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Ultimul drum  
cu rugăciuni și cântece

Miercurea trecută, Israelul şi-a 
luat rămas bun de la prima 
sa doamnă, Nechama Ri-

vlin, în ziua când aceasta ar fi urmat să 
împlinească 74 ani, după ce a pierdut 
lunga bătălie cu boala la plămâni. Sicri-
ul doamnei Rivlin a fost adus miercuri 
după-amiaza la Teatrul din Ierusalim, 
pentru a permite populaţiei să aducă 
un ultim omagiu uneia din cele mai ad-
mirate figuri publice din ţară, înaintea 
înmormântării sale în cimitirul de pe 
Muntele Herzl din capitală. 

Preşedintele şi familia sa au sosit la 
teatru la ora 16:00, iar cortegiul funerar 
a pornit spre Muntele Herzl. Slujba fu-
nerară a inclus predici şi discursuri ţinu-
te de rabinul Benny Lau, scriitorul Haim 
Beer, preşedintele Rivlin şi copiii săi.

Cu ochii roşii de plâns şi vizibil în-
durerat, înconjurat de copii şi nepoţi, 
preşedintele a rostit rugăciunea de jale 
kaddish în timpul ceremoniei de înmor-
mântare. A existat şi un tribut muzical 
din partea cântăreţilor Rona Kenan şi 
Alon Eder.

Premierul Benjamin 
Netanyahu şi-a pre-
zentat condoleanţele 
familiei Rivlin: „Ală-
turi de cetăţenii Isra-
elului, eu şi soţia mea 
Sara dorim să ne expri-
măm profunda mâhni-
re pentru moartea soţiei preşedintelui, 
Nechama” a spus Netanyahu. „Ne-am 
rugat toţi pentru revenirea sa în ultime-
le săptămâni, când s-a luptat cu vitejie 
pentru viaţă. Transmitem condoleanţe 
preşedintelui, familiei sale şi întregii ţări. 
Fie-i memoria binecuvântată.”

În luna martie, Nechama a fost supu-
să unui transplant de plămâni la Spitalul 
Beilinson din Petah Tikva, primind or-
ganul de la tânărul Yair Yechezkel Hali-
bli (19 ani) decedat în Eilat.  La începu-
tul lunii mai, însă, starea doamnei Rivlin 
s-a înrăutăţit, ea suferind de insuficienţă 
respiratorie şi epuizare.

După ceremo-
nia de înmormân-
tare, a avut loc o 

întâlnire deosebit de emoţionantă între 
familia Rivlin şi familia lui Yair Halibli, 
tânărul ai cărui plămâni i-a primit prin 
transplant Nechama Rivlin. Fratele, sora 
şi mama lui Yair au fost primiţi la Casa 
Preşedintelui cu îmbrăţişări calde.

„Acum suntem o singură familie”, a 
spus preşedintele musafirilor, adăugând 
că „e important pentru mine că Yair şi 
Nechama noastră sunt acum împreună. 
El i-a dat o mare putere şi pentru gestul 
vostru vă mulţumim din inimă. Sunteţi 
o sursă de inspiraţie pentru noi toţi”, a 
spus preşedintele Reuven Rivlin.

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

Pentru încheierea unui 
abonament puteți suna la:

0524.716.004
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Nou ministru  
de justiție

Ohana e licenţiat în drept şi a profesat în dome-
niu timp de un deceniu, înainte de a intra în 
politică.

Fostul ministru al justiţiei, Ayelet Shaked, a fost de-
misă din funcţie la începutul săptămânii trecute şi, în 
ciuda protestelor parlamentarului Bezalel Smotrich din 
Uniunea Partidelor de Dreapta, Netanyahu l-a numit 
în funcţie pe colegul său din Likud, Ohana.

În anunţul făcut miercuri, Netanyahu l-a numit pe 
Ohana „un avocat care cunoaşte bine sistemul judiciar.” 
El a adăugat că noul ministru a fost unul dintre cei ce 
au propus controversata Lege a Naţiunii-Stat, care de-
fineşte Israelul ca naţiune-stat a poporului evreu. Apoi, 
premierul a postat pe Twitter o poză cu el şi Ohana şi 
i-a urat noului ministru noroc în funcţie.

În replică la numirea noului ministru, Smotrich a 
declarat: „Amir Ohana e un prieten şi un om vrednic 
pentru acest rol şi îi urez tot norocul din lume, chiar 
dacă nu e cazul aici.”

Smotrich, care avea intenţii clare să devină ministrul 
justiţiei, e considerat de oficialii Likud candidatul po-
trivit pentru funcţia de ministru al transporturilor. El îl 
va înlocui pe Israel Katz a cărui numire ca ministru de 
externe pune capăt mandatului deţinut de Netanyahu. 
Ohana locuieşte în Tel Aviv cu partenerul său, Alon 
Hadad, şi cu cei doi gemeni ai lor în vârstă de 4 ani 
născuţi în Statele Unite de o mamă surogat.

Amir Ohana

Regruparea Partidului

„Prieteni, candidez la conducerea 
partidului Laburist! Şi sunt foar-
te încântată,” a scris Shafie pe Fa-

cebook, adăugând următoarele: „Ve-
niţi cu mine ca să o luăm de la capăt. 
Vom construi partidul în aşa fel încât 
să lupte cu adevărat pentru un Israel 
democratic, deschis, egalitar şi just.” 

Anunţul lui Shafir a fost făcut la 
o zi după ce conducerea laburiştilor a 
primit recomandările Comisiei Con-
stituţionale a partidului, spunând că 
membrilor Comisiei li se va cere să aprobe organizarea alegerilor 
pentru stabilirea conducerii partidului la 2 iulie. În ultimele zile, 
tensiunile în rândul membrilor partidului Laburist au crescut, 
după ce s-a dezvăluit că preşedintele partidului, Avi Gabbay, a 
purtat tratative pe marginea coaliţiei cu premierul Benjamin Ne-
tanyahu, deşi promisese în campania electorală că nu va face parte 
din coaliţia premierului. Contracandidatul lui Shafir la conducerea 
partidului va fi parlamentarul Amir Peretz, care şi-a anunţat dumi-
nică intenţia de a candida pentru post. Alt posibil contracandidat 
e fostul premier Ehud Barak, care s-ar fi pronunţat împotriva în-
fiinţării unui nou partid. 

Parlamentara Stav Shafir a anunţat oficial că va 
candida la conducerea partidului Muncii, la alegerile 

parlamentare din luna septembrie

Stav Shafir

Parlamentarul Likud, Amir Ohana, a fost 
numit Ministru al Justiţiei de către premierul 
Benjamin Netanyahu, devenind astfel primul 
membru al comunităţii de homosexuali care 

va fi ministru în guvernul israelian

Ayelet s-a hotărât

Shaked şi-a anunţat marţi intenţia 
de a participa la următoarele 
alegeri din 17 septembrie.

Netanyahu a concediat-o pe Sha-
ked pe 2 iunie împreună cu ministrul 
educaţiei, Naftali Bennett. Amândoi 
au candidat la alegeri din partea 
Partidului Noua Dreaptă, pe care 
l-au fondat la începutul campaniei 
electorale.

Nici Bennett, nici Shaked nu se 
aşteptau să se întoarcă la politică atât de curând, dar eşecul lui Ne-
tanyahu de a forma o coaliţie de guvernământ le-a dat o a doua şansă. 

Nu este clar încă dacă Shaked va candida din partea Noii Drepte  
sau ca membru al unei alte formaţiuni politice.

După ce a declarat că va avea nevoie de ceva timp să se 
gândească la un viitorul său în politică în urma eșecului 
Partidului Noua Dreaptă în alegerile anterioare, fostul 

ministru al justiţiei, Ayelet Shaked, s-a hotărât

Ayelet Shaked
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Dragoș NELERSA

Eșecul diplomației române

România a pierdut alegerile pentru 
un loc de membru nepermanent 
în Consiliul de Securitate al ONU, 

pentru mandatul 2020-2021. Estonia a ob-
ţinut un număr mai mare de voturi, fiind 
aleasă ca reprezentant al Grupului Est-Eu-
ropean. Pentru diplomaţia de la Bucureşti, 
eşecul, caracterizat ca fiind un „faliment 
istoric”, este o prăbuşire care va avea efecte 
pe termen lung.

Din declaraţiile oficialilor români, ni-
meni nu se simte vinovat sau măcar respon-
sabil pentru faptul că România n-a intrat în 
preferinţele Naţiunilor Unite. Ministrul de 
externe, Teodor Meleşcanu, ne informează 
că ţara „s-a înscris târziu în cursă”; domnia 
sa nu se simte vinovat, chiar dacă, sub man-
datul altor miniştri de Externe anteriori, 
România mai fusese membru nepermanent 
în Consiliul de Securitate al ONU de vreo 
patru ori. Acum a fost refuzată...

Cu sau fără vinovaţi, faptele sunt con-
sumate; România a fost devansată de Es-
tonia iar acum ar trebui analizat cum s-a 
ajuns în această situaţie de poziţionare în 
coada Europei. Este greu să ştii cine şi cum 
a votat dar una peste alta, România a fost 
susţinută de 57 de votanţi, în timp ce Es-
tonia a cules 138 de voturi. O înfrângere 
catastrofală cu peste 70%. Cum s-a putut 
ajunge acolo?

O bâlbâială totală are loc la ora actuală 
atât în politica internă, cât şi în cea externă 
a României şi, din păcate, asta implică şi 
Israelul. Lumea întreagă a privit cu uimire 
cum premierul Viorica Dăncilă a promis 
mutarea ambasadei din Tel Aviv la Ierusa-
lim, ca apoi să îşi retragă spusele: „asta este 
opinia mea personală, dar hotărârea o iau 
organele abilitate”.

Adică care sunt organele abilitate? 
Premierul României a venit în Israel şi a 
călătorit în SUA fără să fie abilitat? S-a 
dus în concediu, în excursie, sau cum? Se 
plimbă prin lume ca Vodă prin lobodă fără 
atribuţii de politică externă? Zău, că-i de 

râsul curcilor!
Din păcate, nu este atât de râs, cât este 

de plâns, dacă ne gândim cum, printr-un 
singur gest puternic mediatizat la AIPAC, 
România a pierdut prietenia unor ţări. Toa-
te statele arabe din Orientul Mijlociu au 
simţit imediat nevoia să se situeze alături 
de palestinieni şi aşa a pierdut România 
un număr important de voturi. I-a folosit 
la ceva? A avut poporul ceva de câştigat? 
Nu! Măcar dacă îşi respectau promisiunea 
şi se apropiau de Israel. Dar şi nouă ne-au 
întors spatele. Nu avem ambasador de doi 
ani şi jumătate iar, după cum vin veştile de 
la Bucureşti, nici nu o să avem în viitorul 
apropiat. Unde sunt relaţiile diplomatice şi 
de prietenie neîntrerupte cu care se laudă 
oficialii români când vin în vizită la Ierusa-
lim? Am impresia că tocmai s-au întrerupt. 

Guvernul acuză preşedinţia, preşedintele 
spune că propunerile pentru postul de am-
basador în Ierusalim sunt inacceptabile, şi 
uite aşa, aruncă pisica de la unu la altul 
iar noi trebuie să înghiţim găluşca că nu 
se găseşte un om potrivit să fie trimis la 
Tel Aviv. 

Astfel, România pierde simpatia tutu-
ror liderilor israelieni dar şi a statelor ara-
be. Toate declaraţiile contradictorii, lipsa 
de activitate diplomatică şi nesiguranţa 
acţiunilor pe plan internaţional, aruncă 
România în rândul ţărilor bananiere.

La Tel Aviv, însărcinatul cu afacerile 
ad interim îşi termină mandatul în luna 
august. Ambasada rămâne sat fără câini şi 
riscă să retrogradeze la rangul de legaţie. 
Asta îşi doreşte statul Român de la relaţia 
cu Israelul? 

Este foarte ciudată politica româneas-
că şi numeroase ţări şi-au format puncte 
de vedere deloc favorabile diplomaţiei 
româneşti. Nu este de mirare că Estonia, 
o ţară cu o populaţie totală cât ceva mai 
mult decât jumătate de Bucureşti, a fost 
preferată la Naţiunile Unite.
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Ioana TOFF 

 Pledoarie pentru comunitate

Aflat în vizită în România, Papa 
Francisc a impresionat prin 
modestie şi mesajele de unitate 

transmise credincioşilor indiferent de 
diferenţele de religie.

Papa i-a încurajat pe cei veniţi să-i 
asculte slujba, să plece urechea la „sus-
pinele” celor de lângă ei. Suveranul Pon-
tif a fost foarte insistent în intervenţiile 
sale în care a susţinut reapropierea între 
oameni.

În epoca calculatoarelor, ne credem 
sociali atunci când suntem activi pe 
reţelele de socializare dar, de fapt, sun-
tem mai puţin sociabili. Este la modă 
să punem calificative şi să insultăm, din 
păcate. Apoi, ne dăm seama că acest lu-
cru face rău atât celui care insultă, cât şi 
celui insultat. 

Aceste metehne nu ne ocolesc nici pe 
noi, în Israel. Dacă priveşti comunita-

tea originarilor din România, constaţi cu 
tristeţe că tendinţa de dezbinare este una 
enormă. Fiecare are altă părere şi nu este 
dispus să accepte opinia celuilalt. Avem 
zeci de organizaţii iar unele dintre ele au 
tendinţe chiar mafiote. „Cine nu este cu 
mine, cine nu gândeşte ca mine, cine nu 
face ca mine, este duşmanul meu” pare 
a fi sloganul preferat al unora. 

În ziua de azi, „există tentaţia de a se 
construi cuiburi, de a se reuni în jurul 
propriului grup, al propriilor preferinţe, 
iar cei care se adună în astfel de grupuri 
sunt alergici la orice opinie diferită”, 
a spus Suveranul Pontif care a pledat 
pentru ospitalitate şi toleranţă mai 
presus de diferenţele confesionale sau 
naţionalitate.

Este trist să vezi astfel de tendinţe în 
comunitatea noastră, oameni care trăiesc 
pentru a unelti, pentru a dezbina, pen-

tru a face rău, doar pentru a se remarca. 
Este în firea unora să caute răul în orice, 
să defăimeze şi să folosească orice pri-
lej pentru a se face remarcaţi fără a ţine 
seama că fac rău celor din jurul lor. Este 
din ce în ce mai greu să găseşti în so-
cietatea de astăzi armonie, fraternitate, 
respect reciproc; în schimb, întâlneşti cu 
uşurinţă dezbinarea, discordia, invidia, 
duşmănia şi ura, ajunse toate, la o cotă 
îngrijorătoare şi păguboasă în detrimen-
tul datoriei „mersului împreună“ în fo-
losul interesului general al demnităţii şi 
verticalităţii. 

Societatea noastră de astăzi trebuie să 
se regrupeze, să regăsească acel împreu-
nă de odinioară care n-a dispărut total 
din sufletul nostru şi care exclude con-
fruntarea duşmănoasă, orbită de ură, şi 
răfuiala care nu face decât să învenineze 
aliaua noastră.

V. MIREUȚĂ

Pe scurt

În timp ce Israelul se pregăteşte 
pentru prima oară în istorie pen-

tru repetarea alegerilor, alianţa Alb- 
Albaştrilor pune la cale o nouă strategie 
pentru a doua sa tentativă de detrona-
re a premierului Benjamin Netanyahu. 
La alegerile din 9 aprilie, gruparea Alb- 
Albaştrilor – o alianţă formată de fac-
ţiunea de centru-stânga Yesh Atid a lui 
Yair Lapid, facţiunea Rezistenţa Israeli-
ană a fostului şef de Stat Major al Tza-
hal, Benny Gatz, şi facţiunea Telem a 
fostului Ministru al Apărării, Moshe 
Yaalon – a primit 1.125.881 voturi, 
adică 26,13%.

Deşi alianţa a obţinut acelaşi număr 
de locuri ca Likud – 35 – Alb-Albaş-
trii au pierdut pe muchie la numărarea 
efectivă a voturilor, când Likud a ob-

ţinut 1.140.370 voturi, adi-
că 26,46%. Deşi partidul s-a 
promovat în campanie drept 
alternativă de centru la stânga 
şi dreapta, susţinerea Alb-Al-
baştrilor s-a făcut în principal 
în detrimentul Uniunii Sionis-
te de stânga.

De data aceasta, partidul 
speră să atragă mai mulţi ale-
gători. Înaintea alegerilor din 
17 septembrie, Alb-Albaştrii plănu-
iesc orientarea campaniei spre dreapta, 
promovându-i pe candidaţii preferaţi 
de votanţii de centru-dreapta. Printre 
candidaţii pe care Alb-Albaştrii îşi pro-
pun să-i evidenţieze în noua campanie, 
se numără parlamentarul Yoaz Hendel, 
un jurnalist şi expert în securitate care a 

crescut în colonia Elkana din Shomron. 
Hendel a fost la un moment dat consili-
er principal al premierului Netanyahu şi 
e locotenent colonel Tzahal în rezervă.

De asemenea, vor mai fi promovaţi 
fostul Ministru al Apărării, Moshe Yaa-
lon, şi avocatul Zvi Hauser care, în anii 
’90, a fost consilierul lui Netanyahu şi 
consultant al partidului Likud.
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Criminalul și-a ucis propria soră

Potrivit rechizitoriului depus la 
Tribunalul Districtual Central, 
Najala era îndrăgostită de un 

bărbat. În octombrie 2018, Najala s-a 
mutat din locuinţa părinţilor săi şi a lo-
cuit câteva luni la iubitul ei. Când cei doi 
au întâmpinat greutăţi financiare, Najala 
s-a întors acasă şi mergea ocazional să 
mai stea la prietenul ei.

În seara zilei de 10 aprilie 2019, la 
ora 23:00, Muhammad al-Amori a sosit 
în locuinţa în care se afla Najala. După o 
ceartă aprinsă pe tema faptului că feme-
ia lezează cinstea familiei, Muhammad a 
decis să o omoare pe sora lui. 

El a strangulat-o cu mâinile goale 
pe când aceasta era imobilizată în pat. 

Un membru minor al familiei a 
intrat în cameră şi a încercat să-l 
îndepărteze pe Muhammad de 
Najala, dar bărbatul nu s-a lăsat 
până când sora sa nu şi-a pierdut 
şi ultima suflare.

Najala a decedat în urma asfi-
xierii iar Muhammad i-a înfăşurat 
corpul într-o pătură, l-a scos din 
locuinţă şi l-a pus pe bancheta din spate 
a maşinii sale. Apoi s-a deplasat într-o 
zonă deschisă din apropiere de Shoham 
şi Autostrada 444, unde i-a abandonat 
trupul şi s-a întors acasă. 

După două zile, Muhammad a revenit 
la locul faptei pentru a-şi acoperi urmele. 
El a dus trupul tinerei la Tel Hadid, lân-

gă pădurea Ben Shemen şi l-a lăsat într-o 
groapă săpată de el în zonă.

În cererea de arest a poliţiştilor, s-a 
scris că „acţiunile acuzatului ilustrează 
pericolul pe care acesta îl reprezintă. 
Chiar şi când ruda minoră, A.A., a in-
trat în cameră şi a încercat să-l oprească, 
acuzatul nu s-a oprit până când cruzimea 
lui nu a cauzat moartea victimei.”
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Hamasul e furios  
pe Abu Mazen

Potrivit agenţiei oficiale de 
ştiri a AP,  Waha, Mazen i-a 
transmis condoleanţe lui 

Rivlin „şi l-a rugat pe Dumnezeu 
să-i ofere lui şi familiei sale alina-
re şi răbdare.” Rivlin i-a mulţumit 
lui Abu Mazen pentru telefon şi 
i-a urat sărbători fericite cu ocazia  
festivalului Eid al-Fitr, ce mar-
chează încheierea Ramadanului.

Ulterior, gestului său, Hamas 
l-a criticat dur pe Mazen pentru apelul telefonic.

„Condoleanţele lui Mazen reprezintă o trădare a poporului pa-
lestinian, un cuţit în inimile familiilor martirilor şi o desconsiderare 
totală a sentimentelor lor” a precizat gruparea teroristă într-un co-
municat transmis presei.

Președintele Autorităţii Palestinene (AP), Abu Mazen, 
l-a sunat joia trecută pe președintele Reuven Rivlin 

pentru a-i prezenta condoleanţe pentru moartea soţiei, 
Nechama Rivlin, stârnind astfel mânia grupării Hamas

Luni dimineaţă, a fost depus un rechizitoriu împotriva lui 
Muhammad al-Amori, un cetăţean în vârstă de 32 ani stabilit în 

orașul Lod, pentru uciderea surorii sale, Najala al-Amori

Luna mai 2019 a fost cea mai periculoasă 
lună din ultimii doi ani dar atacurile 
teroriste din Yehuda și Shomron au 

scăzut, ne informează agenţia Shabak

Atacuri intensificate

Atacurile teroriste împotriva israelienilor s-au 
triplat în luna mai. Creşterea la 449 de inci-
dente în luna mai faţă de 126 de incidente 

în luna aprilie se datorează lansării a sute de rachete 
din Gaza în Israel. Rachetele au ucis patru persoane 
şi au rănit opt în atacurile teroriste din luna mai.

Săptămâ-
na trecută , 
Agenţ ia  de 
Securitate a 
Israelului a 
dezvăluit că a 
împiedicat un 
plan al Hama-
sului de a declanşa un val de teroare la 9 aprilie, în 
timpul alegerilor generale. Un bărbat în vârstă de 
23 de ani, Yihia abu Dhia, despre care se ştia că este 
agent Hamas, a fost arestat la 31 martie iar în as-
cunzătoarea lui s-au găsit planurile detaliate ale unui 
complot terorist masiv.

Abu Mazen
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Cuțitarul necunoscut

Atacul a fost comis 
din motive naţi-
onaliste, o rudă 

a victimei declarând că 
suspectul a strigat „Allahu 
Akbar” în timp ce-l înjun-
ghia pe bărbat.

Victima, în vârstă de 46 
ani, a suferit răni modera-
te în partea de sus a corpu-

lui, fiind transportată la Spitalul Beilinson din Petah Tikva perfect 
conştientă şi în stare stabilă. „A ieşit la alergat dimineaţa... dar un 
terorist arab a fugit după el pe Strada HaMelacha, strigând Allahu 
Akbar şi l-a înjunghiat de 3 ori” a declarat ruda victimei.

Poliţia a declanşat o urmărire generală pentru prinderea atacato-
rului, amenajând filtre rutiere şi mobilizând un efectiv impresionant 
de ofiţeri pentru percheziţionarea zonei. A fost trimis şi un elicopter 
pentru uşurarea căutărilor, iar porţiunile sudice ale Autostrăzii 4 au 
fost închise în zona intersecţiei Mesubim. Persoanele prezente în zonă 
au spus că atacatorul a ieşit de pe un şantier de construcţii alăturat. 
Martorii au declarat că acesta avea un puternic accent arab şi şi-a 
înjurat victima în limba arabă.

O persoană a fost rănită săptămâna trecută într-un atac 
prin înjunghiere comis în orașul Ramat Hasharon

Atacator cu ciocanul

Su s p e c -
t u l  s e 
numeşte 

Ahmad Ibra-
him Suleiman 
Nasrallah, vine 
din satul pales-
tinian Tuqua şi 
va fi judecat de un tribunal militar.

Tzahalul a anunţat că Nasrallah a mai fost 
arestat în trecut în legătură cu crime de securi-
tate şi a fost eliberat din închisoare în luna mai. 
El a aruncat un ciocan metalic în parbrizul unei 
maşini condusă de un şofer în vârstă de 45 de ani. 
Capul metalic al ciocanului a spulberat parbrizul 
şi a aterizat în interiorul automobilului. Şoferul a 
fost rănit şi dus la spital pentru tratament.

Forţele israeliene de securitate au 
arestat un palestinian care a aruncat un 
ciocan într-o mașină israeliană ce rula 

pe o autostradă centrală din Cisiordania, 
rănind șoferul

Oprit la timp

Suspectul, un 
p a l e s t i n i a n 
de 17 ani din 

oraşul Hevron, nu 
avea permis să intre 
în oraş.

Autorităţile au 
declarat că suspec-
tul a fost reţinut în 
pădurea Ein Yael 
din sudul Ierusalimului, după 
ce localnicii au anunţat poliţia 
în legătură cu observarea unei 
persoane suspecte în zonă. Sus-
pectul a fost reţinut în aceeaşi 
zonă în care Arafat Irfaya, de 
29 de ani, de asemenea locuitor 

din Hevron, a violat-o şi a ucis-
o pe Ori Ansbacher (19 ani), în 
februarie.

În aprilie, forţele israeliene 
de securitate au demolat două 
case din Hevron aparţinând lui 
Irfaya şi familiei sale.

Traficanți de rachete

Se pare că, prin operaţiunea orchestrată de Ha-
mas, se încerca aducerea pe furiş a unor ma-
teriale, cu bărcile, pentru a evita controalele 

practicate la punctele terestre de trecere a frontierei. 
Ancheta condusă de Shabak a scos la iveală fap-

tul că traficanţii intenţionau să le aducă agenţilor 
Hamas 24 cilindri de fibră de sticlă care urmau să 
fie folosiţi pentru a fabrica rachete. Traficanţii ares-
taţi au fost acuzaţi de complicitate la crimă într-un 
act terorist, 
instruire în 
scopuri tero-
riste şi tenta-
tivă de a oferi 
servicii unei 
o rgan i za ţ i i 
teroriste.

Un cetăţean din Autoritatea Palestiniană a fost arestat 
luni dimineaţa la Ierusalim după ce s-a infiltrat în 

capitală cu un cuţit ascuns în haină

Vinerea trecută, Tzahal a publicat filmul 
unei operaţiuni de filaj în care au fost prinși 

patru palestinieni care se pregăteau să 
treacă în Egipt pe mare, pentru a aduce în 
Gaza materiale de fabricare a rachetelor

Ori Ansbacher zl
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Acad. prof. dr. Jean Askenasy

Tableta zilei
Meir Rosenne,  

Franța și Egiptul

Admiraţia mea pentru personalitatea lui Meir Ro-
senne, Doctor în Drept Internaţional, ambasadorul 
Israelului în USA şi Franţa, autorul proiectului de 

pace „Israel-Egipt” începe din anul 2003, când am avut 
ocazia să-l cunosc, împreună cu soţia mea Rita, prin in-
termediul dr. Leibovici Laiş. Pe parcursul ultimilor 4 ani 
de viaţă, prietenul nostru comun, Generalul Moshe Na-
tiv, ne-a înlesnit o fructuoasă colaborare, legată de ideea 
ctitoriei unui muzeu al contribuţiei evreilor originari din 
România la crearea Statului Israel şi a armatei israeliene. 
Acest ţel a fost puntea care a sudat prietenia dintre ilustrul 
diplomat cu vechii săi admiratori. De câte ori vin în Parisul 
de care era îndrăgostit, îmi sună în urechi, inegalabilele 
lui istorioare. De această dată însă, vizita mea şi a soţiei în 
capitala Franţei merită numele de „vizita Meir Rossen”.

Iată de ce! Hotelul la care am locuit, nu este departe de 
Place de la Concorde, în mijlocul căreia se află obeliscul 
templului de la Luxor, din Egipt, obelisc realizat în tim-
pul faraonului Ramses al IIlea care, deşi reprezintă brevetul 
imortalităţii culturii egiptene, a devenit un monument fran-
cez, adus de pe meandrele Nilului, de Napoleon şi, cum ne 
povestea Meir Rosen, menit să aducă la cunoştinţa omenirii 
întregi măreţia civilizaţiei antice egiptene. 

Plecăm de la obelisc spre muzeul „Toutankhamon”, cu 
glasul lui Meir în urechi, care ne povestea discuţiile sale 
cu Menahem Begin, discuţii referitoare la unele fraze din 
Proiectul de pace în care era invocată ideea prestigioasei 
civilizaţii egiptene. Mormântul regal al lui Toutankhamon 
din valea regilor, descoperit de egiptologul britanic Howard 
Carter, la data de 4 noiembrie 1922, 
este format din 150 de obiecte ori-
ginale, care vor rămâne definitiv ex-
puse după expoziţia pariziană în noul 
muzeu din Cairo. Atât sarcofagul cât 
şi bijuteriile, tronul, mobilele, sunt 
piese de artă care provoacă senzaţii es-
tetice unice. Dar raţiunea mea se află 
într-un dialog controversal deoarece, 
deşi simţeam pentru minunata artă 
antică egipteană o admiraţie sinceră, 
raţiunea mea neurologică îmi ducea 
gândurile pe alte meleaguri. Acest co-
pil-faraon este, de fapt, un copil căru-
ia la vârsta de 8 ani, i s-a spus că el este 

descendent al faraonilor nobili-divini şi este conducătorul 
atotputernic al poporului egiptean, că are o soţie care este 
sora lui şi trebuie să conducă. Tânărul, convins de cele spuse, 
devine faraonul atotputernic cu mintea unui copil de 8 ani.  

Timp de 10 ani, dezvoltându-se ca orice tânăr cu un fizic 
plăcut, conduce Egiptul prin consilierii săi, nu prea bine, 
căci perioada istorică căre i-a fost atribuită, este plină de 
frământări politice nefavorabile.  Purtător al unei boli gene-
tice, aşa cum au dovedit-o examenele genetice şi multiplele 
examene imagistice la care a fost supusă mumia sa, moare 
la vârsta de 18 ani, după ce soţia sa dă naştere la doi copii 
morţi, produsul unirii cromozomilor săi cu ai surorii sale - 
soţia lui. Pe atunci, tabu-ul nu exista şi consanguinitatea era 

admisă. Născut în 1345 şi decedat în 
1327 înaintea erei noastre, el devine 
datorită descoperirii mormântului, 
unul dintre cei mai cunoscuţi fara-
oni, deşi este cel mai obscur dintre ei. 
Moartea câtorva dintre cei care sunt 
prezenţi la străpungerea peretelui care 
oblitera intrarea în cavou, adaugă mi-
reasma mistică a blestemului pentru 
profanarea mormântului la povestea 
descoperirii mormântului, şi „Toutan-
khamon” devine senzaţie.  

Închin această tabletă scrisă în 29 
mai 2019, ilustrului meu prieten, 
Meir Rosen ZL.

TIMPUL  LOR

de Maria Găitan Mozes
Că se plac şi se sărută
Unde dorul le dă ghes
În înghesuiala străzii or sub 

arborii din parc
Cine are interes?
Cine-i dânsa, cine-i el?
Îs turişti or sunt de-ai noştri?
Tinerii îs toţi la fel.
Nu aud, nu văd nimic,
Nu le pasă de-s flămânzi
Or sunt sătui
Şi nici cât arată ceasul.
Vara-i vară, 
Timpul e acum al lor
Şi-l trăiesc aşa cum vor

...
Oamenii, mânaţi de treburi,
Trec, surâd, înghit în sec.
Câte un gelos zevzec
Face acru băşcălie.
...
Vârstnicii s-ar vrea iar tineri
Şi-amintiri le dau năvală;
Uită de cumpărături
Şi de junghiuri şi de boală -
Pân’ şi eu care-s mioapă,
îmi forţez cât pot o pleoapă
Şi privesc înduioşată.
Hei, hei, hei, parcă-am fost şi 

noi ca ei...

POEZIE ROMÂNEASCĂ SCRISĂ  
ÎN ȚARA SFÂNTĂ
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Ziua Americii în capitală

În mod tradiţional, evenimentul avea 
loc la locuinţa ambasadorului SUA 

din Herzliya. În luna martie, ambasa-
dorul David Friedman şi-a mutat reşe-
dinţa într-o clădire din Ierusalimul de 
Vest care funcţiona ca şi consulat. David 
Friedman deţine şi o locuinţă personală  
în Ierusalim.

Anul trecut, la două luni după mu-
tarea ambasadei SUA la Ierusalim, ani-
versarea anuală a avut loc la Airport City 
în apropierea aeroportului internaţional 
Ben Gurion. Anul acesta ea va avea loc 
pe 2 iulie la Centrul Internaţional de 
Convenţii din Ierusalim.

„Ambasada SUA în Israel va 
organiza aniversarea anuală a zi-
lei de 4 iulie în Ierusalim, în con-
cordanţă cu mutarea ambasadei 
la Ierusalim şi realizarea recentă 
a Actului Ambasadei din Ierusalim” a 
declarat un oficial din Departamentul de 
Stat pentru Agenţia Jewish Telegraphic.

Actul din 1995 cerea mutarea am-
basadei Statelor Unite la Ierusalim, dar 
cei trei predecesori ai preşedintelui Do-
nald Trump au aplicat o clauză care le-a 
permis să renunţe la demers din raţiuni 
de siguranţă naţională. Preşedinţii Bill 
Clinton, George W. Bush şi Barack Oba-

ma au insistat că statutul Ierusalimului 
ar trebui stabilit printr-un acord de pace.

Trump nu s-a mai folosit de actul de 
renunţare şi astfel, ambasadorul Fried-
man a sosit să locuiască la Ierusalim.  De 
aproape un an de zile, SUA şi-a mutat 
formal ambasada de la Tel Aviv la Ie-
rusalim, urmând ca după ce va avea un 
sediu definitiv, să mute tot personalul 
ambasadei în capitală.

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA COTIDIAN

 Salvarea recifelor de corali

Centrul de Cercetare Transnaţio-
nală a Mării Roşii, care va fi ad-
ministrat de Institutul Federal 

Elveţian de Tehnologie din Lausanne 
va studia vastele recife de corali de la 
Marea Roşie şi modul cum acestea au 
reuşit să reziste efectelor înălbirii care 
au dus la colapsul iminent al celorlalte 
recifuri din lume.

Alianţa include toate ţările de la gra-
niţa cu Marea Roşie: Israelul, Iordania, 
Egiptul, Sudanul, Eritreea, Djibou-
ti, Arabia Saudită şi Yemenul. Dintre 
acestea, Israelul are relaţii diplomatice 
doar cu Iordania şi Egiptul. Institutul 
elveţian va acţiona ca o „umbrelă neu-
tră” pentru monitorizarea cercetării şi 
ca legătură între ţări, potrivit cercetătorului israelian Prof. Maoz Fine, biolog 
marin la Facultatea de Ştiinţe ale Vieţii Mina şi Everard Goodman din cadrul 
Universităţii Bar-Ilan.

În 2017, alianţa dintre Fine şi Universitatea Elveţiană, cunoscută prin ini-
ţialele sale în limba franceză EPFL, a anunţat că reciful de corali din nordul 
Mării Roşii e foarte rezistent la efectele înălbirii provocate de creşterea tem-
peraturilor globale. 

În cursa de salvare a coralilor multicolori de pe ţărmurile Mării 
Roșii, Israelul s-a alăturat unei colaborări regionale unice cu 

șapte ţări majoritar musulmane, dintre care multe nu au relaţii 
diplomatice cu statul nostru

Ambasada SUA din Israel va organiza pentru prima oară 
aniversarea zilei de 4 iulie la Ierusalim

Doi membri ai forţelor de securitate 
palestiniene au fost răniţi ușor luni 
noaptea într-un schimb de focuri 
cu militarii noștri, angajaţi într-o 

incursiune la Nablus

Tensiuni cu AP

Tzahalul a comunicat că soldaţii tri-
mişi să aresteze mai mulţi suspecţi 
de activităţi anti-israeliene s-au an-

gajat într-un schimb de focuri cu indivizi 
înarmaţi. Militarii nu şi-au dat seama decât 
ulterior că cei în care au tras fac parte din 
forţele de securitate palestiniene. Niciun sol-
dat israelian nu a fost rănit.

Guvernatorul oraşului, Ibrahim Rama-
dan, a acuzat Israelul de încălcarea acorduri-
lor, într-o declaraţie făcută presei. Incidentul 
a avut loc în faţa sediului forţelor de securi-
tate palestiniene, unde se vedeau mai multe 
geamuri sparte. „Ei (soldaţii israelieni) spun 
că s-a tras asupra lor şi ripostează deschi-
zând focul asupra cartierului general!”, a 
spus Ramadan. „Ce făcea armata israeliană 
în Nablus? Ce făcea în apropiere de cartie-
rul general?” a întrebat el, susţinând că „nu 
a avut loc nicio coordonare”, ceea ce este 
„inacceptabil”.

Oraşul Nablus se găseşte, conform acor-
durilor de la Oslo, în zona A, administrată 
teoretic exclusiv de Autoritatea Palestiniană.
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Revin 
telecabinele în 

Ierusalim 

La 71 ani de când prima tele-
cabină aducea provizii pentru 
luptătorii asediaţi pe Muntele 

Sion în timpul Războiului de Inde-
pendenţă din 1948, telecabinele se 
pregătesc să revină în capitală. 

Comitetul Naţional pentru Infra-
structură a aprobat un plan de con-
struire a telecabinelor pentru trans-
portul de persoane pe calea aerului în 
şi din Oraşul Vechi. Potrivit dezvol-
tatorilor proiectului – Autoritatea de 
Dezvoltare a Ierusalimului şi Minis-
terul Turismului – telecabinele sunt 
destinate decongestionării traficului 
din oraş şi îmbunătăţirii accesului în 
partea sudică a Oraşului Vechi.

Telecabina poate transporta 3.000 
pasageri pe oră pe un traseu parcurs 
în 4,5 minute în fiecare sens. Punerea 
în aplicare a proiectului va costa esti-
mativ 200 milioane şekeli. Ruta tele-
cabinei va traversa Valea Hinnom din 
faţa zidurilor Oraşului Vechi, Oraşul 
lui David şi Poarta Dung de lângă 
Zidul Plângerii.

Zeev Bielskim, şeful Comitetului 
Naţional de Infrastructură, a spus că 
planul va reînnoi capitala şi va înlesni 
deplasarea prin ea. „E un plan care 
aduce adevărata reînnoire a oraşului 
Ierusalim” a spus el. „Planul permite 
accesul uşor şi comod al celor ce vi-
zitează Oraşul Vechi din Ierusalim. 
El va pune capăt zidului de autobuze 
prezent zilnic la intrarea în Oraşul 
Vechi şi va facilita deplasarea în locul 
cel mai vizitat de turişti din Israel”.
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Salarii crescute

În preţuri fixe, 
salariul mediu 

în martie 2009 a 
fost cu 1,6% mai 
mare ca în martie 
2018.

Salariul me-
diu a crescut cu 4,1% pe an în perioada 
ianuarie-martie 2019, după care a urmat 
o creştere anuală cu 4,5% a preţurilor 
curente în perioada octombrie-decem-
brie 2018.

Cea mai abruptă creştere a salariilor 
în primul trimestru s-a înregistrat în sec-
torul serviciilor tehnice, ştiinţifice, pro-
fesionale, unde salariul anual a crescut 
cu până la 7% în preţuri fixe, urmat de 
o creştere anuală de 4,1% în trimestrul 
4 al anului 2018. În agricultură, silvi-
cultură şi pescuit, salariul mediu a cres-
cut pe an cu 3,7% în primul trimestru 
al acestui an, faţă de creşterea de 4,4% 

din trimestrul 4 al 
anului 2018.

În sectorul ser-
viciilor de manage-
ment şi asistenţă, 
numărul locurilor 
de muncă a scăzut 

cu 4,3% în perioada ianuarie-martie 
2019, după care a urmat o nouă scădere 
cu 0,5% în intervalul octombrie-decem-
brie 2018. În sectorul serviciilor finan-
ciare şi de asigurări, numărul locurilor 
de muncă a crescut cu 2,9% în ianuarie-
martie 2019, iar apoi a urmat o creştere 
anuală cu 2,5% în octombrie-decembrie 
2018.

Salariul mediu în high tech a fost de 
25.912 şekeli, cu 4,6% mai mult ca în 
martie 2018. Numărul total de locuri de 
muncă în high-tech a fost de 325.400 în 
martie 2019, cu 0,4% mai multe decât 
totalul de 324.000 din februarie 2019.

Biroul Central de Statistică a raportat zilele trecute că salariul mediu al 
angajaţilor israelieni în luna martie a fost de 11.400 șekeli, cu 3% mai 

mare decât în martie 2018

Ambasadorul american - criticat

Saeb Erekat, un înalt 
oficial al Autorităţii 

Palestiniene, le-a cerut 
liderilor lumii să boicote-
ze summitul din Bahrain, 
condus de SUA, pe motiv 
că anexarea ar fi o „crimă 
de război conform legis-
laţiei internaţionale.” El a 
mai susţinut că un asemenea amestec din 
partea SUA ar echivala cu un „parteneriat 
SUA la crima israeliană de colonizare”.

Americanii au replicat că „niciun plan 
de anexare unilaterală de către Israel a 
oricărei porţiuni din Cisiordania nu a 
fost prezentat de Statele Unite ale Ame-

ricii şi nici nu e în discuţie.” 
Parlamentarul Ofer Cas-

sif (Hadasah) a criticat dur 
declaraţia lui Friedman: 
„cuvintele fără sens ale am-
basadorului SUA în Israel 
referitoare la anexarea teri-
toriilor ne arată ce înseamnă 
politica preşedintelui ameri-

can Donald Trump care susţine „America 
mai întâi’.”

Liderul Meretz, Tamar Zandberg, a 
spus că „ambasadorul nu e aici ca să ajute 
la crearea coloniilor mesianice extremiste 
care încearcă să distrugă orice şansă de 
viaţă sigură şi paşnică fără ocupaţie.”

Declaraţia ambasadorului american în Israel, David Friedman, potrivit 
căreia Israelul are dreptul să anexeze cel puţin „niște” părţi din 
Yehuda și Shomron, a atras critici din partea extremei stângi din 

Israel, dar și a Autorităţii Palestiniene

David Friedman
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Arestări în masă

Evenimentul s-a desfăşurat în con-
diţii de securitate sporită, cel pu-
ţin 2.600 ofiţeri de poliţie fiind 

mobilizaţi pentru asigurarea liniştii pe 
durata marşului, cu aproape 100 mai 
mulţi decât anul trecut. Poliţia din Ieru-
salim a declarat că cel puţin 49 persoa-
ne au fost reţinute înaintea şi în timpul 
paradei, inclusiv un bărbat înarmat cu 
un cuţit care a fost arestat de ofiţerii de 
poliţie sub acoperire cu doar câteva ore 
înaintea începerii evenimentului. Poliţia 
a spus că suspectul a refuzat să se identi-
fice şi a fost dus la interogatoriu.

Ministrul Justiţiei care şi-a de-
clarat deschis homosexualitatea, 
Amir Ohana din Likud, a sosit în 
Parcul Clopotul Libertăţii din Ie-
rusalim – unde urma să debuteze para-
da – el fiind huiduit de mulţimea adu-
nată în zonă, unii dintre demonstranţi 
strigând „Ruşine, ruşine” şi „Ce ai făcut 
pentru comunitatea noastră?”.

Cu câteva ore mai devreme, alte două 
persoane au fost reţinute de poliţie sub 
bănuiala că încearcă să perturbe eveni-
mentul considerat controversat de către 
unii membri ai comunităţii ultra-orto-

doxe, majoritare în Oraşul Sfânt. Poliţia 
nu a dat alte detalii despre identitatea 
suspecţilor sau ce plănuiau aceştia să 
facă în timpul evenimentului.

Circa 40 activişti din Lehava – gru-
parea de extremă dreapta care se opu-
ne homosexualilor – au demonstrat 
nu foarte departe de locul desfăşurării 
Paradei Mândriei. Activiştii au fluturat 
pancarte în care condamnau comunita-
tea LGBTQ.

În jur de 15.000 persoane s-au strâns zilele trecute în capitală 
în cadrul celei de-a 18-a ediţii anuale a Paradei Mândriei de a 

fi Homosexual din Ierusalim

Are un singur avocat 

Hadad a 
spus că 
a cerut 

procurorului ge-
neral o prelun-
gire săptămâna 
trecută, dar a fost 
refuzat. „Credem 
că există factori 
considerabili care justifică întârzie-
rea audierii; am primit materialul de 
anchetă şi am început să-l citim, dar 
lipsesc zeci de probe şi dacă nu avem 
o copie a acestora, nu avem cum să 
le citim.

Un al doilea lucru, spre deosebire 
de toate celelalte figuri publice, comi-
sia refuză să permită prim-ministrului 
să primească asistenţă de la prieteni 
pentru a-şi finanţa apărarea legală”, 
a adăugat avocatul. „Asta înseamnă 
ca doar eu rămân pentru a-l repre-
zenta pe primul ministru dar este 
foarte mult material, avem nevoie 

de mult mai 
mult timp 
pentru stu-
dierea dosa-
rului. Prin 
urmare, am 
ape l a t  l a 
procurorul 
general să ia 

în considerare amânarea audierii la o 
dată ulterioară”. Săptămâna trecută, 
ca urmare a dizolvării Knessetului şi 
a planificării alegerilor pentru sep-
tembrie, avocaţii lui Netanyahu au 
cerut o altă amânare, dar Mandelb-
lit a răspuns că situaţia nu justifică 
o nouă întârziere, iar şedinţa va avea 
loc la şase luni după ce materialele 
de anchetă au fost transmise primului 
ministru.

Audierea are scopul de a permite 
unui avocat să se pregătească să-şi 
prezinte cazul în ceea ce priveşte ma-
terialele de investigare.

Primul ministru Benjamin Netanyahu l-a anunţat luni pe 
procurorul general Avichai Mandelblit că va participa la ședinţa 
privind investigaţiile de corupţie, stabilită pentru a doua oară, 

împreună cu avocatul prim-ministrului, Amit Hadad

Un pas în spate

Familiile sunt formate din olim hada-
shim (nou veniţi) care au sosit în ţară 
cu un an în urmă. Ei au crezut că-şi 

pot construi un cămin în zona de graniţă cu 
Fâşia Gaza dar atacurile repetate i-au deter-
minat să renunţe.

Mişcarea a provocat temeri că ar pu-
tea fi un 
preludiu 
al  unui 
exod ma-
s iv  d in 
zonă. În 
u l t i m i i 
ani ,  au 

avut loc numeroase conflicte în zona de 
graniţă cu Gaza, cel mai recent petrecându-
se la începutul lunii mai când locuitorii au 
fost forţaţi să petreacă zile întregi în adă-
posturile de siguranţă, fapt care le-a scăzut 
moralul foarte mult.

Un număr de 10 familii care trăiesc 
în comunităţile de graniţă de lângă 
Gaza, și-au anunţat intenţia de a 
părăsi zona ca urmare a rundelor 

repetate de conflicte dintre Israel și 
grupurile teroriste din Fâșie

Amit Hadad
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Teroare la Phenian 

Potrivit unor 
informaţii, 
preşedintele 

Coreei de Nord, 
Kim Jong-un, a 
decis să îl execute 
pe suspect într-un 
mod foarte crud: 
l-a aruncat într-
un bazin cu peşti 
piranha.

Potrivit aceloraşi informaţii, fidelii dictatorului l-ar fi 
tăiat pe general pe braţe şi pe piept, pentru a atrage peştii. 
Este totuşi neclar dacă omul a murit din cauza rănilor, dacă 
s-a înecat sau dacă a fost cu adevărat mâncat de peşti.

Alegeri anticipate  
în Grecia

Ma n d a t u l 
lui Tsipras 
urma să se 

încheie în octombrie, 
dar „o campanie pre-
lungită de patru luni 
ar fi pus în pericol 
traiectoria liniştită a 
economiei’, a explicat 
şeful guvernului, fără a 
menţiona data de 7 iulie pe care o anunţase anterior.

Decizia premierului de devansare a scrutinului legislativ 
a survenit în urma eşecul partidului său de stânga, Syriza, în 
alegerile europene şi în cele locale.

Potrivit rezultatelor oficiale, la alegerile pentru Parlamen-
tul European, Syriza a obţinut 23,7% din voturi, în spatele 
Noii Democraţii (ND, dreapta), care a întrunit 33,1% din 
sufragii. Alexis Tsipras a preluat funcţia de prim-ministru 
la începutul lui 2015 şi a câştigat mandatul actual în urma 
alegerilor anticipate desfăşurate ulterior în acelaşi an.

Accident groaznic

Un autocar care transporta 40 de persoane, s-a răsturnat 
brusc, lovind mai multe maşini, duminică seara în 
sud-estul Braziliei, accidentul soldându-se cu moartea 

a cel puţin 17 oameni. Pompierii din zona Campos de Jordao, 
aflată la aproximativ 180 km de Sao Paolo, au confirmat că 
accidentul a fost provocat de un autocar cu 40 de persoane 
care „s-a răsturnat, atingând alte vehicule”.

O înregistrare video făcută de un martor arată o maşină 
transformată într-un morman de fiare.

Tentativa de lovitură de stat a unui general 
nord-coreean s-a sfârșit în mod șocant, potrivit 
informaţiilor scurse din ţara asiatică și citate de 

presa britanică tabloidă

Președintele elen Prokopis Pavlopoulos a acceptat 
oficial luni dizolvarea parlamentului ţării și 

convocarea de alegeri legislative anticipate, la 
cererea premierului Alexis Tsipras

Cel puţin 17 oameni au murit după ce un autocar 
s-a răsturnat în Brazilia

Tensiuni la Chișinău

Rusia salută 
f o r m a r e a 
noului gu-

vern în Republica 
Moldova şi se de-
clară deschisă coo-
perării cu acesta în 
vederea restabilirii 
unor relaţii bilate-
rale reciproc avantajoase, anunţă un comunicat al Minis-
terului de Externe rus.

Şi Franţa, Germania, Marea Britanie, Polonia şi Suedia 
şi-au anunţat luni susţinerea faţă de parlamentul Republicii 
Moldova. 

Ministerul Român al Afacerilor Externe a ieşit cu o pozi-
ţie publică referitoare la criza din politica Republicii Moldo-
va, fiind de părere că actuala „configuraţie a Parlamentului“ 
adică majoritatea legislativă care o susţine pe Maia Sandu ca 
premier, e singura care asigură „un proces politic legitim“.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova 
a decis la 9 iunie suspendarea temporară a 

președintelui Igor Dodon, întrucât a refuzat să 
dizolve parlamentul rezultat în urma alegerilor 
din 24 februarie, în condiţiile în care legislativul 
nu a reușit să formeze în termen de trei luni o 

coaliţie majoritară care să susţină un nou guvern.
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Proteste la Hong Kong

Mulţimile de protes-
tatari s-au strâns 
în parcul Victoria 

şi în preajma Parlamentului 
şi clădirilor guvernamen-
tale, în faţa cărora demo-
cratul James To a cerut ca 
şefa executivului din Hong 
Kong, Carrie Lam, să retra-
gă propunerea legislativă şi 
să demisioneze. 

Demonstranţii au pro-
testat ore bune, blocând o 
arteră majoră a oraşului. 
Tensiunile s-au acumulat în 
contextul în care proiectul de 
lege privind extrădarea a stârnit revoltă în mediile diplomati-
ce, de afaceri şi judiciare, şi a dat naştere la blocaje politice şi 
chiar încăierări între politicieni. Printre cei care se opun legii, 
se numără oameni de afaceri prosistem, avocaţi, studenţi, mi-
litanţi prodemocraţie şi grupuri religioase. Amendamentele 
propun simplificarea procedurilor astfel încât suspecţii să poa-
tă fi extrădaţi în alte jurisdicţii, între care China continentală, 
Macau şi Taiwan – cu care regiunea nu are semnate tratate 
de extrădare.

Peste o jumătate de milion de oameni au ieșit pe 
străzi duminică noapte pentru a se opune unui 

proiect de lege care ar permite ca suspecţii politici 
sau economici să fie extradaţi în China continentală

Politica la răscruce

„Mutarea ambasadei României la Ie-
rusalim este o ştire falsă, ca să nu spun 
o minciună grosolană. Aţi citat acolo că 
eu am afirmat că trebuie să ne mutăm 
ambasada la Ierusalim. N-am spus aşa 
ceva. Vă asigur că poziţia noastră este 
aceeaşi privind soluţia celor două state 
- Israel şi Palestina, care să coexiste în 
pace şi securitate. În acelaşi timp, aţi 
ridicat şi problema ambasadorilor în 
Belgia şi Israel. Vreau să vă dau o veste 

bună: ambasadorul României în Belgia 
a fost aprobat de preşedintele Iohannis. 
În ceea ce priveşte ambasadorul în Isra-
el, prima propunere am făcut-o în mar-
tie 2018, a doua propunere la sfârşitul 
anului 2018 şi până acum nu am obţi-
nut niciun fel de răspuns”, a declarat 
Meleşcanu.

Moţiunea simplă „26 mai vă cere de-
misia, domnule Meleşcanu!”, iniţiată 
de 34 de senatori PNL, USR şi PMP, a 

fost respinsă marţi în plenul Senatului.
În favoarea acesteia au votat 37 se-

natori şi 69 au fost împotrivă. Votul a 
fost electronic secret.

Iniţiatorii au susţinut, în textul mo-
ţiunii, dar şi în plen, că Meleşcanu a 
gestionat Ministerul de externe şi a 
organizat alegerile europarlamentare şi 
referendumul din 26 mai în străinătate 
„în mod iresponsabil”.

Ministrul Român al Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a respins, 
marţi, una dintre acuzaţiile din moţiunea simplă depusă împotriva 

sa conform căreia ar fi cerut mutarea ambasadei României în Israel 
la Ierusalim, afirmând că poziţia instituţională cu privire la acest 

subiect a rămas neschimbată

„Singura soluție”

Un dezgheţ prudent în relaţiile dintre Teheran şi Wa-
shington a intervenit în 2015, când Iranul a făcut 
o înţelegere cu şase puteri mondiale care au dus la 

limitarea activităţii nucleare. Dar tensiunile cu Statele Uni-
te au crescut din nou, după ce preşedintele Donald Trump 
a retras Washingtonul din acord în 2018 şi a reimpus sanc-
ţiuni. Semnatarii vest-europeni, inclusiv Germania, doresc 
să încerce să menţină acordul nuclear, deşi împărtăşesc ne-
liniştea administraţiei Trump cu privire la programul de 
rachete balistice al Iranului şi rolul său în conflictele din 
Orientul Mijlociu.

Ministrul german de Externe a ajuns la Teheran 
pentru a purta luni discuţii cu președintele Hassan 
Rouhani, în cadrul unui efort european concertat 
pentru păstrarea acordului nuclear dintre Iran și 
marile puteri mondiale și pentru dezamorsarea 

tensiunilor dintre SUA și Iran

Heiko Maas, ministrul de externe german

Teodor Meleșcanu
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Protecție pentru 
fiecare șofer

Sindicatul Lucrătorilor din Transport afliaţi 
Histadrut şi comitetul şoferilor din firma de 
transport public Dan au organizat luni di-

mineaţa un marş de protest la autogara din Petah 
Tikva, după un incident violent petrecut cu câteva 
zile în urmă în oraş, în cursul căruia un şofer în 
vârstă de 64 ani al firmei Dan a fost atacat de un 
bărbat care urcase în autobuz.

Histadrut a luat o decizie în baza căreia, într-o 
primă fază, şoferii de transport public vor fi dotaţi 
cu gaze lacrimogene. Histadrut şi comitetele lucră-
torilor vor cere conducerii companiilor de transport 
public să-şi informeze şoferii în legătură cu modali-
tatea de folosire legală a gazelor lacrimogene.

Sindicatul Lucrătorilor din Transport din His-
tadrut reprezintă circa 7.500 şoferi de transport 
public din companiile Egged, Dan, Metropoline 
şi Metronit.

Şefii confederaţiei Histadrut au decis 
dotarea șoferilor de autobuze cu gaze 

lacrimogene ca o primă măsură de 
eradicare a violenţei împotriva șoferilor

Traficul în capitală

Drumarii caută neobosiţi noi şi 
noi soluţii pentru a desconges-
tiona dopurile de circulaţie. 

Este şi cazul capitalei, sugrumată de 
traficul infernal. 

Ministrul transporturilor, Israel Katz, 
a anunţat începerea lucrărilor la auto-

strada 16, „o cale 
de eliberare a bloca-
jului la intrarea în 
capitală”. Şoseaua 
se va desprinde din 
autostrada 1, va străbate muntele printr-
un tunel în apropierea podului Motza şi 

va intra în Ierusa-
lim prin vecinăta-
tea cartierului Bait 
VeGan. 

„Acest drum 
este o rută centrală 
care va permite so-
sirea în Ierusalim 
şi prin Bulevardul 
Begin şi va elibera 

blocajul la intrarea în capitală”, a preci-
zat ministrul Katz.

Milioane de automobile pun la grea încercare  
infrastructura rutieră a ţării

Educația în pericol

Din cauza lipsei unui gu-
vern, bugetele pentru 
diverse cabinete din gu-

vern, inclusiv Ministerul Educa-
ţiei, nu pot fi aprobate.

Cum bugetul pentru progra-
mele de după şcoală (tzaaronim) 
pentru preşcolari şi elevii claselor 
I şi a II-a a fost alocat sub formă 
de buget temporar, nu e clar câţi 
bani sau dacă vor fi alocaţi bani 
pentru programele de după şcoală 
subvenţionate de guvern.

Programele respective sunt or-
ganizate în şcoli şi le oferă copii-
lor hrană şi activităţi de didactice 
după şcoală. 

Părinţii primesc o subven-
ţie între 150 şi 600 şekeli per 

elev în fiecare lună, în funcţie de 
statutul lor socio-economic.

Deşi e posibil ca programele 
să funcţioneze în continuare, sunt 
şanse mari să nu o facă, forţân-
du-i pe părinţi să caute soluţii 
alternative. În plus, e posibil ca 
1600 săli de clase planificate să-şi 
deschidă uşile în luna septembrie 
în noile şcoli şi oraşe, să rămână 
de fapt închise.

Iar plăţile părinţilor către şco-
li, de obicei acoperite de Minis-
terul Educaţiei, ar putea rămâne 
neacoperite până la aprobarea 
bugetului. În momentul de faţă, 
se estimează că bugetul pentru 
aceste programe va fi aprobat la 
începutul lunii ianuarie.

Israelul va organiza din nou alegeri în luna septembrie și, 
din acest motiv, buzunarele părinţilor ar putea avea de 

suferit
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Cine e cel mai bogat israelian?

Valoarea ei a fost estimată la 22 
miliarde de doalri. Cea mai 
mare parte a acestei sume e for-

mată din acţiuni care i-au fost dăruite 
anul trecut de soţul ei, Shledon Adel-
son. Fundaţia Adelson donează milioa-
ne de dolari diverselor cauze din Israel 
şi Statele Unite. Conform publicaţiei 
The Marker, Miriam Adelson a fost şi 
mai mult mediatizată în ultimele luni 
din cauză că soţul ei suferă de cancer al 
sângelui. În 2018, ea a preluat funcţia 
de preşedinte al cotidianului în limba 
ebraică Israel Hayom.

Miriam şi-a exprimat mereu, fără 
reţineri, opinia vizavi de aspectele po-
litice din Israel, inclusiv susţinerea con-
troversatei Legi a Naţiunii-Stat. Născu-
tă şi crescută în Tel Aviv, ea a studiat 

medicina internă la Universitatea din 
Tel Aviv. Pe perioada şederii în Israel, 
ea a lucrat la un spital local. După di-
vorţul de primul soţ, Miriam s-a mutat 
în SUA, unde a început să lucreze în 
domeniul reabilitării persoanelor de-
pendente de droguri. Ea l-a tratat pe 
fiul lui Shledon Adelson, care ulterior a 
murit din cauza unei supradoze. Apoi, 
ea şi Sheldon au format un cuplu.

Al doilea cel mai înstărit israelian 
are cu câteva miliarde mai puţin decât 
Miriam. Roman Abramovich (52 ani), 
cunoscut în principal în calitatea sa de 
proprietar al clubului londo-
nez de fotbal Chelsea; el are o 
avere estimată la 13 miliarde 
de dolari, potrivit presei în 
limba ebraică.

Pe locul 3 se află Eyal Ofer, proprie-
tarul companiei internaţionale imobili-
are Global Holdings şi al companiei de 
transport Zodiac Group. Potrivit acele-
iaşi surse, averea acestuia e estimată la 
10,7 miliarde de dolari. 

Potrivit publicaţiei The Marker, titlul de cel mai bogat cetăţean 
israelian a fost câștigat anul trecut de Miriam Adelson (73 ani)

Miniso se extinde

La aproape un an 
de la lansarea 
oficială, Miniso 

Israel, condus de Einat 
Portugali, se extinde. 
Lanţul de produse de 
design cu reducere, care 
în prezent are şase filiale 
în Israel, se transformă în centre comerciale, repartizate pe tot teritoriul 
ţării. Conform planului de afaceri al lanţului, până la finele lui 2019, 
vor exista 18 magazine. Miniso şi-a lansat activitatea în Israel în august 
2018.

Cele şase magazine noi vor fi deschise în Canyon HaZahav din 
Rishon Lezion, BIG Fashion Danilof Tveria, BIG Fashion Nazareth, 
Dizengoff Center (Tel Aviv), Canyon Azrieli Ramle şi BIG Fashion Bat 
Yam. Noile magazine vor avea o suprafaţă medie de 180 mp.

Primul magazin nou, deschis joia aceasta în Canyon HaZahav, va 
înlocui lanţul de magazine Golf de acolo, care s-a mutat după mărirea  
chiriei magazinului. Conducerea canyonului a confirmat că Miniso a 
preluat spaţiul ocupat actualmente de Golf cu o chirie extrem de mare: 
497 şekeli/mp, inclusiv taxele de administrare.”

Colosul japonez de design, Miniso, deschide șase magazine 
noi în Israel, cu o investiţie de 6 milioane șekeli

Miriam Adelson

J-Lo în Israel

Lopez va concerta 
în Tel Aviv la 1 
august, ca parte 

a turneului său mondi-
al „It’s Party”. Preţurile 
biletelor vor varia între 
365 şi 1205 şekeli.

C o n c e r t u l  e s t e 
unul dintre cele cinci 
reprezentaţii live care au 
loc în afara Americii de 
Nord şi a fost posibil da-
torită producătorului de origine română Marcel 
Avram, care a mai adus în trecut artişti precum 
Justin Bieber, Bob Dylan şi Leonard Cohen la 
Tel Aviv.

Potrivit reprezentanţilor producătorului, 
spectacolul lui J-Lo va avea una dintre cele mai 
impresionante producţii întâlnite vreodată pe 
scena parcului HaYarkon.

Cântăreaţa şi actriţa în vârstă de 49 de ani 
este considerată una dintre cele mai mari vedete 
din lume care, în timpul ultimului său turneu 
muzical, a vândut peste 1 milion de bilete.

Biletele se găsesc pe site-ul oficial al biroului 
de bilete Leaan.

Diva pop americană Jennifer Lopez îi va 
face pe israelieni să danseze în această 

vară în Parcul Hayarkon

Jennifer Lopez
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Ceremonie la palat

Ana Birchall - ministrul Justiţiei, Roxana Mînzatu - 
ministrul Fondurilor Europene şi Natalia Intotero 
- ministrul pentru Românii de Pretutindeni au ju-

rat cu mâna pe Biblie în faţa 
preşedintelui Klaus Iohannis, 
într-o ceremonie care a avut 
loc la Palatul Cotroceni.

La ceremonie au mai fost 
prezenţi premierul Viorica 
Dăncilă, preşedintele Came-
rei, Marcel Ciolacu, membri 
ai Guvernului, secretarul 
general al Guvernului, Toni 
Greblă, şi consilieri de stat şi 
prezidenţiali.

Vinerea trecută, şeful 
statului a semnat decretele 
prin care Ana Birchall a fost 
numită ministru al Justiţiei, 
Roxana Mînzatu - ministru al 
Fondurilor Europene şi Nata-
lia Intotero - ministru pentru 
Românii de Pretutindeni.

Intotero a ocupat şi înainte 
acest portofoliu guvernamen-
tal însă, având în vedere că 
s-a aflat pe lista candidaţilor 
PSD la alegerile europarla-
mentare, a demisionat îna-
intea campaniei electorale. 
Domnia sa a fost membru 
al Camerei Deputaţilor până 
în aprilie 2019 şi secretar de 
stat în structura Ministerului 
Român al Afacerilor Externe.

Trei miniștri, reprezentanţi ai sexului frumos, au 
depus luni, jurământul de învestitură în România

Câștigul salarial mediu nominal net a urcat la 3.115 
lei în aprilie, în creștere faţă de luna precedentă 
cu 40 lei (+1,3%), cele mai mari câștiguri fiind 
înregistrate în tehnologia informaţiei și cele mai 
mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, 

potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică 
publicate vineri

Salariul mediu în România

Valorile cele 
mai mari 
ale câştigu-

lui salarial mediu 
nominal net s-au 
înregistrat în ac-
tivităţi de servicii 
în tehnologia in-
formaţiei (inclusiv 
activităţi de servi-
cii informatice) - 7.192 lei, iar cele mai mici în fabricarea 
articolelor de îmbrăcăminte - 1.785 lei. 

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu 
net din România s-au înregistrat în producţia şi furnizarea de 
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, 
cu 18,9% şi în extracţia minereurilor metalifere, cu 17,6%, 
iar cele mai importante scăderi în fabricarea produselor din 
tutun, cu 37,8%, şi în fabricarea băuturilor, cu 13,2%.

Al doilea Congres PSD

Congresul din iu-
lie va fi organizat 
pentru stabilirea 

candidatului la alegerile 
prezidenţiale, după finali-
zarea unor sondaje ample 
comandate de PSD.

Viorica Dăncilă a 
anunţat că va candida la 
şefia PSD, dar nu şi la 
prezidenţiale. „Deocamdată sunt foarte preocupată de or-
ganizare. Da, voi candida, dar eu sper să fie şi alţi candidaţi. 
Nu, nu mă gândesc să candidez la prezidenţiale. Cred că nu 
trebuie să mai avem această concepţie că liderul partidului 
trebuie să candideze la prezidenţiale. Eu cred că pot să-l ajut 
mai mult din postura de premier. La prezidenţiale trebuie să 
candideze omul cu cea mai bună imagine, cu notorietate”.

Premierul Viorica Dăncilă, președinte interimar 
al PSD, anunţă un al doilea Congres al partidului, 

după cel din luna iunie, congres în care se va alege 
urmașul lui Liviu Dragnea

Natalia Intotero

Viorica Dăncilă

Roxana Mînzatu

Ana Birchall
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Doctrina Begin

Au trecut treizeci şi opt de ani de 
la operaţiunea „Opera” - atacul 
aerian israelian care a distrus re-

actorul nuclear al lui Saddam Hussein 
de la Osirak. Cu această ocazie, piloţii 
supravieţuitori s-au adunat pentru a 
marca evenimentul, menţionând că „una 
dintre cele mai mari ironii ale istoriei 
a fost faptul că atacul a fost generat de 
Revoluţia Islamică din Iran”.

Când Israelul a descoperit pentru pri-
ma oară în 1977 că Irakul construia un 
reactor de plutoniu care ar putea fi folo-
sit pentru a fabrica arme nucleare, jetu-
rile de luptă F-4 Phantoms şi Skyhawks 
nu erau capabile să zboare peste 1000 
de mile în teritoriul inamic şi să se în-
toarcă în siguranţă, a spus comandantul 
Forţelor aeriene de atunci, David Ivry. În 
1979, Israelul a avut noroc.

Revoluţia islamică, condusă de Aya-
tollahul Khomeini, l-a răsturnat pe şahul 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, un 
aliat al SUA, fapt care a determinat SUA 
să anuleze o afacere prin care trebuia să 
furnizeze iranienilor 75 de avioane de 
luptă F-16 de top. Aşa că americanii au 
vândut avioanele Israelului.

„Am spus imediat că da”, a declarat 
generalul Ivry, „fără a întreba pe nimeni. 
Când cineva îţi oferă cele mai bune avi-
oane de luptă, mai întâi spui da, vezi ce 
e de făcut”.

„Faptul că jeturile au venit la noi din 
cauza revoluţiei iraniene este unul dintre 
cele mai mari ironii din istorie”, a de-
clarat colonelul Zeev Raz, care a condus 
raidul din 7 iunie 1981.

Dar, chiar şi cu noile jeturi, nu era de-
loc clar că aviaţia ar fi capabilă să ajungă 
în Irak şi să se întoarcă în siguranţă cu 
rezerva de combustibil, ceea ce a deter-
minat forţele aeriene să încerce o gamă 
largă de soluţii pentru a face misiunea 
posibilă.

„Nu a existat nicio alimentare în aer, 
nu aveam GPS la vremea aceea şi nici 
una dintre noile tehnologii”, a declarat 
generalul Amos Yadlin, care a fost pilot 
în timpul misiunii şi a devenit şeful za-
hal. „Piloţii au trebuit să se concentre-

ze cu adevărat”, a spus el, 
subliniind că chiar şi cea 
mai mică estimare greşită 
ar fi putut însemna că nu 
va fi suficient combusti-
bil şi toate aparatele de 
zbor vor fi în pricol de 
prăbuşire.

„Am făcut zeci de cal-
cule pentru a determina 
viteza de zbor cea mai po-
trivită pentru conservarea combustibi-
lului şi nu cea mai bună viteză pentru 
traversarea unui teritoriu inamic”, a spus 
Yadlin.

Generalul Ivry a adăugat că erau atât 
de îngrijoraţi de faptul că nu aveau sufi-
cient combustibil încât au făcut ceva care 
„era în mod normal interzis”. Odată ce 
avioanele erau aliniate pe pistă în poziţie 
de decolare s-a făcut o ultimă alimentare 
pentru a se decola cu rezervoarele pline 
până la refuz, orice picătură de combus-
tibil era importantă.

Pentru a maximiza şansele de succes, 
Generalul Ivry a trimis opt aeronave în 
loc de cele patru planificate iniţial. Şapte 
dintre piloţi erau experimentaţi în lup-
tă  iar al optulea era expert în hărţi şi 
supravieţuire pe teritoriul inamic pentru 
cazul în care jeturile nu ar mai fi putut 
face călătoria de întoarcere. Acesta a fost 
Ilan Ramon, care apoi a devenit primul 
astronaut al Israelului şi care a murit 
în urma dezastrului din Columbia din 
2003.

Colonelul Zeev Raz, cel care a condus 
raidul, a spus că Ilan Ramon a jucat un 
rol atât de important în planificarea şi 
calcularea traseului şi a consumului de 
combustibil încât, chiar dacă au existat 
mai mulţi piloţi cu experienţă care ar fi 
putut să facă parte din echip, fără Ilan 
Ramon şansele de reuşită se reduceau 
enorm.

Un alt erou al reuşitei acestei misi-
uni a fost primul ministru israelian de 
la acea vreme, Menachem Begin, care 
a ordonat atacul. La întâlnirea piloţilor 
aceştia au spus: „eroul real al acestei 
operaţiuni nu au fost militarii, ci acela 

care a luat o decizie atât de dificilă. În 
primul rând, întregul Orient Mijlociu 
ne era ostil şi daunele diplomatice ar 
fi putut fi uriaşe”. Decizia lui Begin şi 
doctrina care a fost stabilită cu această 
operaţiune au rămas ca o lege pentru 
Statul Israel: dacă există un lider arab 
care cere distrugerea Israelului,atunci  
Israelul nu îi va permite să aibă arme 
nucleare.

De atunci „Doctrina Begin” a fost 
aplicată de armata israeliană de câteva 
ori. La 6 septembrie 2007, într-o misiune 
cunoscută sub numele de „Operaţiunea 
Livada”, jeturile israeliene au distrus un 
reactor nuclear în Siria. 

Astăzi, când Iranul îmbogăţeşte din 
nou uraniu şi se pregăteşte pentru fa-
bricarea armelor nucleare, în timp ce 
ameninţă cu distrugerea Israelului, 
Tzahalul (armata israeliană) este gata să 
pună în aplicare „Doctrina Begin”. Din 
nou este o misiune extremă. Republica 
Islamică se află la o distanţă considera-
bilă de pistele de decolare israeliene iar 
armamentul antiaerian deţinut de irani-
eni foloseşte tehnologie avansată.

D.N.

Fostul prim-ministru israelian, Menachem 
Begin, inspectând un avion de luptă F-16

Tânărul pilot și astronaut Ilan 
Ramon (zl), intervievat la scurt 
timp după Operațiunea Opera
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Arie KUPFERSCHMIDT

Antecedent istoric

Fiecare dictatură îşi are 
perioada ei, după care 
dispare, chiar dacă a 

rezistat un timp mai înde-
lungat, aşa cum a existat 
70 de ani răposata Uniune 
Sovietică. 

Încerc să reamintesc citi-
torilor o faptă istorică întâm-
plată în România în luna no-
iembrie 1987. Mă refer la Ion 
Mihai Pacepa, şeful contra 
spionajului român, care a de-
zertat şi a fugit în Statele Uni-
te. Nu ştiu dacă această faptă 
a fost unicul motiv care a con-
tribuit la executarea dictato-
rului român Nicolae Ceaşescu 
la data 29 decembrie 1989, 

dar sunt convins că a provo-
cat zguduirea fundamentului 
ideologic şi administrativ al 
ţării. Amintesc cele de mai sus 
ca fapt similar al celor întâm-
plate în dictatura iraniană din 
care a dezertat generalul Aly 
Aziry, şeful departamentului 
de antispionaj iranian; acesta 
a primit azil politic într-una 
din ţările apusene. 

Este clar că dl Aziry nu a 
plecat cu mâinile goale şi a dus 
cu el o mică „zestre”, ca un 
omagiu adus ospitalităţii ţării 
care l-a primit. Dezertarea lui 
Aziry nu este unicul fapt care 
zguduie fundamentul dictatu-
rii iraniene, ci adaugă la dis-

trugerea ei. 
De la data de-

zertării lui Pacepa 
şi până la destră-
marea dictaturii 
româneşti, au durat doi ani. 
Deci trebuie să fim răbdători 
şi să aşteptăm pentru a vedea 
dacă dictatura iraniană va mai 
exista şi în anul 2021. 

Uniunea  Europeană, 
ipocrită şi oarbă, face toate 
eforturile pentru a reduce 
sancţiunile economice apli-
cate terorismului iranian şi 
subvenţionează acestă dictatu-
ră. Exact aşa cum au procedat 
faţă de Hitler, când au ignorat 
toate acţiunile sale care au dus 

la Al Doilea Război Mondial 
şi sacrificarea celor 65 de mi-
lioane de oameni. Din punct 
de vedere istoric, pe banca 
acuzaţilor din procesul de la 
Nürnberg ar fi trebuit să fie 
prezenţi şi liderii democraţi 
care au înlesnit dezvoltarea 
fascismului.

Acum, Uniunea Europo-
eană înlesneşte pregătirea vii-
torului război iniţiat de Iran! 
Candidaţi notorii al viitorilor 
criminali de război! 

Theodor TOIVI

Opinii controversate despre un „Startup”

Mass Media susţine cu mân-
drie că suntem o naţiune de 
startup-uri. În opinia mea 

istoria majorităţii startup-urilor înce-
pe cam aşa: la o mare întreprindere de 
high-tech un tânăr inginer sau tehnici-
an susţine o idee inovatoare ieşită din 
comun. Executivii întreprinderii refuză 
dezvoltarea ideii. Motive pot fi destule. 
Personalul este foarte ocupat cu rezol-
varea comenzilor existente. Sunt prefe-
rabile soluţiile tehnice deja verificate şi 
unanim acceptate. Uneori poate 
fi invidia sau teama de pierderea 
scaunului.

 Dezamăgit, tânărul autor al 
ideii demisionează din întreprin-
dere şi prezintă ideea unuia sau 
mai multor investitori. Aceştia 
acceptă alocarea unei sume oare-
care în acest scop. Tânărul autor 
al propunerii, împreună cu câţiva 

prieteni, înfiinţează o mică întreprinde-
re, un aşa numit „startup”, pentru trans-
formarea ideii într-un produs vandabil, 
competitiv, cât mai avansat din punct 
de vedere tehnic. Ideea reuşeşte. Mo-
destul startup valorează acum milioane 
de dolari...

 Apoi apar două variante: înfiinţarea 
unei mari întreprinderi în Israel care să 
fabrice produsul realizat, obţinând mi-
liarde de dolari; sau vinderea startup-
ului în străinătate obţinându-se o sumă 

mare de bani. Tânărul autor optează 
pentru vinderea startup-ului la ameri-
cani. Această soluţie oferă tânărului o 
existenţa comodă pentru toată viaţă şi 
se evită complicaţiile cu birocraţia gu-
vernamentală, sindicatele, impozitele pe 
venit, s.a.m.d.

 În acest mod o idee strălucită care ar 
fi reuşit să aducă miliarde de dolari ţării 
natale, pleacă în străinătate. Nici între-
prinderea în care a lucrat tânărul, nu a 
beneficiat de ideea unui salariat al sau. 

Americanii se vor pricepe să va-
lorifice produsul în mod eficient 
obţinând miliarde de dolari...

Investitorii în startup-uri 
câştigă şi ei, fără să rişte prea 
mult. Statistica arată că cel 
puţin unul din cinci startup-uri 
reuşeşte... Este bine? Este rău? 
Nu ştiu, eu am prezentat doar 
realitatea...

Ion Mihai Pacepa
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Dr. Paul LEIBOVICI

Sărbătoarea APELOR

În anul 1936, Sohnutul a declarat 
ca sărbătoare anuală - „ZIUA APE-
LOR” care va fi aniversată atât în 

Eretz Israel cât şi de comunităţile evreieşti 
din lume. Aceasta a fost iniţiativa 
organizaţiei „Iordei Yam ZVULUN”.

Încurajarea pescuitului în râurile şi 
apele Eretz Israel însemna un prim pas 
spre punerea bazelor marinei naţionale. 
Timp de 21 de ani, accentul a fost pus 
pe realizările maritime evreieşti, atât în 
ţară, cât şi în comunităţile externe. Sar-
cina principală a fost dezvoltarea profe-
sională a marinei şi a slujitorilor ei de 
orice profesie. Marcarea printr-o zi săr-
bătorească a avut ca unic scop punerea 
bazelor marinei, pilotaj, organizării ma-
rinei naţionale, a unui centru educativ – 
profesional-maritim. Vizitele organizate 
în puţinele sate pescăreşti, 
marşurile şi petrecerile 
erau îndreptate către ti-
nerii olimi cărora le era 
oferit prilejul de a învăţa 
şi a se perfecţiona într-o 
nouă ramură creatoare. 

Odată cu Declararea 
Independenţei Statu-
lui ISRAEL, în anii ’50, 
a fost deschis un prim 
CLUB Naţional al mari-
nei civile. Istoricul dr. Meir Gurvitz a 
publicat încă din 1937 un amplu articol 
despre „Importanţa marinei - un istoric 
al dezvoltării acestei ramuri importante 
comerciale şi militare”. Aruncând o pri-
vire retrospectivă asupra istoricului aces-
tei ramuri, găsim documente din anul 
1914 care dovedesc interesul manifestat 
de cercetătorii evrei care au pledat pen-
tru punerea bazelor „Marinei” în Eretz 
Israel. 

Numeroşi olimi din Rusia, foşti ma-
rinari, au pus bazele societăţii „Zvulun” 
la Tel Aviv. În Comitetul de conduce-
re, semnalăm prezenţa lui S. Slutzki, S. 
Bloch-Blumenfeld. Această societate a 
publicat un prim plan organizatoric şi 

profesional. De asemenea, cam 
în aceeaşi perioadă s-a înfiinţat 
„Societatea Ashdot” a vaselor mi-
gratoare. Printre membrii aces-
teia remarcăm pe Ben Gurion, 
Ben-Zwi, R. Ianoit. Pentru pri-
ma dată, membrii cooperativei 
„Tâmplarilor” din Yaffo au con-
struit o barcă denumită „Emalia”. Pen-
tru început, s-a organizat „Comitetul 
ZIHRONI” după modelul „Tantura”. 
Sunt de remarcat, pe plan literar apariţia 
versurilor lui Ş. Ben TZION intitulat 
„CÂNTECUL MĂRII”. În unele do-
cumente, se pomeneşte de organizarea 
„Primului comitet al pescarilor”.

Un moment important în dezvoltarea 
acestei ramuri maritime l-a reprezentat 
sosirea unui nou Ole, a ofiţerului marin, 

evreu Z. Frankfurter, refugiat în urma 
Revoluţiei bolşevice din Rusia. Din acest 
moment, semnalăm începerea unei noi 
perioade de dezvoltare comercială. A 
fost cumpărat primul vapor „HEHA-
LUTZ”, s-a ales un Comitet în care sunt 
înscrise numele H. KAPLAN-maşinist 
şi doi navigatori - Iosi PIUU şi Iermia-
hu HALPERIN. Aceştia au pus bazele 
primei ŞCOLI MARITIME din Eretz 
Israel. De asemeni, semnalăm un prim 
investitor în dezvoltarea acestei ramuri 
maritime, A. Ribotzki. 

În anii �20 a sosit în Eretz Israel fa-
milia pescarului Şalom Aşkenazi din 
Salonic. În aceeaşi perioadă, au început 
încercările de a se pescui în Kineret. 

Cu sprijinul şi încurajaţi de conducerea 
Sohnutului, s-au fost puse bazele unei 
grupări „PESCARII - Pinsek”. Grupe de 
pescari arabi s-au împotrivit activ aces-
tora, ceea ce a dus la sacrificii omeneşti 
în rândul evreilor. 

Semnalez documentele care povestesc 
despre prof. dr. Steinitz din Bratislava 
– un sionist activ care a contribuit sem-
nificativ la pornirea primei Staţii AQVA-
RIUM. Aportul său în privinţa descope-
riri „Sela din titaniu”, element principal 

în cercetarea apelor; pre-
cum şi punerea bazelor 
societăţii „NEŞER”.

Documentele vremii 
menţionează construirea 
primei bărci cu motor şi, 
din punct de vedere hi-
drologic, semnalăm pune-
rea bazelor unui Institut 
condus de Dinu Seinder 
împreună cu dr. Benar. 

IOM HA-YAM care 
era una din sărbătorile cele mai popula-
re din Eretz Israel, odată cu dezvoltarea 
cercetărilor, înfiinţarea Marinei militare 
şi Marinei comerciale, în zilele noastre a 
devenit „SĂRBĂTOAREA MARINEI”.

Atât în literatura religioasă, cât şi în 
cea laică, vom găsi nenumărate capitole, 
povestiri şi poezii intitulate „ŞIRAT ha-
YAM” (Cântecele apelor mării). În Ta-
nah (Biblia), sunt numeroase capitole cu 
acest nume. Dintre poeţii noştri clasici, 
putem menţiona numeroasele poezii şi 
povestiri pe această temă ale lui H.N. 
Bialic, dar nu numai. Cât despre folclor, 
aş putea cita numeroase povestiri care, 
de altfel, au fost ilustrate în tablourile 
artiştilor plastici din toate timpurile. 
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Istoria în prezent

O poartă a cetăţii de pe 
timpul Regelui David a 

fost descoperită după 32 ani 
de săpături în oraşul antic 
Bethsaida din Parcul Iordan 
de pe Înălţimile Golan, des-
chizând o multitudine de noi 
ipoteze, opinii şi teorii des-
pre peisajul antic al Ţării lui 
Israel.

Potrivit profesorului Rami 
Arav de la Universitatea din 
Nebraska, şeful echipei de 
arheologi de pe şantier a de-
clarat că poarta şi alte desco-
periri făcute în oraşul antic 
sugerează posibilitatea că So-
lomon şi David să nu fi fost 
doar regi în regatul israelit, ci 
căpeteniile unor triburi mai 
mari de israeliţi.

Poarta descoperită anteri-
or în zonă, cu ocazia săpături-
lor de anul trecut, a fost iden-
tificată cu precauţie ca făcând 
parte din oraşul biblic Zer, o 
denumire folosită în perioa-
da Primului Templu. Totuşi, 
poarta descoperită recent da-
tează din perioada şi domnia 
regelui David, adică apro-
ximativ secolele XI-X î.e.n. 
„Nu există multe porţi ale 
oraşelor-capitală din această 
ţară din perioada respectivă,” 
a spus Arav. „Btehsaida era 
numele oraşului în perioada 
celui de-al Doilea Templu 
dar, în perioada Primului 
Templu, el se numea Zer.” 

Săpăturile au fost realizate 
de un grup de 20 arheologi 

din toată lumea, împreună 
cu Arav, în două zone diferi-
te din Bethsaida. Satul vechi 
de pescuit e menţionat de 
mai multe ori în Noul Tes-
tament ca fiind oraşul în care 
a trăit Iisus. Arheologii spun 
că dimensiunile, bogăţiile şi 
impresionantele fortificaţii 
arată că Zer a fost un oraş 
important.

De-a lungul 
anilor, arheologii 
au descoperit în 
Bethsaida multe 
rămăşiţe din di-
verse perioade, să-
păturile din zonă 
stârnind deseori 
vâlvă în dome-
niu. Acum câţiva 
ani, o monedă de 

aur cu portretul Împăratului 
Roman Antonius Pius care a 
domnit din 138 până în 161 
e.n. a fost descoperită de un 
lucrător care săpa în echipa 
condusă de Arav.

Extinderea căilor 
ferate

După aproape două dece-
nii, Ministerul Trans-

porturilor a anunţat că s-a 
aprobat demararea lucrărilor 
pentru construirea celei de-a 
patra linii de cale ferată de-a 
lungul râului Ayalon. Adău-
garea unei linii suplimentare 
este vitală pentru creşterea 
frecvenţei trenurilor pe cea 
mai aglomerată secţiune a 

Căilor Fera-
te din Israel. 
Se estimează 
că noua pistă 
va fi termina-
tă în 2026, 
când va fi posibilă creşterea 
frecvenţei trenurilor în Tel 
Aviv de la 14 la 26 pe oră 
şi reducerea aglomerării în 
staţii.

Râul Ayalon, o dată la 
câţiva ani, se umflă de la ploi 
şi se revarsă într-un canal de 
drenaj care este construit de-a 
lungul autostrăzii. Noul pro-
iect presupune îngustarea ca-
nalului şi devierea sa spre un 
lac artificial care va fi amenajat 
în parcul Ariel Sharon. Costul 
proiectului este estimat la 5 
miliarde de şekeli.

Legături cu Spania

Transportatorul aerian 
spaniol, Air Europa, va 

lansa zboruri 
din Tel Aviv 
spre  Malaga 
începând cu 2 
aprilie 2020. 
Zborurile se vor 
efectua de două 
ori pe săptămâ-
nă în zilele de 
marţi şi joi, cu 
tarife începând 
de la 299 $ fără bagaj. Tra-
seul dintre Israel şi oraşul de 
coastă spaniol va fi deservit de 
avioane Boeing 737-800.

Air Europa a început să 
opereze în Israel 
acum patru ani cu 
zboruri Tel Aviv 
- Madrid şi de 
atunci a crescut 
numărul de zbo-
ruri săptămânale 
de la unu la trei. 
Air Europa oferă, 
de asemenea, o 

gamă largă de zboruri de le-
gătură din Madrid şi Malaga 
către destinaţii din America 
Latină.

Tributul apei

Duminică a fost o zi nefas-
tă pentru doi copii care 

aproape că şi-au pierdut viaţa 
în două incidente separate. 
Medicii din nordul şi centrul 
Israelului s-au luptat pentru a 
salva vieţile a doi băieţi tineri, 
care au fost resuscitaţi după 
incidente separate de înec.

În oraşul Rosh Pina, servi-
ciile de urgenţă Magen David 
Adom au declarat că au primit 
un apel pentru un băiat de 4 
ani care s-a înecat în piscina 

unei vile de vacanţă. Când me-
dicii au ajuns la faţa locului, 
i-au acordat băiatului primul 
ajutor şi au reuşit să-i repor-
nească bătăile inimii. Copilul 
a fost apoi transferat la Cen-
trul Medical Ziv din Tzfat în 
stare critică.

În acelaşi timp, MDA a 
fost chemată la plaja Trum-
peldor din Tel Aviv, unde un 
băiat de 8 ani a fost scos din 
apă fără puls. După eforturile 
reuşite de resuscitare de către 
medici, copilul a fost transfe-
rat la Centrul Medical Kaplan 
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din Rehovot în stare critică.
Potrivit organizaţiei BeTe-

rem pentru siguranţa copiilor, 
şase copii s-au înecat deja în 
acest an. Treizeci şi şapte de 
copii s-au înecat în anul 2018.

Alarmă la Mediterană

Coasta oraşului Tel Aviv 
este cea de-a treia cea 

mai poluată din zona Mării 

Mediterane. Aceasta este con-
cluzia îngrijorătoare a unui 
raport privind deşeurile de 
plastic din regiune, publicat 
săptămâna trecută de World 
Wildlife Fund (WWF).

Calitatea plajei metropo-
lei israeliene este „detronată” 
doar de cele din regiunea Ci-
licia din Turcia şi a celei din 
Barcelona. 

Potrivit raportului, o întin-
dere de o kilometru de ţărmuri 
din Tel Aviv acumulează apro-
ximativ 21 de kilograme de 
deşeuri de plastic pe zi. În 
total, raportul a constatat că 
aproximativ 570.000 de tone 
de plastic au fost introduse în 
mare în fiecare an, echivalen-
tul a 33.800 de sticle de plas-
tic în fiecare minut.

Plajele din Barcelona adu-
nă aproximativ 26 de kilogra-
me, iar plajele turceşti 31 de 
kilograme de deşeuri pe zi.

Raportul menţionează cele 
nouă zone de coastă cele mai 
poluate din Marea Meditera-
nă: ţărmurile din Alexandria, 
Algiers, Izmir, Marsilia, Va-

lencia, Veneţia, Tel Aviv, Ci-
licia şi Barcelona.

În întreaga Mediterană, 
cantitatea de deşeuri de plastic 
produse pe an este de aproape 
24 de milioane de tone, se ara-
tă în raport. De asemenea, ra-
portul numeşte Egiptul drept 
cel mai prolific producător de 
deşeuri de plastic din Marea 
Mediterană, urmat de Turcia.

În urma raportului, WWF 
a cerut guverne-
lor individuale şi 
Uniunii Europene 
în ansamblu să sti-
muleze reciclarea 
şi să reducă dra-
matic cantitatea 
de plastic pe care 
o produce.

Pentru o gură de aer

O tragedie a lovit oraşul 
Beer Sheva când o fetiţă 

de numai 9 anişori a căzut de 
la etajul 6 al blocului unde 
locuia.

Fetiţa a fost găsită în 
curtea blocului în jurul orei 

05:00 dimineaţa de către un 
vecin care pleca la serviciu. 
Când a văzut corpul micuţei 
la pământ, acesta a anunţat 
imediat ambulanţa şi poliţia. 
Din păcate, paramedicii sosiţi 
la faţa locului n-au putut de-
cât să constate decesul fetiţei 
de 10 ani.

Nu a fost clar imediat cum 
a reuşit fata să cadă de la etaj. 
În cadrul anchetei demara-

tă de poliţişti, s-a 
presupus că fata s-a 
trezit peste noapte 
şi a vrut să deschidă 
geamul pentru a se 
răcori. Lângă geam a 
fost găsit un scăunel.

O mamă 
curajoasă

Lita Branzon, în vârstă 
de 30 de ani, din Kiryat 

Ata, este paramedic Magen 
David Adom (MDA). Săp-
tămâna trecută, contracţiile 
sarcinii au trezit-o dimineaţa 
devreme. Branzon nu a cre-
zut nici un moment că urma 
să nască, deoarece era doar 
în luna a şaptea de sarcină. 
Cu toate acestea, douăzeci de 
minute mai târziu, ea a simţit 
că copilul urmează să se nas-
că. Soţul ei, Galor, a sunat 
la ambulanţă, având grijă în 
timpul acesta de ceilalţi trei 
copii mai mari ai cuplului.

În timp ce vorbea cu Motti 
Rokeach de la linia telefoni-

că a MDA, Lita 
a început să dea 
naştere singură co-
pilului. Şi-a păstrat 
calmul şi, în câteva 
minute, copilul ei a 
venit pe lume.

Pa r a m e d i c i i 
MDA au sosit câte-
va minute mai târ-
ziu, au examinat-o 
pe Lita şi pe fiul 

său nou-născut şi i-au trans-
portat la spital în 
stare bună.

Bravo, Lita! O 
mamă curajoasă, 
care s-a descurcat 
singură într-o 
situaţie delicată. 
Ca toate situaţiile 
delicate în care a 
fost implicată 

de-a lungul carierei sale de 
paramedic. 

Incident dezgustător

Pentru a doua oară, în mai 
puţin de o săptămână, 

carcasa unei vaci a ajuns pe 
plaja din zona Tel Aviv. In-
cidentul s-a produs duminică 
în faţa a sute de localnici şi 
turişti care care se bucurau de 
vacanţa de Shavuot.

Ultimul incident a avut 
loc cu o săptămână înain-
te, puţin mai la sud pe plaja 
Tzuk, unde o altă carcasă de 
vaca a fost aruncată la ţărm.

Un cetăţean, care a fost 
prezent la plajă în dimineaţa 
zilei de duminică, când vaca 
a fost văzută că plutea către 
ţărm, a declarat că oamenii 
care au văzut corpul au în-
ceput să strige pentru a cere 
ajutor crezând că este vorba 
de un om care s-a înecat.

Aproape 50.000 de vite 
vii au fost expediate în Israel 
pentru îngrăşare şi sacrifica-
re numai în ianuarie. Navele 
aruncă adesea animalele răni-
te sau decedate în mare. 
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STOPSTOPSTOP

Un bărbat a fost ares-
tat după ce a fost intercep-
tat de forţele de securitate 
americane în legătură cu 
achiziţionarea de explozivi 
cu intenţia de a îi detona în 
Times Square din New York.

Suspectul şi-a exprimat 
interesul pentru cumpărarea 
de arme de foc şi grenade 
şi a vorbit despre uciderea 
poliţiştilor şi oficialilor guver-
namentali din Times Square. 
Omul, care era supravegheat 
de ceva vreme, a fost reţinut 
luni dimineaţa.

Pol i ţ ia  americană  a 
înfiinţat o operaţiune sub 
acoperire pentru a-l prinde pe 
suspect atunci când a mers să 
cumpere armele.

Times Square, centrul co-
mercial şi de divertisment din 
jurul Broadway-ului, atrage 
zilnic aproximativ 380.000 
de pietoni.

În 2010, pakistanezul 
american Faisal Shahzad a 
încercat şi a eşuat detonarea 
unei bombe într-un vehicul 
din Times Square. El a fost 
arestat, după ce vânzătorii 
stradali din zonă i-au averti-
zat pe poliţişti în legătură cu 
o maşină abandonată.

Statul islamic (ISIS) a 
ameninţat în trecut, de nenu-
mărate ori, că va ataca ţinte 
din SUA, inclusiv piaţa Ti-
mes Square.

STOPSTOPSTOP

Producătorii auto Rena-
ult şi Nissan au inaugurat 

luni un laborator comun de 
inovare în Tel Aviv, facilitând 
astfel colaborarea alianţei lor 
cu start-upurile israeliene.

Noua unitate, realizată 
în parteneriat cu Autorita-
tea de inovare a guvernului 
israelian, se concentrează pe 
senzorii necesari conducerii 
autonome şi pe securitate 
cibernetică. Aici sunt testa-
te şi se lucrează la peste zece 
proiecte cu start-upurile isra-
eliene, inclusiv Argus, Apollo 
Power şi IRP Systems.

Laboratorul inaugurat 
luni de Nissan şi Renault 
permite start-up-urilor să-şi 

testeze tehnologiile pe 
vehicule.

Al ianţa  Renault-
Nissan-Mitsubishi mai 
deţine laboratoare si-
milare în Silicon Valley 
(SUA) şi în Shanghai 
(China).

Renault şi Nissan au 
un parteneriat din anul 1999, 
în care Renault deţine 44,3% 
din acţiunile Nissan, în timp 
ce Nissan controlează un pa-
chet de 15% din acţiunile Re-
nault, dar nu are drepturi de 
vot la grupul francez. 

STOPSTOPSTOP

Şapte supravieţuitori ai 
Holocaustului din Marea Bri-
tanie au fost onoraţi de regina 
Elisabeta a II-a pentru munca 
lor în domeniul educaţiei şi 
conştientizării Holocaustu-
lui. Aceştia au primit Medalia 
Imperiului Britanic în cadrul 

sărbătorilor zilei de 
naştere ale reginei.

C e i  ş a p t e 
supravieţuitori, care 
trăiesc în Marea Brita-
nie şi au împlinit vâr-
ste cuprinse între 89 şi 
94 de ani, au povestit 
în faţa a mii de copii 
despre experienţele lor 

din timpul războiului.
Ei „au demonstrat o 

rezistenţă şi o angajare extra-
ordinară personală în relata-

rea povestii lor dureroase, în 
scopul de a promova toleranţa 
şi diversitatea. Munca lor joa-
că un rol vital pentru a asigu-
ra că generaţiile viitoare con-
tinuă să înveţe din trecut”, a 
spus un purtător de cuvânt al 
Casei Regale britanice.

Cinci dintre supravieţuitori 
au venit în Regatul Unit pe 
Kindertransport după po-
gromul Kristallnacht, unul a 
fost eliberat din Bergen-Bel-
sen şi unul a părăsit Viena cu 
destinaţia Regatul Unit, când 
naziştii au preluat Austria.

Aşa-numitele Onoruri ale 
Zilei de Naştere fac parte din 
celebrarea zilei de naştere a 
monarhului britanic şi recu-
nosc oamenii marcanţi 
din Marea Britanie.

STOPSTOPSTOP

Iosef Wasserman, 
rabinul Comunităţii 
Or i g i n a r i l o r  d i n 
România, i-a cerut 
preşedintelui Klaus Io-
hannis să fie de acord 
cu mutarea ambasadei 

României în Israel de la Tel 
Aviv la Ierusalim. Solicitarea 
a fost făcută la celebrarea, la 
Bucureşti, a 52 de ani de la 
reunificarea Ierusalimului. 

„Cu prilejul împlinirii a 
52 de ani de la eliberarea şi 
reunificarea Ierusalimului îl 
rog de aici, de la Bucureşti, 
pe preşedintele României, 
pe care l-am cunoscut perso-
nal, să fie în continuare un 
exemplu pentru toate ţările 
din Europa şi să fie de acord 

cu mutarea ambasadei. 
România totdeauna a 
fost aproape de popo-
rul israelian şi în tim-
puri grele când mulţi 
au părăsit relaţiile cu 
Israelul. Este de neîn-
ţeles de ce sunt încă 
popoare care nu vor 

să meargă pe drumul SUA şi 
să spună: ‘Respectăm fiecare 
ţară cu capitala lor’. Nu cred 
că cineva din Israel sau din 
America ar fi avut curajul să 
spună ‘capitala României nu 
este Bucureşti”, a spus Iosef 
Wasserman. El a adăugat că 
a venit direct la Bucureşti, 
după ce a serbat duminică la 
Ierusalim, împreună cu mii 
de oameni, 52 de ani de la 
unificarea oraşului. 

Rabinul a anunţat că la 30 
iunie va avea loc, la Iaşi, a cin-
cea ediţie a „Marşului Vieţii”, 
la care îi invită atât pe preşe-
dintele Klaus Iohannis, cât şi 
pe premierul Viorica Dăncilă. 
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Hedi S. SIMON

Ziua Internațională  
a Copilului

La 1 iunie am sărbătorit „Ziua 
Internațională a copilului”; fie ca niciun 
copil din lume să nu treacă prin tragedia 
trăită de Anna Frank sau de celelalte mii 
de copii din acele vremuri triste.

Au trecut mai mult de 70 de ani de 
când omenirea modernă a trăit 
cel mai mare cutremur în decur-

sul existenţei sale, datorită dominaţiei 
nazismului în Europa, cauza nimicirii 
milioanelor de vieţi omeneşti şi a celui 
mai crunt Holocaust din istoria zbuciu-
mată a poporului evreu, Holocaust care 
ne-a răpit şase milioane de oameni. 

Dacă se distruge o singură viaţă, pro-
ducem o rană Universului întreg; cum 
putem defini imensitatea răului făcut 
de un asemenea măcel colectiv atâtor 
milioane de nevinovaţi? Unde se găseşte 
explicaţia pentru naşterea acelui rău toc-
mai în centrul centrului unui continent 
tolerant şi civilizat? Cum s-au schimbat 
atât de radical sentimentele şi comporta-
mentul unor persoane educate în spiritul 
toleranţei religioase, a libertăţii de gân-
dire şi exprimare şi asta numai în câţiva 
ani de spălare a creierului mulţimilor. 
Întotdeauna a existat antisemitismul în 
Europa, mai ales cel intelectual care în 
epoca modernă nu a depăşit violenţa ver-
bală şi nu a ajuns niciodată la asemenea 
proporţii în ceea ce priveşte cruzimea în 
manifestare sa. Desigur că, de 70 de ani, 
rănile continuă să sângereze nu numai 
cele ale supravieţuitorilor dezastrului, ci 
şi a generaţiilor care au urmat de atunci, 
ca şi a celor care vor urma. 

Pentru a ţine piept altor uragane şi 
a-şi aminti mereu de trecut, ca nicicând 
să nu se mai repete catastrofe precum 
a fost Holocaustul din secolul XX, în 
fiecare an, în luna mai este timpul co-
memorărilor, a celor căzuţi în război 
şi a celor măcelăriţi în mod barbar în 
lagărele de concentrare. Ne întoarcem 

mereu la ei cu un gând 
duios şi lacrimi de com-
pasiune, de revoltă dar şi 
de neputinţă pentru faptul 
că am înţeles cu o imensă 
întârziere esenţa tragediei 
umane din acele vremuri, 
când prea puţini au ştiut, 
iar şi mai puţini au ajutat 
în momentul necesar. 

Deoarece nazismul s-a 
răspândit peste tot, ar-
mata germană s-a extins în toate ţările 
europene evoluate, cu tradiţii culturale 
vechi unde, de secole, evreii şi-au lăsat 
o puternică amprentă, prin contribuţia 
lor cinstită, devotată şi competentă la 
dezvoltarea patriei lor adoptive. 

Anii de ocupaţie nazistă ai Olandei 
au rămas în memoria colectivă, atât 
prin tragedia evreilor olandezi evacuaţi 
în lagăre, cât şi prin simbolul dramatic 
al unui jurnal de zi scris de către o ado-
lescetă-copil, pe nume Anna Frank. 

Ne întrebăm desigur, de ce oare, din 
toate necazurile grele ale acelor zile de 
coşmar a rămas atât de puternic impri-
mat în cartea de istorie tocmai povestea 
Annei Frank? Datorită jurnalului scris în 
anii premergători arestării întregii fami-
lii pentru deportarea în Auschwitz? Da, 
este posibil că rândurile Annei au scos-o 
din anonimat; dar adevăratul motiv pen-
tru care autoarea jurnalului nu s-a con-
topit cu cele şase milioane de victime în 
amintirea noastră a tuturor, este tocmai 
faptul că o copilă a reuşit să lase ome-
nirii un document devenit un adevărat 
act de acuzare al tuturor crimelor comise 
împotriva umanităţii. Şi ce poate fi mai 
dureros decât gândurile unui copil, puse 
pe hârtie pentru a povesti despre spaime-
le, durerile şi nedreptatea care domină în 
lumea adulţilor?

Cândva, am vizitat la Tveria o fami-
lie de evrei din Olanda veniţi în Israel 

imediat după război. Acolo am avut oca-
zia să văd pe rafturile bibliotecii o carte 
rară, care era prima ediţie a „Jurnalului 
Annei Frank”. Am răsfoit volumul cu 
o strângere de inimă; acesta a ieşit sub 
supravegherea tatălui Annei, dl. Otto 
Heinrich Frank. Acesta a găsit caietul 
fiicei sale când s-a întors din lagăr şi a 
aflat despre moartea soţiei sale, Edith 
Hollender şi a celor două fiice Margot 
şi Anna. Fiind singurul supravieţuitor al 
familiei, Otto Frank, înţelegând însem-
nătatea jurnalului pentru posteritate, 
a sprijinit tipărirea unei ediţii bilingve 
(olandeză-engleză) cu redarea multor 
fragmente copiate direct din manus-
cris, dând posibilitatea cititorilor de a 
vedea scrisul de mână al Annei. Astfel, 
el a făcut cunoscute lumii suferinţele şi 
avertismentul reieşit din manuscris, ca şi 
multele întrebări puse de această fetiţă 
care nu avea să mai ajungă la maturitate: 
„unde era restul lumii ca să oprească ura 
şi crimele, de ce nimeni nu i-a salvat?”

Aceeaşi întrebare şi-o mai pun şi as-
tăzi milioane de copii şi civili care suferă 
de barbaria unor capete înfierbântate şi 
însetate de sânge. Nouă nu ne rămâne 
decât să ne păzim copiii de toate relele 
care domină societatea. 

Copiii sunt speranţa şi credinţa 
noastră în nemurire, sunt continuitatea 
fiinţei noastre, veriga de neînlocuit în 
dinastia fără de sfârşit a umanităţii pe 
acest pământ.
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Roxana Cernea în dialog cu Aura Christi

Poezia – o școală de reumanizare
Roxana Cernea: Se spu-

ne că este foarte greu, poate 
cel mai greu, să traduci poe-
zie, fiindcă există riscul să se 
piardă ceva din semnificația 
versurilor sau să se schimbe 
sensul. Traducerea trebuie să 
sune bine și, în același timp, 
să păstreze nu numai ideea, 
ci și ritmul, stilul. Sunteți un 
autor tradus în străinătate 
în limbile germană, engleză, 
franceză, suedeză, macedo-
neană, maghiară, bulgară, 
italiană, chineză, spaniolă, 
neogreacă, rusă, vietnameză, 
albaneză ș.a.

După italiană, „Geniul 
inimii” urmează să vadă lu-
mina tiparului, în 2019, cu 
sprijinul TPS-ICR, în lim-
bile chineză și ebraică. Ce se 
schimbă și ce rămâne la fel 
într-un poem tradus? 

Aura Christi: A traduce 
un poem într-o limbă dife-
rită decât cea în care a fost 
scrisă e unul dintre lucrurile 
cele mai grele din lume. A 
traduce un poem înseamnă a-i 
prinde ritmul, suflul interior, 
aburul, nectarul, înseamnă a 
locui matca a două limbi, stă-
pânindu-le desăvârşit. Dacă 
atingi coama sufletului auto-
rului acelui poem, ai şansa să-l 
translezi în albia limbii în care 
traduci. Aţi remarcat exact că 
una dintre obligaţiile traducă-
torului e să păstreze substanţa 
ideatică, ritmul şi stilul, nota 
bene, mai puţin rima. Dacă 
te ambiţionezi să păstrezi şi 
rima, riscul e să trădezi textul 
original. Or, textul original 
major se cuvine respectat.

Axate pe teme majore, 
poemele mele au şansa de a 

ajunge în mâinile unor tra-
ducători cu har, care iubesc 
poezia, o simt, o trăiesc, o 
ruminează cu sufletul. Simt 
şi gust această realitate, de 
care mă bucur din adâncul 
inimii, pe parcursul lansări-
lor, pe parcursul turneelor de 
conferinţe şi lecturi publice, 
când diferenţele dintre textul 
original şi cel tradus se estom-
pează, vraja cuprinde publi-
cul iubitor de poezie, lumina 
revărsându-se fără zăgazuri. 
Poezia înseamnă – evident, 
dincolo de sentiment, tehnică 
şi, în primul rând, har – vrajă, 
nectar eretic, vârf unde îşi dau 
întâlnire sufletele frumoase. 
Iosif Brodski afirma că po-
ezia e o şcoală a sentimen-
tului. Cred că, la începutul 
mileniului al III-lea, poezia 
s-a transformat într-o şcoală 
de reumanizare a omului din 
om, ca să folosesc o expresie a 
lui Fiodor Dostoievski.

În cazul unei traduceri 
cvasiperfecte, într-un poem 
tradus se schimbă totul, 
aproape, păstrându-se totul. 
Aproape. 

Patru volume ale dumnea-
voastră au apărut cu sprijinul 
ICR, prin programul TPS, de-
rulat de Centrul Cărții: Στο 
μάτι του θεού (titlul origi-
nal: Orbita zeului, traducere 
de Victor Ivanovici, Editura 
Gavrielides, Grecia, 2017), 
Chmucklose Gärten (titlul 
original: Grădini austere, tra-
ducere de Hans Dama, Edi-
tura Pop Verlag, Germania, 
2018), La sfera del freddo. 
Dall’inferno, con amore (titlu 
original: Sfera frigului. Din 
infern, cu dragoste, traducere 

de Maria Floarea Pop, 
Rediviva Edizioni, 
Italia, 2015) și Elegi-
en aus der Kälte (titlu 
original: Elegii nordi-
ce, traducere de Edith 
Konradt, Pop Verlag, 
Germania, 2008). 
Cum ajunge un autor 
roman să fie ales de o 
editură străină? 

De obicei, tra-
ducătorul recoman-
dă cartea unei edituri din 
străinătate. Se întâmplă ca 
editorul să afle despre poet, 
să-l citească, să fie cucerit de 
textele citite şi… Miracolele 
– şi în acest sens – se întâm-
plă exact când te aştepţi mai 
puţin. Când la traducerea şi 
publicarea unei cărţi îşi pune 
umărul o instituţie româneas-
că de vârf, a cărei menire e 
promovarea culturii, inclusiv 
a literaturii române în străi-
nătate, atunci lucrurile devin 
previzibile în sensul bun al 
cuvântului: editorul are mo-
tive în plus să editeze cartea. 
Vorbim, de bună seamă, de 
cărţi de o reală valoare. 

Sunt recunoscătoare In-
stitutului Cultural Român 
pentru sprijinul acordat 
unora dintre cărţile mele pu-
blicate dincolo de hotarele 
ţării. Şi folosesc acest prilej 
pentru a spune un călduros 
mulţumesc.

Câte volume ale dvs. au 
fost traduse și publicate până 
acum? Unde au fost cel mai 
bine receptate?

Circa douăzeci, cred, nu 
ştiu să spun exact. Poemele 
mele au fost receptate bine în 
ţările în care au apărut. Cel 

mai greu lucru e să vorbeşti 
despre tine însuţi. Este mo-
tivul pentru care la lansări, 
saloane şi târguri de carte, 
vorbesc despre cultura din 
care vin, cultura română, 
care e una majoră, căci abor-
dează teme majore. Afirmaţia 
îi aparţine criticului imposi-
bil de egalat: G. Călinescu. 
Vorbesc despre poezia româ-
nă, egală, valoric vorbind, cu 
vârfurile poeziei universale. 
Referitor la receptare, cred 
că se cuvine să lăsăm criticii 
şi iubitorii de poezie să vor-
bească. Mie îmi rămâne să 
spun un singur lucru: atât în 
ţară, cât şi peste hotarele ei, 
sunt departe de a fi locuită 
de complexe, de orice tip ar 
fie ele, fie de inferioritate, fie 
de superioritate. Sunt bucu-
roasă că vin din matca unei 
mari culturi a lumii, cultura 
geto-dacică, care e leagănul 
civilizaţiei europene de as-
tăzi. Şi e suficient, în această 
ordine de idei, să mă refer la 
civilizaţia cucuteni, despre 
care vorbeşte şi scrie aplicat 
marele sinolog Constan-
tin Lupeanu, un ambasador 
exemplar al culturii române 
în spaţiul culturii confucia-
niste, director al ICR Beijing.
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Dacă citiți poezie italia-
nă contemporană, vă rog să 
recomandați un autor publi-
cului din România.

Eugenio Montale. Giusep-
pe Ungaretti. Sunt doi poeţi, 
aşadar. 

Dintre prozatori, un pro-
ustian pursânge, debutat la 
Editura Ideea Europeană. 
Se numeşte Philippe Palini. 
Romanul de debut al acestui 
scriitor strălucit Eclipsa tră-
dează vâna unui foarte puter-
nic prozator, dotat cu forţa de 
a plonja în abisurile fiinţei 
umane. 

Ne-ați spus că o parte 
covârșitoare a volumului de 
poeme Orbita zeului este in-
spirată de un periplu prin 
orașele Veneția și, mai cu sea-
mă, Florența. Ce legătură spe-
cială aveți cu Italia?

Mă simt acasă în Italia, 
da, mă simt printre prieteni 
pe străzile, ulicioarele, în 
catedralele, bisericile sau să-
lile de expoziţii din Veneţia, 
Florenţa, Roma şi din alte 
oraşe ale acestei peninsule 
magice, unde nu rareori am 
senzaţia că am locuit vreme 
îndelungată de mult, nu ştiu 
şi nu am de unde să ştiu când 
anume, căci ori de câte ori mă 
plimb pe un bulevard sau în-
târzii în faţa altarului vreunei 
catedrale, ceva instinctiv îmi 
spune că am mai trecut pe 
acolo. Altminteri nu se poate 
să recunosc totul: şi aerul, şi 
unii oameni, şi unele dintre 
sculpturile şi tablourile văzu-
te, contemplate, descrise în 
amănunţime.

Italia e una dintre cele mai 
frumoase ţări din lume, care 
se află în posesia artei de a-şi 
respecta, conserva şi pune în 
valoare frumuseţea irumptă, 
în special, în epoca Renaşterii, 
care semnifică o răscruce bea-

tifică pentru umanitate. Prin 
vârfurile ai creatoare, Italia te 
reduce la tăcere, te intimidea-
ză, îţi răscoleşte smerenia şi 
orgoliul creator, în egală mă-
sură, îmbrâncindu-te în noua 
fiinţă dinlăuntrul tău din alt 
unghi. Am scris nu puţine 
pagini de eseu, proză auto-
biografică şi poeme în Italia 
şi după periplurile în patria 
michelangelească. Şi presimt 
că voi scrie altele. 

Senzaţii similare cu cele 
descrise adineaori le am 
când văd unele locuri în ţara 
mea. De pildă, Mânăstirile 
Voroneţ (considerată Capela 
Sixtină a Estului european), 
Moldoviţa, Suceviţa, Humor, 
Putna, ca să mă refer exclusiv 
la câteva exemple. 

În calitate de redactor-șef 
al unei publicații culturale, 
„Contemporanul. Ideea Euro-
peană”, cum vedeți promova-
rea actuală a culturii române 
în țară și în străinătate?

Promovarea culturii ro-
mâne în ţară şi în străinătate 
a înregistrat un evident salt 
calitativ în ultimii ani. Salt 
care se cuvine încurajat şi 
sprijinit prin majorarea bu-
getului alocat în acest scop. 
Institutul Cultural Român 
merită un buget pe măsura 
importanţei acestei instituţii 
de un real prestigiu. Se ştie şi 
s-a spus, s-a scris de multe ori 
că, da, cultura română bine 
promovată ar pune imaginea 
României şi în ţară, şi dincolo 
de hotarele ei, în lumina me-
ritată. Avem o uriaşă cultură. 
La numele Brâncuşi, Enescu, 
Eminescu, Cantermir, Cio-
ran, Eliade, Ionescu ş.a. chi-
purile a sute, mii de iubitori 
de cultură din orice parte 
a lumii se luminează. E un 
adevăr acesta şi se cuvine să 
valorificăm realitatea impusă 

de acesta aşa cum se cuvine. 
Să ne facem datoria în faţa 
operei lăsate moştenire de 
marii oameni născuţi pe pă-
mânt românesc. Să ne facem 
datoria în faţa cărţilor noastre 
şi a contemporanilor noştri, 

dotaţi cu forţa de a crea un 
univers de o originalitate evi-
dentă, care să învingă în timp 
cele trei instanţe: critica, pu-
blicul cititor şi timpul, cel din 
urmă fiind cel mai necruţător, 
adică exact cum se cuvine.

Maia Morgenstern

Ziua în care  
am îmbătrânit

O zi caldă, din anotimpul cireşelelor. Lumina era 
frumoasă, deşi cerul era acoperit. Un pic. 

În ziua în care am îmbătrânit, am adormit 
un pic pe bancă, la umbră. Si am visat un vis nemaivisat.

În ziua în care am îmbătrânit, citeam o carte nemaici-
tită. Mi-a plăcut. 

În ziua în care am îmbătrânit, am zâmbit şi m-am spri-
jinit de braţul oferit de un tânăr binevoitor. Vă pot ajuta, 
doamnă? M-a în-
trebat politicos şi 
zâmbitor. A fost 
frumos. 

În ziua în care 
am îmbătrânit, 
am plâns. Un pic. 
Ştiu eu de ce.

În ziua în care 
am îmbătrânit 
am obosit un pic. 
M-am sprijinit 
de un copac. Am 
respirat şi am ui-
tat unde am ple-
cat. Şi-am râs, nu 
ştiu de ce. A fost 
frumos.

În ziua în care 
am îmbătrânit, 
mi-am amintit 
de MAMA, şi de 
TATA - Dusea Morgenstern. 

De parcul Cişmigiu. Şi de vecinii din curtea alăturată. 
Şi de o fetiţă mică, slăbuţă şi miorlăită. 

În ziua în care am îmbătrânit, am mâncat îngheţată pe 
săturate. Şi am cântat cântece franţuzeşti. 

În ziua în care am îmbătrânit, a fost FRUMOS.
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Serialul cel mai  
popular din lume

Primul sezon 
al producţi-
ei HBO, care 

prezintă realist catas-
trofa nucleară care a 
avut loc în 1986, s-a 
încheiat marţi seară, 
cu cel de-al cincilea 
episod, însă serialul 
a câştigat deja un număr uriaş de fani.

Presa Kremlinului atacă serialul HBO „Cernobîl” şi vor-
beşte despre un serial rusesc aflat în pregătire care porneşte de 
la ipoteza că agenţii CIA au provocat dezastrul.

Faptul că un canal american şi nu unul rusesc spune poves-
tea dezastrului din 1986 în serialul ”Cernobîl/ Chernobyl” nu 
este văzut cu ochi buni de presa apropiată de Kremlin.

Se pare că succesul de care se bucură serialul HBO, a re-
suscitat turismul în zonă, tot mai mulţi vizitatori din întreaga 
lume fiind dornici să vadă cu ochii lor uzina nucleară de la 
Cernobîl şi oraşul fantomă care o învecinează.

Miniseria HBO „Cernobîl” a devenit serialul cel mai 
popular din lume, devansând producţii devenite 

cult precum „Breaking Bad” și „Game of Thrones”

Plasturele care îți 
vindecă inima

Cercetătorii 
de la Impe-
rial College 

din Londra susţin, 
că invenţia lor poate 
rezolva acest lucru. 
Echipa a creat mai 
mulţi plasturi de doi 
sau trei centimetri, 
care conţin până la 

50 de milioane de celule stem umane. Au programat celulele 
stem să se maturizeze şi să crească în muşchiul cardiac. Plas-
turii sunt cusuţi pe zona afectată a inimii pentru a ajuta sân-
gele să pompeze şi, astfel, să fie eliberate substanţele chimice 
care stimulează repararea şi regenerarea. Echipa londoneză 
a testat plasturii pe iepuri şi s-a constatat că, în doar patru 
săptămâni după implantarea lor, ventriculul stâng – respon-
sabil de împingerea sângelui oxigenat prin valva aortică în 
arcul aortic şi apoi mai departe în corp – s-a îmbunătăţit.

Animale - holograme

Fo l o s i r e a 
animalelor 
în specta-

colele de circ este 
o practică veche 
intens criticată 
din perspectiva 
cruzimii cu care 
sunt tratate. În 
multe state există 
legislaţii sau cel puţin proiecte legislative care interzic show-
urile cu animale.

Astfel, Circul Roncalli a făcut primul pas în stoparea 
exploatării animalelor şi a integrat holograme ale acestora 
în spectacolele sale. Folosind un proiector tridimensional, 
acest circ a reuşit să înlocuiască vechile numere cu animale, 
cu ceva la fel de captivant pentru public.

Vindecarea ţesutului cardiac deteriorat în urma 
unui infarct s-a dovedit a fi dificilă, iar în unele 

cazuri chiar imposibilă

Circul Roncalli, un circ renumit din Germania a 
folosit pentru prima dată în spectacolele sale 

holograme în locul animalelor

Cea mai mare piscină de exterior din lume,  
aflată în Singapore, ar putea fi detronată

Piscină Infinit

Londonezii plănuiesc să construiască una anul viitor în 
vârful unui zgârie-nori de 55 de etaje.

Piscina de tip „Infinity pool” (n.r. Piscină Infinit) 
nu este pentru cei slabi de inimă. Noua construcţie în care vor 
intra şase sute de mii de litri de apă va avea pereţii din sticlă, 
iar cei care se încumetă să facă baie în ea vor avea o privelişte 
de 360 de grade.

Pentru o ase-
menea piscină 
extravagantă, in-
trarea nu putea fi 
mai prejos.

Mai exact, cine 
îşi va permite să 
înoate acolo va fi 
dus cu un lift spe-
cial care se ridică 
în mijlocul apei.
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O vârstă de aur

Prinţul Phillip este 
cel mai vârstnic şi 
cel mai longeviv 

consort din istoria Ma-
rii Britanii. Regina, cu 5 
ani mai tânără, l-a descris 
mereu drept „sprijin şi 
ghid constant” al său.

Phillip, al cărui tit lu 
oficial este „duce de Edin-
burgh”, îşi va sărbători 
ziua de naştere într-un 
cadru privat. Nu a fost 
programat niciun eveniment public pentru această ocazie.

În ultimii ani, prinţul Phillip a avut numeroase probleme 
de sănătate. Recent, a renunţat să mai conducă maşina, după 
ce a provocat un accident soldat cu răniţi şi s-a aflat că nu 
purta centură.

Soţul suveranei britanice s-a retras oficial din viaţa publică 
în august 2017. Pe cât posibil, este însă prezent la evenimen-
tele de familie. Luna trecută l-a cunoscut pe cel mai nou 
strănepot, Archie Harrison, fiul prinţului Harry.

Prinţul Phillip, soţul de peste șapte decenii al reginei 
Elisabeta a II-a, a împlinit luni 98 de ani

Familia Obama și tehnologia

„Suntem entuziasmaţi pentru că 
podcast-urile oferă o şansă extraor-
dinară de a încuraja un dialog con-

structiv, de a îi face pe oameni să zâm-
bească, de a-i face să reflecteze şi, sperăm 
noi, să ne apropie puţin unii de alţii”, a 
declarat fostul preşedinte american. 

Michelle Obama, citată la rândul ei 
în acelaşi comunicat, a insistat asupra 
„oportunităţii” reprezentate de acest 
parteneriat „de a oferi un ecou vocilor 
care sunt prea des ignorate sau reduse 
la tăcere”.

Spotify s-a angajat începând cu anul 
trecut să îşi dezvolte propria ofertă de 

podcast-uri. Platforma a cumpărat, 
în februarie, cu 230 de milioane de 
dolari, grupul Gimlet Media, un 
nume de referinţă în domeniul pro-
gramelor de calitate de acest tip difuzate 
în Statele Unite.

Pe măsură ce acest sector se dezvoltă, 
mai multe companii majore încearcă să 
facă să evolueze podcast-urile de la un 
model aproape exclusiv bazat pe gratu-
itate şi pe încasări din publicitate spre 
un model cu plată. Platforma Luminary, 
care a obţinut deja 100 de milioane de 
dolari de la investitori, s-a lansat la sfâr-
şitul lunii aprilie, cu un abonament de 

7,99 de dolari pe lună.
Marţi, serviciul francez Majelan a de-

butat pe această piaţă cu programe acce-
sibile în peste 50 de ţări şi un abonament 
premium de 4,99 de euro pe lună.

Înfiinţată în 2018, compania Higher 
Ground a încheiat deja un contract cu 
Netflix pentru producţia de filme, se-
riale şi documentare, ce vor fi difuzate 
în exclusivitate pe această platformă de 
difuzare video prin internet.

Casa de producţie a soţilor Barack și Michelle Obama, Higher 
Ground, a încheiat un acord cu Spotify ce prevede producţia de 

podcast-uri (metode de distribuţie pe internet a fișierelor în 
format multimedia - audio, dar și video) pentru această platformă 

de distribuţie muzicale

Socrul mic

Tânăra şi-a făcut apariţia la restaurantul San Ysidro Ran-
ch din Montecito, California, la braţul cunoscutului 
ei tată, Arnold Schwarzenegger. Katherine a purtat o 

rochie de mireasă lungă, cu trenă şi bretele subţiri, pe care a 
accesorizat-o cu un voal lung de mătase. Domnişoarele de 
onoare au purtat rochii lungi, în culoarea piersicii. 

Katherine este fiica lui Arnold Schwarzenegger (71 de ani) 
şi a jurnalistei şi scriitoarei Mariei Shriver (63 de ani).

Fiica actorului Arnold Schwarzenegger, Katherine 
Schwarzenegger (29 de ani), s-a căsătorit cu actorul 

Chris Pratt (39 de ani), cunoscut din seria „The 
Avengers“, într-o ceremonie ce a avut loc sâmbătă, 

în California

Prințul Phillip

Michelle și Barack Obama

Arnold SchwarzeneggerKatherine și Chris 
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Tiberiu ȘMILOVICI

Reclame minunate

Ce ne-am face fără industria pu-
blicitară? Omenirea ar fi pusă 
în situaţia insuportabilă în care 

oamenii şi-ar cumpăra doar cele absolut 
necesare. Producţia s-ar prăbuşi, şomajul 
s-ar întinde şi răzmeriţele şi anarhia ar 
duce umanitatea la apocalipsă. Din ferici-
re, industria publicitară există şi evoluează 
continuu, găsind mereu metode noi de 
convingere. S-au dus acele vremuri când 
reclamele erau de o simplitate dezarman-
tă. Acum cincizeci de ani, cine voia să 
vândă, să zicem, hârtie igienică, costuma 
în haine de gospodină o tanti senzuală şi 
o punea să declame suav în faţa obiecti-
vului, cu câteva suluri strânse tandru la 
piept:

 - Sulurile „Paradis” sunt un aliat de 
nedescris!

După zece ani, problema a început să 
fie tratată mai pe şleau: 

- Sulurile „Paradis” au o calitate fără 
precedent: şterg delicat şi eficient! Sunt 
soluţia ideală, senzaţia e colosală!

Apoi s-a trecut la metode mai elabora-
te; producătorii de reclame au început să 
scrie mici scenarii cu care să convingă masa 
de gură-cască de necesitatea stringentă de 
achiziţionare a nu importă ce. Dacă e vor-
ba de un parfum, atunci personajul cheie 
al scenariului va fi o duduie disperată că 
nu e remarcată şi căreia, tocmai când ezita 
între cuţit, pastile sau sărit de pe pod, i 
s-a arătat în vis un cintezoi care, ciripind 
triluri euforizante, i s-a aşezat în palmă şi 
s-a transformat într-o sticluţă roz. Apoi, 
acţiunea se precipită; o putem vedea pe 
respectiva cum se trezeşte brusc, sare 
din pat şi o ia la goană în trombă într-o 
pijămăluţă sexy, traversând străzi pe roşu, 
călcând pe coadă javre fioroase pentru ca 
în fine să ajungă la parfumerie şi să înşface 

o sticluţă roz ca aceea din vis pe care o 
deschide şi ...minune! Iat-o acum cum 
se plimbă dezinvolt şi săltăreţ prin parc 
şi atrage toate privirile. În secvenţe suc-
cesive, putem remarca alte dudui cum o 
privesc, muşcându-şi buzele cu invidie şi 
mai ales diverşi domni care cad în transă 
iar dacă vreunul are ghinionul să se afle 
pe bicicletă, desigur că va intra într-un 
pom sau va da peste un alt domn care 
şi el a rămas cu ochii pironiţi în aceeaşi 
direcţie, iar pe ecran apare sloganul „Dacă 
vrei să fii remarcată, parfumul „Devis” te 
face căutată!”. Iar dacă e vorba din nou 
de sulurile „Paradis ” de mai sus, atunci îl 
vom urmări pe subiect, un tânăr cu rucsac 
în spate care, aflat într-o poiană verde, 
priveşte cu dispreţ spre un hotel somp-
tuos, îşi leapădă rucsacul, extrage un sul 
şi se ascunde cu el după un tufiş unde se 
lasă pe vine lăsând la vedere din frunziş 
numai o parte din cap, mai precis gura, 
cu care va declama ritos: 

- Cu sulurile „Paradis” te simţi în orice 
tufiş ca ’ntr-un hotel de vis. 

Dar să lăsăm sulurile şi parfumurile şi 
să trecem la ceva mai dificil, de exemplu 
la cazmale. Există un subiect mai anost 
şi mai prozaic? Ce ne facem dacă suntem 
plătiţi să concepem un clip publicitar de 
maximum şaizeci de secunde pentru caz-
malele bine cunoscutei firme de produse 
de grădinărit „Verdura”?

Va trebui să respectăm cu sfinţenie 
principiile care ne vor asigura succe-
sul şi anume: cum reclama se adresează 
bărbaţilor, trebuie să gâdile orgoliul mas-
culin, să conţină un pic de erotism, de 
neprevăzut, de umor, o melodie antrenan-
tă şi să implementeze, în minţile nu prea 
cine ştie ce foarte-foarte ale publicului 
larg, ideea fundamentală că fără o cazma 

„ Verdura”, te dai de-a dura. Iată şi un sce-
nariu posibil: un tânăr sportiv şi bronzat 
îşi conduce jeep-ul prin hârtoape şi lasă să 
se vadă o lopată „Verdura” aşezată la loc 
de cinste lângă el. Pe înserate, subiectul se 
opreşte într-o poieniţă şi îşi face un culcuş 
cu ajutorul cazmalei cu care încropeşte o 
vatră şi apoi se aşază lângă foc, cu cazma-
ua la îndemână, să-şi încălzească cina. Dar 
atmosfera de tihnă pastorală e întreruptă 
violent. La tâmpla subiectului apare un 
pistol şi o jună apetisantă decorată cu pro-
duse textile de genul jerpelit-sexy şi, cu 
faţa acoperită de o basma, şopteşte dulce:

- Dacă ţii la viaţă, dă-mi repede porto-
felul, telefonul şi cheile maşinii!

Urmează apoi câteva clipe de maximă 
tensiune în care cei doi se privesc ţintă, 
subiectul cu pistolul la tâmpla acoperită 
de broboane de sudoare şi juna încrunta-
tă cu degetul care începe să apese trăga-
ciul. Dar iată: cu o mişcare fulgerătoare, 
subiectul înşfacă lopata şi o pocneşte cu 
sete pe tâlhăroaica sexy, drept în scăfârlie! 
În ultimele secunde ale reclamei, subiec-
tul contemplă satisfăcut trupul inert şi 
atractiv al tâlhăroaicei abandonat la sol, 
îmbrăţişând tandru cazmaua. Şi desigur, 
iată şi sloganul mobilizator: „Cazmaua 
Verdura rezolvă tevatura”! După un ase-
menea clip publicitar, stocul de cazmale 
„Verdura” se epuizează cât ai zice peşte.

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

BEEP  BEEP
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Portugalia cea 
învingătoare

Lu s i t a n i i 
s-au im-
pus prin 

golul marcat de 
Goncalo Guedes 
(’60). Portugalia 
a fost echipa mai 
ofensivă, deşi 
Olanda a avut 
o posesie mai 
bună, oaspeţii încheind cu un singur şut pe poartă, faţă de 
şapte ale gazdelor.

Portugalia a marcat în min. 60, când Bernardo Silva i-a 
pasat în centru lui Goncalo Guedes, iar acesta a şutat puternic 
de la 16 metri, învingându-l pe Cillessen, aflat la selecţia cu 
numărul 50. Olanda a pus mai multă presiune după deschi-
derea scorului, în timp ce gazdele au acţionat mai mult pe 
contraatac, irosind câteva oportunităţi de a tranşa disputa. 

GAZETA SPORT

Victorie la tenis

Sela, în vârstă de 
34 de ani, l-a 
învins pe Lee 

Duck-hee din Coreea 
de Sud, care s-a re-
tras, fiind accidentat. 
Sela a câştigat primul 
set 6-1 şi avea 4-3 în 
al doilea set când sud-

coreanul nu a mai putut continua. Dudi Sela, care ocupa lo-
cul 208 în lume, a avansat pe locul 160 cu această victorie.

Este prima lui mare victorie în ultimii doi ani după ce 
a petrecut şapte luni pentru recuperare de la rănirea înche-
ieturii şi a spatelui.

„Acum sunt mai bine”, a declarat Sela, „sper să mă în-
torc în top 100 în acest an”.

Dudi Sela, cel mai bun jucător israelian de tenis, 
a câștigat duminică turneul „Little Rock Open” 

din Arkansas, marcând prima sa victorie într-un 
turneu din ultimii doi ani

Deșteapta noastră

Shatil a în-
vins-o pe 
I s m a y i -

lova Khanim 
din Azerbaijan 
care nu pierdu-
se niciun meci 
până la acea 
rundă. Israeli-
ana a reuşit să 
învingă în timp 
ce juca cu piesele negre, oferindu-i rivalului iluzia că poate 
câştiga meciul, până când l-a prins într-o capcană.

Campion Mondial Şcolar la categoria „Open” a fost ro-
mânul Mihnea-Ionuţ Ognean, legitimat la Clubul Sportiv 
Şcolar Târgu-Mureş. La întreceri au participat 306 şahişti 
din 20 ţări.

Or Shatil, o micuţă șahistă de numai 8 ani 
a câștigat medalia de bronz la Campionatul 
European de Şah Şcolar, care a avut loc la 

Mamaia, în România

Nadal, împăratul zgurei

Scorul final a fost 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, la capătul unei par-
tide care a durat trei ore. Cei doi sportivi au jucat finala 
French Open şi anul trecut, când câştigător a fost tot 

Nadal, scor 6-4, 6-3, 6-2. Spaniolul a mai câştigat turneul 
în 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
şi 2017. Pe zgura din Paris, Nadal are un palmares absolut 
halucinant. Raportul victorii-înfrângeri la Roland Garros este 
93-2, singurii jucători care au reuşit să-l învingă în capitala 
Franţei fiind Soderling şi Djokovici, cei care l-au învins pe 
Nadal în 2009 şi 2015.

Nadal mai are în palmares alte şase trofee de Grand 
Slam: Australian Open 
în 2009, Wimbledon 
în 2008 şi 2010 şi US 
Open în 2010, 2013 şi 
2017. Astfel, ibericul, cu 
18 competiţii de Grand 
Slam câştigate, se apropie 
ameninţător de recordul 
lui Roger Federer, care 
are 20 astfel de trofee.

Tenismenul spaniol Rafael Nadal (2 ATP) s-a 
încoronat duminică, pentru a 12-a oară, campion 
la Roland Garros, după o finală în care adversarul 

său, Dominic Thiem, i-a pus probleme doar în 
primele 2 seturi

Selecţionata Portugaliei, campioana europeană 
en-titre, a câștigat prima ediţie a Ligii Naţiunilor 

la fotbal, după ce a învins echipa Olandei cu scorul 
de 1-0 (0-0), duminică seara, în finala jucată pe 

Stadionul „Dragao” din Porto

Dudi Sela

Rafael Nadal

Or Shatil



 GAZETA ROMÂNEASCĂ  • 30 Joi ,  13 iunie  2019

xvcbzfhgkshgkscaneascaDIN FOTOLIUL SPECTATORULUI

Magdalena BRĂTESCU

„Noii infractori”  
Premieră la Teatrul Național din București

Cunoscută publicului 
israelian printr-o ca-
rieră dramaturgică de 

trei decenii cuprinzând piese 
originale mult apreciate pre-
cum „O poveste de familie”, 
„Roman familial”, sau recen-
ta „Odaia din spate”, Edna 
Mazia îşi face debutul pe sce-
na Naţionalului bucureştean 
cu dulce-amara comedie de 
moravuri „Noii infractori” 
(2014).

În excelenta montare a ta-
lentatului regizor Ion Caramitru care 
este şi directorul general al Teatrului 
Naţional, şi un reputat actor pe scenă 
şi ecran şi directorul UNITER, spec-
tacolul se bucură de un binemeritat 
succes, atât în presă cât şi la publicul 
care, vizionându-l, se distrează copios. 
Regia relevează cu inteligenţă şi justeţe 
psihologică savoarea textului graţie 
concepţiei artistice şi selectării unei 
distribuţii care dă viaţă personajelor 
cu dăruire şi profesionalism. Echipa e 
perfect închegată, interpreţii au un joc 
firesc, credibil, plin de umor. 

Atmosfera israeliană este bine sub-
liniată de ilustraţia muzicală hasidică 
(Călin Ţopa) şi de finalul „Hava na-
gila” (interpretat de Emy Drăgoi). 
Reprezentaţia amuză şi instruieşte, are 
suspans, ritm şi neaşteptate răsturnări 
de situaţii. Scenografia (Florinela Po-
pescu Fărcăşanu) recrează un interior 
burghez european. Costumele sunt 
moderne, cu note de picanterie, iar co-
reografia (Florin Fieroiu) foarte izbuti-
tă, bine executată şi cu accente comice. 

La Tel Aviv, piesa a fost reprezentată 
la Teatrul Hacameri în regia autoarei şi 
cu o distribuţie prestigioasă, din care 
menţionez nume celebre ale teatrului 
israelian precum Sandra Sade, Rivka 
Michaeli, Ruth Asarsai, Michael Aloni, 

Neta Plotnik, Assaf Goldstein.
Acţiunea se desfăşoară în perioada 

crizei economice mondiale când oame-
nii s-au confruntat cu mari probleme 
financiare, unii dând chiar faliment. 
Doi soţi sexagenari, Dorina, casnică 
(Virginia Mirea) şi Arie, consilier de 
investiţii (Andrei Finţi) trăiesc într-o 
vilă telaviviană ipotecată, împreună cu 
o mamă vârstnică şi senilă (Alexandri-
na Halic). Deşi au părăsit cuibul părin-
tesc, copiii lor încă nu sunt pe deplin 
independenţi. Fiica, Bambi (Teodora 
Mareş) trăieşte în America de Sud de 
unde-şi tapează în continuare părinţii 
de bani. Iar fiul, Ylai (Silviu Biriş), e un 
muzician mediocru şi care nu vrea să 
facă compromisuri, refuzând să compu-
nă reclame publicitare doar de dragul 
încasărilor. 

Gândind că-şi va salva familia din 
impasul datoriilor, fără a povesti nimic 
nimănui, Dorina acceptă propunerea 
prostituatei Naomi (Ileana Olteanu), 
cunoscută întâmplător pe stradă. Ea 
îşi transformă locuinţa într-o casă de 
rendez-vous, crează un site publicitar 
şi devine proxenetă. Afacerea prosperă. 
Lui Naomi i se alătură Sigal (Diana Sar) 
şi Miki (Cosmina Olariu), banii curg 
gârlă şi clientela sporeşte. La început 
timidul Şimşon (Daniel Badale), apoi 

pensionarul Şlomo (Alexandru 
Hasnaş) şi alţii. Dar desigur, ulcio-
rul nu merge de multe ori la apă. 
Într-o bună zi, apare Haim (Geor-
ge Piştereanu) care nu e doar un 
simplu amator de plăceri... Cine e 
acesta, când şi cum va fi secretul 
descoperit de familie şi dacă noii 
infractori îşi vor primi pedeapsa, 
veţi afla vizionând piesa!

Edna Mazia sancţionează prin 
comicul de situaţii relaţiile con-
jugale rutinate. Viaţa împovărată 
de griji materiale. Relaţiile dintre 

părinţii-cangur şi copiii generaţiei Y 
din zilele noastre, tinerii dependenţi la 
nesfârşit de buzunarul mamei şi tatei. 
Dar în principal, tentaţia câştigurilor 
facile, obţinute rapid, pe căi ilicite. 
Dincolo de hohotele de râs, autoarea 
dă de gândit spectatorului. Oare dom-
nia banului nu ne obligă uneori pe toţi 
să ne „vindem”? Nu neapărat trupul. 
Ci talentul, munca, timpul, inteligenţa! 
Iar ele vor fi exploatate pe nimic de cei 
ce deţin puterea şi finanţele.

Piesa oferă actorilor o gamă foarte 
largă de roluri. Dramatice, melodrama-
tice, tragi-comice şi umoristice par ex-
cellence. Protagonista, Virginia Mirea, 
face proba unei palete de nuanţe. Ea 
se transformă sub ochii spectatorului 
dintr-o femeie insignifiantă, într-una 
de afaceri care minte şi manipulează. 
Actriţa joacă un personaj negativ cu 
care, totuşi, publicul empatizează.

Practicantele celei mai vechi meserii 
din lume, Ileana Olteanu, Diana Sar 
şi Cosmina Olariu, dar şi clienţii lor, 
în special Daniel Badale şi Alexandru 
Hasnaş reuşesc să captiveze şi să amuze 
permanent, trezind hohote de râs. Toţi 
au şi alura tipic israeliană. 

O menţiune specială pentru Ale-
xandrina Halic, steaua specială a serii! 
Recomand călduros spectacolul! 
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Ernest HUȘANU

Cuptorul de zăpadă 

Știţi cum era iarna în 
Ştefăneşti? Gândul mă 
duce departe, în urmă cu 

multe decenii. Voi fi socotit 
un nostalgic. Dar nostalgia 
nu este drogul prezentului? 
Este necesară? Vă întreb, o 
putem ocoli?

Pe Strada Mare, trecută la 
primărie „Ştefan cel Mare”, 
zăpada, în acel an al întâmplă-
rilor, se adunase multă în tot 
ştetlul. Colbul şi pietrele stră-
zii dispăruseră sub veşmântul 
nou, alb şi proaspăt. 

Ce făceam noi, băieţii, 
ieşiţi în grabă din curtea şcolii 
israelite? Jocul cu banda de 
hoţi urmăriţi de poliţişti nu-
şi mai avea rostul. Era greu 
de alergat prin zăpada înaltă. 
Locurile pentru ascunziş erau 
greu de curăţat de zăpada 
abundentă. Aruncatul căpă-
celelor de bere sau al nastu-
rilor la „piatra” fixată lângă 
perete nu-şi mai avea nici el 
rostul. Zăpada bătătorită de 
trecători acoperea trotuarul. 

Nerăbdarea micilor şcolari 
de a acţiona într-o anume 
direcţie se adeveri curând în 
grupul din faţa prăvăliilor. 

- Să facem o casă din 
zăpadă? 

Ideea a stârnit îndoieli. 
- Ce fel de casă? Unde? Tre-

buie uşi, ferestre, acoperiş… 
- Nu! Mai bine să facem 

un cuptor din zăpadă! Unul 
adevărat, care scoate fum!

Propunerea ni s-a părut 
grozavă. Zăpada înaltă se gă-
sea chiar la picioarele noastre. 
Locul a fost hotărât chiar în 
faţa băcăniei lui Şoma Gol-
denberg pe care îl socoteam 
un om bun! Nu ne ocărâse ni-
ciodată, chiar dacă jocurile şi 

gălăgia făcute de noi nu erau 
pe placul celor apropiaţi, din 
prăvăliile alăturate. 

S-a adus pe furiş o lopată. 
Era sprijinită chiar la uşa bă-
căniei. Începusem să adunăm 
zăpada. Coada lopeţii ne stin-
gherea. Era cam lungă pentru 
braţele noastre. Unul dintre 
noi, nu ştiu de unde, a adus 
un făraş de tablă. Arăta cam 
urât. Era ruginit pe margini. 
Dar ne-a fost de mare folos. 
A fost puţină gâlceavă între 
noi. Toţi doream să folosim 
făraşul. Ne-am împăcat pen-
tru că ne venea fiecăruia rân-
dul să aibă în mâini mânerul 
făraşului. 

Se adunase multă zăpadă. 
Trecea de genunchii noştri. 

- Zăpada trebuie bătători-
tă! Altfel nu stă pentru făcut 
cuptorul! Şi tot o băteam şi o 
netezeam.

Ne-am rânduit iar într-
un fel ca să avem spor. Unul 
bătea cu făraşul şi altul cu 
lopata. Când oboseau, venea 
rândul la alţi doi dintre noi. 

- Să fie rotundă grămada, 
ca la eschimoşi! 

Băiatul care spusese asta, 
Carolică, de bună seamă că 
văzuse aşa ceva într-o carte 
cu poze colorate. Cum am 
realizat din grămada de ză-
padă bătătorită un adevărat 
cuptor? Aici vreau să fac o 
propunere, de care, vă rog, 
să nu râdeţi! Nu cred că s-a 
brevetat proiectul nostru dar 
poate şi în mintea copiilor is-
raelieni, ajunşi în vreo iarnă 
pe muntele Hermon, încărcat 
cu zăpadă, le va veni şi lor 
ideea, după ce vor prefera să 
dea viaţă unui om de zăpadă 
cu nasul dintr-un morcov şi 

ochii din cărbune, să constru-
iască un cuptor din zăpadă. 
Să nu uitaţi, dragi nepoţi sau 
strănepoţi! Zăpada adunată 
trebuie bine, bine bătătorită! 
Altfel, nu va rezista! (Mai ales 
la căldura focului!) 

Cum, vom face şi foc? Foc 
adevărat care scoate fum?

Odată grămada bine bă-
tătorită, îi vei da forma unui 
iglu al eschimoşilor. Le-aţi 
văzut, cred, în poze. Se taie şi 
se îndepărtează partea în care 
doriţi să faceţi gaura cupto-
rului. Nu este greu. Urmea-
ză scobitul interiorului până 
se face loc suficient pentru 
a face focul. Cu ce? Noi am 
folosit nişte talaş. Veţi culege 
crenguţe uscate sau ierburi 
uscate şi le veţi da foc. 

Acum, mai am un element 
pe care nu ştiu cum îl veţi pro-
cura pe Hermon. Noi, când 
eram în Ştefăneşti, am găsit 
ceva foarte nimerit pentru a 
scoate fumul. Nu prea cinstit, 
dar am reuşit. Am scos o bu-
cată de burlan de la peretele 
unei case mai dosnice. 

Voi veţi face doar o gau-
ră, sus, pe cuptor, cu un băţ 
mai gros. După ce daţi foc la 
crenguţele uscate, trebuie să 
suflaţi cu putere până apar 
flăcări. Atunci veţi vedea 
ieşind fum prin gaura de sus. 

În Ştefăneştiul nostru, pe 
burlan ieşea un fum adevă-
rat şi gros, de nu ne puteam 
apropia. Ne-am bucurat. Ne-
am luat de mâini şi am făcut 
o horă în jurul cuptorului, 
cântând: „avem un cuptor, 
avem un cuptor, cu foc şi 
fum!”

Bucuria noastră nu a ţinut 
mult timp. S-a apropiat ser-
gentul de la poliţie. Acela ce 
îl vedeam deseori pe strada 
noastră, intrând în prăvălii. 

- Ce-i asta? Aţi înnebunit? 
Vreţi să daţi foc târgului? 

Şi, într-o clipă, s-a repezit 
cu cizmele în pereţii cupto-
rului nostru. Lovea fără milă. 
Bucăţi de zăpadă bătătorită se 
desprindeau şi cădeau, ară-
tând partea înnegrită de fo-
cul din cuptor. Stăteam acum 
tăcuţi, ca la o înmormânta-
re. Sergentul călca cu furie 
bucăţile de zăpadă. Câţiva 
negustori au ieşit din prăvălii. 

- Bine aţi făcut, domnule 
poliţai! 

Şi l-au poftit într-o prăvă-
lie mai apropiată, să vorbeas-
că ceva cu el. Nu am putut 
auzi ce s-a vorbit. Ştiam doar 
că acestui poliţai i se spunea – 
în şoaptă - „ţvei lei” (doi lei). 
Avea multe cunoştinţe prin-
tre negustorii târgului. 

Ne-am mai uitat câtva 
timp, până a dispărut fumul 
dintre rămăşiţele cuptorului. 
Apoi, fără să vorbim, ne-am 
îndepărtat şi am mers fiecare 
spre casa sau prăvălia lui. 

Acum, după ani şi ani, 
când scriu sau spun „cuptor”, 
tresar şi îmi strâng pleoapele. 

Istoria noastră, a evreilor, 
este brăzdată adânc şi foarte 
dureros de ceea ce înseamnă 
cuvântul cuptor în trecutul 
apropiat. În mâinile şi min-
tea furibunde ale naziştilor şi 
acoliţilor lor, cuptorul a de-
venit mecanismul criminal ce 
nu poate fi şters sau uitat.

Cuptorul copiilor din 
Ştefăneşti construit din ză-
padă a fost împlinirea jocu-
lui nevinovat al imaginaţiei şi 
bucuriei. A fost dărâmat de 
cizmele poliţaiului „ţvei lei”. 
Puteam riposta? Ce puteau să 
prevadă aceşti copii şi famili-
ile lor?

(Fragment din volumul 
„Băieții de pe Strada Mare”. 
Cartea se poate procura su-
nând autorul la telefon 
0773312304)
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PROGRAMUL TV ROMÂNESC

PROTV 
INTERNAȚIONAL
JOI, 13 iunie 2019

06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Iubire	ca	în	filme
21:30	 Daria,	iubirea	mea
22:15	 La	Bloc
23:15	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

VINERI, 14 iunie 2019
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Iubire	ca	în	filme
21:30	 Daria,	iubirea	mea
22:15	 La	Bloc
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 15 iunie 2019
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:00	 La	Măruță
11:30	 Acasă	la	români
12:45	 Teleshopping
13:00	 Știrile	ProTv	
13:05	 ApropoTv
14:00	 Lecții	de	viață
15:00	 Arena	bucătarilor
15:30	 România,	te	iubesc!
16:30	 Ce	spun	românii
17:15	 Lecții	de	viață
18:00	 I	like	IT
18:30	 Superspeed
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Arena	bucătarilor
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Daria,	iubirea	mea
22:30	 La	Bloc
23:00	 Acasă	la	români
00:00	 Teleshopping
DUMINICĂ, 16 iunie 2019
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	

10:00	 Acasă	la	români
10:45	 Arena	bucătarilor
11:15	 I	like	IT
11:45	 Superspeed
12:15	 Teleshopping
12:30	 Lecții	de	viață
13:25	 Știrile	ProTv	
13:30	 Doamne	de	poveste
14:30	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
15:00	 ApropoTv
15:45	 Ce	spun	românii
16:30	 Lecții	de	viață
18:00	 România,	te	iubesc!
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Superspeed
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Daria,	iubirea	mea
22:30	 Acasă	la	români
23:30	 ApropoTv
00:15	 Teleshopping

LUNI, 17 iunie 2019
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Iubire	ca	în	filme
21:30	 Daria,	iubirea	mea
22:30	 La	Bloc
23:45	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

MARȚI, 18 iunie 2019
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Iubire	ca	în	filme
21:30	 Daria,	iubirea	mea
22:30	 La	Bloc
23:45	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping
MIERCURI, 19 iunie 2019
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Iubire	ca	în	filme
21:30	 Daria,	iubirea	mea
22:30	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv	
23:45	 Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 13 iunie 2019

06:00	 Matinal	*Partea	I	
06:50	 Diasporadar	
07:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
07:50	 Discover	Romania	
08:00	 Matinal	*Partea	a	III-a	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Garantat	100%	
11:00	 Ca’n	viaţă	
11:50	 Vorbeşte	corect!	
12:00	 Interviurile	Telejurnalului	TVR
	 Moldova	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
15:00	 Articolul	VII	
16:30	 oanApp	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 La	un	pas	de	România	
21:30	 Corespondent	TVRi	
23:00	 Romania	9	
00:00	 Câştigă	România!	

VINERI, 14 iunie 2019
06:00	 Matinal	*Partea	I	
06:50	 Diasporadar	
07:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
07:50	 Discover	Romania	
08:00	 Matinal	*Partea	a	III-a	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Destine	ca-n	filme	
11:00	 Ca’n	viaţă	
11:50	 Vorbeşte	corect!	
12:00	 Adevăruri	despre	trecut	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
15:00	 Corespondent	TVRi	
16:30	 oanApp	
18:30	 Observatori	la	Parlamentul	
	 European	
19:00	 Europa	mea	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Lumea	şi	noi	
21:30	 Dăruieşte:	Românie!	
23:00	 Teatru	TV	
	 Emigranţii	de	Slawomir	Mrozek
00:30	 Descriptio	Moldaviae
SÂMBĂTĂ, 15 iunie 2019
06:00	 Drumul	lui	Leşe	
06:50	 Diasporadar	
07:00	 Natură	şi	aventură	
07:30	 Pescar	hoinar	
08:00	 Ferma	
08:50	 Discover	Romania	
09:00	 Mic	dejun	cu	un	campion	
10:00	 Teatru	TV	
11:30	 Cooltura	
12:00	 Drag	de	România	mea	
14:00	 Telejurnal	

14:30	 La	un	pas	de	România	
15:00	 Dăruieşte,	Românie!	
16:30	 Lumea	şi	noi	
17:00	 Rugby	
19:00	 Gala	umorului	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Drag	de	România	mea	
23:00	 Film	românesc	
	 Cum	să	furi	un	million?
00:40	 Fan/Fun	urban	
DUMINICĂ, 16 iunie 2019
06:00	 Gala	umorului	
06:50	 Diasporadar	
07:00	 Regatul	sălbatic	
07:30	 Universul	credinţei	*Partea	I
08:20	 Discover	Romania	
08:30	 Universul	credinţei	*Partea	a	II-a
09:30	 Drumuri	aproape	
10:00	 În	grădina	Danei	
10:35	 Viaţa	satului	*Partea	I	
11:50	 Minutul	de	agricultură	
12:00	 Viaţa	satului	*Partea	a	II-a
13:00	 Tezaur	folcloric	
14:00	 Telejurnal	
14:30	 Reportajele	TVRi	
15:00	 Politică	şi	delicateţuri	
16:00	 Ora	regelui	
17:00	 Constructorii	de	visuri	
17:30	 Fan/Fun	urban	
18:00	 Destine	ca-n	filme	
19:00	 Drumul	lui	Leşe	
20:00	 Spectacol	Constantin	Moscovici
	 alături	de	prieteni	
21:30	 Telejurnal	
22:00	 Profesioniştii
	 ...	cu	Eugenia	Vodă		
23:00	 Film	românesc	-	Italiencele
00:30	 #Creativ	

LUNI, 17 iunie 2019
06:00	 Matinal	*Partea	I	
06:50	 Diasporadar	
07:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
07:50	 Discover	Romania	
08:00	 Matinal	*Partea	a	III-a	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Obiectiv	comun	
11:00	 Ca’n	viaţă	
11:50	 Vorbeşte	corect!	
12:00	 Timişoara,	capitală	culturală	
	 europeană	
12:30	 Politică	şi	delicateţuri	
	 cu	Mircea	Dinescu
13:20	 Exclusiv	în	România	
14:00	 Telejurnal	
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15:00	 Garantat	100	%	
16:00		 Drumul	sucesului	
16:30	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Avocatul	dumneavoastră	
23:00	 Expedițiile	memoriei	
00:00	 Vara	amintirilor	

MARȚI, 18 iunie 2019
06:00	 Matinal	*Partea	I	
06:50	 Diasporadar	
07:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
07:50	 Discover	Romania	
08:00	 Matinal	*Partea	a	III-a	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Profesioniştii*...	cu	Eugenia	Vodă	
11:00	 Ca’n	viaţă	
11:50	 Vorbeşte	corect!	
12:00	 La	un	pas	de	România	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
15:00	 Avocatul	dumneavoastră	
16:30	 oanApp	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	

21:00	 Reportajele	TVRi	*
21:30	 Investiţi	în	România!	
23:00	 Expedițiile	memoriei	
00:00	 Vara	amintirilor	
00:45	 Discover	Romania	
MIERCURI, 19 iunie 2019
06:00	 Matinal	*Partea	I	
06:50	 Diasporadar	
07:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
07:50	 Discover	Romania	
08:00	 Matinal	*Partea	a	III-a	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Memorialul	Durerii	
11:00	 Ca’n	viaţă	
11:50	 Vorbeşte	corect!	
12:00	 Reportajele	TVRi	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
15:00	 Investiţi	în	România!	
16:30	 oanApp	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Interviurile	TVR	Moldova
21:30	 Articolul	VII	
23:00	 Expedițiile	memoriei	
00:00	 Vara	amintirilor	
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3 Este posibil să ai nevoie de noi repere 

emoţionale pentru a te redresa. Atunci când 
vorbim de carieră însă, deţii întru totul 
controlul.

Eşti într-o alergare continuă, nu duci lucru-
rile la final şi te simţi presat de unele aspecte 
fără noimă. Ai senzaţia tot mai acut că legă-
tura din cuplu se destramă.

Rutina zilnică te plictiseşte peste măsură şi 
ai nevoie să faci lucruri care să îţi menţină 
motivaţia între anumite limite pentru a nu 
te plafona. 

În plan personal, deşi informaţiile pe care 
încerci să le integrezi nu reprezintă ceva nou 
pentru tine, temerile pe care le ai în raport cu 
anumite decizii luate recent, iau amploare.

Pe parcursul acestei săptămâni, reuşeşti să 
pui în aplicare orice idee îţi traversează min-
tea, indiferent de riscurile pe care poate le 
presupune.

Indisponibilitatea ta emoţională în raport 
cu anumite persoane devine din ce în ce mai 
evidentă. Modul în care alegi să comunici cu 
cei apropiaţi, este unul degajat.

A privi cu claritate şi responsabilitate în pro-
priul suflet este primul pas pe care trebuie să 
îl faci pentru a-ţi da voie să trăieşti la un alt 
nivel propria realitate emoţională.

Tot ceea ce faci în următoarele zile are me-
nirea de a te face fericit. Alegerile pe care le 
faci, sunt reconfortante şi te laşi condus doar 
de dorinţa de trăi totul la superlativ.

Sunt multe situaţii care îţi vor provoca o sta-
re intensă de frustrare dar, pentru moment, 
tot ceea ce poţi face este să vezi dincolo de 
lucrurile negative de care ai parte.

Te consumi psihic pentru o serie de lucruri 
care nu te vizează direct, dar totuşi care îşi lasă 
amprenta asupra confortului tău emoţional. 
Eşti o fire mult prea sensibilă.

Chiar dacă eşti de părere că anumite persoane 
din viaţa ta fac lucruri fără sens, alegi să nu îţi 
mai expui punctul de vedere şi să nu le mai 
analizezi acţiunile.

„Fugi” mereu doar după lucruri autentice şi 
nu alegi să faci niciun compromis în acest 
sens. Relaţiile importante pentru tine se defi-
nesc prin încredere şi dăruire necondiţionate.

Patru cărți pentru numai 190 de șekeli!
Sunați acum la editură la tel. 0524-716004  

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

REDUCEERE 
DE PREȚ LA 
COLECȚIA 

ALEXANDRU 
ANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul 

Doctor Mesmer
• Ca’n filme
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Supă de legume 
suceveană

Începem prin a spăla şi curăţa legumele, 
punându-le apoi la fiert, cu precizarea că 

le vom tăia în bucăţi potrivit de mari pentru 
a le folosi drept garnitură la felul al doilea 
de mâncare. Mazărea o putem substitui cu 

păstăi verzi, iar conopida poate fi înlocuită 
cu un cartof, dacă nu avem aceste legume 
la îndemână.

Se va face o fierbere extractivă, asta în-
semnând că legumele se vor pune întâi în 
apă rece, astfel încât toate vitaminele din 
acestea să poată fi extrase în supă. Spre 
sfârşitul fierberii, vom tăia roşiile în patru 
bucăţi, le punem în recipentul unde fier-
bem celelalte legume şi le mai lăsăm la fiert 
pentru alte 10-15 minute pentru a crea o 
uşoară aciditate de la vitamina C pe care o 
conţine şi a da supei puţină culoare.

După ce am închis focul, strecurăm supa, 
iar legumele, aşa cum aminteam anterior, 
le putem folosi ca garnitură pentru felul al 
doilea de mâncare sau, la fel de bine, putem 
face un piure de legume din acestea. Vom 
pune smântâna în supă, iar apoi o dregem 
cu două ouă bătute. Punem sare şi piper 
după gust, dacă dorim şi puţin piper, iar 
supa noastră este gata. Vom servi supa de 
legume cu crutoane.

Ingrediente: 200g dovlecei; 100g 
păstârnac; un ardei gras; 200g 
mazăre; 100g conopidă; 100g 

morcov; 100g ţelină; 100g varză; 
150g ceapă; 200g roșii; 150 ml 
smântână; o legătură pătrunjel; 

două ouă; sare și piper după gust

Diferența dintre laptele de 
capră și cel de vacă

Laptele de vacă este deosebit de 
hrănitor şi conţine în medie 
între 17% şi 30% acizi graşi 

nesaturaţi, uşor de asimilat de către 
organism. Concentraţia de grăsime 
variază însă în funcţie de hrana ani-
malului (spre exemplu, iarna laptele 
este mai gras, deoarece vacile sunt 
hrănite mai mult cu furaje concen-
trate), în funcţie de rasa vacilor şi de 
mediul în care sunt crescute.

Laptele de capră are un procent uşor mai mare de acizi graşi nesaturaţi, 
datorită cărora are şi un gust specific, mai persistent, pe care unii copii nu 
îl suportă. Dar mai ales pentru copii, acest lapte este mult mai hrănitor 
şi la fel de uşor de digerat ca şi laptele de vacă. Dacă laptele de vacă are în 
medie 30 g de materii grase la un litru, laptele de capră ajunge la aproape 
43 g de materii grase la litru.

Proteinele
În ceea ce priveşte concentraţia de proteine, laptele de capră şi cel de 

vacă sunt similare, între ele fiind o diferenţă foarte mică în favoarea celui 
de capră. Ca atare, din acest punct de vedere, ambele tipuri de lapte sunt 
la fel de hrănitoare, dar mult mai bogat în proteine este laptele de oaie.

Conform studiilor din ultima vreme, nutriţioniştii consideră că laptele 
de capră este cel mai apropiat ca structură proteică faţă de laptele de mamă, 
de aceea poate fi mult mai uşor asimilat de către copiii mici.

Zaharurile
Majoritatea consumatorilor tolerează laptele de vacă şi puţini sunt cei 

care au intoleranţă la lactoză. Lactoza este singurul glucid din lapte şi se 
găseşte în proporţie de aproximativ 50 g la litru. Laptele de capră are un 
conţinut mult mai redus de lactoză, cu aproximativ 30% faţă de laptele de 
vacă. Datorită acestui lucru, dar şi datorită faptului că laptele de capră nu 
conţine la fel de mulţi alergeni precum laptele de vacă, acesta este mult mai 
uşor de tolerat chiar şi de către bebeluşi sau de către persoanele care suferă 
de ulcer şi boli de stomac.

Mineralele
Laptele de vacă este bogat în calciu, vitamina D, vitaminele B şi potasiu.
Laptele de capră este bogat în fier, calciu, fosfor şi magneziu. Dintre vita-

mine, acest lapte conţine retinol, calciferol, acid ascorbic, niacină, tocoferol 
şi riboflavină. Trebuie menţionat că mineralele şi vitaminele din laptele de 
capră sunt absorbite de organism aproape în totalitate, spre deosebire de 
cele din laptele de vacă, de aceea este mult mai bun pentru persoanele care 
suferă de anemie şi deficienţe nutriţionale.

Ştim deja cât de gustoasă este brânza din lapte de capră, iar 
laptele de capră este adesea lăudat drept cel mai sănătos. Dar 
iată care sunt diferenţele importante dintre laptele de capră și 
cel de vacă, pe care îl consumăm în cantitate mult mai mare
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Speranțe pentru bolnavii 
de cancer pancreatic

Re zu l t a -
tele stu-
diului la 

care a participat 
şi cercetătoarea 
israeliană, dr. 
Talia Golan, de 
la Centrul Me-
dical Sheba, au 
fost prezentate 
duminică Socie-
tăţii Americane 
de Oncologie Clinică şi publi-
cate în „Revista de Medicină 
New England”.

În cadrul acestui studiu, 
a fost testat medicamentul 
Lynparza (olaparib) în ra-
port cu tratamentul placebo 
ca terapie de întreţinere, pe 

154 pacienţi cu cancer pan-
creatic cu metastaze ale căror 
tumori nu au avansat după 
chimioterapie.

Cei cărora li s-a adminis-
trat medicamentul au rezistat 
în medie circa 7,4 luni îna-
inte ca boala să înceapă să se 

agraveze, măsură cunoscu-
tă sub denumirea de su-
pravieţuire fără progresia 
bolii (PFS). În cazul tra-
tamentului placebo, rata 
medie PFS a fost de doar 
3,8 luni, potrivit datelor 
prezentate.

Pentru 7% din pacien-
ţii cu cancer la pancreas 
care poartă aceste mutaţii 
moştenite, descoperirea e 
semnificativă. Golan a ca-
talogat noua descoperire 
drept „o veste minunată 
pe care speram de mul-
ţi ani să o primim”. Ea a 
adăugat: „Cancerul la pan-
creas e unul din cele mai 
durabile şi greu de vinde-
cat tipuri de cancer.”

Potrivit datelor unui studiu clinic aflat în stadiul final, 
un tratament medicamentos folosit pentru tratarea 

cancerului ovarian și la sân îi poate ajuta pe pacienţii 
cu cancer pancreatic în stadii avansate, purtători 

de mutaţii BRCA, să reziste de aproape două ori mai 
mult fără ca boala să li se agraveze, faţă de pacienţii 

care au primit tratament placebo

Remedii naturiste 
pentru transpirație

• Evită pe cât posi-
bil cafeaua şi băuturile 
care conţin cafeină;
• Renunţă la ali-
mentele picante;
• Preferă sucurile 
naturale, în favoarea ce-
lor acidulate;
• Încearcă să prepari 
hrana cât mai sănătos 
şi evită produsele din 

comerţ semipreparate;
• Umple frigiderul cu salate şi multe verdeţuri; au 
proprietăţi dezodorizante;
• Alege fructele pentru poftele de „ceva dulce“ şi uită de 
prăjituri şi de dulciuri bogate în E-uri „magici“;
• Fă duşuri de două ori pe zi. Ideale sunt duşurile al-
ternative, cu apă rece şi caldă, deoarece îmbunătăţesc 
circulaţia sangvină;
• Elimină părul în exces, el menţine mirosul neplăcut;
• Evită să porţi haine din materiale sintetice şi preferă-le 
pe cele din bumbac, cu o textură vaporoasă.

Fertilitate crescută

În  anu l  2018 ,  r a t a 
fertilităţii a fost de 3,1 

naşteri per femeie şi se esti-
mează că ea va fi mult mai 
mare în 2019. Raportul ara-
tă că vârsta la care femeile 
evreice dau naştere primului 
lor copil este de 20,4 ani şi ea 
a crescut în rândul femeilor 
creştine şi druze. În comu-

nitatea musulmană, 
rata fertilităţii este 
constantă iar în rândul fe-
meilor creştine a crescut de 
asemenea semnificativ. În 
concordanţă cu tendinţa glo-
bală, cele mai înalte rate de 
fertilitate în rândul femeilor 
arabe au fost printre femei-
le cu cel mai scăzut nivel de 

educaţie, iar cele mai scăzu-
te rate de fertilitate au fost 
printre femeile cu diplome 
academice. În rândul feme-
ilor evreice, pe de altă par-
te, rata fertilităţii este foarte 
crescută în rândul celor re-
ligioase (haredi) şi a acelora 
care au absolvit numai liceul.

Potrivit raportului „O imagine a naţiunii în 
2019” publicat de Centrul Taub de Studii 

de Politică Socială din Israel, ţara noastră 
are astăzi o rată a fertilităţii mult mai mare 

decât în anul 2015

Transpiraţia este un proces fiziologic natural 
necesar pentru reglarea temperaturii corporale 

atunci când ne expunem la temperaturi 
ridicate, când depunem efort fizic sau din cauza 

schimbărilor hormonale cauzate de stres sau 
emotivitate excesivă
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ORIZONTAL: 1. Care are echilibru sta-
bil. 2. Fete din basme, de obicei ajutate 
de zânele bune. 3. O cană întoarsă! — 
Mezel popular. 4. Molibden — O bucățică 
de spatulă! — Corp de ponei! 5. Fibră 
artificială — Post-scriptum. 6. Fragment 
dintr-o cursă de biciclete — Nota 3! 7. 
Munte în Austria — Enervat. 8. Veche 
țară în sudul Asiei — A aduce apă pe 
ogoare. 9. Soția regelui — Fecior (Banat). 
10. Aparate de zburat cu elice deasupra. 

VERTICAL: 1. Face hocus-pocus! (fem.). 
2. Cântăreț la operă — Te leagă la cu-
nunie. 3. Aminteşte de Caiafa — Saci de 
pus pe măgar. 4. Plin cu toate — Redus 
de tot. 5. Sunt — Regiune de deal — Lac 
african. 6. A pune la o parte — Zeitate 
romană. 7. Cureluşă de meşină — Titlu 
nobil englez. 8. Foarte harnic — A apuca. 
9. Împărat bulgar — Cu urechi mari! 10. 
Curaj deosebit.

CUVINTE RARE: ANAM — NO.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: p, p, grila, ilar, acana, huo, oi, rd, 

t, m, nb, asedia, idei, chiar, ecou, naut, si, nimic, 
e, o, iatac, az, lastun, ari, glaciatie, pian, ocean, 
imersiune.

Pag. 36: distrugeri, intremator, sn, ici, abi, pan, 
tla, ig, obama, data, zuvelci, at, iset, ant, o, ti, ab-
scisa, italic, par, venerabile.

Pag. 37: a) ipohondrie, dinam, rang, inorogi, 
ca, l, mag, scul, arabescuri, itan, arc, scobit, tac, 
t, puzzle, o, opera, enot, grea, tuica. b) mossiba-
ba, apune, urca, maturatori, il, rn, oda, fes, iuda, 
t, eseu, titlu, rc, lied, ar, eac, ras, n, antet, cefe, 
eternitate. c) chelneri, v, lax, atroce, abtine, non, 
siroiri, lt, otel, notar, rumen, dati, de, ao, cec, mi, 
hipo, ru, individual, test, sarle. d) detunătura, aca-
sa, aral, nori, pulsa, gua, tare, i, a, ilar, tb, th, it, 
teap, arbori, zi, urui, vui, u, tapaj, icni, aie, tatait.

- Acuzat, ridică-te în 
picioare. Voi pronunţa 
sentinţa. Juriul te-a de-
clarat, în unanimitate, 
vinovat. Te condamn la 
douăzeci de ani închi-
soare. Doreşti să mai 
adaugi ceva?

- Ferească Dumne-
zeu, domnule judecă-
tor, mai curând aş dori 
să mai scad.

*

- Unde pleci, scum-
po? o întreabă soţul ri-
dicând ochii de pe ziar.

- Ies pentru jumătate 
de ceas. Cumpăr câte 
ceva: chibrituri, şerve-
ţele, un suc, o blană de 
vizon şi nişte scobitori. 
Vrei să-ţi iau şi ţie un 
pachet de ţigări?

*

Doi amici ies din 
saună. În timp ce se 
îmbracă, unul dintre 
ei îl observă pe celălalt 
cum îşi trage pe picior 
o jartieră.

- Ce-i cu chestia asta? 
Porţi jartiere de damă?

- O să-ţi explic. Ne-
vastă-mea a găsit-o la 
mine în maşină şi mi-a 
spus: „Sunt sigură că o 
să mă faci să cred că e 
a ta!”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A

2 S

3 A

4 N

5 A R D I L

6 P

7 O I S R

8 I

9 A

10 P
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ORIZON-
T A L :  1 ) 
Rozătoare 
n e p o f t i t e 
în bucătă-
rie — Ho-
tar. 2) Se-
ducătoare, 
atract ivă. 
3) Emoție 
scenică — 
Căpeten ia 
d r a c i l o r . 
4)  Coşur i 
pe față — 
Puşti, pis-
toale, săbii, 
etc. 5) Sfâr-
şesc grav! — 
Ţinute de 
recepție! — Pursânge german. 6) Angajată să se plimbe cu 
liftul — Atu final! 7) Fibră de țesut — Produs de olărie — Lo-
cal cu băuturi. 8) Sală de aşteptare... pentru cei deja plecați 
— Când se dă ora înapoi! 9) Nu se mai spune — Cucerită după 
un atac cu un cal. 10) Înțepătură cu vorba — Camera de la 
subsol. 11) Spațiu cosmic — N-are existența asigurată (fem.). 

VERTICAL: 1) Localitate mică la țară — Instalație casnică 
de produs țuică. 2) Produse care pun capăt vieții. 3) Sprijină 
vița — Lumină la maşină — Prinse-n horă! 4) Ţipăt din tot 
sufletul — Fel, soi. 5) Plin de negi la degete! — A se des-
cotorosi de păr — Cămăşi țărăneşti. 6) Cicălitoare stau la 
discuție — Coadă de leu! — Față. 7) Dispozitiv la războiul de 
țesut — „Aşchie” de paltin. 8) Se calculează pe timp de o 
oră — Purtate prin tribunale. 9) Oameni de spirit — Stăpân 
de moşii. 10) Dă un miros plăcut la nas — Document. 11) 
Suprafețe — Serveşte ca la piață!

O R I Z O N -
TAL: 1) Crai-
nicii au cu-
vântul (pl.). 
2) Atribuit 
p e n t r u  o 
mare dra-
goste. 3) Un 
tânăr fără 
pereche — 
La sfârşitul 
culesului! 4) 
Zeul casei la 
romani — No-
roi de la Ma-
rea Moartă. 
5) A fi redus 
la tăcere — 
Zâmbet. 6) 
Un arc din 
somiera fachirului — Epigramă metalică — Pe mare după 
peşte! 7) Azilul reumatismului. 8) Un trio incomplet! — Con-
troversă la o spălătorie chimică: e sau nu e pată?! 9) Oraş 
din Israel dar şi din România — Loc gol! — Nu sunt vechi. 10) 
Știința vindecării bolilor. 11) Înduioşat, mişcat.

VERTICAL: 1) Cuprinsă de focul pasiunii. 2) Cere neapă-
rat o explicație. 3) O încăpățânată în sens pozitiv. 4) Acord 
nesemnat — Cerb lopătar. 5) Cureluşă unsă, nu stă-n iarba 
ascunsă! — Bunicuța mea (pl.) — Capăt de popas! 6) Nu-l mai 
doboară boala! — Anecdotă muzicală. 7) Refuz nediplomatic 
— Servă perfectă la tenis — A face duşumelele oglindă. 8) 
Care se mişcă uşor şi repetat — Începe tocmeala! 9) Mesajul 
alb al primăverii — Face pielea moale. 10) Curte mare! — 
Șlapi rupți! — Măsură veche de capacitate. 11) Creşă pisci-
colă — I s-a făcut inima cât un purice.

ORIZONTAL : 
1) Ţine pieptul 
— Victorie la 
şah. 2) Roze. 3) 
Pasăre asemănă-
toare cu struțul 
— Exprimă un 
acord total. 4) 
Nota doi — Par-
curse în pas săl-
tat. 5) Sacoşă — 
Intrat la apă. 6) 
Lampă mică, pri-
mitivă — Ames-
tec de alb şi 
negru. 7) Tetină 
bine curățată! — 
Drum peste două 

maluri — Cui fără cap. 8) Individ — Pericol posibil. 9) Situație 
bărbatul este capul familiei. 10) Sprijină vița — Secunde.

VERTICAL: 1) Apare mereu la fel. 2) Semn lăsat după tine 
(pl.) — Cutie de creioane. 3) Îți aparține — Ridicat din pat! — 
Nu se mişcă. 4) Vin la cinci! — Costum de baie — Risc extrem! 
5) Învățători. 6) Naş — Scriitor de cancelaria domnească. 7) 
Este bun tovarăş cu mătura — Societate cu răspundere limi-
tată. 8) Ca o fustă cu poalele-n brâu — Fratele tatălui meu. 
9) Ţări fără căpetenii! — A fi pornit împotriva cuiva — De la 
cap, la coadă! 10) Lipsit de îndrăzneală.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 A

2 A A

3 A A

4 A A

5 A I A

6 A

7 A C A

8 E A A

9 A A D

10 A A

11 A M A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 E H A T

2 E

3

4 E E E

5 E

6 E

7

8

9 E

10 E E

11 E E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7 D

8 I

9 A

10 C

ORIZONTAL: 1. 
Le place mânca-
rea. 2. Mă sură 
de capacitate de 
pe vremea lui 
Cuza — Grec an-
tic. 3. Popoare 
— A învăța pe 
rupte! 4. Te-
ren din care se 
scurge apa prin 
şanțuri — Actor 
care vorbeşte 
prin gesturi. 5. 
Producătoare de 
lână — Suportă 
asaltul duşma-
nilor (m. pl.) 6. 
În vârful şi la poalele unui deal! — Sortit de la Dumnezeu. 7. 
Păşune (rar). 8. A acoperi cu un strat de email — Un soi de 
răchită. 9. Argument din timpul Inchiziției! — Om de cul tură 
român. 10. Te fac să râzi — Zeu fenician.

VERTICAL: 1. Șoferi la Vene ția! 2. Umblă cu anume ace 
— Ri val. 3. Între oraşe şi cătune — Una pe care o iubesc. 4. 
A face ca zăpada. 5. Cu dungi în lung — Suită pompoasă. 6. 
Oală mică — Taur încă în vârstă fragedă. 7. Scurt, precis, 
clar — Ţârâit de gre ier — Lună ebraică. 8. Ziua de aniversare 
a numelui sau a naşterii. 9. A parcurge un text — Oraş în 
USA. 10. Nu poate să fie făcut la fel. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7 I E R B A R I T

8

9 A S A C H I

10
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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

Specialist, montez 
antene de satelit 

pentru toate 
programele românești 
din pachetele DOLCE.  

Profesionalism, servicii 
de calitate, garanție.

Peste 50 de programe românești
RAFI: 0509-656.634

PROGNOZA METEO
13 - 15 iunie

Zonă joi, 
13 iunie

vineri,
14 iunie

sâmbătă,
15 iunie

Haifa 29° 28° 29° 
Nazareth 32° 31° 33° 

Tveria 38° 36° 36° 

TelAviv 28° 27° 28° 

Ierusalim 30° 29° 30° 

Eilat 41° 39° 40° 

*valorilereprezintămediazilei

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade13.06.2019

șekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,56 3,63
1 euro 4,01 4,09
1 liră 

sterlină 4,53 4,62
1 leu 

românesc 0,85 0,88

Colecția DAVID GROSSMAN

DE ÎNCHIRIAT, PE TERMEN SCURT, PENTRU TURIȘTI 
Apartament în București, zonă ultracentrală, 3 camere  

(2 dormitoare paturi duble + salon mobilat), aer condiționat, 
free wi-fi, bucătărie utilată, preț atractiv.  

Minim 5 nopți de cazare. Telefon Israel 0524-88.55.44.

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

 0524-716.004

NOU!
Acumteleviziunearomânăse

vizioneazășiprininternet.Zecide
canaleromâneștialăturidesute

decanalestrăine 
(inclusivceleisraeliene) 
laprețurifărăconcurență.

Sunăacumla0524-716004și
noiteconectămlaposturiletv!
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Condoleanțele țării

Preşedintele Reuven Rivlin şi familia sa au primit săp-
tămâna trecută cetăţeni din toată ţara în reşedinţa 
preşedintelui, în cadrul perioadei de şapte zile de Shi-

va care a urmat după 
dipariţia soţiei lui Rivlin, 
Nechama.

La cererea familiei 
şi ca recunoaştere a iu-
birii şi a afecţiunii pe 
care cetăţenii lui Israel 
i-au arătat-o   lui Necha-
ma în timpul suferinţei 
sale, publicului i-a fost 
permis accesul l iber la 
reşedinţa preşedintelui.

Sute de cetăţen i 
au venit să-şi e xprime 
condoleanţele p r eşe-
dintelui şi familiei sale. 
Printre aceştia, s-au aflat 
membri Knesset, rabini-
şef ai Israelului, contro-
lorul statului, comisarul 
şef al poliţiei, şeful Sha-
bakului, primari, jude-
cători ai Curţi i  Supre-
me, mulţi ambasadori şi 
diplomaţi.

MARŞUL VIEȚII  
pe pământul 

României
28.06.2019 - 05.07.2019

IAŞI – PIATRA NEAMŢ – BOTOŞANI – 
DOROHOI – BUCECEA – DĂRĂBANI
Primăria Municipiului Iaşi, la iniţiativa Rabinului 

Iosef Wasserman din Israel, organizează în colaborare 
cu agenţia de turism „Free Tours” a cincea ediţie a 

proiectului „Marșul Vieții”, marcând comemorarea a  
78 de ani de la Pogromul de la Iași  

şi 79 de ani de la Pogromul din Dorohoi. 
Participanţii vor avea parte de un program complex şi 

emoţionant sub îndrumarea rabinului Iosef Wasserman.

INVITAȚIA PRIMARULUI MIHAI CHIRICA:

Organizatori și responsabili de realizarea proiectului: 
agenția „Free Tours”

Detalii și înscriere la telefoane: 
073-2380722 (Ilan); 073- 2380721 (Doris) sau la  

rabin av. I. Wasserman: 0547-696377

Un proiect sprijinit de:

R  FAMILIEIRR
GAZETA

Româneasca

brahat pesah.indd   1 13.04.2014   11:17:01

„A PATRA FIICĂ”
esteistoriauneifete,apatra
născutăîntr-ofamilieevreiască
dintr-unorășeldeprovincie,la
scurttimpînaintedeînceperea

celuidealdoilearăzboi
mondial.Autoareadovedește
oputernicăcapacitatede
evocareatimpurilorșia

locurilor,opilduitoarelecțiede
frumosșideiubire.Romanul
puneinevidențătalentulși
inventivitateaautoarei,iar

acuratețeadescrierilorsporește
puterealuideatracție.
Indubitabil,estecelmai

reușitromandepânăacumal
scriitoareiMadeleineDavidzon

IonȘtiubea

Nouă 

apariție
 

editorială

Volumul se poate procura trimițând un cec de 70 șekeli 
la adresa: Str. Maiblum Doron 4/5, Haifa 3436645

Tel. 048251444, 0544851444




