infiltrat în serviciul de livrare
al rețelei. În ultimele 9 luni fost raportată grindină în
poliţia a desfăşurat o anchetă mai multe locuri din regiusub acoperire pentru cerceta- nea Dan.
Autoritatea Israelului
rea vânzărilor ilegale din copentru Natură și Parcuri a
munitatea Telegrass.
Creierul afacerii este Amos anunțat că, din cauza vremii
Dov Silver, un ex-haredi isra- nefavorabile, accesul rutielian. El a făcut o aplicație pe er spre zonele Nahal Darga,
telefon destinată facilitării Qumran, Og, Prat și spre cele
schimburilor şi livrărilor de din Deșertul Iudeii au fost
droguri – în principal mariju- restricționate.
Rezervația naturală
ana. Pentru înscriere le cerea
traficanţilor să spună numă- Ein Gedi a fost închisă, cu
rul „teudat zehut”, numărul excepția întinderii de la înce-
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de aluaturi dospite
cu cereale.
Sondajul a fost
inițiat de Prof.
Ephraim Yaar de
la Universitatea
din Tel Aviv și
Prof. Tamar HerGrindină în Petah Tiqva
mann de la IDI
putul lui Nahal David până
în perioada 13 – 14 martie.
la prima cascadă, de la Tel
În cadrul sondajului au fost
Goren la izvorul Ein Gedi și
intervievați 600 respondenți.
la sinagoga antică.
Un studiu separat, realizat
de Centrul Guttman pentru
Sondaj de sărbătoare Opinie Publică și Cercetare
inerii evrei israelieni sunt Politică din cadrul IDI a arămai dispuși să-și curețe tat că doar 41% din populația
locuințele înainte de Pesah de evrei se alimentează strict
decât părinții lor, conform cu hrană kasher în restul anuunui sondaj realizat de Insti- lui. Circa 15% din evreii isratutul pentru Democrație din elieni se preocupă de kashrut
Israel (IDI). Sondajul publi- doar acasă, iar 43% nu sunt
cat cu puțin timp înainte de deloc stricți.
Anul trecut un sondaj reaPesah anul trecut a arătat că
lizat
pe 3.000 respondenți de
circa 71% din israelienii cu
vârste cuprinse între 18 și 34 către Institutul de Politică al
ani și-au curățat casele pentru Poporului Evreu a conchis că
pregătirile de sărbători, iar 97% din evreii israelieni, atât
75% au mâncat hrană kasher laici cât și religioși, găzduiesc
sau participă la ritualul de Sede Pesah.
În plus, studiul a constatat der Pesah. Potrivit studiului
că 67% din populația evre- realizat de Centrul de Cerceiască se asigură că se hrănește tare Pew în 2013, doar 70%
kasher de Pesah, chiar dacă din evreii americani au luat
servește masa la restaurant. parte la Sederul de Pesah de
Totuși, majoritatea populației anul trecut.

T

Israelului (59%), adică 58%
dintre evrei și 63% dintre
Incredibil,
arabi cred că nu-i nevoie ca
dar adevărat
restaurantele și cafenelele să
oi părinți din Ramle
fie obligate să nu servească
sunt bănuiți de răpirea
produse hametz de Pesah.
fiicei lor de 18 ani, atacarea și
Produsele hametz sunt dospicălcarea ei cu mașina – toate
te cu drojdie sau amestecuri
acestea din cauză că
erau nemulțumiți
de stilul ei de viață.
Joi după-amiază,
Procuratura Generală urma să pună
sub acuzare cuplul,
ambii cu vârsta de
patruzeci de ani și
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servat nimic în
acest sens atunci
când au vorbit
cu ea.
Poliția din
Rahat i-a arestat pe părinți la
două zile după
incident, cei
doi fiind puși
sub acuzare la
părinții a încă opt copii. InciCurtea de Magistrați din
dentul s-a petrecut acum trei
Beer Sheva pentru răpire cu
săptămâni când părinții au
intenția de a provoca vătămers cu mașina din centrul
mări corporale.
țării în orașul sudic de beduini Rahat unde locuia fiica
lor – și, potrivit bănuielilor,
Premieră în Israel
au încercat să o răpească.
rganizatorii de concerte
Poliția a constatat că cei
au confirmat zvonul că
doi au lovit fata cu mașina,
starul american, actrița Jennidupă care au târât-o în
fer Lopez, în vârstă de 49 de
mașină. Ea s-a luptat cu ei, a
ani, va cânta pentru prima
deschis portiera mașinii și a
dată în Israel. Evenimentul va
sărit afară din mers. Potrivit
avea loc în parcul Hayarkon,
suspiciunilor, mama victimei
la Tel Aviv, la 1 august.
conducea mașina în timp ce
Pentru israelieni, concertatăl o băga cu forța pe fată
tul va fi o mare bucurie penîn mașină.
tru că actrița americană este
Tânăra a fost găsită rănită
foarte iubită în Țara Sfântă.
pe o șosea din Rahat și dusă
În plus, circulau zvonuri că
la spitalul Soroka din Beer
activiștii anti-israelieni se
Sheva. Ea a declarat că până
luptau din răsputeri să o conla vârsta de 15 ani, a mers la
vingă să nu vină la Tel Aviv.
o școală normală din Ramle,
Foarte mulți artiști care au
după care s-a transferat la o
programat spectacole în Israel
instituție din afara orașului
în ultimii ani au fost presați
„din cauza amenințărilor la
de activiștii arabi, pro-palesadresa vieții din partea tatălui meu.”
Se pare că părinții s-au
temut că fata care locuia
singură în Rahat fără a fi supravegheată de un membru
al familiei de sex masculin
va dezonora numele familiei
sale. Fără protecția familiei, ei
s-ar fi temut că ea va fi etichetată drept o femeie nemăritată cu „probleme.” Din cauza
independenței sale, părinții
au mai susținut că tânăra ar
avea probleme mintale, deși
poliția a declarat că nu a obJennifer Lopez

O

tinieni, pentru a
boicota statul nostru și pentru a-și
anula spectacolele.
O mare parte
din această presiune a venit de
la muzicianul anti-israelian Roger Waters, care
condamnă public
artiștii pentru alegerea de a juca în Israel.

Moshe Kahlon,
alături de
Naomi
Folkman (zl)

nu am putut să-mi iau rămas
bun de la mama mea”, a spus
parlamentarul Roy Folkman.

Acuzat de omor

U

n șofer de camion care a
ucis o femeie în vârstă,
la începutul acestui an, a fost
acuzat de omor. Procurorii
l-au acuzat pe Zion Ratson de
omor prin neglijență pentru
accidentul din 5 februarie din
Tel Aviv, în care a ucis-o pe
Naomi Folkman (78 de ani),
mama parlamentarului Kulanu, Roy Folkman.
Femeia se întorcea de la o
ședință cu publicul a partidului Kulanu și, pe strada Yigal
Alon din Tel Aviv, a dorit să
traverseze.
Chiar dacă
pentru pietoni
semaforul era
verde, șoferul
ucigaș, care
conducea o
betonieră, a
trecut cu viteză și a lovit-o în plin
pe Naomi Folkman.
Procurorii au scris în actul de acuzare că Ratson a
fost atat de neatent, încât
nici nu a observat că a lovit
femeia și a mers mai departe. Abia după o distanță, el a
fost oprit de alte mașini care
l-au atenționat că a făcut un
accident mortal.
„Este dureros faptul că
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Un șarlatan

rocuratura din districtul
sudic l-a arestat pe Avraham Weizman, un cetățean
de 33 de ani din Beer Sheva,
cu acuzația de înșelătorie și
escrocherie.
Rechizitoriul afirmă că
Weizmann a vândut în mai
multe rânduri terenuri care
nu erau deținute de el unor
clienți, falsificând semnăturile și documentele oficiale.
Escrocul venea cu acte contrafăcute și spunea că are de

vânzare terenuri sau imobile
la prețuri foarte bune. El încasa avansul și apoi dispărea.
Ca urmare a fraudelor,
Weizmann a primit mai mult
de 17 milioane de șekeli de
la victime până când a fost
prins. El a încheiat contracte
de vânzare cumpărare false
pentru imobile din orașele
Dimona, Beer Sheva, Ofakim
și regiunea Hura.
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Turiștii care vor vizita
Roma în perioada Paștelui,
vor avea parte de o surpriză
din partea statului Vatican:
aceștia vor putea să urce pe
scările din marmură expusă pe
care se crede că însuși Mântuitorul Iisus Hristos a călcat în
drumul său pentru a fi judecat
de către Pilat din Pont înainte
de răstignire.

Un incendiu de proporții
s-a declanșat la cea mai mare
yeshiva din Rusia, în timpul
festivității de Seder Pesah,
vinerea trecută. Nimeni nu
a fost rănit în incendiul de
la școala Torat Haim aflată într-o suburbie din estul
Moscovei.
La momentul izbucnirii
incendiului, în clădire erau
aproximativ 60
de studenți, rabini și oaspeți.
Canalul 11 de
știri a raportat că
pe fațada școlii, a
fost pulverizată și
o svastikă.
La începutul
acestei luni, în
Argentina, un
bărbat a intrat în sinagoga
Mikdash Yosef din Buenos
Aires, în timpul slujbei din
seara de Șabat și a amenințat
credincioșii cu un obiect
ascuțit și a aruncat cu pietre

Scările Sfinte, cunoscute
în limba latină sub numele de „Scala Sancta”, au fost
acoperite cu scânduri de lemn
timp de 300 de ani, dar pentru următoarele două luni,
marmura lor originală este
expusă în urma unui vast
proiect de restaurare. Picături
din sângele lui Iisus, despre
care se spune că au căzut pe
trepte, sunt marcate în trei locuri de-a lungul celor 28 de
trepte. În partea de sus a scărilor se află o cameră numită
Sfânta Sfintelor, care a fost în
trecut o capelă privată a Papei
și care conține atât moaște ale
sfinților, cât și una dintre cele
mai vechi icoane ale lui Iisus
găsite în Roma, datând din
secolul al V-lea.
„Sfânta Scară” a fost adusă de la Ierusalim în secolul
al IV-lea de către Sfânta Elena, mama lui Constantin cel
Mare, și a fost amplasată în
fostul palat papal, vizavi de
biserica San Giovanni în Laterano, astăzi Biserica „Santa
Scala”.
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mutat aproximativ 700.000
de dolari unei cunoștințe,
a cărei identitate nu a fost
dată publicității.
Cei doi s-au certat de
la bani iar suspectul l-a
împușcat pe Kostan de patru ori, ucigându-l pe loc.
El este în prezent arestat de
Poliția americană LAPD.
Kostan și soția lui erau
proaspăți
părinți; cu doar
Hossein Salami
o lună în urmă s-a născut
ideologică iraniană, a relatat primul lor fiu.
duminică pagina de internet
a lui Khamenei.
În vârstă de 58 de ani, Salami era comandant-adjunct
al Gardienilor Revoluţiei de
nouă ani şi îl va înlocui la
conducerea acestei forţe pe
generalul de divizie Mohammad Ali Jafari.
Numirea survine la mai
puţin de două săptămâni
după ce SUA au înscris
Gardienii Revoluţiei pe lista „organizaţiilor teroriste”.
STOPSTOPSTOP
În octombrie, Salami a
Echipa serialului de televispus că premieziune israelian „Fauda” angarul Netanyahu ar
jează figuranți pentru filmătrebui „să se anrile episoadelor sale, conform
treneze să înoate
unui comunicat emis de stuîn Marea Medidioul Yes pe Facebook.
terană” deoareCei interesați trebuie să fie
ce, în opinia sa,
adulți și cetățeni israelieni.
ar putea fi forţat
Candidații potriviți vor avea
să fugă din ţară,
parte de trei zile de filmare.
conform agenţiei
Cei interesați pot apela
de presă FARS,
numărul de telefon 054apropiată de conservatori
5839178 și pot cere mai muliranieni.
te detalii.

spre un gardian. De asemenea, atacatorul a aruncat și
ulei pe podea, cauzând alunecarea și căderea mai mul- STOPSTOPSTOP
tor credincioși. Unul dintre
Un israelian a fost
gardieni a oprit incidentul,
omorât săptămâna
pulverizând atacatorul cu un
aceasta la Los Angespray paralizant.
les, de o cunoștință
STOPSTOPSTOP
de la care a împruLiderul suprem iranian, mutat recent bani.
Israel Kostan s-a
ayatollahul Ali Khamenei, l-a
mutat
în SUA cu
numit pe generalul Hossein
Salami în postul de şef al Gar- aproximativ trei luni
dienilor Revoluţiei, armata în urmă. El a împru-
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Scenă din serialul „Fauda”
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Evrei importanți în evoluția lumii moderne

storia civilizației moderne este presărată de-a lungul mileniilor de
contribuția inteligențelor și talentelor evreiești, care s-au remarcat prin
importanța și puterea lor de a influența
evenimentele și destinul țărilor în care
s-au integrat. Nu pot fi cuprinși în sute
de pagini de carte, cu atât mai puțin
într-o pagină de ziar, căci nimeni nu va
cuprinde necuprinsul, precum spuneau
înțelepții lumii. Însă, într-un zbor rapid
pe aripile timpului, se pot aminti câteva
nume strălucite ale unor evrei care și-au
lăsat amprenta asupra tezaurului spiritual al omenirii.
Desigur se poate începe întotdeauna
doar cu începutul, numai că uneori trecutul este atât de îndepărtat, încât nu-l
poate readuce amintirea. Să zicem deci
că, pentru noi, începutul îl constituie
momentul când s-au deschis căile spre
epoca modernă la finele Evului Mediu,
atunci când personalități ca Mozes Mendelsohn, sau membrii familiei Rotschild
i-au scos pe evrei din ghetto-urile
orașelor europene, ceea ce i-a apropiat
pe aceștia de economia și cultura țărilor
lor, lăsându-le cale liberă de a contribui
la dezvoltarea comunității mondiale.
După sec. XVIII, viața evreilor a intrat
într-o nouă etapă de înflorire culturală, datorită noului mediu liberal care în
mare măsură se datora Revoluției Franceze din 1879. Atunci s-a creat momentul prielnic pentru o persoană ca Mozes
Mendelsohn să-și părăsească orașul natal Dessau pentru a veni la Berlin. El
avea deja o temeinică educație iudaică,
dar și cultură generală. La Berlin a atras
în scurt timp atenția asupra sa datorită
personalității sale deosebite și a sclipirii
geniale întrezărite la el de către oamenii
de cultură din jur, care l-au apreciat și
l-au adoptat pe tânărul evreu provincial. Unul dintre primii săi prieteni a fost
scriitorul german Lessing, autorul unei
piese de teatru în care el descria evreii ca pe niște ființe bune și inteligente.

Lessing l-a introdus pe Mendelsohn în
cercurile literare la care participau multe personalități culturale ale timpului,
printre aceștia numărându-se și filozoful
Emanuel Kant.
Cu timpul, Mendelsohn a devenit exponentul iluminismului evreiesc - „Hascala” propunându-și scopul apropierii
evreilor de cultura europeană, împăcarea
gândirii religioase cu viața modernă. El a
tradus în limba germană Vechiul Testament care, deși interzis de către rabinii
tradiționaliști, a fost vândut în milioane
de exemplare.
Ulterior, Revoluția americană l-a
impulsionat pe Mendelsohn să militeze
pentru cucerirea drepturilor cetățenești
pentru evrei. Datorită strădaniilor sale,
au apărut școli moderne pentru tinerii
evrei din Germania, iar această inițiativă
s-a extins ulterior și în Austria, ca și în
alte țări europene. A început și a continuat procesul de desprindere a evreilor din Europa răsăriteană de cultura
de „Șteitl”/târgușor/ceea ce i-a adus pe
mulți tineri evrei din Rusia, Polonia,
Bucovina,etc. la Viena, Berlin și Paris...
pentru a învăța profesii intelectuale, cu
care se întorceau deseori în țările lor spre
folosul populației autohtone.
Mendelsohn a fost acela care a deschis
căile evreilor către drepturi civile, dovedind lumii că iudaismul se conduce după
legi raționale de conviețuire care deschid
toate căile spre împăcarea omenirii.
Un alt evreu de seamă care a avut o
uriașă importanță în dezvoltarea economico-financiară a lumii moderne, a
fost Meir Rothschild, urmat de fiii săi
Anschel, Solomon, Nathan, Kalman/
Karl/Iacob/James/. Meir a crescut pe
Judengasse din getto-ul orașului Frankfurt, într-o familie de oameni săraci
care făceau comerț pe stradă. Rămânând
fără sprijin după decesul părinților, el
s-a angajat ca funcționar la casa bancară
Oppenheimer din Hanovra. La această
slujbă, Meir a renunțat în favoarea încer-

Jo i , 2 5 a p r i l i e 2 0 1 9

•

cării de a fi comerciant independent în
Getto-ul natal din Frankfurt. A devenit
negustor de monede vechi și valori antice de care se interesau mulți colecționari
bogați. Totodată, el a înființat o bancă
simplă pentru schimbul de valută dintre
statele germane, iar profitul l-a investit
în continuare, cumpărând monede vechi
și valoroase, ceea ce i-a lărgit clientela.
Prințul Wilhelm von Kassel, un client de vază, l-a sprijinit pe Rotschild săși extindă relațiile comerciale peste hotare. Și feciorii săi l-au ajutat să câștige
bunăvoința multor nobili influenți și
să pună bazele financiare și politice ale
familiei Rotschild. Meir și-a răspândit
fiii în diferite colțuri ale Europei, deschizând bănci solide care au format o
rețea bancară internațională; aceasta a supraviețuit Revoluției franceze,
războaielor napoleoniene și revoluției
industriale.
Din 1840, cei cinci fii Rotschild inclusiv tatăl, geniul familiei, au părăsit
orice formă de comerț, devenind numai
bancheri care au cucerit piața financiară europeană. Nepotul lui Meir, Lionel
Rotschild, a devenit membru în Parlamentul britanic, primul evreu care a depus jurământul pe Vechiul Testament,
purtând tradiționala „kipa”pe cap. El a
deschis calea multor personalități-evrei
spre viața politică, printre care se numărau Benyamin Disraeli sau Mozes
Montefiori.
Aceștia și mulți alții au dovedit că
evreii pot concura cu elita mondială
nu numai în lumea finanțelor, dar și în
politica și diplomația mondială, sprijinind, ani mai târziu, mișcarea sionistă
în lupta pentru crearea statului evreu.
Astăzi, când se împlinesc 71 de ani de
existență a acestui stat, nu trebuie să uităm personalitățile de seamă care au pus
prima piatră de temelie pentru ridicarea
căminului național al poporului lor. Și
ei au constituit un episod important în
saga fără de sfârșit a evreului veșnic.
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ambiții proprii. Împreună, cu
toții putem face ca de aici, de
media: Agerpres, TVR, An- la 2.500 kilometri depărtare,
tena 1. Evenimentul a fost să simțim România aproape,
amplu mediatizat şi de DC chiar în sufletul nostru”.
News, Știri pe surse, ziarul
În continuare, Dragoș
Profit, b1.ro etc.
Nelersa a prezentat premiul
Publicul sosit din toate Omul Anului din Româcolțurile țării împreună cu nia: „Trăim în Israel, dar
oficialii din România și din suntem foarte atenți la tot
SUA, personalul Ambasa- ce se întâmplă în țara noasdei, musafirii din România, tră- mamă. Am discutat, am
reprezentanții ICR Tel Aviv, analizat și am supus la vot
reprezentanții cultelor și propunerea pentru Omul
personalități israeliene, s-au Anului 2018 din România.
întâlnit într-o sărbătoare a N-a fost ușor, dar am luat
culturii și a limbii române.
în calcul întâlnirile cu DiSeara a fost deschisă de aspora, dialogul coerent cu
Dragoș Nelersa, președintele românii care trăiesc pe toate
Asociației Scriitorilor Isra- continentele și până la urmă
elieni de Limbă Română am ales un... globe trotter.
(ASILR) care a anunțat că slo- Omul care a alergat pe toate
ganul sub care se desfășoară meridianele pământului ca să
galele de anul acesta este unească românii de pretutinÎmpreună: „Despre noi, co- deni, să premieze excelența
munitatea română din Is- românească și să evidențieze
rael, în comparație cu alte valorile culturale și spirituacomunități, se spune că sun- le românești. Doamnelor și
tem una cu multe divergențe domnilor, în aplauzele dvs,
de opinii. De aceea, anul am onoarea să o invit pe sceacesta am făcut un apel la cele nă pe doamna Natalia Elena
mai importante organizații Intotero, Ministrul româniromânești de a fi „Împreu- lor de pretutindeni.
nă”, uniți, pentru că promoDistinsă doamnă minisvarea culturii nu trebuie să tru, una dintre valorile iuțină cont de culoare politică, daismului este recunoștința,
de interese personale, sau de
de aceea vă rog
să ne permiteți
să vă acordăm distincția
Omul Anului
2018 și medalia Ierusalimului, Terra Santa, ca expresie
a recunoștinței
evreiești pentru
dezvoltarea dialogului intercultural și promovarea cu succes
a identității
Natalia
românești preIntotero
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savanții Gheorghe Marinescu, Vlad Voiculescu, Iuliu Hațieganu,
Oscar Sager și Artur
Kreindler, deci împart
medalia cu ei, să le fie
memoria binecuvântată. Această ocazie
impune un moment
de reflecție asupra
asimetriei flagrante
în relațiile diplomatice dintre România
și Israel. Prezența în
România a distinsului ambasador David
Jean-Jacques
Saranga, fără omolog
Askenasy
român în Israel, din
tutindeni în lume unde trădata
de
9 ianuarie 2017 ne
iesc români și se vorbește
pare ciudată. Regimul de
românește”.
Premiul Omul Anului din dictatură comunisto-secuIsrael, împreună cu o meda- ritară din România a reușit
lie guvernamentală israeliană să facă o breșă în cortina de
numismatică, a fost acordată fier și să mențină timp de 73
unui om de ştiinţă de renume de ani relații diplomatice cu
mondial, cercetător distins cu Israelul, în schimb după 30
numeroase premii internaţi- de ani de regim democratic,
onale – acad. prof. dr. Jean- România nu are ambasador
Jacques Askenasy. El este al în Israel! Dăinuirea asimecincilea om de ştiinţă israeli- triei diplomatice româno-isan care a devenit membru de raeliene începe să trezească
onoare al Academiei Române, interesul celor 9 milioane de
de-a lungul a 150 de ani de israelieni, care-și pun întrebaexistenţă a acestei instituţii, rea: Ce se întâmplă? Situația
fiind specialist în domeniul devine dăunătoare. Trebuie
neuroştiinţelor, dedicat cer- pus capăt acestei asimetrii dicetării şi îmbunătăţirii vieţii plomatice nesănătoase pentru
ambele țări, acum când încă
omului.
În aplauzele spectatorilor România deține o funcție de
Dragoș Nelersa a înmânat conducere în Consiliul Euacademicianului profesor ropean. În încheiere, în nudoctor Jean-Jacques Askenasy mele vorbitorilor de limbă
română ai Universității Telcare a spus:
„Un înțelept proverb din Aviv, exprim sincere aprecieri
popor spune că în spatele pentru înaltul nivel cultural
succesului unui bărbat stă ca formă și conținut cu care
o femeie; dați-mi voie să-i săptămânalul Gazeta Româspun în primul rând soției: nească prezintă actualitatea
Mulțumesc Rita! Dacă „să israeliană. Pentru neobosita
zicem” merit să fiu omul anu- activitate a dnei Ioana Toff și
lui, eu nu am făcut nimic alt- a directorului Dragoș Nelersa
ceva decât ceea ce am învățat precum și a întregului colecde la maeștrii mei români: tiv al redacției, rog pe distinșii

Jo i , 2 5 a p r i l i e 2 0 1 9

G A Z E TA E V E N I M E N T
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Micha
Harish

De la stânga: Dragoș Nelersa, Teofil Anăstăsoaie,
Radu Dancu, Yosef Wasserman. Teșu Solomovici

oaspeți să le adreseze aplauzele lor furtunoase”.
S-au conferit în continuare premiile Kavod care înseamnă onoare și gratitudine.
Sunt premii de recunoaştere a
contribuției la dezvoltarea și
promovarea tradițiilor iudaice, relațiilor de prietenie prin
activităţi, proiecte, parteneriate, în Romania, în Israel, în
lume.
O surpriză plăcută a fost
invitarea pe scenă a două mari
personalități.
„Pentru că, după cum
v-am mai spus, sloganul
sub care se desfășoară galele
de premiere este „Împreună - Be iahad”, voi invita pe
scenă pentru a mă susține
în acordarea distincțiilor pe
cei doi înalți reprezentanți
ai religiilor prezenți în sală.
Amândoi au venit special din orașul Sfânt Ierusalim pentru a onora această

adunare. Invit pe scenă pe
Superiorul Așezămintelor
Românești, Arhimandritul
Teofil Anăstăsoaie și pe rabinul comunității originarilor
din România, excelența sa,
rav. Iosef Wasserman”, a spus
moderatorul serii, Dragoș
Nelersa.
„Împreună”, acesta a fost
sloganul evenimentului, de
aceea împreună a fost invitat pe scenă Consulul general al României la New York,
Excelența Sa domnul avocat
Radu Cătălin Dancu. Sosit
special din Statele Unite întro vizită foarte scurtă, dânsul a
străbătut jumătate din globul
pământesc ca să fie prezent în
Israel.
„Iată, împreună, acest cuvânt, capătă sens și acoperire
prin faptă. Domnul Consul
General, avocat Radu Cătălin
Dancu este un mare iubitor al
culturii iudaice, un promotor

Jeanina
rav.
Ilie
I. Harel

al valorilor comune româno
- israeliene. Contribuția Sa
la consolidarea și dezvoltarea
relațiilor de prietenie dintre
România, America și Israel
este foarte importantă și probată prin fapte, prin acţiuni
concrete, rezultate palpabile.
Excelențele voastre, împreună să-i acordăm acestui bun
prieten al evreilor și al Israelului Premiul Kavod - onoare și gratitudine evreiască și
medalia Ierusalimului, Terra
Santa”, a spus moderatorul.
În continuare, a urcat pe
scenă fostul ministru, domnul Micha Harish, pentru ca
împreună să fie acordate următoarele premii. Au primit
distincții: consilierul Primăriei Municipiului București
av. Orlando Culea; directorul general Tarom Tel Aviv,
doamna Daniela Dragne;
managerul societății Framinor, domnul director Marian

Robert
Schorr
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Coman; rabinul pensionarilor din Tzahal, rav. Iosef
Harel; directoarea Fundației
Wilhelm Filderman, doamna
Janina Ilie; director Robert
Schorr, conducătorul secției
de cultură din cadrul FCER.
Cei doi delegați ai FCER
prezenți la Tel Aviv au fost
declarați ambasadori culturali
pe meleagurile Țării Sfinte. Ei
au adus mulţumiri sprijinului
de care se bucură din partea
FCER, personal din partea
preşedintelui Federaţiei dr.
Aurel Vainer.
Apoi urmat un moment
emoționant când Dragoș
Nelersa a spus: „Domnule
Micha Harish, nu v-am chemat pe scenă doar pentru a fi
împreună. Ați avut o carieră
strălucită, ați fost ministru
și reprezentantul nostru în
Knesset 22 de ani.
continuarea în pagina 39

Micha
Harish
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Marian
Coman
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În căutarea unui
șobolan

O pasiune specială

Un japonez a devenit sâmbătă primul navigator
nevăzător care a traversat fără oprire Oceanul Pacific
la bordul unei bărci cu vele

Polițiștii australieni au avut zilele acestea o
misiune deloc obișnuită. Au fost pe urmele
unui... șobolan, care era animalul de
companie al unui om al străzii din Sydney

M

itsuhiro
Iwamoto, în
vârstă de 52
de ani, a sosit sâmbătă dimineață în portul
Fukushima la bordul
ambarcațiunii sale de
12 metri lungime, la
Mitsuhiro Iwamoto
circa două luni după ce
a plecat din California.
Iwamoto, care locuiește în San Diego, pe coasta Californiei, a
părăsit orașul american pe 24 februarie, împreună cu Doug Smith,
un navigator american care l-a ajutat oferindu-i informații, precum
direcția vânturilor.
Aceasta este cea de-a doua încercare a navigatorului japonez.
Cu șase ani în urmă, prima sa călătorie a fost destul de scurtă și
s-a încheiat după ce barca s-a scufundat după ce a lovit o balenă.
Aceasta este prima dată când un nevăzător traversează Oceanul
Pacific. Japonezul, care și-a pierdut vederea la vârsta de 16 ani,
a întreprins această călătorie pentru a strânge fonduri pentru
activități caritabile, inclusiv pentru a sprijini eforturile medicilor
de a preveni bolile care provoacă orbire.

B

ărbatul a raportat la poliție dispariția rozătoarei și a cerut ajutorul oamenilor legii pentru
a-și recupera prietenul fugar. Le-a poves-

tit trecătorilor despre drama sa, iar zeci de tineri
i-au făcut cunoscută povestea online. După lungi și
anevoioase căutări, a venit și momentul revederii.
Șobolanul „Lucy” fusese prins în stradă de o femeie,
și ea iubitoare de astfel de rozătoare. Fugarul a fost
recuperat de polițiști și a fost returnat stăpânului.

Transport contra plastic
Sticle din plastic şi doze de răcoritoare în schimbul
unui credit pentru transportul public

A

ceasta este oferta pe care Primăria din Istanbul a lansato recent pentru a promova reciclarea, apelând direct la
buzunarul consumatorilor. Primele trei maşini de reciclare au început să funcţioneze într-o staţie de metrou, unde
pot fi introduse cutii de băuturi răcoritoare şi sticle din plastic
de diferite dimensiuni. Pentru 20 de cutii se primeşte un credit
în valoare de 80 eurocenţi, preţul unei singure călătorii.
Consumatorii pot introduce sticle din plastic şi cutii din
metal în acelaşi aparat în
care îşi încarcă şi abonamentul de transport ce
poate fi folosit pe autobuz, metrou, sau tramvai
în oraşul Istanbul.
Cu cât sunt introduse
mai multe sticle sau cutii,
cu atât creditul primit va
fi mai mare.

26
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Gemeni cu vârste diferite
Micuţul Alessandro din Lodi, Italia, a venit pe lume
la 24 decembrie 2018. El avea deja vârsta de două
luni, când s-a născut fratele lui geamăn, Andrea, la
22 februarie 2019

A

stfel de situaţii sunt extrem de rare. Mama lor, Lucia (40 de ani), a trebuit să fie internată de urgenţă
în decembrie 2018. Ea l-a născut atunci prematur
pe Alessandro, care cântărea numai 800 g, la 24 de săptămâni de sarcină. Fratele lui geamăn a rămas în uterul mamei. Datorită intervenţiei medicilor, placenta s-a păstrat
intactă şi Andrea s-a dezvoltat în continuare în pântecul
mamei. Andrea a venit pe lume fără probleme, cu greutatea de
3 kilograme, la 33 de
săptămâni. Tatăl, Sergio (40 de ani), care
lucrează la o bancă,
e în al nouălea cer de
fericire că are gemeni
cu vârste diferite, o raritate în lume.
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Aniversare regală
Regina Elizabeth a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei
de Nord, cel mai longeviv monarh britanic, a împlinit duminică vârsta
de 93 de ani, ea rămânând o figură foarte populară în țara sa și în lume

N

ăscută pe 21 aprilie 1926, primul copil la regelui George al
VI-lea, este cel mai longeviv
monarh din istoria monarhiei britanice.
Elisabeta a devenit regină după moartea
tatălui său pe 6 februarie 1952, având 67
de ani şi 74 de zile pe tronul Regatului
Unit.
Duminică, regina a participat la slujba de la Capela St. George de la Castelul
Windsor dedicată aniversării sale, care
anul acesta a coincis cu Paştele catolic.

Ca în fiecare an, ziua de naștere a reginei a fost marcată cu salve de tun în
Hyde Park și la Windsor. Dar potrivit
tradiției britanice, aniversarea reginei
nu este sărbătorită pe 21 aprilie, ci la o
dată mai târzie, în a doua zi de sâmbătă
a lunii iunie, atunci când are loc parada
militară „Trooping the Colour”.
Cu această ocazie, regina, însoţită
de membrii familiei regale participă la
parada la care peste o mie de soldaţi îmbrăcaţi în uniforma tradiţională de gală

A dat în judecată
Academia de Film
În mai 2018, regizorul Roman Polanski a fost
exclus din Academie, împreună cu Bill Cosby, o
consecinţă a standardelor de conduită care au fost
adoptate de instituţie după izbucnirea scandalului
Harvey Weinstein

P

olanski, care a fugit din Statele Unite după ce a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu Samantha
Geimer, în 1977, pe când era o adolescentă în vârstă
de 13 ani, dă astăzi în judecată Academia Americană de Film
pentru a-i restitui calitatea de membru. Conducerea Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului a votat excluderea lui Polanski și a lui Bill Cosby din cauza acuzațiilor de
agresiune sexuală. „Consiliul guvernatorilor din Academia
de arte şi ştiinţe ale cinematografiei s-a reunit, marţi, şi a
votat pentru eliminarea actorului Bill Cosby şi a regizorului
Roman Polanski din rândul
membrilor săi, în acord cu
noile norme de bună conduită”, a explicat instituţia
într-un comunicat.
Plângerea depusă cere
Înaltei Curți din Los Angeles să recomande Academiei să îi restituie calitatea de
membru lui Polanski, care
a câștigat un Oscar pentru
cel mai bun regizor în 2002
Roman Polanski pentru filmul „Pianistul”.

mărşăluiesc prin centrul Londrei. Membrii familiei regale ies apoi pe balconul
Palatului Buckingham, într-o apariţie
publică.
Și cel mai mic strănepot al reginei,
prințul Louis, fiul ducilor de Cambridge,
a fost sărbătorit marți, la împlinirea vârstei de an anișor.

S-au despărţit
Cântăreața britanică Adele a anunțat că s-a
despărțit de soțul ei, Simon Konecki, după 7 ani
de relație, din care doi de căsătorie

A

dele și Simon s-au cunoscut în 2011, iar un an mai
târziu au fost văzuți pentru prima oară în public în
calitate de cuplu. Tot în 2012, Adele îl năștea pe
fiul lor, Angelo. Cei doi s-au căsătorit în secret, iar Adele
a făcut public anunţul în timpul discursului de la premiile
Grammy, în 2017, când i-a mulţumit soţului ei.
Adele, în vârstă de 30 de ani, a
fost supranumită
de presa britanică „Noua Amy
Winehouse”,
după ce în 2009,
a câştigat două
premii Grammy.
În 2008 a lansat
primul album de Adele & Simon
studio, „19”, care
s-a vândut în peste 6 milioane de copii. În 2011, şi-a lansat
al doilea album de studio, „21”, care, datorită unor piese
precum „Rolling in the Deep”, „Someone Like You” şi „Set
Fire to the Rain”, a avut un succes fenomenal şi s-a vândut
în peste 29 milioane de copii pe plan mondial. Acel album
i-a adus artistei britanice şase premii Grammy în 2012. În
acelaşi an, a înregistrat piesa „Skyfall”, tema muzicală a filmului onomim din seria „James Bond”, pentru care a fost
premiată cu un Glob de Aur şi un premiu Oscar.
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O lămurire necesară

uccesul evenimentului
organizat de Asociația
Scriitorilor Israelieni
de Limbă Română desigur
că a stârnit și invidie. Există câteva elemente în cadrul
comunității noastre care,
atunci când cineva are realizări, se grăbesc să arunce cu
noroi în loc să încerce să facă
manifestări la fel de reușite.
De data aceasta „victima”
a fost reprezentantul Primăriei Bucureștiului, av. Orlando
Culea, musafir și premiat în
cadrul Galelor. Domnia sa a
fost recomandat de membri
FCER de la București care
l-au susținut în acordarea
premiului Kavod - onoare și
gratitudine pentru că ajută
de mult timp Federația în realizarea unor proiecte foarte
importante pentru comunitatea evreiască din România. În
plus, domnul Orlando Culea
este un formator al tinerei
generații care luptă prin diverse proiecte ca să combată
antisemitismul și xenofobia.
Ei bine, au scormonit
cârcotașii noștri și au găsit că
domnul Culea face parte din

comisia juridică a Primăriei
București care într-o anumită fază a amânat acordarea
unei clădiri ce ar urma să fie
Muzeul Holocaustului către
Institutul Elie Wiesel.
Înarmați numai cu venin,
răuvoitori și fără să se documenteze, cârcotașii l-au acuzat pe consilierul primăriei că
este un negaționist, antisemit
și câte și mai câte.
Elegant, domnul Orlando
Culea le răspunde: „privitor
la votul exprimat de mine în
cadrul Consiliului General, și
afirmațiile în care se încearcă
a se acredita ideea ca eu m-aș
opune ca Muzeul Holocaustului să aibă sediul în strada
Lipscani, fac următoarea precizare: am susţinut tot timpul
înfiinţarea acestui muzeu al
Holocaustului, în Bucureşti,
motiv pentru care, în anul
2016 am şi votat proiectul
de atribuire a imobilului din
strada Lipscani nr. 18-20,
către Institutul Elie Wiesel.
În anul 2018, prin Sentinţa
Civilă nr. 8140/06.12.2018
a Tribunalului Bucureşti, instanţa a anulat hotărârea de

Alexandru Andy

Nerușinatul Doctor Mesmer
Ați fost vreodată hipnotizați?
Veți fi acum de noua carte a
lui Alexandru Andy!
Înger sau demon?
Doctorul Mesmer - inventatorul
hipnozei și autorul celui mai
uluitor scandal din
istoria medicinei!

Cititorii pot procura volumul,
sunând la editură la tel. 0524-716004
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consiliu prin care a fost
atribuit acest imobil către Institutul Elie Wiesel.
În motivarea instanţei au
fost reţinute o serie de aspecte de legalitate, care
nu au fost respectate la
momentul adoptării respectivei hotărâri. Nu am
înţeles de ce reprezentanţii
administraţiei Bucureştiului
şi nici reprezentanţii Institutului (ca persoane direct
interesate) nu au formulat
recurs împotriva sentinţei
respective.
Trecând peste acest aspect, proiectul a fost repus
pe ordinea de zi, fără a se
proceda la îndreptarea acelor
aspecte de nelegalitate reţinute de instanţă şi care au stat
la baza anulării hotărârii de
Consiliu. Astfel, în şedinţa
din 11.03.2019, am luat cuvântul şi am arătat că, prin
adoptarea unei noi hotărâri,
în aceleaşi condiţii, există riscul ca şi această nouă hotărâre să fie anulată în instanţă.
Spun acest lucru, în deplină
cunoştinţă de cauză, având
o experienţă de 20 de ani în
profesii juridice ca avocat şi
executor judecătoresc.
Ori, eu consider că evreii
merită să primească imobilul
respectiv în deplină legalitate,
pentru a nu mai exista riscul
anulării hotărârii de atribuire a acestuia. Vreau să se înţeleagă că demersul meu este în
favoarea înfiinţării Muzeului
Holocaustului în Bucureşti şi
vreau să cred că toate instituţiile româneşti se implică cu
adevărat în găsirea unei soluţii care să protejeze, din punct
de vedere legal, înfiinţarea
Muzeului Holocaustului în
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Orlando Culea

Bucureşti.
Sunt alături de poporul
evreu, respect obiceiurile şi
tradiţiile acestui popor însă
nu trebuie amestecate situaţia legală a unui imobil, cu
modul în care mă raportez
la evreii din România şi din
lume...
Îmi doresc ca lucrurile
să fie foarte clare în ceea ce
priveşte imobilul ce va fi atribuit Institutului şi vă asigur
că demersul meu este pe deplin în interesul înfiinţării
Muzeului Holocaustului la
Bucureşti, care, cu siguranţă, poate deveni un reper şi
un model al luptei împotriva
antisemitismului.
Orlando Culea, consiler
general şi preşedinte al
Comisiei juridice al CGMB

*

De altfel, se pare că astăzi
Primăria Bucureștiului are
pe ordinea de zi rediscutarea
acestei probleme și, întrucât
anumite aspecte juridice s-au
clarificat, atribuirea clădirii
Institutului Elie Wiesel nu
mai are de ce să întâmpine
dificultăți. Noi îl cunoaștem
pe domul Culea, faptele sale
vorbesc de la sine; este revoltător să-l consideri pe acest
om un dușman al poporului
evreu. Dar să arunci cu noroi și să faci rău este simplu.
Mai greu este să realizezi ceva
luminos.

G A Z E TA S P O R T
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România, învinsă de Franța

Rămâne la Juventus
Juventus Torino şi-a asigurat, sâmbătă,
al optulea titlu consecutiv în Italia, iar
Cristiano Ronaldo (34 de ani) a vorbit
despre viitorul său la formaţia italiană

Franţa s-a calificat în finala Fed Cup, după ce a învins
duminică România, cu scorul de 3-2, în urma victoriei
dramatice a perechii Caroline Garcia/Kristina Mladenovic
în faţa cuplului Simona Halep/Monica Niculescu,
la Rouen, în semifinalele competiţiei

F

ormaţia lui Allegri a fost eliminată în sferturile Ligii Campionilor de Ajax Amsterdam, după 2-3, la general, iar presa italiană
a speculat faptul că Ronaldo şi-ar dori să plece mai
rapid de la Juventus după acest insucces pe plan
european. Lusitanul i-a liniştit pe fanii torinezilor
în timpul celebrării titlului de campioană.
Întrebat de jurnalişti dacă va rămâne la Juve
şi în sezonul următor, Ronaldo a răspuns: „Da,
1000%. Am câştigat în primul meu an aici titlul
şi Supercupa Italiei. La anul va fi şi mai bine, sunt
foarte fericit”.
După elimiCristiano Ronaldo
narea din Liga
C a m p i o n i l o r,
La Repubblica a
scris că Ronaldo
vrea să o părăsească pe Juventus în 2020,
cu doi ani mai
devreme decât
este prevăzut în
contract. Presa
din Italia nota
că Ronaldo era nemulţumit de faptul că echipa nu
are o contribuţie la fel de mare la rezultatele din
acest sezon, fiind nevoit să tragă echipa după el de
unul singur.

G

arcia şi Mladenovic au obţinut victoria
după două ore şi 37 de
minute, arătând mai
multă prospeţime în
ultimele game-uri ale
setului decisiv.
Sâmbătă, în meciurile de simplu, Simona
Halep a învins-o pe
Kristina Mladenovic
cu 6-3, 6-1, iar Caroline Garcia a trecut de Mihaela Buzărnescu în
două seturi, cu 6-3, 6-3.
Semifinala Franţa - România s-a jucat pe o suprafaţă de zgură instalată în Palatul Sporturilor Kindarena din Rouen, cu o capacitate de
4.976 locuri, conform informaţiilor furnizate de organizatori. Echipa
Franţei a fost compusă din Alize Cornet, Caroline Garcia, Pauline
Parmentier, Kristina Mladenovic şi Fiona Ferro, iar selecţionata României a fost alcătuită din Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina
Begu, Monica Niculescu şi Raluca Olaru.
România a înfruntat Franţa pentru a doua oară în Fed Cup. Primul
meci s-a disputat în 1976, când româncele Virginia Ruzici şi Florenţa
Mihai s-au impus cu 3-0 în finala turneului de consolare al competiţiei
găzduite la Philadelphia, în SUA.
În finala Fed Cup programată în noiembrie 2019 , echipa Franţei
va juca împotriva Australiei, victorioasă cu 3-2 în faţa Belarusului.

Turneul de la Monte Carlo
Tenismanul italian Fabio Fognini, numărul 18 mondial, a
câştigat duminică turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo,
cu premii totale de 5.207.405 euro, după o victorie în două
seturi, 6-3, 6-4, în finala cu sârbul Dusan Lajovic, al 48-lea
jucător al lumii

F

ognini a câştigat al nouălea turneu din cariera sa şi primul de
categoria Masters 1.000.
Italianul de 31 de ani a făcut senzaţie
sâmbătă, cu succesul în semifinale, 6-4,
6-2, în faţa spaniolului Rafael Nadal,
N.2 mondial. Nadal ţintea câştigarea

celui de-al 12-lea trofeu al carierei
la Monte Carlo, el impunându-se
la precedentele trei ediţii. Spani- Fabio Fognini
olul nu mai pierduse pe zgura de
Fognini a reuşit o surpriză şi în opla Monte Carlo de la semifinalele din
2015, când s-a înclinat în faţa sârbului timi, când l-a eliminat pe germanul
Alexander Zverev, numărul 3 mondial.
Novak Djokovic.
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Magdalena BRĂTESCU

„Misery”

T

Premieră la Teatrul Municipal Hacameri

hriller-ul psihologic
(1987) al romancierului Stephen King
a fost ecranizat într-un film
hollywoodian în 1990, ulterior adaptat în piesa dramaturgului american William
Goldman (2000) jucată pe
Broadway. Din trama cărții
s-a păstrat doar acțiunea
principală transformată
într-o dramă de suspans cu
elemente comice îndoielnice și o atmosferă sumbră,
înspăimântătoare.
Protagonistul este Paul Sheldon,
un scriitor foarte îndrăgit de cititori
grație unei serii de nouă romane care
i-au adus faima. Personajul principal
al cărților fiind o femeie nefericită pe
nume Misery Chastain. Într-o zi, în
timpul unei furtuni de zăpadă, Sheldon
are un accident de mașină. E rănit grav
la mână și are ambele picioare rupte.
Annie Wilkes, soră medicală și fană a
talentului său care locuiește în apropiere, îl salvează și-l duce la ea acasă, aparent pentru a-l îngriji. Toate legăturile
cu exteriorul sunt rupte din cauza viscolului. Din păcate, comportamentul
femeii devine din ce în ce mai ciudat,
iar scriitorul înțelege că a devenit prizonierul gazdei care se transformă întro nemiloasă gardiană de închisoare. E
decisă să-l păstreze pe Sheldon numai
pentru ea și să-l forțeze să scrie un nou
roman în care s-o readucă la viață pe
Misery, personajul ei preferat.
Pe scena Teatrului Hacameri, spectacolul regizat de talentatul Irad Rubinstein menține o tensiune ascendentă,
cu răsturnări de situații și o ambianță
coșmarescă. Menționăm că piesa este
tradusă tot de regizor. Cei doi interpreți
principali sunt foarte bine aleși. Yuval
Segal interpretează excepțional ro-

30

lul scriitorului mediocru, divorțat,
îmbogățit din vânzarea romanelor sale
melodramatice pe care le detestă. El se
crede capabil de o creație superioară
în care să nu cedeze gustului dubios
al cititorilor de rând. În acest scop, în
ultimul roman al seriei, o omorâse pe
Misery.
Fanatică admiratoare a personajului Misery, Keren Mor (Annie Wilkes)
joacă sora medicală obsedată, criminală
și sadică. Grav bolnavă psihic ea suferă de paranoia, schizofrenie și depresie
bipolară. Un rol complex și o creație
actoricească care se va înscrie spre laudă
în cariera sa.
Acțiunea se desfășoară în decorul
scenografei Polina Adamov care constituie unul din marile atu-uri ale spectacolului. O rulotă veche și murdară care
se învârtește, precum o cameră de luat
vederi, în diferite unghiuri, oferind publicului exteriorul, spațiul de dormit și
bucătăria. O parte din episoade se joacă
la ferestre, pe scări, sau în fața intrării.
Muzica foarte bine selecționată și
care animă sau sporește atmosfera de
teroare crescândă a piesei îi aparține lui
Amit Zamir.
Dincolo de subiectul înfățișat concret prin ceea ce se petrece pe scenă,
Steven King realizează în „Misery” o
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parabolă autobiografică alegorico-filozofică de
mare adâncime despre
relația dintre creator și
cititor, dintre creator și
muza inspiratoare. Unui
scriitor îi vine greu să părăsească o cale bătută care
i-a adus succesul. Pentru că
se autocenzurează vrând să
placă în continuare și nu
îndrăznește să schimbe
macazul spre o linie nouă.
După cum Sheldon, cu
mâna și picioarele rupte, rămâne prizonier în rulota-carceră unde se vede
silit să continue pe vechea tonalitate.
Cititorul-fan ajunge în situația să nu
mai deosebească realitatea de ficțiune și
devine dependent ca de un drog de personajele din cărți. Astfel, Annie Wilkes
îl forțează pe Sheldon pe deoparte să-și
ardă manuscrisul în care aborda o tematică nouă, pe de alta să continue seria romanelor Misery. Chinurile fizice
la care e supus scriitorul sunt simbolul
suferințelor prin care trece un autor în
timpul creației.
Legătura morbidă dintre Sheldon și
Annie se poate interpreta și ca relația
dintre scriitor și muza lui, întruchipată
într-o femeie capricioasă, psihotică, de
nestăpânit și care uneori îl copleșește
cu binefacerile ei, alteori îl terorizează.
În spectacolul lui Irad Rubinstein
există multe scene antologice precum
cina festivă, dansul morții, încleștarea
urii sub masca sărutului amoros, schingiuirea și suferințele lui Sheldon. Dar
și episoade în care Annie trece de la infantilism la demență. În distribuție mai
figurează Shaham Schneider (Șeriful),
Natasha Mantel Gorislavetz și Yarden
Shai.
„Misery” e un spectacol cu cod, bine
realizat și pentru nervi tari!
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V

Pe drumul drept

ictoria a apelat la avocatul Institutului Speranța. L-a însărcinat
să-l reprezinte pe Iosef la proces.
Menahem, avocatul, a inițiat o întâlnire cu acuzatul. Dar Iosef, în loc să fie
mulțumit că există cineva dispus să-l
ajute, a refuzat.
„Numai dacă sunteți dispus să-l
reprezentați și pe fratele meu, Israel,
primesc ajutorul dumneavoastră”, a ripostat. „Amândoi suntem vinovați în
aceeași măsură. Eu am plănuit jaful, el
l-a îndeplinit.”
Victoria a fost impresionată de devotamentul tânărului. A aprobat ca avocatul să-i reprezinte pe amândoi. Dosarele
gemenilor au ajuns la ea. Așa a aflat prin
ce au trecut. Camera din podul pensionului din Elveția, unde erau ca la închisoare. Kibuțul, cu care nu s-au putut
obișnui. Mama, care i-a neglijat. Dezamăgirea în urma pierderii lui Haim,
unicul care s-a interesat de ei. Casa de
corecție. Mama care i-a părăsit, fugind
la Paris.
Avocatul Menahem a susținut o pledoarie, pretextând circumstanțe atenuante. Victoria, prezentă la proces, și-a
luat obligația să se ocupe de ei. Judecătorul le-a mai dat o șansă, accentuând că
aceasta este ultima. Dacă vor continua
să încalce legea, vor sta după gratii timp
îndelungat.
Victoria le-a dat casă și masă la institutul ei. A vorbit doar cu Iosef. Israel,
prezent la întâlnire, tăcea.
„Nu pot promite că mă voi schimba”,
a mărturisit Iosef. „Nu cunosc niciun
drum spre bine. N-am nicio meserie.
N-am rude și nici părinți. În afară de
aceasta, sunt responsabil de fratele meu.

Până ce nu-și va
găsi un loc în
viață, eu decid
ce să facem, de
unde și cum să
găsim bani ca să
ne întreținem.”
„Ce-ar putea face fratele
tău?” l-a întrebat
Victoria.
„Are mâini
bune. Poate lucra în construcții. Dar
este necesar să fie îndrumat. El singur
nu poate programa nimic. Capul nu-i
merge.”
Victoria a venit cu o propunere: „Cunosc o familie de bogătași evrei, care
locuiesc la New York. Ei au o singură
fiică. Ochii lor din cap. Dar aceasta este
mongoloidă, adică retardă. Dacă Israel este dispus să se însoare cu ea, tatăl
fetei va avea grijă de el. Va trăi într-o
vilă cu piscină. Va lucra la afacerea tatălui, care cumpără case aproape ruinate,
le renovează și le vinde oamenilor cu
posibilități restrânse. Israel ar putea să
se alăture echipei bogătașului și să învețe
o meserie. Din păcate, nu va putea avea
copii, care s-ar putea naște și ei retarzi.
Dar va duce o viață bună.”
Iosef a reflectat la cele auzite. De
fapt, nici fratele lui nu se scălda în
deșteptăciune. Violența lui îl periclita.
Dacă și-ar scoate energiile într-o meserie
bănoasă, nu ca bătăuș, ar fi spre binele
lui.
„Fratele meu va face ce-i voi spune.
Dar mie o să-mi fie dor de el. Cum voi
trăi fără să-l văd? El la New York și eu
în Israel?”

Anunțurile la „Gazeta Românească” - un mod sigur și
eficient de a transmite un mesaj cititorilor de limba
română de pe întreg cuprinsul țării!
Contactați redacția noastră la tel.: 0524-716004.
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Victoria i-a promis că va acoperi cheltuielile a două călătorii pe an ca Iosef să
poată să-și vadă fratele.
Când Iosef a cunoscut pe viitoarea
soție a lui Israel și pe părinții ei, a fost
foarte mulțumit. Fără îndoială, Israel va
fi fericit și ocrotit de ei. Fata era frumoasă și blândă. Israel s-a îndrăgostit de ea.
Viitorul lor era promițător. I s-a luat o
piatră de pe inimă. Abia după ce a participat la nunta fratelui lui și l-a văzut la
locul de muncă, reparând și construind,
a fost în stare să se gândească ce ar putea
face el personal.
„Ce-ai vrea să faci în continuare?” l-a
întrebat Victoria. „Un singur lucru: să
învăț”, i-a răspuns. „Ai fi dispus să te
integrezi într-un institut religios? Acolo
se învață toată ziua. Dar legile de comportament sunt foarte stricte!” „Și cine
mă va întreține, dacă voi învăța și nu voi
lucra?”
„Dacă vei reuși la învățătură și vei respecta regulile impuse, instituția numită
«Ieșiva» îți va acoperi traiul. Ești la vârsta
la care, după obiceiurile lor, trebuie să te
însori. Îți vor găsi o femeie potrivită. Vei
întemeia o familie. Ți se vor naște copii.
Mulți. Vei deveni un om respectabil. Comunitatea va fi familia ta. Te va ajuta
oricând va fi necesar, iar tu vei ajuta pe
neajutorați. Așa este la religioși.”
Iosef a primit propunerea. S-a
evidențiat la învățătură. I se potrivea ca
o mănușă. Și soția. În decursul anilor,
i s-au născut șapte copii. Mândria lui.
Dacă Aura, din Iad sau din Rai și-ar
vedea copiii, ar fi fericită.
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SCORPION

În plan personal, învață să te apreciezi mai
mult. Ești mult prea exigent cu propria persoană și așteptările pe care la ai de la tine, te
vor îndepărta de adevăratele obiective.
Această săptămână te va găsi din nou într-o
dispoziție psihică duală. Au loc câteva schimbări radicale în viața ta, dar tu le vei resimți
ca fiind pozitive și provocatoare.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

Tot ceea ce ai construit în decursul mai multor ani se poate ruina în urma unui comportament imatur. Ai nevoie de mai mult spațiu
pentru propria persoană.

Problemele cu care te-ai confruntat în ultima perioadă, te-au ajutat să te maturizezi
destul de mult. Atitudinea familiei îți oferă
motivația necesară pentru a-ți urma visurile.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

Răbdarea este cheia succesului pentru tine.
Din păcate, ești o fire agitată și explozivă, iar
aceste caracteristici ale personalității tale te
dezavantajează în plan profesional.

Dacă faci alegerile potrivite, cu siguranță
vei reuși să îți ușurezi viața. Nu ai nevoie de
niciun fel de complicații care să îți distragă
atenția de la obiectivele pe care le ai stabilite.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Ești o persoană magnetică în plan social.
Atragi privirile asupra ta cu orice acțiune pe
care o întreprinzi. Gelozia pe care o stârnești
în colegi, nu poate fi însă de bun augur.

Nu vei reuși întotdeauna să adopți tactica care
să se potrivească cel mai bine cu așteptările
pe care le au cei din jur de la tine, dar nici
nu vei dezamăgi.

PEȘTI

21.06 - 22.05

Având în vedere starea de conflict interior
pe care o resimți în aceste zile, ai nevoie de
noi ancore emoționale pentru a putea să te
liniștești.

Răbdarea va fi ceva ce îți va lipsi cu desăvârșire
pe parcursul acestei săptămâni. Micile conflicte interioare pe care le trăiești te vor face
să fii foarte irascibil.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Ai nevoie de mai mult spațiu social pentru a
te exprima. Atunci când vine vorba de conflictele pe care le ai cu cei dragi, ai tendința
să cedezi pentru a le face pe plac.

BERBEC

20.04 - 21.03

Este posibil să te simți tot mai provocat să
îți depășești limitele. Viața de familie armonioasă este singura constantă din viața ta și
singura care contează cu adevărat.

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
xcvcbzfhgkshgkscaneasca

Jo i , 2 5 a p r i l i e 2 0 1 9

•

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 3 3

G A Z E TA D E P R I N ȚA R Ă
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Investiții în idei

Fruntaș în lume
Raportul american News & World, dat publicității
zilele trecute, clasează Israelul pe locul al optulea în
topul țărilor cele mai influente din lume

R

aportul descrie Israelul ca „singura
națiune evreiască
din lume... o țară mică
pe țărmul estic al Mării
Mediterane”, care are o
mare influență asupra
afacerilor globale.
„Pentru dimensiunile
sale relativ mici, țara aceasta
joacă un rol important în afacerile globale”, spune articolul. „Israelul are o economie
puternică, repere importante
pentru mai multe religii și
relații tensionate cu mulți dintre vecinii săi arabi”.
Clasamentul pentru „țara
cea mai influentă țară” se bazează pe „un sondaj global bazat pe percepții”, „iar țările se
clasifică pe baza celor mai mari
scoruri din mai mult de 11.000
de informații de elită dintr-o

Autoritatea pentru Inovare din Israel a
lansat un program special de sprijin pentru
întreprinzătorii din zonele periferice,
în valoare de 180 de milioane de șekeli,
pe o perioadă de cinci ani

A

compilație de cinci atribute ale
țării: conducere, conectare la
restul lumii, influență culturală, influență politică și alianțe
internaționale puternice”.
Israelul ocupă un loc în
fața mai multor țări influente, precum Canada, Australia
și India. Fruntea acestui top
este dominată de Statele Unite, Rusia, China, Regatul Unit
al Marii Britanii și Germania.
În clasamentul global al
„Țărilor cu cel mai bun nivel
de trai”, Israelul este pe locul
29.

stfel se promovează înființarea unor societăți noi
și în alte zone decât acelea de centru pentru a se
crea un ecosistem regional care să conecteze companiile de cercetare și dezvoltare cu centrele industriale
și întreprinderile.
În centrul Israelului se află 77% dintre întreprinderile
nou înființate în Israel. Una dintre principalele provocări
din industria high-tech a fost lipsa personalului, în timp
ce zonele periferice nu au beneficiat de această industrie.
De exemplu, angajații cu salarii mari sunt obligați să lucreze în centrul Israelului chiar dacă călătoresc pe distanțe
lungi ca să ajungă la locul de muncă.

Turismul în Sinai
În ciuda avertizărilor de călătorie emise de Consiliul Național
de Securitate al țării, numărul israelienilor care călătoresc în
peninsula Sinai este în creștere

P

otrivit cifrelor de la Autoritatea
Aeronautică din Israel, peste
85.000 de persoane au tranzitat
granița de la Taba, în ambele direcții, în
timpul Pesahului din acest an, ceea ce
înseamnă că numărul persoanelor care
se vor caza în Sinai va fi de cel puțin
40.000. Această cifră este cu 20% mai
mare decât în timpul Pesahului de anul
trecut, când numărul celor care au trecut în ambele direcții prin granița terestră cu Egiptul a fost de 68.400.
656252 de vizitatori au trecut anul

34

acesta granița, până în prezent, în
ambele direcții, cu 30% mai mult
decât în perioada corespunzătoare
a anului trecut. În timp ce majoritatea celor care trec această graniță
sunt israe l ieni care vizitează Sinaiul, există și o creștere a numărului
de turiști care sosesc în Israel.
Trecerea frontierei de la Taba, care
deservește turi ș tii care traversează
granița pe uscat, a fost înființată în
1982, după ce peninsula Sinai a fost
înapoiată Egiptului de către Israel.
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Aceasta este situată pe autostrada
90, în cel mai sudic punct din Israel, la
10 kilometri sud de Eilat.
Punctul de trecere a frontierei oferă
o viziune asupra celor trei țări învecinate cu Israelul: Egiptul, Iordania și
Arabia Saudită.
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Magdalena BRĂTESCU

Festivalul Filmului Românesc în Israel

F

estivalul filmului românesc 2019
sub egida Institutului Cultural
Român din Tel Aviv în colaborare
cu MovieMania, direcția artistică-Iris
Lakner, a prezentat opt filme la Cinematecile din Tel Aviv, Ierusalim, Haifa,
Holon, Herzliya, Rosh Pina și Sderot.
Publicul a putut viziona „Moromeții
2“ (2018, regia Stere Gulea), „Un pas
în urma serafimilor” (2017, regia Daniel Sandu), „Aniversarea” (2017, regia
Dan Chișu), „Secretul fericirii” (2018,
regia Vlad Zamfirescu), „Ghinionistul”
(2017, regia Iura Luncașu), „Povestea
unui pierde-vară” (2018, regia Paul Negoescu), „Charlestone” (2017, regia Andrei Crețulescu) și „Îmi este indiferent
dacă în istorie vom intra ca barbari”
(2018, regia Radu Jude).
La Gala Open a rulat „Moromeții 2”,
cu scenariul adaptat după romanele lui
Marin Preda „Moromeții” (volumul 2)
și „Viața ca o pradă”, film încununat cu
zece premii Gopo. Ecranizarea în albnegru se bucură de regia binecunoscutului Stere Gulea, de splendidele imagini de natură realizate de Vivi Drăgan
Vasile și-i are ca interpreți principali pe
Horațiu Mălăele (cu o creație antologică
în rolul lui Ilie), Iosif Paștina (Niculae)
și Dana Dogaru (Catrina).
Povestea familiei Moromete continuă
după cel de-al doilea Război mondial,

într-o perioadă istorică marcată de instaurarea comunismului în România. Ilie
Moromete arhetipul țăranului isteț, obsedat de pământ, rămâne devotat muncii. Dramele lui sunt multiple. Prima
soție a murit, a doua e geloasă, copiii i
s-au risipit la oraș și vor să vândă pământul, iar cu mezinul Niculae e în conflict.
Tânărul, un alter ego al lui Marin Preda, citește, vrea să studieze și e atras de
ideologia leninistă. Va deveni scriitor și
jurnalist.
Lumea s-a schimbat odată cu venirea
la putere a noului regim, iar colectivizarea îl va deposeda pe Ilie Moromete de
tot avutul. Imaginea din final este cutremurătoare: țăranul român în căsuța lui,
în țara lui frumoasă, învins de vremuri,
de sărăcie, perdant în lupta cu regimul
și tânăra generație, nu mai așteaptă nimic de la viață. În contextul filmelor
moderne de violență traumatizantă,
„Moromeții” reprezintă o oază de liniște,
în ritm andante, ce amintește estetic că
„veșnicia s-a născut la sat”.
Delicioasa comedie „Povestea unui
pierde-vară” îl are ca erou principal pe
Alexandru Papadopol (Petru), întruchipare a tânărului carierist ratat în viața
personală, subliniată simbolic prin anorgasmie masculină. Invalid sufletește,
incapabil de iubire, el refuză să se maturizeze și nu-și poate asuma alegerile.
Titlul filmului e împrumutat din versurile unui tango interpretat de Cristian
Vasile, folosește ca leitmotiv al benzii
sonore. Dialogurile sunt pline de umor,
imaginile Bucureștiului de azi-superbe
și psihologia personajelor perfect argumentată. În discuțiile lor, prietenii lui
Petru, Silviu (Radu Romaniuc) și Andi
(Rolando Matsangos) relevă aspecte
legate de amor, prietenie, succesul în
creația literară și actoricească, abordând și subiectul de mare actualitate
al relației dintre scriitor și prieteni, familie, cititori.
„Secretul fericirii”, dramă psiholo-
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gică de familie, concepută ca piesă de teatru filmată, are surprinzătoare răsturnări
de situații. Acțiunea se desfășoară într-o
locație unică, pe terasa unui penthouse și
se bazează pe replici cu o retorică perfectă. Subiectul implică un caz de trădare a
prieteniei, iubirii și fidelității, pedepsită cu o răzbunare bine calculată. Foarte
bine realizat dramatic trio-ul conjugal
Vlad Zamfirescu, Irina Velcescu și Theo
Marton!
„Ghinionistul” regizorului Iura
Luncașu este o comedie neagră, cu un
umor sinistru, despre o Românie a problemelor economico-sociale. Protagonistul filmului, Robert (Vlad Logigan),
un tânăr fără căpătâi, trăiește de azi
pe mâine ca șomer finanțat și susținut
de femei. Să fie el urmărit de ghinion?
Soarta îi pune obstacole în cale? Sau îi
lipsește curajul și bărbăția de a-și clădi
un viitor... Iată sindromul generației
născută în libertate și obligată să-și asume deciziile!
Cele patru filme pe care le-am vizionat prezintă o paletă variată de scenarii
și abordări artistice, toate bucurându-se
de jocul unor actori talentați. Noul val
al cinematografiei românești se impune
pregnant în industria filmului din lume
grație originalității, varietății subiectelor
și tratării lor, autenticității sale în prezentarea aspectelor contemporaneității
românești și excelentei interpretări a întregii distribuții.
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ORIZONTAL: 1. Păzit de rele — Clară,
precisă. 2. Batjocoriţi, urgisiţi — Într-o
fugă! 3. Cap de lipitoare! — Vin cu felici
tări de anul nou! 4. Mare ca volum — Nestatornic, se desface uşor. 5. La originea
bunicilor-bunicilor! 6. Stă de o parte. 7.
Personaj biblic — Culoare neagră la jocul
de cărţi. 8. Pronume — Întărâtat. 9. Pe
vremuri, armată — Mă opun cu fermitate. 10. Cercetat din nou.
VERTICAL: 1. Cu iuţeala trăsnetului. 2.
Căpetenie arabă — Transmite pe calea
undelor. 3. Radu Ionescu — Şipci de gard.
4. A face poze la o carte — Trece prin
mijlocul unei roţi. 5. Sportul la ţintă —
Lăsate ca rest. 6. Rămăşiţe din șlefuirea
lemnului — Oraş în Danemarca. 7. Frate
cu... nisam! — Râu în Columbia. 8. Şi-a
pierdut puterile. 9. Loc de mâncare pentru oi, iarna — Obiect casnic folosind la
băut. 10. Sprinten-sprintenel! — Lovit.
CUVINTE RARE: AMRAM — TIM.

- Să-ţi fie ruşine, zice nevasta. Iar ai venit beat acasă!
- Ca să respectăm adevărul, nu eu am venit, m-au
adus vecinii.

Problema 126
Mat în două mutări. Albul mută.

*

Când un tânăr proaspăt
însurat are o figură fericită,
se ştie de ce. Când un bărbat
însurat de 10 ani are o figură
fericită, te întrebi de ce.
Alb: D la f8
Negru: Tla f8
Alb: T la f8=mat

Rezolvarea:

36
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Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: v, j, b, m, m, calugarita, lumanarar,
modalitati, rita, aron, mica, arini, fatade, am, zi,
iti, aro, cp, ocolis, marinari, i, reni, ina, mesa,
agami, o, ameti, an, tati, onora, cicalitor.
Pag. 36: calificata, adeveritor, legalitate, inar, tiran, tot, catele, aparata, i, tarina, sta, it, da, atac,
vitalitate, ee, temenea.
Pag. 37: a) scolarizat, pasivitate, otoman, lam,
vasalitate, eri, ateu, r, da, anal, ci, atlas, urat, nou,
aurita, iran, tipat, eitan, cate. b) suris, ciob, umil,
pompa, posaca, nen, ar, roci, rc, rid, farse, astral,
ate, ct, i, artar, i, goe, ai, a, ora, spirit, sageti, ace.
c) canibalism, alimentata, rb, ars, vis, bum, napa,
u, umila, osar, rima, leala, an, stat, it, nostim, aco,
titu, izmir, identitati. d) centrifuga, insecticid,
noir, aride, tr, aur, sem, amusi, ii, e, r, satan, en,
eac, arsuri, arac, tanat, tatuca, sto, alebardier.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O R I Z O N ORIZONTAL:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TAL: 1. Ceva
1. Ca în grădina
1
special cuiva, 1
raiului! 2. Consemn deosebit. 2
formare în scris;
2
2. O prostie
3. Râmă avoca3
enormă. 3. Loc 3
lică! — În panou!
unde eşti prins 4
— Râu în Man4
cu mâța! — Po
ciuria; 4. Luat la
sedă — Focar de 5
ochi — Ţară; 5.
5
O D I N
gripă! 4. Clipă
A enerva — Şi a
6
A L A U N lăsa cu gura căsnesfârșită! — 6
Hrana noastră 7
cată! 6. Ceaşcă
7
de toate zilele.
mai mare — Pia8
5. A vui — Zeul 8
tră acră; 7. Vesuprem în mi 9
chiul Do — Cilin9
tologia nordică
dru pentru ru— Linişte! 6. A 10
lare — De-ncăle10
pune la carancat (în poveşti!);
tină — Stă pe
8. Dintr-un anucal. 7. Clopot de vacă — Lene! 8. Un fel de focă — Etaj. 9. mit loc — Monedă siameză; 9. Arbust prin locuri umede —
Noul leu românesc — Veşnici. 10. Starea lucrurilor lipsite Blond; 10. Nu ştiu ce-i economia!
de legătură cu prezentul fizic.
VERTICAL: 1. Ceva personal; 2. Care admiră; 3. A doua
VERTICAL: 1. Se ocupă cu prinsul peştilor. 2. Aparat or- din gamă! — Fluviu în Germania — Decis în parte! 4. Plasă
ganic care analizează senzaţiile. 3. Stânci — Tub de argilă de pescuit — Agricultori; 5. Deasă — Oală populară; 6. Vearsă, din care se fac canale de scurgere a apei (pl.). 4. nit domnesc (od.) — Scuză (fig.); 7. Pe la! — Sală la univerPerete! — Se referă la pol. 5. A murdări — Profet evreu sitate — Galopează prin careuri; 8. A învăţa pe cineva ceva
aruncat în groapa leilor. 6. A pişca — Popor antic. 7. Ve- nou — La telefon. 9. Iţă — Îi sare cuiva nervos! 10. Arderi.
chea notă do — Toartă curbată în formă de arc la un vas
CUVINTE RARE: IAL, ATT, IROT.
— Şi pe firmă. 8. Zei romani — Strigătul ciorii. 9. Pe care
s-a pus mâna — Legătură de fier. 10. Starea aceluia care
trebuie să repete clasa.
ORIZONTAL: 1. Care cuceresc (pl.); 2. Poate fi analizat;
3. Plantă cu rădăcină lungă şi adâncă — Prima notă — Instrument muzical hindus; 4. Triat — Cu părul în laţe; 5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
Calciu în chimie — Preot turc — Linişte! 6. Pantaloni ru1. Bine veniţi 1
rali — Regele naturii; 7. Mai mult decât îndrăzneţ — Nota
la necesităţi.
diapazonului; 8. Indicat cu degetul — Localitate rurală; 9.
E
A
2. Scapă oame- 2 E
Împăratul ruşilor — A-şi găsi un rost în viaţă; 10. Simpli
nii de ocupade tot.
E
A
ţii. 3. Princi- 3
VERTICAL: 1. Un tip cu o pregătire ieșită din comun; 2.
piul doctrinar 4
Merge într-o singură direcţie; 3. Vehicule de ţară — De
al îngăduinţei.
gustul pelinului; 4. Dânsul — Viclean; 5. Cută pe faţă —
A
4. Rigizi, nu la 5
Uimire; 6. A îndepărta pe cineva de mulţime — Fără ton;
extremităţi! – 6
7. Îţi aparţine — Dragoste — Scut! 8. Legături la sanie — A
Roţi din faţă
rămâne în picioare; 9. Scurt şi răspicat — Plantă din care
A
A
A
stricate! 5. Per- 7
se făceau coroane pentru învingătorii antici; 10. Desene la
sonaj creat de
cărţi.
A
Panait Istrati, 8 A
CUVINTE RARE: PIR, OTU, OBOT.
titlu de roman 9
A
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
şi ecranizat –
A
E
A
E
10
Trece de la Va1
sile la Basil! 6.
2
Rectific şi certific nu totul! – Prinşi în horă. 7. Statuetă de
pământ ars, de la cei vechi – Idiom francez în Languedoc.
3
8. Se declanşează agonia! – Curse... şi participanţii la ele.
4
9. Milieu, numit prin mediul săsesc. 10. Aranjament vocalic
în titlul unei poezii argheziene – Strigăt de nevoie.
5
VERTICAL: 1. Umplută cu un sac de laude. 2. Se opune
direct bulimiei. 3. Eroii desfrâului. 4. Pluteşte în grăsime
6
– Refuz net ebraic. 5. Injectat la o adică – Ne dă pâinea
7
noastră cea de toate zilele. 6. Meştereşte în dispreţul lumii o bombiţă atomică – Din neamul polarului Fram. 7.
8
Chelnerul trecutului – Fată prinsă la plasă de peşte – Fată
9
mică, dar se potriveşte şi la o fată mare! 8. Predispuşi la
inutilitate – În lipsa lui, suferă picioarele în zicală. 9. Una
10
ce le are cu spusul. 10. Erau bani buni la Istanbul.
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De vânzare!

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

Tel. 0524.88.55.44

Bărbat divorțat, 50 de ani, tată a trei copii
(care nu locuiesc cu mine), aranjat, credincios,
cu serviciu stabil, interesat să cunoască
doamnă serioasă, numai în scopuri serioase. De
preferat, din Ierusalim sau împrejurimi. Detalii
suplimentare, la prima întâlnire.

Tel.: 0547.855.892

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 25.04.2019

Biblioteca Familia vă propune
colecția AMOS OZ

șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3,56

3,62

1 euro

4,00

4,07

1 liră
sterlină
1 leu
românesc

4,62

4,71

0,85

0,87

PROGNOZA METEO
25 - 27 aprilie
Zonă

joi,
25 apr

vineri,
26 apr

sâmbătă,
27 apr

Haifa

25°

23°

24°

Nazareth

27°

26°

29°

Tveria

30°

30°

33°

Tel Aviv

24°

24°

23°

Ierusalim

25°

24°

27°

Eilat

34°

33°

35°

* valorile reprezintă media zilei

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

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

0524-716004

Peste 50 de programe românești

RAFI: 0509-656.634
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continuare din pagina 25

Ați fi putut să vă retrageți satisfăcut și acoperit de laurii
respectului și recunoștinței cetățenilor pe care i-ați slujit cu
demnitate. Dar dumneavoastră nu v-ați mulțumit numai cu
atât. Ați vrut să lăsați în urmă ceva foarte important, ceva
pentru generațiile viitoare. În fruntea organizației Unitare a
Originarilor din România, AMIR, ați inițiat construirea și
organizarea Muzeului evreimii române în Israel, la Rosh Pina.
Sunteți o mândrie pentru noi și dați-mi voie să vă înmânez
premiul Kavod-Onoare și gratitudine și Medalia Ierusalimului pentru întreaga dumneavoastră activitate. Toda raba, mar
Micha Harish”!
După un respiro muzical cu marea doamnă a operei române, soprana Daniela Vlădescu, a urmat premierea scriitorilor.

Scriitorii israelieni distinși cu Premiul „Cartea Anului
2018” și medalia de „Cavaler al Limbii Române”

*

Premiile Cartea Anului 2018 au fost acordate astfel: Magdalena Brătescu - Cromatica Fericirii (proză); Paul Leibovici
- Jurnal de călătorie (reportaj turistic literar); Alexandru Andy
- Adio Mamă! (proză umoristică); Ernest Hușanu – Rădăcini
(proză scurtă memorialistică); Francisca Stoleru - Casa de pe
Colina Doamnei (roman social); Tellu Aberman - Lecții de
viață (proză scurtă); Harry Bar Shalom - Orașul de demult
(roman biografic); Ada Shaulov – Dragoste în Amurg (roman
de dragoste); Arie Kupferschmidt - Israelul prin ochii unui
cetățean de rând (comentarii politice); Silvia Katz Ianăși Rătăciri (roman contemporan de suspans); Teșu Solomovici
- Premiul pentru cartea de istorie; Rely Schwartzberg - Dragoste cu trandafiri albi (debut promițător). De asemenea s-au
acordat Premiile „Opera Omnia” pentru opera bogată, activitatea literară de prestigiu în slujba cititorilor și a condeiului
de limbă română scriitorilor: Bianca Marcovici, Maria Găitan
Mozes, Madeleine Davidson, Petre Cioclu .
Premiul „Criticul literar al anului” a fost înmânat doamnei
Hedi Simon iar Premiul „Jurnalistul Anului” - domnului Edy
Grossman.
Hiturile interpretate în final de Haim Rotter au închis seara
într-o notă de armonie, cu gândul la sărbătorile care urmează,
atât la evrei cât şi la creştini. Mereu „Împreună – be’Yahad”.

Rav
Harel

Rav
Wasserman

Vizită la kibuțul Ramat Rachel

Micha
Harish

Marian
Coman

Cleopatra
Lorințiu

Orlando
Culea

Oana
Tudosie

Dragoș
Ciocârlan

