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„Premierul nu este obligat să
părăsească funcția în urma
acuzațiilor de corupție”
Procurorul general, Avichai Mandelblit, a declarat luni că Benjamin
Netanyahu poate rămâne prim-ministru interimar

D

eclarația lui Mandelblit vine la doar
câteva zile după ce
Netanyahu a fost oficial pus
sub acuzare de fraudă, încălcarea încrederii și luare de
mită.
Procurorul general nu
a analizat dacă Netanyahu
își poate menține celelalte
funcții ministeriale în timp
ce este sub acuzare.
Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru al Israelului, a respins acuzațiile
ca fiind o „tentativă de lovi-

tură de stat” și a refuzat să
demisioneze. El spune că va
lupta cu acuzațiile din biroul
premierului.
Premierul nu a menționat
nimic în cadrul ședinței
de duminică a cabinetului,
despre acuzațiile care i se
aduc, vorbind despre Iran,
amenințările din Gaza și afacerile interne.
Mai târziu, duminică,
a mers la frontiera nordică
a Israelului pentru a vizita Înălțimile Golanului cu
oficialități militare. Ne-
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zguduit sistemul politic al Israelului, care este în paralizie
după alegerile neconcludente din aprilie și septembrie.
Este pentru prima dată când
un prim-ministru în funcție
a fost acuzat penal.
Nici Netanyahu și nici
principalul său rival, fostul
șef Tzahal, Benny Gantz, nu
au fost capabili să asigure o
majoritate parlamentară iar
țara se îndreaptă spre a treia
rundă de alegeri.

LUNI, la chioșcuri - nr. 2757 al

„EZRAHUT”

2

tanyahu a emis
noi avertismente
către combatanții
iranieni care operează din
Siria vecină.
„De asemenea, vom
acționa pentru a zădărnici încercările Iranului de a transforma Irakul și Yemenul în
baze pentru lansarea rachetelor împotriva Statului Israel”, a declarat Netanyahu.
Decizia procurorului
general de a-l acuza pe Netanyahu de fraudă, încălcarea
încrederii și luare de mită a
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Demisia lui Netanyahu
Liderul Partidului Kahol Lavan (Albastru-Alb)
i-a cerut sâmbătă premierului Netanyahu să
demisioneze, la două zile după ce procurorul
general al Israelului a recomandat punerea sub
acuzare a acestuia

G

antz a cerut ca
Netanyahu „să
respecte deciziile sistemului juridic
din Israel, în fruntea
căruia se află oameni
numiţi chiar de el, şi să
respecte voinţa majorităţii poporului de a-şi
da demisia din funcţie
şi de a lupta pentru nevinovăţia sa”.
Netanyahu a devenit primul şef de guvern israelian care se
confruntă cu o punere sub acuzare, după ce procurorul general Avichai Mandelblit a recomandat aceasta pentru fraudă,
încălcarea încrederii şi luare de mită în trei cazuri separate
de corupţie. Anunţul de joi survine la zi după ce Gantz nu a
reuşit să formeze guvernul în urma alegerilor neconcludente
din septembrie. El a primit mandatul după ce Netanyahu nu
a reuşit să formeze o coaliţie de guvernare.
Tot sâmbătă, într-o conferinţă de presă desfăşurată la Tel
Aviv, Gantz a cerut liderilor partidului lui Netanyahu să fie de
acord cu un guvern de unitate şi cu un premier rotativ, astfel
încât prim-ministrul să îşi poată rezolva problemele legale şi
apoi să îşi reia funcţia. „Voi fi prim-ministru în primii doi
ani”, a spus Gantz. „Dacă va fi achitat, Netanyahu ar putea
să îşi reia după aceea funcţia”.

Gata cu Bibi!

Cere alegeri pentru
funcţia de prim ministru
Ministrul Apărării, Naftali Bennett, intenţionează
să promoveze ideea alegerilor directe pentru
funcţia de premier, independent de recomandările
membrilor parlamentului, în încercarea de a
întrerupe impasul politic actual

Î

n baza planului lui Bennett,
actualul Knesset nu ar urma
să fie dizolvat pentru a pregăti
terenul pentru a treia rundă de
alegeri. Votanţii vor alege numai pentru premierul dorit de
ei.
Preşedintele Şas, Arie Deri, a
propus această idee acum câteva
săptămâni, iar blocul de dreapta
a dezbătut-o în ultimele zile ca
pe o posibilitate ce ar putea preveni organizarea de alegeri.
Asociaţii lui Bennett spun că, până acum, premierul Netanyahu a respins ideea. Totuşi, Bennett intenţionează să
discute din nou pe această temă cu primul ministru şi cu
partenerii săi din blocul de dreapta.
Săptămâna trecută, Bennett a vorbit cu liderul Meretz,
parlamentarul Nitzan Horowitz, şi liderul partidului laburist, Amir Peretz, într-o nouă încercare de a pune capăt
impasului, dar a fost nemulţumit de rezultatele acestor
discuţii.
Atât premierul Benjamin Netanyahu cât şi liderul AlbAlbaştrilor, Benny Gantz, i-au redat preşedintelui Reuven
Rivlin mandatul formării unui nou guvern după ce nici
unul dintre ei nu a reuşit să formeze o coaliţie în 28 de zile.

Mai bine de jumătate din populaţia ţării crede că premierul
Benjamin Netanyahu trebuie să demisioneze după ce a fost pus
sub acuzare, potrivit unui sondaj recent de opinie

C

irca 56% dintre cetățeni au spus
că acuzaţiile de mită, fraudă şi
abuz de putere sunt prea mari
ca Netanyahu să rămână în fruntea guvernului; 35% au spus că el trebuie să
se retragă din funcţie iar 9% au răspuns
că nu ştiu, conform sondajului realizat
de Canal 13 TV.
Dacă s-ar organiza alegeri acum,
Alb-Albaştrii ar obţine cele mai mul-

te locuri, 36 – cu doar două mai
multe decât la scrutinul anterior.
Likud ar obţine 33 locuri, cu unul
mai mult decât la ultimele alegeri,
iar Israel Beytenu ar obţine opt locuri, la fel ca la scrutinul din luna
septembrie.
Blocurile ar rămâne aproape la fel:
blocul de stânga ar primi 57 locuri, iar
dreapta ar avea 55.
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Sondajul a fost realizat pe 749 respondenţi, dintre care 601 au provenit
din sectorul evreiesc iar 148 din sectorul non-evreiesc.
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Ioana TOFF

Și ce facem acum?

A

șa cum probabil ați aflat deja, primul ministru Benjamin Netanyahu
a primit o lovitură politică uriașă.
Procurorul general al Statului, Avichai
Mandelblit, a anunțat că a hotărât să-l
acuze pe premier în instanță în toate cele
trei cazuri de corupție.
Premierul va fi învinovățit de luare de
mită, fraudă și încălcarea încrederii. Este
pentru prima dată în istoria națiunii când
un premier în funcție se confruntă cu
acuzații penale.
Acuzele reprezintă o lovitură grea pentru speranțele lui Netanyahu de a rămâne
în funcție, deși el nu este obligat să demisioneze. Rechizitoriul împotriva primului
ministru Benjamin Netanyahu, care a fost
anunțat joi seară de procurorul general Avichai Mandelblit, nu a fost încă înregistrat
în instanță și, într-adevăr, nu poate fi depus
în curând.
Procedurile legale împotriva primului
ministru nu pot continua până când nu
are loc o audiere pentru a stabili starea
imunității sale. Așa că „procesul” lui Netanyahu va avea loc în mass-media și între
vecinii care vor avea ce să comenteze.
Primul ministru, la fel ca orice alt membru Knesset, nu are imunitate automată
împotriva urmăririi penale, dar are dreptul
să o solicite în termen de 30 de zile de la
primirea anunțului deciziei de a fi urmărit
în justiție.
Dezbaterea cu privire la această solicitare ar trebui să aibă loc într-un Comitet
Knesset, însă „cazul Netanyahu” nu poate
fi prezentat în viitorul apropiat nici unui
parlamentar, din cauza încurcăturii politice în care se află în prezent țara noastră.
Atâta timp cât nu este format un Guvern
și nu există un acord de coaliție, nu se poate mișca nimic în Knesset. Prin urmare,
discuția pe această temă nu va avea loc cel
puțin în următoarele șase luni.
Se poate presupune că anunțul deciziei
de a-l inculpa pe Netanyahu pentru luare
de mită, fraudă și încălcarea încrederii va
declanșa o campanie politică și mass-me-
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dia aprigă care vizează slăbirea încrederii
publicului în actualul premier prin decizia
luată de Mandelblit.
Printre altele, ne putem aștepta și la
diverse scurgeri de informații din dosarele
poliției, pentru a submina veridicitatea și
legitimitatea rechizitoriului, scurgeri care
ar intenționa să arate că decizia procurorului este întemeiată pe o greșeală sau este
părtinitoare.
În același timp, problema trebuie să
ajungă și la Înalta Curte. Instanța va trebui să se ocupe de o multitudine de petiții
împotriva includerii sau excluderii anumitor puncte în rechizitoriu, precum și petiții
care vor încerca să-l înlăture pe Netanyahu
de pe scena politică.
Există un precedent numit „Deri-Pinhasi” - o declarație anterioară a Curții
Supreme, conform căreia un oficial al guvernului inculpat pentru acuzații grave,
trebuie înlăturat din funcție dacă nu demisionează din proprie inițiativă. O astfel
de situație nu se aplică unui prim-ministru
dar, având în vedere faptul că un premier
în funcție nu a fost niciodată supus unei
revizuiri a Înaltei Curți, această problemă
poate să apară.
Mai există un scenariu. Din acest moment, orice membru Knesset, inclusiv
Netanyahu, are la dispoziție 21 de zile să
formeze o coaliție. Înalta Curte poate primi petiții prin care ea solicită președintelui
Reuven Rivlin să refuze să-i permită acest
lucru lui Netanyahu pe motiv că statutul
său juridic s-a schimbat acum.
Alternativ, dacă Netanyahu câștigă cel
de-al treilea tur de scrutin, care este de
așteptat să aibă loc în martie 2020, alte
petiții pot fi depuse la Înalta Curte împotriva premierului, pe motiv că un primministru care are statutul de inculpat, nu
poate forma un guvern.
Scenarii sunt multe iar situația politică
a țării este foarte complicată. Netanyahu
va lupta din răsputeri să-și dovedească
nevinovăția dar și să-și păstreze funcția.
Pentru țară nu va fi ușor.
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Hamasul la răscruce

A

cum două săptămâni, am fost la un pas de un nou
război cu Gaza. Lichidarea liderului terorist Baha Abu
al-Ata a dus la o reacție violentă din Gaza de unde
s-au tras rachete ce puteau lovi Tel Avivul. Poate că Tzahalul
se aștepta la așa ceva dar, pentru cetățenii de rând, ploaia
de rachete care s-a abătut asupra lor, a fost o surpriză total
neplăcută.
Se pare că Hamasul a intenționat ca proiectilele să vizeze
doar comunitățile de frontieră, în timp ce Jihadul Islamic a cerut lansarea unor atacuri masive, fapt care ar fi putut degenera
într-un război total. De aici și decizia forurilor de securitate
israeliene de a pune centrul țării, inclusiv Tel Avivul, în stare
de alertă ridicată.
În timp ce conducătorii din Gaza au cerut formațiunilor
mai mici să le respecte cerințele, Jihadul Islamic a ales să ignore ordinele. Acesta nu a fost un dezacord tactic. A fost o criză
masivă care a relevat în premieră implicarea Iranului în Fâșia
Gaza.
Până nu demult, Hamasul nu luase în considerare politicile
Iranului în Orientul Mijlociu, atât din motive ideologice, cât
și din motive practice. Iranul avea deja un punct de sprijin în
enclavă prin forța militară Al-Quds a Jihadului Islamic, însă
sub superioritatea covârșitoare a Hamasului, agenda iraniană
a fost menținută la minim. Schimbarea a venit în 2017, odată
cu ascensiunea la putere a lui Yahya Sinwar, care a venit din

rândurile aripii militare a grupului și și-a asumat rolul de lider în Gaza. Sinwar a deschis ușa Iranului în primul rând din
motive financiare. Gruparea sa suferea greutăți economice iar
iranienii ofereau numerar, arme și tehnologii noi.
Totuși, a devenit rapid evident că generozitatea iraniană nu
provine dintr-un sentiment de filantropie. Asistența acordată
Hamasului atât în interiorul cât și în afara Fâșiei Gaza, a venit cu un preț. Într-un discurs pronunțat în această toamnă,
Sinwar a mulțumit Iranului pentru sprijinul său generos, dar
a omis să le spună ascultătorilor săi ceea ce Hamas trebuia să
dea în schimb - și anume, o mai mare libertate pentru Jihadul
Islamic, permițând organizației mai mici să crească în forță
și să-i permită acțiuni independente în conflictul cu Israelul.
Pe lângă această dificultate, Hamasul mai are o problemă
cu Egiptul, adevărata „barcă de salvare” pentru Fâșia Gaza.
Guvernul egiptean nu este mulțumit de relația în devenire
dintre Hamas și Iran și va exercita presiuni asupra conducătorilor din Gaza. Recenta izbucnire a luptelor transfrontaliere
a scos în evidență dilema cu care se confruntă Yahya Sinwar,
care trebuie să decidă dacă va permite Jihadului Islamic să
respecte agenda iraniană sau va lucra pentru îmbunătățirea
vieții populației civile de sub conducerea sa.
Israelul deocamdată îi permite Hamasului să decidă următoarea mișcare, dar Orientul Mijlociu va ști în curând ce
direcție a decis să adopte Sinwar.

V. MIREUȚĂ

O

Știri pe scurt

snat Hagai, profesoară la
grădinița din Pardes HanaKarkur, localitate situată în
centrul țării, a dat jos de pe perete o
fotografie a premierului Benjamin
Netanyahu în semn de protest după
anunțul acuzațiilor la adresa premierului. Hagai a spus că ea aruncă fotografia pentru că „nu dorește să renunțe la
valorile ei”.
Educatoarea susține că îi învață
pe copii exact opusul valorilor lui
Netanyahu.
Ca răspuns la comentariile și
acțiunile lui Hagai, ministrul Educației,

Rafi Peretz, a menționat
că „își ia acțiunile foarte
în serios”.
Într-un interviu acordat canalului 13, Hagai a
spus că a decis mai bine să
demisioneze din funcția
sa de la grădiniță, decât
să renunțe la valorile sale.
Extinzându-și raționalitatea pentru
demisia din funcția ei, Hagai a spus că
„a văzut tweet-ul ministrului educației
și i-a salvat întreaga dilemă. Mi-am părăsit slujba astăzi”.
„Un Minister al Educației care vrea
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să mă mustre pentru că nu vreau sămi abandonez valorile... Valorile mele
sunt diferite”, a spus ea. „Nu așa am
fost educat acasă. Nu am nimic personal
împotriva lui Netanyahu. Cred doar că
o persoană cu rechizitorii nu poate da
un exemplu.”
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Hanyieh: „Punerea sub acuzare a lui Netanyahu
«ne ridică moralul»”
Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a analizat punerea sub
acuzare a premierului Benjamin Netanyahu, susţinând că
aceasta „ridică moralul” arabilor palestinieni

A

dresându-se reporterilor din
Rafah, sudul Gazei, Haniyeh,
a susţinut că acuzaţiile de corupţie la adresa lui Netanyahu au fost
un semn de „constanţă sporită” pentru
palestinieni.
Liderul grupării teroriste care controlează Gaza a mai spus că rechizitoriul înseamnă mai multă „rezistenţă,
atât populară cât şi armată.”
Hamas a învins la ultimele alegeri
legislative palestiniene din 2006. Cu
toate acestea, recent, preşedintele Au-

torităţii Palestiniene (AP),
Abu Mazen şi-a reînnoit
angajamentul de a organiza noi alegeri parlamentare.
Mandatul lui Mazen la
preşedinţia AP ar fi trebuit
să expire în 2009 dar a fost
menţinut în lipsa alegerilor.
Pentru a putea organiza alegeri generale, Mazen are nevoie de acordul
Hamasului pentru reluarea controlului asupra Gazei. Hamas s-a opus organizării de alegeri generale în afara

unei reforme ample a instituţiilor AP,
incluzând Consiliul Naţional Palestinian. Hamas cere de asemenea instituirea
unui nou aparat de conducere în care
să fie integraţi reprezentanţii grupărilor
Hamas şi Jihadul Islamic.

Condamnat pe viaţă
Un arab israelian a fost condamnat duminică la închisoare pe
viaţă pentru un atac terorist din Cisiordania în care a înjunghiat
mortal un rabin

C

urtea Districtuală din Lod l-a
condamnat pe
Abed al-Karim Assi în
luna iulie pentru uciderea rabinului Itamar
Ben-Gal pe 5 februarie
2018. S-a mai dispus
ca Assi să plătescă despăgubiri de 258.000
şekeli copiilor lui
Ben-Gal.
La comunicarea deciziei judecătorul Ruth Lorch a menţionat că Assi
„l-a ales pe decedat doar din cauza aspectului său de evreu.” Înainte de a fi
condamnat, Assi le-a spus procurorilor
că a fost ferm hotărât să comită crima,
adăugând: „Voi sunteţi teroriştii, nu
noi.” El a menţionat cazurile de atacuri teroriste comise de evrei împotriva
arabilor. „Voiaţi să stăm liniştiţi şi doar
să ne uităm?” a întrebat el.
Potrivit consemnărilor instanţei,

6

Assi, care şi-a mărturisit crima, a decis să comită atacul terorist şi să
ucidă evrei după o ceartă cu un soldat din Tzahal la o intersecţie de la
periferia aşezării Ariel.
Ulterior în aceeaşi zi,
Assi a cumpărat două
cuţite cu lungimea de
27 centimetri de la un
magazin din Nablus şi
s-a întors în intersecţie unde l-a zărit
pe Ben-Gal într-o staţie de autobuz
știind că e evreu după kippaua purtată
de acesta. Assi s-a apropiat de Ben-Gal
şi l-a înjunghiat în piept şi abdomen,
continuând să-şi urmărească victima
chiar şi când aceasta a încercat să fugă.
Un şofer din zonă a observat cele întâmplate şi l-a lovit pe Assi cu maşina,
făcându-l să fugă. Medicii au încercat
să-l resusciteze pe Ben-Gal dar rabinul
a murit din cauza rănilor suferite.
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Incitare la
terorism

Şeicul Raad Salah, liderul ramurii
nordice a Mişcării Islamice extremiste
a fost condamnat duminică pentru
incitare la terorism de către Curtea de
Magistraţi din Haifa

I

nstanţa l-a condamnat pe Salah pentru
infracţiunea de susţinere a unei asociaţii ilegale, datorită sprijinirii de către
acesta a facţiunii nordice scoase în afara
legilor Mişcării Islamice. Ulterior, instanţa
l-a condamnat pe Salah şi pentru o infracţiune de incitare la terorism. Iniţial, Salah
a refuzat să intre în tribunal după ce susţinătorii săi sosiţi la faţa locului au primit
interdicţie de acces
acolo.
În rândul susţinătorilor care l-au
însoţit pe Salah,
s-au aflat figuri
publice renumite din societatea
arabă, dar şi câţiva
parlamentari din
Lista Arabă Unită.
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Caută gâlceavă
Palestinienii din Cisiordania au declarat marţi „o zi de furie”
în semn de protest faţă de decizia Statelor Unite de a accepta
coloniile israeliene din zonă

S

-a preconizat că demonstraţiile susţinute de Autoritatea
Palestiniană ar putea deveni violente în regiunile
unde sunt staţionate trupe
israeliene.
Secretarul de Stat Mike
Pompeo a repudiat săptămâna trecută o opinie legală a Departamentului
de Stat din 1978 potrivit
căreia coloniile civile din
teritoriile ocupate ar fi „inconsecvente cu legislaţia internaţională.” Declaraţia sa i-a mâniat pe palestinieni
şi a plasat imediat America în dezacord cu alte naţiuni ce se străduiesc
să pună capăt conflictului.
Demonstraţiile au avut loc sub
conducerea liderului Fatah, Mahmoud al-Aloul, cu avizul preşedintelului
palestinian Abu Mazen. Protestele
s-au înscris în doctrina „rezistenţa
populară” caracterizată prin revolte
ce includ aruncarea de pietre şi incendierea de pneuri. „Se estimează
că va fi o zi foarte violentă în Cisiordania” a declarat o sursă importantă
din cadrul Autorității Palestiniene.

„Dacă aceste proteste se vor solda cu
victime în tabăra palestiniană, s-ar
putea ajunge la o escaladare a situaţiei de securitate.”
Cele mai ample demonstraţii au
avut loc la punctul de control Huwara (un punct de control Tzahal de la
una din cele patru ieşiri principale
din Nablus) în mai multe puncte din
oraşul Hebron şi la punctul de control Focus de la intrarea în Ramallah.
Pentru a încuraja participarea la
proteste, AP a decis să le permită încheierea zilei de lucru din instituţiile
de învăţământ la ora 11:30. În acelaşi
scop, unele sindicate din Cisiordania
şi-au declarat şi ele intenţia de a încheia ziua de lucru la orele amiezii.

Ușa în nas
Directorul regional al organizației
„Human Rights Watch” din Israel,
Omar Shakir, a promis că își va păstra
funcția și va continua să administreze
sucursala HRW din Israel chiar și după
ce a fost deportat din Israel

O

mar Shakir, care a condus
operațiunile organizației din Israel încă din octombrie 2016, a fost
expulzat luni din țară, pentru sprijinul său
oferit mișcării anti-Israel - „Boicott, Divestment and Sanctions” (BDS).
La începutul acestei luni, Curtea Supremă
israeliană a confirmat decizia unei instanțe
inferioare care permite Ministerului de Interne să respingă cererea lui Shakir de extindere a vizelor de reședință și de muncă.
În acest sens, instanța a respins recursul lui Shakir împotriva deciziei instanței
inferioare.
Ministerul de Interne a citat legea BDS
din Israel din 2017, care împuternicește statul să refuze intrarea cetățenilor care susțin
în mod deschis boicoturile anti-Israel.

A forțat trecerea
O femeie a fost împuşcată şi a murit ulterior de pe urma rănilor
suferite, după ce a trecut în viteză pe la un punct de control din
portul Ashdod

P

otrivit poliţiei, gărzile au deschis
focul asupra femeii care a refuzat
să oprească maşina la un control
de securitate situat la intrarea în complexul portuar.
Din relatările presei, a reieşit că
gărzile au deschis focul de teamă că incidentul ar fi un atac terorist. Femeia
al cărei nume nu a fost făcut public,

a fost dusă în stare critică la spitalul
Assuta din Ashdod, unde a murit ulterior din cauza rănilor suferite, potrivit
autorităţilor.
Nu e clar de ce femeia a refuzat să
oprească la punctul de control. Poliţia
a declarat că a exclus ipoteza ca incidentul să fi fost de natură teroristă.
Conform relatărilor presei, feme-
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ia avea 24 ani şi era din regiunea Beit
Shemesh. Portul Ashdod e unul din cele
trei terminale principale de transport
maritim din ţară.
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Tableta zilei
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Mult timp...

Sinestezia

inestezia este starea biologică în care un om care aude,
simte gustul sau mirosul sunetelor. Aceste stări de colaborare simultană a simțurilor face ca sinesteticul, la
audierea unei simfonii, să vadă culorile ei, sau la auzul unei
doine, poate să-i deseneze culorile, realizând o frumoasă pictură în acuarele. Mulți artiști sinesteziști ale căror picturi au
devenit celebre și s-au vândut cu milioane de dolari, nu au
făcut decât să picteze ceea ce au văzut.
Cuvântul sinestezie vine din limba greacă și înseamnă:
„Senzații concomitente”. În loc de a percepe o senzație, ei
percep două în mod concomitent. Din moment ce avem 5
senzații: vederea, auzul, gustul, tactul și mirosul, combinațiile
pot fi numeroase. Cele mai comune, însă, sunt vederea culorilor la auzul sunetelor, numerelor, formelor geometrice.
Un foarte cunoscut sinestezist a fost scriitorul Vladimir
Nabokov care prezenta sinestezia de vedere a culorilor. Fiecare literă pe care o auzea, avea o anumită culoare, deci auzea
culorile. Întâmplarea a făcut ca soția sa și fiul său să posede
aceeași abilitate sau deviație, dar fiecare dintre cei trei vedea
litera respectivă în culori diferite. Faptul că fiul avea un tată
și o mamă sinestezici, a făcut să i se transmită ereditar acest
fenomen.
Și asta deși studii făcute pe gemeni identici au demonstrat că unul dintre gemeni poate prezenta sinestezie iar al
doilea nu.
Iată cum povestește întâmplarea scriitorul Nabokov
însuși: „Am descoperit într-o bună zi că și fiul meu vede culorile sunetelor pe care le aude. Ne-am așezat și am verificat
ce anume culoare vedem amândoi la auzul literei respective,
pentru a constata că fiecare vedea litera în culori diferite
unul de altul. Ceea ce eu vedeam în culoarea roz, el o vedea
în albastru. Când desenam ce vedeam, rezultau combinații
de culori uneori foarte interesante dar diferite.
Enzimele provocate de anumite gene care intervin în intimitatea producerii culorii în creier, fac ca pictura în acuarele
care a rezultat, să conțină combinații armonioase, plăcute
ochiului.
Un sinestezist intervievat de Medical News Today a povestit cum, ascultând muzica la radio, a văzut o panoramă de
forme mișcând în aer, fiecare instrument având culoarea sa
specifică; oboiul era indigo, pianul - roșu foarte strălucitor,
și celelalte instrumente ca niște cuburi plutind în aer.
Cum se decelează sinestezia?
La întrebarea câte cifre 5 sunt diferite în tabloul A, orice
om răspunde după 2 minute, în timp ce sinestezistul răs-
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punde după 10 secunde, deoarece cifrele 2 din tabloul b
(însemnate mai gros) apar în culori și sunt detectate imediat
de sinesteziști.

Cât de comună este sinestezia?
O nepoată căreia i-am povestit că scriu o tabletă despre
sinestezie, m-a întrebat ce este sinestezia? Mi-a povestit că
ea prezintă dintotdeauna acest fenomen dar a crezut că este
un fenomen normal, comun la toți oamenii. Cercetători de
la Universitatea Massachusetts din Boston sugerează pe baza
datelor statistice obținute de ei că, la fiecare 5000 de oameni,
o persoană prezintă o formă de sinestezie. Iar Universitatea
din Sussex din Anglia consideră că sinestezia există la 1%
din populație.
Cauzele sinesteziei
Deviația apare în cursul dezvoltării sistemului nervos care
crează asociații sinaptice, care nu reprezintă o patologie ci o
capacItate în plus în cadrul procesului de a percepe mediul
înconjurător. La un anumit sinestezic, litera A va fi totdeauna de culoare albastră și niciodată de altă culoare. Și numărul
5 va fi totdeauna de culoare albă și niciodată de altă culoare.
Același scriitor, Nabokov, care era fluent în câteva limbi,
raporta în fiecare limbă culori diferite dar totdeauna aceeași
culoare în aceeași limbă.
Cum afectează viața sinestezia?
Sinestezia poate contribui la o mai bună memorie și la o
mai mare perspicacitate în descifrarea fizionomiilor cunoscute. Nenumărați pictori celebri au fost sinesteziști; printre
ei se numără Chagal și Kandinsky.
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UE: Politica vizavi
de „colonii” rămâne
neschimbată

Cel mai amplu
eveniment despre
antisemitism

Zeci de lideri ai lumii vor asista la cea mai mare
reuniune destinată combaterii antisemitismului, care
va avea loc în Ierusalim la 23 ianuarie 2020

Federica Mogherini, înalta reprezentantă
a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe
şi Politică de Securitate a reacţionat la
declaraţia secretarului de stat american,
Mike Pompeo, potrivit căreia coloniile din
Yehuda şi Shomron nu contravin legislaţiei
internaţionale

P

reşedintele
Reuven Rivlin a declarat miercurea treoziţia Uniunii Europene vizavi de politica aşecută că al cincilea
zărilor israeliene pe teritoriul palestinian ocupat
Forum Mondial pe
e clară şi rămâne neschimbată: toată activitatea
tema Holocaustudin colonii e ilegală conform legislaţiei internaţionale
lui – „Să ne aminşi erodează viabilitatea soluţiei bistatale şi perspectiva
tim Holocaustul,
unei păci durabile, după cum s-a reafirmat în Rezolucombaterea antiseţia Consiliului de Securitate ONU 2334” a precizat
mitismului” - va
Mogherini. „UE face apel către Israel să înceteze toată
coincide cu a 75-a
activitatea legată de colonii, în concordanţă cu obligaaniversare a eliberării lagărului morţii de la Auschwitz – Birkenau
ţiile sale ca putere de ocupaţie” a adăugat ea. „UE va
din Polonia şi Ziua Comemorăii Holocaustului.
susţine în continuare reluarea unui proces semnificaLuând cuvântul la o conferinţă de presă de la reşedinţa pretiv în direcţia unei soluţii bistatale negociate, singura
şedintelui din Ierusalim pentru marcarea anunţului preliminar
modalitate realistă şi viabilă de realizare a aspiraţiilor
lansării oficiale a evenimentului, Rivlin a spus că circa 30 şefi de
legitime ale ambelor părţi” a conchis comunicatul.
state vor asista la forumul de la Centrul Mondial al Comemorării
Holocaustului Yad Vashem.
Lui Rivlin i s-au alăturat Ministrul de Externe Israel Katz, Preşedintele Centrului Yad Vashem, Avner Shalev şi Preşedintele Fundaţiei
Mondiale Forumul Holocaustului,
Regele Abdullah al Iordaniei a declarat vineri că relațiile sale cu Israel
Dr. Moshe Kantor. Preşedintele rus
Vladimir Putin, preşedintele fran- sunt mai rele ca oricând, parțial din cauza problemelor interne cu Israelul
cez Emmanuel Macron şi preşeegele a declarat acest
a susținut că „în fiecare an
dinţii Germaniei, Italiei şi Austriei
lucru la o reuniune a
pierdem [din cauza indecizisunt printre cei care şi-au confirInstitutului Washing
ei]; devine mult mai complex
mat deja participarea.
ton pentru Politica Orienși mai dificil pentru israelieni
Rivlin a spus că evenimentul tului Apropiat organizată
și palestinieni să progreseze.”
va fi o adunare „aparte” dedicată la New York. El a adăugat:
Abdullah a elogiat public
ameninţării reprezentate de antise- „Sperăm că Israelul își va
și sărutat pământul din Nahamitism şi predării ştafetei comemo- putea decide viitorul, fie în
rayim, cunoscut drept Baqura
rării Holocaustului către „genera- săptămânile următoare, fie
în Iordania, la începutul lunii
ţiile care vor trăi într-o lume fără în lunile viitoare.” Dacă nu
noiembrie după ce a insistat
supravieţuitori.”
vom putea rezolva problema
ca Israelul să predea teritoriul
Conferinţa va avea loc pe fondul israeliano-palestiniană”, a spus el, „Israelul conform înțelegerii din cadrul Tratatului de
înteţirii incidentelor antisemite din nu va putea deveni cu adevărat o parte din Pace din 1994. Fermierii israelieni ce dețin
lume, incluzând profanarea cimiti- Orientul Mijlociu”. Menționând că soluția terenuri pe teritoriul actual al Iordaniei vor
relor evreieşti şi a atacurilor fizice alternativă a celor două state, unul pentru avea nevoie de viză pentru a intra pe ele.
asupra evreilor identificabili după societatea evreiască din Israel și altul pen- Legile ce guvernează pe aceste pământuri
veşminte.
tru palestinieni e „mult mai rea”, regele vor fi legi iordaniene.

P

Regele Abdullah: Relațiile cu
Israelul mai rele ca oricând

R
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Rezolvare doar în instanță
Duminică, liderul partidului Israel Beitenu, Avigdor
Liberman, a declarat că nu va susține imunitatea
parlamentară a premierului implicat în acuzații de
corupție

„

Prim-ministrul a spus că
nu are nevoie de imunitate și că nu va face apel
la Knesset pentru a o cere”,
a declarat Liberman la o
conferință de presă specială.
„Dar, după părerea mea,
orice încercare de a rezolva
problema juridică în altă
parte - inclusiv în Knesset prin primirea imunității, ar fi o încălcare a încrederii publicului
israelian în sistemul politic”, a adăugat el. „Singurul loc pentru
ca acesta să fie soluționată este instanța”.
Cu toate acestea, Liberman declară că dorește ca premierul să
nu fie găsit vinovat și să iasă din aceste probleme legale „alb ca
zăpada”.
Liberman, spre deosebire de mulți alții din politica israeliană,
nu i-a cerut public lui Netanyahu să demisioneze. „Deocamdată,
el trebuie să continue ca premier, atâta timp cât nu se organizează
alegeri noi și nu a fost ales nimeni”, a spus el.
Politicianul de 61 de ani a mai declarat că, în acest moment,
evitarea unei a treia runde de alegeri este aproape imposibilă. „Ne
îndreptăm către alegeri cu ochii larg deschiși”, a spus Liberman.
„Liderii de partid și-au epuizat posibilitățile de a preveni aceste noi alegeri.” Liderul Israel Beitenu a mai declarat că speră în
continuare că președintele Reuven Rivlin va face presiuni asupra
liderilor de partid pentru a ajunge la un acord de ultimă oră pentru
a preveni noi alegeri.

Petiţie la tribunal

Mişcarea pentru un guvern de calitate din
Israel a transmis duminică prima petiţie către
Înalta Curte de Justiţie prin care se cere ca
premierul Benjamin Netanyahu să fie obligat
să demisioneze în lumina deciziei procurorului
general de a-l pune sub acuzare pentru mită,
fraudă şi abuz de putere

P

etiţia a fost depusă datorită
gravităţii actelor atribuite premierului în rechizitoriu
şi a faptului că „e de
aşteptat ca impedimentul grav pentru
îndatoririle sale din
minister să provoace o scădere a încrederii populaţiei
în autorităţile din guvern, în corectitudinea activităţii
sale şi în puritatea sa.”
În moţiune se menţionează că petiţia e în concordanţă cu decizia instanţei şi practicile constituţionale
cristalizate în ultimii 25 ani.
Moţiunea din petiţie cere ca Netanyahu să demisioneze din funcţia de premier şi să acţioneze conform
deciziei instanţei în cazul Ministrului Aryeh Deri şi al
Ministrului Adjunct Pinhasi prin îndepărtarea sa din
funcţia de ministru. În plus, mişcarea cere ca instanţa
să dispună numirea de către guvernul israelian a unui
vice prim-ministru din rândul miniştrilor.
Alternativ mişcarea îi cere premierului să declare că
se va retrage temporar în baza Legii Fundamentale. În
caz contrar, mişcarea susţine că procurorul general va
trebui să-i ordone să-şi declare demisia imediată.

Nu valorează
un milion de dolari?
Văduva spionului israelian Eli Cohen, Nadia Cohen, a spus că a
apelat la şeful agenţiei Mossad, Yossi Cohen pentru a afla de ce
Mossad a refuzat să dea un milion de dolari pentru localizarea
rămăşiţelor pământeşti ale răposatului ei soţ

„

Nu valorează preţul pe care ar
trebui să-l plătească?” a întrebat
Nadia.
„Le-am cerut autorităților să clarifice
despre ce e vorba” a continuat Nadia.
„Dacă e adevărat, mi-am pierdut toată
încrederea. Nu ştiu dacă acest bărbat

10

minte sau nu.”
Potrivit unei ştiri difuzate duminică, sirianul Khalid al-Hafidh stabilit
în Noua Zeelandă care susţine că e fiul vulgării locului unde se află rămăşiţele
fostului preşedinte sirian Amin al-Hafiz spionului israelian Eli Cohen.
„Sunt fiul singurei persoane de pe
a spus că Mossad a refuzat să-i plăteasplanetă
care ştie unde sunt
că un milion de dolari în schimbul di-
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Transportul public de Șabat
lansat în Tel Aviv
Tel Avivul a lansat vineri după-amiază un program de
transport public, oferind servicii de transport cu autobuzul
pentru locuitorii din oraș și împrejurimi în timpul Șabatului

S

ute de călători au profitat de noua
inițiativă, care a fost introdusă în
ciuda opoziției puternice față de
astfel de programe din partea ultraortodocșilor din Israel.
Inițiativa intitulată „Ne deplasăm în
weekend-uri” include șase rute de autobuz din Tel Aviv și către suburbiile
Ramat Gan, Ramat Hasharon, Givatayim, Holon și Kiryat Ono. Rutele ce
acoperă circa 300 kilometri în total și
includ 500 stații de autobuz nu intră
cu preponderență în cartierele ortodoxe.
Microbuzele cu 19 locuri au început
să circule pe noile rute de la începerea
Șabatului după ora 4 p.m. până sâmbătă
îngropate
rămăşiţele” a declarat el pentru Newshub într-un
interviu relatat de
Ynet.
„Colaboram cu
Serviciile Secrete din
Noua Zeelandă în
cooperare cu Mossad
pentru a ajuta la găsirea rămăşiţelor spionului israelian Eli
Cohen” a spus el.
Al-Hafidh a declarat pentru Newshub că e dispus să
împărtăşească aceste
informaţii gratuit
pentru a-i aduce familiei Cohen pacea
mult-aşteptată deşi
corespondenţa trecută dintre el şi Mossad
arată că al-Hafidh a
insistat să primească
banii.

seara, cu o pauză între orele 3 a.m.
și 9 a.m. sâmbătă dimineața. În
primele săptămâni ale programului, serviciul va fi gratuit pentru
toți pasagerii. Orașul Tel Aviv va prelua
2,6 milioane $ din cele 3,6 milioane $
costuri de operare pentru primul an.
Primele ore ale inițiativei au adus
grupuri mari de pasageri în stațiile din
Tel Aviv, unii dintre ei nereușind să urce
în microbuzele deja pline. Municipalitatea din Tel Aviv a declarat că va suplimenta numărul de microbuze și că
acestea vor efectua curse mai frecvente.
Inițial mașinile erau programate să sosească din 30 în 30 minute pe fiecare

linie.
Recent și alte orașe și-au anunțat
intenția de a asigura transport public în
zilele de sâmbătă, inclusiv Ramat Gan și
Ganei Tikva. La începutul acestui an a
fost lansată o linie de autobuze gratuite
în zilele de sâmbătă în nordul orașului
Tveria.
Printre orașele care doresc să se alăture proiectului în al doilea val din ianuarie se numără: Hod Hasharon, Herzliya,
Rishon Lezion, Bat Yam și Kfar Saba.

Vrea alegeri anticipate
Rivalul premierului Netanyahu, parlamentarul Likud Gideon Saar, a cerut oficial
duminică organizarea de către partidul de guvernământ a unor alegeri primare
anticipate în încercarea de a-l detrona pe liderul Israelului în cazul în care în
ţară se va organiza un al treilea scrutin de vot

S

peranţele lui Netanyahu de a-şi păstra funcţia au suferit joi o grea
lovitură după ce Procurorul
General Avichai Mandelblit
şi-a anunţat decizia de a-l
pune sub acuzare pe premier
pentru mită, fraudă şi abuz
de putere în cele trei anchete
de corupţie în care e implicat politicianul care conduce
ţara de mai bine de un deceniu.
„Catalogarea sa drept tentativă de lovitură de stat e iresponsabilă şi calcă în picioare
sistemele statului” a spus Saar referindu-se la
remarcile făcute de Netanyahu într-un discurs
înflăcărat ţinut la scurt timp după anunţarea
acuzaţiilor. „Netanyahu nu va reuşi să formeze
un guvern. Trebuie să recurgem la alegeri an-
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ticipate în următoarele 21
zile” a spus el.
Preşedintele Comitetului Central Likud, Haim
Katz a spus sâmbătă că
parlamentarii Likud care
vor să candideze împotriva
lui Netanyahu la conducerea partidului ar trebui
să o poată face dând undă
verde scrutinului de alegere

a premierului.
După ce Netanyahu şi liderul Alb-Albaştrilor, Benny Gantz, nu au reuşit să formeze
un nou guvern în urma alegerilor din 17 septembrie, preşedintele Reuven Rivlin a anunţat
joi începutului unei perioade de 21 zile în care
61 parlamentari ar putea recomanda oricărui
membru să treacă la formarea unui.
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Stop violenței!

Scene de coșmar în Europa

Ample demonstraţii au avut loc la Paris şi
Roma pentru stoparea violenţei domestice
în Franţa şi Italia

Scene terifiante au fost întâlnite în Franţa, dar şi în
Italia, unde a plouat abundent şi s-au produs inundaţii

U

Î

n capitala Franţei, mii de femei au mărşăluit, unele
însoţite de partenerii lor, pentru a cere guvernului
să intervină pentru a opri violenţele la care sunt
supuse reprezentantele sexului frumos.
Chiar şi preşedintele Emmanuel Macron a calificat
acest flagel cu care se confruntă societatea, drept o ruşine pentru Franţa.
O mare de steaguri și pancarte mov, cu mesaje împotriva violențelor la care sunt supuse femeile, a inundat
centrul Parisului, de la Piața Republicii până la Opera
Națională.
Activiștii pentru drepturile femeilor spun că numai
în acest an 130 de femei din Franța au fost ucise de către
partenerii lor bărbați. De asemenea, femeile cer și un
control mai strict al abuzurilor sexuale.
Guvernul de la Roma a aprobat un buget de 12 milioane de euro pentru copiii ai căror mame au fost ucise
în acte de violență domestică. Banii vor fi folosiți pentru
finanțarea școlarizării și pentru controale medicale.

nsprezece departamente
din sud-estul
Franţei au fost plasate
sub stare de alertă. De
asemenea, vântul suflă
cu aproape 100 de kilometri pe oră şi provoacă mari probleme
în zona mediteraneană.
În nordul Italiei au fost emise alerte de cod roşu, după ce mai
multe localităţi au fost inundate.
Autorităţile franceze au decretat stare de urgenţă în mai multe
oraşe din sud, printre care Cannes şi Nisa, din cauza ploilor şi a
vântului puternic. Furtuna, de o violenţă ieşită din comun, a perturbat şi traficul aerian pe aeroportul din Nisa. Circulaţia pe mai
multe şosele şi drumuri naţionale a fost blocată de inundaţii. Mii
de oameni au fost alertaţi şi mulţi au fost nevoiţi să îşi părăsească
locuinţele şi să se adăpostească în locuri sigure.
Pompierii francezi au intervenit cu bărci cu motor pentru salvarea sinistraţilor din casele înconjurate de ape. În unele regiuni
au fost înregistrate uşoare alunecări de teren şi au fost şi copaci
prăbuşiţi din cauza vântului puternic.
În Italia, ploile au făcut ravagii în nordul ţării, unde şoselele
au fost acoperite de apă. Magazine şi locuinţe au fost inundate
şi unii oameni au făcut eforturi disperate pentru a scoate apa din
case. Printre clădirile afectate a fost şi una în care se află un centru
de votare pentru alegerile prezidenţiale din România. Oficialii
români, ajutaţi de cei italieni, au luat măsuri pentru mutarea
secţiei din Savona într-o locaţie sigură.

O nouă candidatură
Fostul primar al New Yorkului Michael Bloomberg intră în
cursa pentru alegerile primare democrate privind desemnarea
candidatului la prezidențialele de anul viitor
„Candidez la preşedinţie pentru a-l
învinge pe Donald Trump şi a reconstrui America”, a scris miliardarul în
vârstă de 77 de ani duminică pe site-ul
său de internet. „Nu ne putem permite
încă patru ani de acţiuni necugetate şi
lipsite de etică ale preşedintelui Trump.
El reprezintă o ameninţare existenţială
pentru ţara noastră şi valorile noastre.
Dacă va câştiga un alt mandat, este posi-
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bil să nu ne putem recupera niciodată
din daune”, avertizează el.
„Cred că setul meu unic de experienţe în afaceri, guvernare şi filantropie îmi va permite să câştig şi să
conduc”, a mai spus Bloomberg. În
plus, declaraţia subliniază că Bloomberg
nu va accepta donaţii şi că îşi va finanţa
personal campania.
Michael Bloomberg, 77 de ani, pa-
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tron-fondator al agenţiei de informaţii
financiare care-i poartă numele este considerat de revista Forbes al 9-lea cel mai
bogat om din lume cu o avere estimată
la 50 de miliarde de dolari.
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Scandal în Brazilia
Parchetul din Rio de Janeiro a anunţat sâmbătă
că a deschis o nouă anchetă împotriva fiului cel
mare al preşedintelui Jair Bolsonaro, Flavio,
acuzat că a plătit „angajaţi fantomă” pentru a
deturna bani publici

A

ncheta a fost
deschisă pentru
„pagubă administrativă legată de angajarea unor lucrători
fantomă care nu ar fi
ocupat niciun post în
cadrul cabinetului” lui
Flavio Bolsonaro.
Fiul preşedintelui,
în vârstă de 38 de ani,
este senator. Faptele invocate se referă la perioada în care acesta era
deputat regional al statului
Rio.
La începutul acestui
an, imediat după ce Jair
Bolsonaro a preluat funcţia de şef al statului, un
alt scandal în care a fost
implicat fiul său Flavio
i-a afectat acestuia imaginea, în condiţiile în care
una din promisiunile din
campania electorală a vizat
eradicarea corupţiei.

Flavio Bolsonaro

Agenţia guvernamentală responsabilă cu monitorizarea tranzacţiilor
financiare, COAF, a atras
atenţia în decembrie asupra unor „tranzacţii atipice”, în valoare totală de 1.2
milioane de reali (aproximativ 270.000 de euro)
în 2016 şi 2017 în contul
fostului său şofer, Fabricio
José de Queiroz, sumă care
nu corespunde veniturilor
declarate de acesta.

Iranul se înarmează
În ultimele zile, Iranul a efectuat un test al noului
său sistem de apărare împotriva rachetelor în
condiții operaționale

T

estele au inclus tragerea
în direct a unei
varietăți de rachete.
În plus, militarii au
practicat tratarea mai
multor scenarii ale
unui atac împotriva
Iranului, de la infiltrarea aeronavelor individuale, la adunarea informațiilor, până la
atacuri la scară largă ale forțelor aeriene străine.
În timpul exercițiului, iranienii au folosit pentru prima
dată sistemul de apărare anti-rachetă Khordad 15, sol-aer, o
rachetă fabricată pe plan local, care a fost prezentată presei în
urmă cu câteva luni. Potrivit iranienilor, sistemul este capabil
să detecteze avioane de vânătoare, rachete de croazieră și vehicule aeriene fără pilot pe o distanță de 150 km și să le blocheze
de la distanțe de aproximativ 120 km.
Iranienii au anunțat, de asemenea, că acest sistem este capabil să intercepteze aeronavele pe o rază de 45 km, iar rachetele Sayyid pot fi atașate la acesta, permițând interceptarea
aeronavelor de la o distanță de 150-200 km. Presa iraniană a
arătat că tabloul și-a exersat capacitățile împotriva avioanelor
de luptă ale Forțelor Aeriene Iraniene, inclusiv aeronavele F-14
și MiG 29.
Iranul are un sistem extins de apărare a aerului, care este
considerat un domeniu independent. Există aproximativ 150
de baterii vechi anti-rachetă în paralel cu altele noi. Recent, au
apărut zvonuri conform cărora Iranul a inițiat contacte pentru
a cumpăra baterii anti-rachetă S-400 avansate din Rusia.

Ofensivă militară turcă

Cel puţin zece persoane au fost ucise şi alte 25 rănite sâmbătă în
explozia unei maşini capcană într-o localitate din nordul Siriei,
zonă aflată de luna trecută sub controlul forţelor proturce
Explozia a provocat importante
distrugeri pe artera principală din Tal
Abyad, conform înregistrărilor video
postate pe reţelele de socializare.
Acest oraş se află în centrul zonei
unde s-a concentrat ofensiva lansată în
octombrie de Turcia, care afirma că vrea
să-şi securizeze frontiera cu Siria şi să-i
alunge pe combatanţii kurzi din YPG
(Unităţile de Protecţie a Poporului).

Ministrul turc al apărării i-a acuzat pe militanţii YPG că ar fi în spatele atacului de sâmbătă, în timp ce
un purtător de cuvânt al Forţelor
Democratice Siriene (FDS), cu componentă dominantă kurdă, a atribuit
miliţiilor pro-Ankara responsabilitatea
atentatului.
Acest sector din Tal Abyad este scena
unor atacuri de când Turcia şi-a lansat
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ofensiva militară la începutul lunii trecute şi a preluat controlul asupra unei fâşii
cu o lungime de 120 de km şi o lăţime de
30 km dincolo de frontiera sa, în dauna
forţelor kurde din Siria.
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Sărbătoarea
scriitorilor

Asociația Scriitorilor Israelieni de
Limbă Română a susținut la Tel Aviv
la sala Beit Leonardo un eveniment de
aniversare a academicianului prof. dr.
Jean Askenasy. În prezența unui public
numeros, evenimentul a fost un prilej
de sărbătoare dar și de lansare a celei
mai recente cărți, „Gazeta Academică”,
semnată de stimatul om de știință

Loto salvează vieți

În cele 600 de chioșcuri Loto din Israel vor fi instalate
defibrilatoare. Demersul e destinat reducerii
deceselor provocate de infarct

F

„Sărbătorim astăzi un prieten drag și pe membrul de onoare al Asociației noastre. Pentru noi,
scriitorii, este o onoare să-l avem în rândurile
noastre pe emeritul om de știință. Este membru
de onoare al Academiei Române și al Academiei
Spaniole, a tratat mii de bolnavi și a salvat mii
de vieți iar în fața lui atât omul obișnuit, cât și
președintele unei țări (și credeți-mă a tratat zeci

iecare defibrilator va fi
montat pe exteriorul cabinei pentru a permite
utilizarea echipamentului la
orice oră şi va avea conexiune
cu linia telefonică de urgenţă a centrului Magen David
Adom (MDA), 101.
Cetățenii care asistă la un
episod de stop cardiac, vor fi
îndrumaţi de personalul liniei de urgenţă MDA la cel mai
apropiat defibrilator şi vor primi
instrucţiuni de utilizare a echipamentului pentru a-l menţine în
viaţă pe pacient până la sosirea
paramedicilor. Loteria Naţională
Israeliană a investit 5 milioane de
şekeli în echipamentele ce vor fi in-

stalate pe tot teritoriul ţării.
Inițiativele similare din SUA,
Austria şi Franţa au demonstrat
că, folosirea defibrilatoarelor ca
prim răspuns în caz de stop cardiac, îmbunătăţeşte semnficativ
şansele pacienţilor de a-şi recăpăta
cunoştinţa.

Cafenele noi în Israel
Lanţul englezesc de cafenele Prêt á Manger este pregătit
să cucerească piața din Israel

de mari personalități de-a lungul carierei) au primit același tratament. Acesta este dr. Askenasy,
omul care a scris peste 17 cărți în câteva limbi și
sute de articole științifice care au devenit obiect
de studiu și biblii pentru tinerii studenți”, a spus
moderatorul serii, Dragoș Nelersa.

La eveniment au participat numeroase
personalități alături de un public entuziast care
a vrut să asiste la serbarea dr. Jean Askenasy.
Vom prezenta un material detaliat săptămâna
viitoare.
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rêt á Manger e un lanţ
de localuri
care servesc cafele şi sandvişuri cu
peste 500 filiale în
lume. Lanţul, care
activează în SUA,
Europa, China,
Hong Kong, Dubai şi Singapore,
are vânzări anuale de milioane de
dolari.
Prêt á Manger are rafturi de
autoservire cu hrană caldă şi frigidere din care clienţii își iau singuri produsele dorite şi merg la
casieri doar pentru a plăti.
Cel mai mare lanţ de restaurante din Israel, Café Café are
15 mărci. Cifra sa anuală de afaceri e de 200 milioane şekeli şi

•

foloseşte un model de francize
cu 300 puncte de vânzare. În ultimele luni Café Café a analizat
posibilitatea cooperării cu Starbucks, competitorul Prêt á Manger, dar negocierile au eşuat şi se
pare că lanţul Café Café are mai
multă încredere în formatul Prêt
á Manger.
Prêt á Manger a fost achiziţionată pe suma de 1,5 miliarde
dolari de către familia Reimann
din Germania.
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Dobânzi reduse

În zbor spre Londra

Tel Avivul a fost încoronat de către British Airways drept una
dintre cele mai populare destinaţii de vacanţă în 2020, alături
de insulele Seychelles, Maldive, Durban din Africa de Sud şi
Marrakesh din Maroc, după cum a declarat directorul comercial
internaţional al liniei aeriene, Andrew Brem

B

rem a vizitat Israelul la
inaugurarea unui nou
avion Airbus A350-1000
pe ruta Tel Aviv-Londra. Avionul a fost introdus în ultimele
luni în cursele aeriene ale operatorului British Airways, iar ruta
Tel-Aviv – Londra e una din
primele pe care noul avion va
efectua curse zilnice, potrivit unui
comunicat dat de British Ariways.
Noua clasă Buisness Suite de la
bordul avionului oferă locuri Club
Suite, concepute ca nişte cuşete
personale clasa business, fiecare cu
o uşă culisantă şi scaune complet extensibile, ecrane de tip touch screen,
masă de luat cina şi un sistem de
divertisment, după cum s-a precizat
în comunicat.
Decizia British Airways de a introduce noul avion pe ruta din Israel

„e o expresie a încrederii companiei
în Israel şi demonstrează angajamentul pe termen lung al companiei British Airways pe această piaţă
importantă” a declarat Brem la conferinţa de presă din Tel Aviv.
El a adăugat că British Airways
care îşi aniversează centenarul, e
cel mai longeviv operator aerian
din Israel – activând încă din 1932,
dinaintea întemeierii statului. În
prezent, compania are 10 curse săptămânale spre Tel Aviv în sezonul
estival şi 14 iarna.

Bank Israel va reduce săptămâna
viitoare dobânzile pentru prima oară
în ultimii circa cinci ani ca reacție la
întărirea șekelului care a contribuit
la aducerea inflației aproape de zero

Z

ece din cei 16 economiști intervievați
de Reuters au spus că factorii de decizie vor reduce rata dobânzii de
referință ILINR=ECI cu 15 puncte de bază
până la 0,1% luni la ora 4 PM la anunțarea
deciziei luate. Ceilalți șase economiști cred că
Banca Israelului va menține rata de referință
la 0,25%.
După un salt surprinzător de la 0,1% în
luna noiembrie a anului trecut, comitetul de
politică monetară (MPC) a lăsat dobânda de
intervenție nemodificată în următoarele sale
șapte ședințe, ultima ținută pe 7 octombrie.
Ultia reducere a dobânzilor de către MPC
a avut loc
în februarie
2015, cu 15
puncte de
bază până la
0,1% -- unde
a staționat
până acum
un an.

Cel mai sexy bărbat din Israel?
Un reporter TV a primit mii de mesaje de la telespectatorii care
l-au catalogat ca cel mai sexy bărbat din Israel în urma unui
incident din timpul unei transmisiuni în direct

I

sraelul a avut parte de câteva zile
foarte agitate săptămâna trecută
când sute de rachete au fost trase
de organizaţia palestiniană Jihadul Islamic, majoritatea înspre sudul ţării.
Înconjurat de pericole, reporterul Steinman a ajuns pe primele pagini ale ziarelor, din cauza unei întâmplări dintr-o
transmisiune în direct în care Steinman
a izbucnit în râs.
Reporterul a explicat că un bărbat
din Sderot s-a ţinut după el toată ziua
pentru a fi filmat şi că, în timp ce prezenta pe scurt evenimentele zilei pentru

ştirile de seară, bărbatul respectiv a
reuşit să intre în cadrul camerei de
filmat, moment în care el a izbucnit
în râs.
Episodul a fost amplu difuzat
pe reţelele de socializare iar publicul
feminin nu s-a putut abţine să nu
remarce aspectul de vedetă de filme
al reporterului şi hohotul lui de râs.
O femeie a postat pe Facebook: „A
căzut o rachetă în faţa casei mele; cum
pot lua legătura cu Tamir Steinman?”
În legătură cu admiraţia puternică
de care se bucură din partea publicului
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feminin, Steinman a declarat: „Am o
soţie uimitoare şi tratăm subiectul cu
zâmbete. Uneori, e un pic stânjenitor,
dar întotdeauna e distractiv”.
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Expoziție la București

Klaus Iohannis:
„Este cea mai
categorică victorie
obținută vreodată
împotriva PSD”

Imagini ale vechiului Ierusalim din secolele XV-XIX
vor fi expuse, între 28 noiembrie şi 15 decembrie, la
Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi din Bucureşti

Klaus Iohannis, candidatul PNL care s-a
clasat pe primul loc în cel de-al doilea tur
al alegerilor prezidențiale din România, cu
66,5% din voturi, a spus că victoria sa la
alegeri este „cea mai categorică obținută
vreodată împotriva PSD”
„România a câștigat. România modernă, România
europeană, România normală a câștigat astăzi. Românii
au fost eroii zilei de azi, au venit într-un număr impresionant să voteze, e cel mai important câștig pe ziua de
astăzi. O mențiune specială pentru românii din diaspora
care au mers în număr extraordinar de mare la vot”, a
spus Iohannis.
„E o victorie importantă victoria de azi, e cea mai
categorică victorie obținută vreodată împotriva PSD.
Primesc această victorie cu bucurie, cu mulțumire, cu
modestie și cu încredere în România”, a adăugat el.

Autoritatea Română Electorală Permanentă a prezentat rezultatele provizorii ale turului doi al alegerilor
prezidențiale, care s-a desfășurat duminică, 24 noiembrie 2019. Pe primul loc s-a clasat detașat Klaus Iohannis, care a obținut un al doilea mandat de președinte,
pentru următorii cinci ani. Prezența la vot în primul
tur de scrutin a fost una ridicată la nivel național iar în
cele 830 de secții din diaspora, Klaus a obținut un scor
covârșitor: 93, 97% față de Viorica Dăncilă - 6,03 %.
De aici, Klaus Iohannis a primit 797.125 de voturi
favorabile (din cele 848.733 valabil exprimate).
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pt litografii realizate în secolul XX după unele dintre
cele mai cunoscute hărţi şi vederi ale Ierusalimului şi
ale Ţării Sfinte, datând din secolul al XV-lea până în
secolul al XIX-lea, stau la baza expoziţiei.
Colecţia a aparţinut lui Valeriu Georgescu, ambasadorul României în Israel între 1965 şi 1970, şi a fost donată anul acesta
muzeului de fiica lui, Livia Popescu-Tăriceanu.
Pe lângă litografiile donate, expoziţia prezintă şi câteva portrete ale unora dintre autorii vechilor hărţi şi vederi ale Ierusalimului. Portretele au fost realizate de Marcel Aciocoiţei, artist
plastic şi conservator la Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii
Vechi. Expunerea este completată de o proiecţie cu detalii ale
uneia dintre hărţi.
„Donaţii recente. Imagini ale vechiului Ierusalim” va fi deschisă pe 28 noiembrie, la ora 18.00.
Valeriu Georgescu a fost diplomat între anii 1964 şi 1991,
ministru plenipotenţiar şi primul ambasador al României în Israel (1965-1970). Colecţia de litografii după hărţi ale vechiului
Ierusalim a fost cadoul de bun rămas primit la încheierea misiunii sale de peste 6 ani în Israel din partea prim-ministrului în
funcţie, Golda Meir. Hărţile au devenit, mai târziu, un cadou
pentru fiica sa.
Expoziţia se bazează pe o cercetare realizată de Ioana Zamfir,
muzeograf, cu sprijinul Universităţii din Bucureşti.

NESTEMATE POETICE
culese de Ady Covaliu

Fidelitate
de Maria Iarchi Leon
Sunt aproape, nu mă vezi.
Voi fi depărtare, să mă contempli.
Sau strigăt, să mă auzi.
În sanctuarul iubirii, vestală.
Flăcări sacre, amintirile ard.
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Opinii controversate
Uniunea Europeană
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis săptămâna aceasta că produsele
fabricate în Iudeea și Samaria
nu pot fi etichetate „fabricate
în Israel”, impunând schimbarea etichetelor în toate cele
28 de state membre ale UE.
Înainte de pronunțare,
UE nu considerase obligatorie o asemenea etichetare, dar
acum va fi o cerință, iar Uniunea poate lansa proceduri
legale împotriva oricărui stat
care nu se conformează.
Nu se poate nega faptul că
Uniunea Europeană se angajează într-un dublu standard
față de Israel. Nu se solicită

asemenea etichete discriminatorii pentru produsele fabricate în regiunile disputate
din Kurdistanul ocupat de
Siria, Irak sau Turcia, sau din
Uiguria, Kashmir, Transnistria, Mali s.a.m.d.
În timp ce jihadiștii trimit peste 400 rachete în Israel, UE este ocupată cu etichetele Israelului... Acțiunea
UE a venit în aceeași săptămână în care Iranul a reluat îmbogățirea uraniului la
centrala nucleară subterană
Fordow. Ce caută armatele
Europei în Afganistan? Iudeea și Samaria sunt legate
istoric de poporul evreu, mai
curând decât Afganistanul de

Bianca MARCOVICI

O

Roșii turcești
sau israeliene?

e m i s i u n e de
l a o re l e d e
dimineață de
la televiziunea israeliană
m-a pus pe gânduri. Se
spune că roșiile cu codiță
verde sunt tratate cu chimicale să ajungă la noi
de la turci; mai apoi sunt
amestecate cu roșiile
produse de agricultorii
israelieni și vândute în
supermarchet-uri fără să
se spună provenința lor.
Mai mult, sunt lăudate roșiile noastre și ni se cere să
boicotăm roșiile lui Erdogan! Oare de ce suntem extrem
de supărați când mărfurile noastre israeliene sunt boicotate în străinătate când și noi procedăm la fel, atrăgând
atenția cumpărătorilor asupra țării respective, alunecând
spre politică?

popoarele Europei...
Civilizata Europă!

Alegerile din România
Departe de mine gândul
de a mă amesteca în opiniile
electoratului din Dacia Felix. Dar mă intrigă campania
Mass Mediei române contra
d-nei Viorica Dăncilă (ca și
campania anti Bibi din Mass
Media Țării Sfinte).
Am înțeles că d-na Dăncilă
a urmat eminentul liceu Mihai
Viteazul din Ploiești, (unde
a învățat fiul meu și am fost
și eu profesor). D-na Viorica
Dăncilă a absolvit (ca și mine
de altfel), Institutul de Petrol
și Gaze din Ploiești, unde am
fost și conferențiar o vreme...
Presa bucureșteană o califică în mod absurd pe această
doamnă ca analfabetă.. Dacă
ar fi adevărat, ar însemna că
și eu sunt analfabet...
Personal, am realizat un
număr important de invenții
în utilaj petrolifer si industria
militară. Dacă citiți numai
ceea ce am scris în prezenta
publicaţie, sper că nu pot fi
considerat analfabet!
Dată fiind similaritatea
studiilor noastre, nu pot fi de
acord cu ipoteza denigratoare că d-na Viorica Dăncilă ar
fi analfabetă! Ca și 25% din
electoratul Daciei Felix...

nu! (Rak lo Bibi!).
Liderii partidelor amintite
nu au precizat ce vor face cu
economia țării, discrepanțele
sociale, prețurile locuințelor,
relațiile cu țările arabe,
situația din Gaza s.a.m.d. O
singură promisiune - „Numai
Bibi nu!” (Rak lo Bibi)
Dar guvernarea premierului Benjamin Netaniahu a
adus țării o economie înfloritoare: un șekel puternic, o
inflație minimă, o rată minimă a șomajului, un export
maximal de high-tech și armament, o activitate intensă a
aeroportului Nat Bag, numeroase autostrăzi, o cale ferată
rapidă spre Ierusalim, etc. În
relațiile internaționale, Bibi
și-a atras prietenia conducătorilor Statelor Unite, a Rusiei, a Chinei, a Indiei și, nu de
mult, a țărilor arabe din Golf.
În consecință, jumătate
din cetățenii țării și mult peste 60% din populația evreiască, creștină și druză au votat
pentru Benjamin Netaniahu.
Dosarele penale anti-Bibi
trenează de ani din cauza unor
dovezi concludente... Se folosesc fără succes așa numiții
„martori ai statului”care
speră să-și reducă pedeapsa
prin mărturii defăimătoare
... Bibi se declara, de altfel,
nevinovat...

*

Din păcate, în ultimul
Alegerile din
timp am fost internat mai
Țara Sfântă
mult prin spitale. Dar nu am
Partidele israeliene așa zise văzut nicăieri multitudinea
de centru-stânga și-au axat de „bolnavi de pe coridoare”
propaganda electorală pe o așa cum este acreditată sistesingură lozincă: Numai Bibi matic la TV.
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Trădare și răsplată

S

ă fie clar că SUA este țara
cea mai bună și devotată
prietenă a statului Israel, încă de la ziua înființării
și până în prezent. Este adevărat că nu toți președinții
acestui stat au fost prietenoși
în aceeași măsură.
Relațiile dintre țări sunt
bazate pe interese reciproce
care deviază în concordanță
cu schimbările politice
internaționale; din acest motiv, sunt urcușuri și coborâșuri
în toate relațiile dintre țările
de pe glob.
Trebuie luat în considerație
că sunt cazuri în care problemele politice interne au
o influență primară asupra
guvernului în relațiile sale externe și nimic nu este static și
permanent.
Și președinții SUA decid
asupra intereselor din acea perioadă și, ca atare, își schimbă
conduita față de diferite țări.
Unii politicieni susțin

că președinții SUA au trădat lideri politici din țări cu
care aveau relații cordiale,
fără a clipi din ochi; această
schimbare de interese este
văzută de cei în cauză CA O
TRĂDARE.
Statele Unite, fiind o țară
cu interese internaționale globale, are tot dreptul să decidă
o virare de 180 grade, situație
care poate duce la pericole de
securitate a țărilor implicate.
SUA a activat în acest domeniu împotriva intereselor
țărilor europene și apoi s-a
mirat de replica lor împotriva
ei.
Doresc să amintesc că în
anul 1956, președintele Egiptului a decis să naționalizeze
canalul Suez. Acesta era o proprietate economică a Franței
și a Marii Britaniei. Egiptul
nu s-a gândit să declare că va
pregăti un program economic
prin care proprietarii canalului să fie despăgubiți parțial.

Guvernele Marii Britaniei
și Franței au organizat o invazie militară în Egipt pentru
a-și redobândi „bunul furat” –
Canalul Suez. Egiptul a apelat
la ajutorul Uniunii Sovietice,
care a trimis o flotă militară
pentru a ajuta armata egipteană. Președintele SUA, în loc să
sprijine acțiunile aliaților din
trecut (Anglia și Franța) s-a
alăturat flotei sovietice, fapt
care a dus la eșuarea acțiunii
militare franco-engleze.
Această acțiune a SUA a
fost văzută de toate țările europene CA UNA DINTRE
CELE MAI MARI TRĂDĂRI efectuate de Statele
Unite, al cărui președinte era
genralul Eisenhauer.
O altă trădare esențială,
este cea împotriva șahului
persan și ușurarea înrădăcinării dictaturii persane musulmane din prezent, care a devenit centrul politic ce tinde la
reînvierea Imperiului persan

din antichitate, cu ajutorul
armamentului nuclear, cât și
organizarea și subvenționarea
terorismului împotriva țărilor
din Levant. Nu se mai limitează numai la această regiune, ci își întinde brațele în
Europa și Asia-Iranul declară
că va acționa pentru nimicirea
statului Israel .
Din întâmplare, perfidele
țări ale Uniunii Europene nu
au auzit nimic despre aceste
amenințări, precum nu au auzit în anii 1930 amenințările
fasciste de a ucide toți evreii.
Se poate numi această conduită altfel decât TRĂDARE?
Cele scrise mai sus se referă la trădarea SUA față de
locuitorii kurzi din nordul
Siriei, care sunt în pericol de
a fi nimiciți de armata turcă.
Nu este secret că dictatorul
Turciei tinde și el să reînvie
Imperiul Otoman, ucigând
cât mai mulți oameni care se
împotrivesc acestui masacru.

Triumf pentru președintele pragmatic
al României, Klaus Iohannis
După ce Klaus Iohannis a câştigat un nou mandat
de preşedinte al României, cu două treimi din
voturi, un nou început adevărat pentru ţară pare
mai prielnic ca oricând

A

tmosferă de înmormântare la sediul
central al aşa-zişilor
social-democraţi de la PSD,
a căror candidată Viorica
Dăncilă a pierdut turul doi
al prezidenţialelor. Tovarăşii

18

privesc deprimaţi în camerele
de luat vederi. Ca şi cum ar fi
înţeles că acest eşec electoral
fulminant a fost ultima lopată cu pământ scoasă din mormântul politic care s-a deschis
pentru a înghiţi acest partid
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postcomunist. Odihnească-se
în pace, ar fi tentaţi probabil
să spună criticii acestuia.
Voci critice s-au auzit inclusiv din propriile rânduri
ale social-democraţilor, care
au acuzat conducerea actuală
că şi-ar fi însuşit partidul şi
l-ar fi condus pe acest drum al
pierzaniei. Criticile sunt adresate camarilei fostului şef al
PSD, Liviu Dragnea, aflat în

prezent în închisoare pentru
abuz în serviciu, şi marionetei
sale Viorica Dăncilă. Ea a fost
şefă a guvernului şi a preluat şi conducerea partidului
după condamnarea şi arestarea mentorului ei Dragnea.
Guvernul ei a căzut în urmă
cu câteva săptămâni, după ce
vechi tovarăşi de drum i-au

continuarea în pagina 31
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Televiziunea - o sărbătoare internațională

entru a sărbători „TELEVIZIUNEA” din zilele noastre, ar trebui să aruncăm o privire retrospectivă și să răsfoim miile de pagini pe
care cercetătorii le-au scris de-a lungul
aproape a 150 de ani. Televiziunea, care
ne aduce între zidurile particulare vești
multiple, printr-o simplă apăsare pe
„buton magic”, ne crează stări sufletești,
învățându-ne „lecția multiplă a vieții”,
purtându-ne pe aripile infinite într-un
zbor continuu prin imensitatea infinită
a științelor, a literaturii și a artelor.
Televiziunea descoperă în fața
privirilor noastre țări și continente,
civilizații, dar și putrefacțiile, impedimentele de care omenirea secolului
nostru se lovește, modalitatea de a ne
realiza sau de a ne deschide ochii spre
ceea ce nu cunoaștem.
Cutia dreptunghiulară care cuprinde
unul din pereții centrali ai spațiului privat, a devenit uneori „prietenul-sfătuitorul-deschizătorul de orizonturi fără
margini al familiei.
Nume pe care mulți dintre noi nu le
cunoaștem precum Joseph May (1873);
G.R. Carey, Constantin Senlecq (1879);
Paul Nipkow descoperitorul unui disc
cu găuri mici, care prin învârtire „citea”
imaginile linie cu linie. Aceștia nici nu
visau în acele timpuri rolul contribuției
lor științifice care va duce la descoperirea prin punerea în aplicare și dezvoltarea incontestabilă a „lădiței cu uimitoarele surprize” - Televiziunea”. Lunga și
infinita cărare – uneori plină de surprize
chiar pentru oamenii de știință, cercetători și colaboratori din diverse domenii
– e întregită de nume celebre precum
Boris Rosing-Petersburg – care a pus la
punct PRIMUL sistem de televiziune
(1907-1911).
Bunicii și părinții acestei superbe
„lăzi cu minuni” sunt numeroși, căci
fiecare a adăugat de-a lungul anilor noi
căi, sisteme de transmisie și recepție,
emițătoare de unde cu imagini, de la

cele mai simple până la ceea ce noi, contemporanii, le vizionăm astăzi.
Răsfoind dosarele pe ale căror mii de
pagini stau înscrise calcule, desene, imagini, cei dornici-interesați pot descoperi
cât de migăloase, dar nu mai puțin de
interesante au fost fiecare din analizele
fizice, optice, mecanice a lungului lanț
de încercări. Secolul XX – prin britanicul John Baird și mai apoi prin Vladimir Zworykin (1927) care pune la
punct iconoscopul, aparat al camerelor
electronice – pășește spre o apropiată
trasmisiune, pe care peste puțini ani o
va realiza BAIRD la BBC. Televizorul
lui Baird a funcționat din 1929-1937 .
Momentul TELEVIZIUNII ELECTRONICE își spune cuvântul mai întâi
în Marea Britanie – odată cu înființarea
BBC, iar după trei ani este introdusă în
Statele Unite ale Americii.
În România, primele cercetări în
ceea ce privește transmisia la distanță
a imaginilor apare în 1924. Fizicianul George D. Cristescu publică prima lucrare despre Televiziune numită
„Problemele televiziunii”. În 1937 (30
oct.), ing.Christescu Muscele prezintă o
instalație de Televiziune Mecanică.
Cel dintâi post de Televiziune începe să funcționeze peste câteva zile la
București, „Emisiuni experimentale”.
Prima emisiune de Televiziune din România, care se aproprie de conceptul actual al înțelegerii unei emisiuni, a fost
realizat în 1937 la Facultatea de Științe
București.
Anul 1953 este un an important
pentru începutul Televiziunii din România. Primul emițător alb-negru a fost
realizat de prof. Al. Spătaru. Prima emisiune televizată s-a realizat la 21 august
1955 și televiziunea a început să emită
la 31 decembrie 1956 într-un Studio
improvizat la Floreasca.
Televiziunea în Israel a început în
luna martie 1966, în cadrul Televiziunii educative. Pe parcursul anilor, s-au
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dezvoltat emisiunile, având în vedere
necesitățile și motivele tehnologice și
culturale. În ziua de 2 martie 1968 au
început transmisiunile pe T.V Israel.
Baza economică au fost abonamentele
Radio și Televiziune, precum și Fondul
Rotschild. Timp de 20 de ani, a fost singurul post de emisiune T.V. din Israel.
Încasările au fost realizate din reclame.
În 1989 a început activitatea a două
societăți T.V pe cabluri. Apoi, a intrat în
funcție T.V.1 - primul defileu (3 octombrie 1986) și apoi defileul 2 la 4 noiembrie 1993 în cadrul defileului național.
Ambele defileuri au funcționat pe bază
de cabluri subterane prin metoda PAL
B/G.
În 1980, a început colaborarea cu
Radio Galei Țahal. Televiziunea Educativă a fost transmisă din Studiourile
deschise ale căror prezentatori au fost
Kobi Meidan și Erez Thal. Defileul I
și-a început funcționarea în 16 iunie
1994, iar defileul comercial în 1993.
Istoria transmisiunilor televiziunii
cunoaște o evoluție rapidă datorită unor
evenimente istorice precum operaținea
militară „PACEA” din Galil, apoi „O
seară nouă”- transmise de T.V. Educativă; pe data de 3 noiembrie încep transmisiunile Stației „23”- stația casei; În
anul 1983, încep emisiunile colorate;
de asemeni cunosc o evoluție rapidă
emisiunile comice „Spălarea creierului”
(Nicui Roș) „LUL”, „POP”.
Din 1987 suntem martorii dezvoltării transmisiunilor pe Canalul X!; canalul 2; canalul X”.
Ne permitem să menționăm apariția
unor emisiuni ilegale de pe unele vapoare care au poposit în portul Așdod
precum „Odelia” și chiar canale pirat
ale televiziunii prin cabluri.
Societăți precum „Selko”, „Partner”
„Sting” „NEANT T.V.” sunt proprietarii unor emisiuni, ceea ce dovedește
că Televiziunea s-a impus în viața
populației ca un element activ.
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Zbor și cazare

M

ulte dintre companiile de zbor low cost au
ajuns la concluzia că este mai
rentabil să ofere pasagerilor și
cazare. În acest sens, societatea EasyJet din Marea Britanie, care operează o serie de
zboruri și în Israel, a anunțat
că intenționează să deschidă
trei hoteluri în Tel Aviv.
Grupul englez a semnat
un acord de franciză exclusivă

pentru 20 de ani cu Easymalon Ltd pentru a sprijini dezvoltarea brandului în Tel Aviv.
Compania spune că acordul
include dezvoltarea a trei hoteluri în locații de prim rang
din oraș, cu un total de 667
de camere. Este de așteptat ca
hotelurile să se deschidă până
la sfârșitul anului 2022.
Până acum, compania de
zbor low-cost EasyJet operează 39 de hoteluri cu 3.672 de
camere în 31 de orașe din 10
țări.

B

Construcții noi

locurile turn au început
să crească ca ciupercile
după ploaie în Tel Aviv. Un
nou proiect de anvergură a
fost anunțat de compania
Electra care va ridica două

20

blocuri de câte 40 de etaje.
Construcțiile vor fi situate în
cartierul Sarona, la intersecția
dintre strada HaArbaa și strada Leonardo da Vinci. Parterul și primul etaj vor avea
7.000 de metri pătrați de
spații comerciale.
Utilizarea principală a proiectului va consta în 140.000
de metri pătrați de birouri.
Fiecare clădire va avea, de
asemenea, 50 de apartamente. De asemenea, proiectul
va avea o parcare subterană cu șase etaje, un
club sportiv, o piscină,
o sală de spectacole și o
piață publică.
Lucrările la proiect
sunt programate să
înceapă în noiembrie
2019 și să fie finalizate în termen de cinci
ani. Arhitectul Avner Yashar
a proiectat întreaga lucrare.

tă pe o străduță lăturalnică
al cărei portbagaj a fost, spre
surpriza polițiștilor, plin cu
portofele și telefoane. Prins
asupra faptului, hoțul și-a recunoscut vina.
Suspectul este arestat la
secția de poliție din Haifa
și își așteaptă sentința de la
Curtea Magistraților. Bunurile furate au fost recuperate și
returnate proprietarilor.

S

Mic cutremur

ăptămâna trecută un cutremur de 3,4 grade pe
scara Richter a lovit nordul
Israelului. Epicentrul cutremurului, care nu a provocat
Hoțul a fost prins
victime sau pagube materiale,
ai mulți cetățeni din s-a aflat la 10 kilometri nord
Haifa s-au plâns la de oraşul Tveria.
Potrivit specialistului în
poliție că li s-a furat portofelul sau telefonul mobil. În
special oameni în vârstă au
depus reclamații că li s-a subtilizat portofelul în timp ce se
aflau în cartierul Hadar.
Poliția din Haifa a desemnat o serie de agenți sub
acoperire care să patruleze pe
străzile orașului și să-i prindă pe infractori. Astfel, a
fost arestat luni un cetățean seismologie Rob Avi de la
în vârstă de 42 de ani care a Universitatea Ben-Gurion
fost prins în timp ce buzu- din Negev, deşi cutremurul
nărea un bătrân. Polițistul a nu a fost puternic, el demonavut prezență de spirit și nu strează că Valea Marelui Rift
l-a arestat ime- (marginea plăcii tectonice
diat pe tâlhar care se întinde în paralel cu
și l-a urmărit Râul Iordan) e activă şi că un
să vadă unde cutremur devastator ar putea
își duce prada. provoca pagube uriaşe în viiHoțul avea o torul apropiat.
Avni a spus că Israelul e
mașină parca-

M
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lovit de un cutremur
de proporţii la intervale de aproximativ 100
ani şi că ultimul cutremur major s-a produs
pe 11 iulie 1927. A
fost un eveniment devastator ce a provocat
nenumărate pagube şi
a ucis sute de oameni pe Valea
Iordanului.
Epicentrul cutremurului
s-a situat la nord de Marea
Moartă, de-a lungul Văii Marelui Rift. „Se estimează în
linii mari că o dată la 100 ani
în rift au loc cutremure devastatoare” a spus Avni care a
precizat că un astfel de eveniment ar avea acum un impact
catastrofal ce ar putea fi amplificat de o serie de factori.
„Guvernul estimează că
bilanțul morţilor s-ar situa
undeva la 7.000” a spus el.
„Depinde de locul şi momentul producerii sale. Dacă de
exemplu ar avea loc de „Ziua
Independenţei”, când majoritatea populaţiei e afară, numărul victimelor ar fi relativ
mic. Însă dacă s-ar întâmpla înaintea zorilor, pe timp de iarnă,
când mai toţi suntem
în pat, ar fi mult mai
multe decese. Ar trebui să ne îngrijoreze
clădirile construite în
anii �60 şi �70 care nu
sunt consolidate corespunzător pentru
astfel de cazuri”.

Primul hotel
în Maale Adumim

A

utoritatea Funciară a
publicat o ofertă de construcţie a primului hotel ridicat vreodată în colonia Maale Adumim din Cisiordania,
după cum relata purtătorul de
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cuvânt al oraşului.
Oraşul Maale Adumim
numără peste 38.300 locuitori şi e situat în afara Ierusalimului şi a Şoselei 1, pe ruta
spre Marea Moartă, rezervaţia
naturală Ein Gedi, Kineret şi
Eilat. Oraşul speră că prezenţa hotelului va valorifica poziţia sa geografică.
Maale Adumim va deveni astfel un centru strategic
pentru turiştii străini, după
cum speră primarul oraşului,
Benny Kashriel. Prin adăugarea hotelului, „priveliştile
uimitoare ale oraşului şi apropierea sa de importantele destinaţii turistice din Israel vor
transforma cu siguranţă Maale Adumim într-un oraş cen-

tral pe harta turismului din
Israel” a declarat Kashriel.
Se estimează că hotelul cu
suprafaţa de 3.000 mp va avea
cel mult şase etaje. Antreprenorii au fost invitaţi să depună propuneri de construire a
hotelului care se va afla pe o
proprietate de sub auspiciile Custodelui Proprietăţilor
Abandonate din subordinea
Tzahal.
Politicienii de dreapta au
făcut presiuni pentru anexarea oraşului Maale Adumim
înaintea oricărui aranjament
cu palestinienii sau înaintea
publicării planului de pace
al preşedintelui american
Donald Trump pentru soluţionarea conflictului israeliano-palestinian. Premierul

Benjamin Netanyahu a promis că, dacă îşi va menţine
mandatul, va aplica suveranitatea tuturor comunităţilor evreieşti din Yehuda şi
Shomron, incluzând Maale
Adumim.

de știri. Filmuleţul
arată o poliţistă ce
trage în direcţia
unui palestinian
ce se îndepărta
de ea mergând cu
mâinile ridicate.
Atins de glonţ,
palestinianul a
L-a împuşcat în spate căzut la pământ,
pentru „a se amuza“ ţipând de durere.
Imaginile au provocat reacţii
poliţistă israeliană a furioase din partea comunifost inculpată pentru tăţii palestiniene, care acuză
agresiune şi folosirea în mod din nou țara noastră de „ură“
necorespunzător a armei din şi „rasism“.
dotare după ce a tras un glonţ
de cauciuc în spatele unui
Doi copii ucişi în
palestinian.
incendiu în Netanya
Potrivit unui comunicat al
Ministerului Justiţiei, poliţista în chestiune l-a
oi fraţi în vârstă de 3 şi
împuşcat pe cerespectiv 5 ani au fost
tăţeanul palesti- ucişi vineri după izbucnirea
nian pentru „a se unui incendiu într-o locuinamuza“ împreună ţă particulară din Netanya.
cu alţi doi colegi Părinţii celor doi şi alţi patru
şi a adus astfel copii au fost răniţi uşor.
„atingeri la demPrima sesizare legată de
nitatea“ victimei. incendiu a fost primită de
Fapta sa datează Magen David Adom la ora
din mai 2018, 3:48 pm. Paramedicii MDA
fiind comisă de faţă cu alţi sosiţi la faţa locului au acordoi colegi. În plus, poliţista, dat îngrijiri victimelor salvate
demisă deja, este acuzată că din apartament, inclusiv celor
a încercat să obstrucţioneze doi copii care au fost evacujustiţia prin distrugerea unor aţi la spitalul Laniado din
probe şi minţirea anchetatori- Netanya şi la spitalul Meir
lor. Ancheta a fost deschisă la din Kfar Saba, unde doctorii
începutul lunii curente, după le-au declarat decesul. Potridifuzarea unui filmuleţ cu vit raportului medical, copiii
acest caz de către Canalul 13 au suferit arsuri şi au inhalat
fum.
Părinţii copiilor în vârstă
de aproximativ 40 ani şi
alţi patru copii cu vârste
cuprinse între
2 şi 6 ani au
fost de asemenea evacuaţi
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în stare moderată la spitalul
Laniado.
Paramedicul MDA Asaf
Tapuhi a declarat: „Pompierii au salvat din apartamentul
în flăcări doi copii inconştienţi ce sufereau de pe urma
arsurilor şi a fumului inhalat.
Am aplicat imediat manevre
avansate de resuscitare care
au inclus medicamentaţie şi
masaje cardiace şi i-am evacuat în stare critică în timp
ce continuam să le aplicăm
manevrele de resuscitare, la
spitalele Meir şi Laniado.”
Tapuhi a adăugat că „din
apartament au mai fost salvaţi un bărbat şi o femeie care
sufereau de pe urma fumului
inhalat şi care au fost trataţi
cu oxigen, fiind apoi evacuaţi în stare stabilă la Spitalul
Laniado.”

O nouă tragedie

U

n copilaș de doi ani a
decedat duminică la o
grădiniță din Haifa. Se presupune că micuțul s-a sufocat fiind prins între perdelele
centrului și a fost dus la spitalul Rambam din oraș, unde a
fost pronunțat decesul.
Poliția a reținut cinci
angajați ai grădiniței pentru
interogări după incident.
Grădinița instalase sâmbătă draperii lungi până la
podea. Copilul se pare că s-a
jucat cu șnurul draperiei care
i s-a înfășurat în jurul gâtului,
sufocându-l.
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10 euro pentru a comemora
Parlamentul olandez a cea de-a 300-a aniversare a
votat oprirea fondurilor de nașterii principalului gândiajutor acordate Autorității tor evreu din secolul al XVIIIPalestiniene pentru plățile că- lea, Gaonul din Vilna.
Născut în 1720 sub nutre teroriștii închiși în Israel și
mele de Elijah ben Solomon
familiile lor.
Olandezii au emis o Zalman, Gaonul din Vilna a
declarație prin care și-au ex- fost un judecător evreu proeprimat obiecția de a acorda minent și liderul principal al
finanțări continue AP, când Misnagdim, o mișcare hasio parte din ajutor este aloca- dică din estul Europei. Prin
tă teroriștilor „care comit acte comentariile sale despre Talcriminale de omor”, a decla- mud și alte texte, a devenit
una dintre cele mai cunoscute
rat presa.
și mai influente
Premierul Netanyahu îl găzduiește
figuri din studiul
pe omologul său olandez, Mark Rutte,
rabinic.
la Ierusalim
Moneda va fi
lansată în al doilea trimestru al
anului 2020 și
va fi primul euro
care va prezenta
și o inscripție în
Această mișcare vine la o zi
ebraică.
după ce parlamentul olandez
Fața monedei va purta
a adoptat o moțiune care crisimbolul evreilor lituanieni
tica o recentă hotărâre a Uni(Litvaks) - o menora stilizată
unii Europene conform căreia
care reprezintă identificarea
țările UE trebuie să identifice
comunității, de la domnia
pe etichetele lor produsele fasecolului al XIV-lea a lui
bricate în așezările israeliene.
Gediminas, Marele Duce al
Moțiunea acuză decizia
UE ca fiind una discriminatorie împotriva Israelului și
spune că aceleași standarde
trebuie aplicate și altor țări
din lume.
Liderul „Noii Drepte”,
Ayelet Shaked, a lăudat decizia, scriind pe internet că,
„este foarte îmbucurător
să vezi că părți din ce în ce
mai mari din Europa se lămuresc în ceea ce privește
relațiile cu palestinienii și
refuză să finanțeze indirect
terorismul.”
STOPSTOPSTOP

STOPSTOPSTOP

Banca
Lituaniei
intenționează să emită o
nouă monedă colectabilă de
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Lituaniei. Deasupra acesteia se află
denumirea de 10
€, iar mai jos este
inscripția LIETUVA (însemnând
„Lituania” în limba
locală), anul eliberării (2020).
Moneda este încercuită cu inscripția „Anul
Gaonului din Vilna și Istoria
evreilor din Lituania” în lituaniană și ebraică, precum
și numărul 5780 - anul din
calendarul evreiesc care corespunde anului 2020.
Spatele monedei poartă
două semne: litera în formă
de coroană ebraică Shin ()ש
care în gematrie (care atribuie
o valoare numerică literelor)
reprezintă numărul 300, pentru a comemora cea de-a 300a aniversare a nașterii sale și
 הגר”א- un acronim pentru
„Ha Gaon Rabbi Elyahu”,
care înseamnă „Geniul Rabin
Elijah”.
STOPSTOPSTOP

Președintele Reuven Rivlin a invitat-o duminică la
Ierusalim pe Liliana Segre,
o politiciană italiană evreică,
supraviețuitoare a Holocaustului, care este victima antisemitismului în propria țară.
Rivlin i-a scris senatoarei
Segre, care a supraviețuit lagărului de la Auschwitz, un
mesaj de susținere adresat
„tinerei” de 89 de ani, după
ce aceasta a dezvăluit că se
confruntă zilnic cu sute de
atacuri antisemite și că i-a
fost chiar desemnată o escortă de poliție din cauza
amenințărilor.
„Am fost îngrozit să aud că,
pentru a vă asigura siguranța,
s-a decis să vi se atribuie pază
specială”, a scris Rivlin. „Din

Federica Mogherini

păcate, ceea ce vi se întâmplă
este un alt exemplu de realitate cu care poporul evreu se
confruntă astăzi în Europa”.
Ca răspuns la dezvăluirile
că este supusă la sute de atacuri pe social media în fiecare
zi, Liliana Segre a cerut crearea unei comisii parlamentare
în parlamentul italian, comisie care să combată ura, rasismul și antisemitismul. Parlamentul a aprobat moțiunea
ei, dar fără voturile partidelor
de dreapta ale Italiei.
STOPSTOPSTOP

Asociația care a trimis prima navetă spațială privată pe
lună în aprilie, urmează să trimită alta până în 2022.
Kofir Damari, cofondatorul SpaceIL, a declarat că a
doua tentativă ar costa chiar
mai puțin decât bugetul
inițial de 100 de milioane de
dolari pentru a dezvolta Beresheet-ul inițial.
„A doua încercare va dura
aproximativ trei ani și va fi
semnificativ mai ieftină decât primul proiect - costând
aproximativ 80 de milioane
de dolari”, a spus Damari.
„În primul rând, pentru că
avem deja experiența proiectului precedent și în al doilea
rând, pentru că am învățat
din greșelile trecutului.”
Eșecurile tehnice care au
dus la accident au fost deja
identificate și cercetate în săptămânile care au urmat aselenizării pe suprafața lunară.
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Lucruri mai puțin cunoscute
din viața unor oameni mari

rantz Schubert, mereu mă întorc
la el, mereu îmi amintesc încă ceva
despre viața acestui neasemuit
compozitor care a trăit atât de puțin,
dar a lăsat atât de mult omenirii. Eu îl
cunosc de la vârsta de un an. Nu fabulez,
este adevărat, chiar dacă pe atunci nu
știam încă cine sunt eu însămi. Mama
mea însă avea o mică pacoste de adormit în pătuțul cu gratii. Îi cânta pentru
asta un cântecel despre un pom de tei
care creștea lângă fântâna din fața porții.
Apoi se ridica pentru a ieși în vârful picioarelor, convinsă că „fata doarme”. Nu
ajungea însă până la ușă, fiindcă se și
auzea strigată: „Weiter, der Baum!”
Peste vreo 20 de ani abia, am înțeles
că acel cântec de leagăn era un superb
lied compus de Schubert. L-am îndrăgit
pentru toate zilele vieții mele și încă îl
iubesc. Dar nu despre mine va fi vorba în
următoarele rânduri, ci despre anumite
amănunte pe care încă nu le știam despre
compozitorul atât de apropiat sufletului
meu.
De pildă, Schubert nu avea niciodată
posibilitatea să-și cumpere un pian. Avea
însă prieteni, care îl invitau să compună
la pianul lor. Textele pentru lieduri și le
alegea dintre poeziile marilor poeți ale
vremii, de pildă Goethe. Cu o ocazie,
tânărul Schubert a încercat să se prezinte
marelui poet, pentru a-i arăta partiturile cu niște lieduri compuse pe textele
acestuia. Goethe însă, a respins această
conversație cu un necunoscut, fără a cere
amănunte. Peste ani, lumea intelectuală
din Viena s-a întrunit la o seară muzicală organizată în memoria defunctului
compozitor Frantz Schubert. Era prezent
și marele poet Goethe care, încântat de
muzica audiată, și-a exprimat satisfacția,
punând întrebări despre compozitor.
Unul dintre prietenii lui Schubert i-a
răspuns că este vorba despre „același tânăr cu care dumnealui a refuzat să vor-

bească cu ceva timp în urmă. I s-a împlinit dorința lui Schubert de a fi apreciat
de către poetul Goethe, dar cu o întârziere regretabilă. Precum se întâmplă de
obicei în viață, când bucuriile vin, dar
mult prea târziu.

U

*

n alt mare compozitor al secolului VIII-IX, denumit „părintele
simfoniei”, a fost Franz Yoseph
Haydn. S-a născut la 31.03.1732 întrun sat din Austria și a părăsit lumea
noastră în 31 mai 1805, lăsând în urma
sa o operă bogată și un renume de deschizător de drumuri în lumea muzicală.
În copilăria sa, și-a evidențiat talentul
spre arta muzicală, activând intens în corul bisericii rurale. Dirijorul corului a
remarcat muzicalitatea copilului și vocea
sa deosebită de contratenor. Doar împărăteasa Austriei, fiind în trecere prin
satul de baștină al viitorului compozitor,
dorind să-i asculte pe micii cântăreți, a
fost contrariată de glasul special al lui
Haydn,care I s-a părut total nepotrivit
pentru un cor de copii. La cererea ei,
dirijorul l-a concediat pe cel mai bun
dintre coriștii săi.
Au trecut mulți ani de atunci. Haydn
și-a desăvârșit studiile muzicale, devenind un compozitor de mare succes. A
ajuns să concerteze și la Curtea Imperială iar muzica sa a bucurat-o în mod
deosebit pe împărăteasă. Aceasta l-a invitat la o convorbire personală, cerându-i înainte de toate să-i povestească
ceva despre el însuși. Răspunsul a fost
prompt și sincer:
- Majestate, eu sunt tânărul cu voce
de contratenor, pe care domnia voastră
a binevoit să-l concedieze din corul bisericii datorită lipsei de talent.
Când Ioseph Schmidt a cucerit cu vocea sa toată Europa datorită imprimărilor Telephunken, apoi și prin filmele

Jo i , 2 8 n o i e m b r i e 2 0 1 9

•

muzicale care au obținut succese răsunătoare tot pentru aparițiile sale, atmosfera continentului era calmă iar cântecul
artistului cernăuțean putea să străbată
în voie lumea. S-a bucurat de admirația
și marea simpatie a publicului tot mai
larg ceea ce, în timp relativ scurt, l-a și
transformat într-un artist celebru și bogat. Din păcate, această euforie colectivă
a fost de scurtă durată, la fel ca și pacea
din anii interbelici,întunecată tot mai
rapid de umbra neagră a nazismului în
plină amploare. Astfel, oamenii de cultură, conștienți de urgia care se apropia
de căminul lor, au avut prezența de spirit
să plece la timpul potrivit spre America.
Printre ei se număra și Ioseph Schmidt,
aflat tocmai pe culmile cele mai înalte
ale succesului. Dar într-o clipă fatală
omul își schimbă uneori hotărârile cele
mai înțelepte. Schmidt se întoarce rapid
în Europa, mai întâi ca să-și vadă iubita și a o convinge să-l urmeze în Țara
Făgăduinței, iar înainte de a doua plecare destinul îl determină să mai „tragă
o fugă” până la Cernăuți, pentru a-și lua
rămas bun de la mama sa. În drumul de
întoarcere, el și-a dat seama că întârziase
la ultimul tren iar singura cale de salvare
a fost trecerea graniței spre Elveția. Fără
bani, toate conturile din băncile europene fiindu-i blocate, fără cunoștințe sau
prieteni, el și-a terminat zilele într-un
centru de refugiați. Doar atât a rămas
scris pe mormântul său : „A căzut o stea,
o stea care a lăsat omenirii cea mai luminoasă și minunată voce.
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Israel - terorişti şi colonişti
O săptămână care a scos la lumină dilemele
conflictului din Orientul Mijlociu: teroare imposibil
de învins cu mijloace militare şi critici gratuite,
susţine Rainer Hermann, editorialist la Frankfurter
Allgemeine Zeitung

N

oi conflicte şi războaie din Orientul Mijlociu au împins în fundal conflictul dintre Israel şi palestinieni. Dar săptămâna trecută două
incidente au amintit că vechiul conflict
de decenii mocneşte în continuare.
Astfel, în aceeaşi zi în care Israelul a
ucis în Gaza un lider militar al Jihadului
Islamic şi gruparea teroristă a ripostat cu
un tir de rachete asupra statului evreu,
Curtea Europeană de Justiţie şi-a publicat decizia privind obligaţia de inscripţionare a mărfurilor care sunt exportate
în UE din teritoriile ocupate de Israel.

Gaza, leagănul terorismului
Cele două incidente scot la lumină
două aspecte care ne arată de ce rămâne
în continuare nesoluţionat acest conflict.
Ne arată situaţia din Gaza care a devenit
un leagăn al terorismului. Ne arată de
asemenea problema celor 600.000 de
colonişti evrei stabiliţi într-un teritoriu
care, potrivit dreptului internaţional, i se
cuvine Autonomiei Palestiniene.
Prin uciderea ţintită a lui Baha Abu
al-Ata, implicat evident în planificarea
unor atentate comise în Israel, statul
evreu a demonstrat precizia de care sunt
capabile armata şi serviciile sale secrete.
În acţiunea sa, Israelul poate fi sigur de o
largă susţinere internaţională, fiindcă niciun stat din lume nu asistă neputincios
la teroare îndreptată împotriva propriei
populaţii.
Dar numai cu mijloace militare terorismul nu va putea fi înfrânt în Gaza. Fâşia Gaza este izolată aproape complet de
restul lumii. 80 la sută din cei două milioane de locuitori ai săi sunt dependenţi
de ajutoarele internaţionale. În puţine
locuri din lume şomajul este mai ridicat
decât în Fâşia Gaza, în special în rândul
tineretului. În plus, Fâşia Gaza se numă-

24

ră printre regiunile
de pe glob cu cea
mai mare densitate de locuitori. De
aceea terorismul va
înflori în continuare
dacă nu va exista o ameliorare vizibilă a
condiţiilor de trai.

Politică externă ezitantă a UE
În sentinţa Curţii Europene de Justiţie privind obligativitatea inscripţionării mărfurilor exportate din teritoriile
ocupate este vorba doar marginal despre protecţia consumatorului, de care
vorbesc judecătorii din Luxemburg. Ei
au flancat în primul rând prin decizia
lor politica externă a UE, care priveşte
coloniile israeliene ca pe o încălcare a
dreptului internaţional şi un obstacol în
calea soluţiei celor două state.

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Sentinţa nu este un boicot, după cum
susţin unii critici, fiindcă este permis în
continuare exportul în UE a vinurilor
din teritoriile ocupate, doar că acestea
trebuie inscripţionate ca atare. De asemenea, sentinţa nu este un mijloc de
presiune împotriva Israelului, fiindcă volumul de mărfuri exportate din teritoriile ocupate este redus. Cel mai important
este pentru europeni că se pot iarăşi bate
pe umeri cu o sentinţă ca aceasta, spunându-şi cât de grozavi sunt ei din punct
de vedere moral. Dar ei nu influenţează
astfel cu nimic politica Israelului şi nu
vor putea schimba cu nimic politica israeliană de colonizare.

Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”
Iași

Centrul de Istorie a Evreilor
și Ebraistică „Dr. Al. Șafran” Iași

IERUSALIMUL LUMINEAZĂ LUMEA
Vă invităm cu drag luni, 9 decembrie 2019, la ora 18.00,
la Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" Iaşi,
la un eveniment cultural şi artistic dedicat Ierusalimului,
Sărbătorilor de Hanuka (sărbatorile luminilor) şi Sărbătorilor de Crăciun.
Programul serii va cuprinde prezentări tematice, improvizaţii de teatru, muzică
şi un repertoriu artistic: „Să cântăm împreună” - ediţia a IV-a.
Prezintă:
Prof. Univ. Dr. Alexandru-Florin Platon, directorul C.I.E.E. din cadrul Universităţii „A. I. Cuza” Iaşi
scriitorul Adi Cristi
comandor în rezervă şi scriitor Mihai-Batog Bujeniţă, Asociaţia Literară „Păstorel” Iaşi

Invitați: Rabinul av. Iosef Wasserman - Ierusalim şi rabinul Yeoshua Aronovich - Iaşi
Invitați speciali: Formatia Nigun - Comunitatea Evreilor Iași, Paul Celmare- tenor
Asociația Literara „Păstorel” Iași, Artiști din cadrul Ateneului Național din Iasi
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Netanyahu, în situaţie fără ieşire?

N

u doar politic devine
aerul tot mai rarefiat
pentru premierul în
exerciţiu israelian. El este tot
mai înghesuit şi din punct de
vedere juridic. Unica sa soluţie pare a fi o „mare coaliţie”.
„Anchetaţi-i pe anchetatori”, a cerut opiniei publice
premierul israelian. Plin de
compasiune pentru propria
personă, el a criticat justiţia
şi organele de securitate care
l-au transformat în victimă,
deşi a luptat întreaga sa viaţă
„pentru ţară şi a fost şi rănit”.
Justiţia şi poliţia încearcă deja
de o bună bucată de vreme
să-i facă rău prin noi şi noi
anchete, a mai declarat Netanyahu, care a adăugat că,
în realitate, astfel se aduc cu
precădere prejudicii statului.
Ce se întâmplă este o încercare de lovitură de stat dar,
oricât ar suferi el şi familia sa
de pe urma ei, el, Netanyahu,
este hotărât să slujească ţării
în continuare.
Nu trecuseră nici 24 de
ore - pentru Netanyahu este
şi aceasta o dovadă a teoriilor
sale conspiraţioniste - de când
liderul opoziţiiei israeliene,
Benny Gantz, preşedintele
alianţei de partide „Albastru-Alb” a restituit mandatul
de formare a guvernului şi
opinia publică începuse să se
obişnuiască cu noua situaţie,
că procurorul general Avichai Mandelblit a avut grijă
să deschidă un nou capitol în
istoria ţării. Este nou deşi se
aştepta acest deznodământ de
mai bine de un an. Este vorba de punerea formală sub
acuzare a premierului israe-

lian, care de aproape un an
funcţionează practic pe post
de premier interimar, fiind în
primul rând ocupat cu campania electorală şi organizarea
a două alegeri parlamentare
precum şi cu încercarea de a
scăpa de punerea sub acuzare
şi de urmările acesteia pentru
cariera sa politică. Împotriva
lui Netanyahu s-au formulat
trei capete de acuzare pentru
luare de mită, abuz de încredere şi înşelăciune, a anunţat
procurorul general.

Sfârşitul erei
Netanyahu?
Dintr-o dată s-a dat uitării
ceea ce tocmai făcea valuri în
presă: în loc să se mai discute
despre chestiunea oportunităţii unor noi alegeri generale - a treia ediţie în ultimele
12 luni - a apărut întrebarea
când şi cum va lua sfârşit
era Netanyahu şi ce va urma
după plecarea acestui politician, care s-a aflat timpul cel
mai îndelungat la putere (premier între anii 1996-1999 şi
din 2009 până astăzi).
Prin eşuarea încercărilor
de formare a unei coaliţii guvernamentale începe de fapt
termenul de trei săptămâni
în care orice deputat din
Knesset poate fi însărcinat
cu formarea noului executiv,
cu condiţia să fie sprijinit de
cel puţin 61 de legiuitori din
totalul de 120.
Dacă nici aceasta nu va reuşi, „Comisia Knesset-ului”
este obligată să demareze alegeri anticipate. Toate bune şi
frumoase, numai că această
„Comisie a Knesset-ului” nu

există în prezent deoarece,
după eşuarea încercării lui
Netanyahu de a forma guvernul în urma alegerilor din
aprilie, s-a stabilit organizarea
de alegeri anticipate în septembrie iar parlamentarii formează un legislativ interimar,
la fel ca şi membrii actuali ai
cabinetului Netanyahu, care
este tot unul interimar.
Punerea lui Netanyahu
sub acuzare nu uşurează deloc
lucrurile. În ultima vreme s-a
tot discutat despre acest scenariu dar niciunul din factorii
majori de decizie nu a putut
oferi o soluţie de ieşire din
impas. Netanyahu a încercat
în continuare să scape de un
proces graţie imunităţii dar
fără succes, fiindcă în acest
scop ar fi fost necesară o lege
pe care un Parlament de tranziţie nu este abilitat să o voteze. Şi nu este în niciun caz
abilitat să voteze o asemenea
lege, dacă unicul ei scop este
protejarea unui premier încolţit de justiţie.

Marea coaliţie,
singura soluţie?
Cât timp Netanyahu şi
apoi Gantz au purtat negocieri în vederea formării noului
guvern, poate ar fi existat o
soluţie de ieşire din impas.
Preşedintele Reuven Rivlin
le recomandase celor doi să
formeze o mare coaliţie. Şeful statului a explicat că Netanyahu ar putea rămâne pentru început premier urmând
să se suspende din funcţie în
cazul unui proces, transferând prerogativele sale locţiitorului său Gantz, urmând să
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demisioneze în cazul în care
va fi găsit vinovat şi a se întoarce în fruntea guvernului
în cazul în care va fi achitat.
Nu s-a ales nimic de această propunere fiindcă şi unul
şi altul aveau alte planuri.
Dar poate că o astfel de mare
coaliţie este şi acum o soluţie
practică. Pe de-o parte s-ar reinstaura un ton mai moderat
în politica israeliană, după ce,
în ultima vreme, taberele şiau aruncat tot mai frecvent
acuzaţii de „rasism” sau chiar
de „antisemitism”. Pe de alta,
şi politica israeliană ar putea
deveni mai moderată, după
ce guvernul Netanyahu a
adoptat, cu sprijinul activ al
administraţiei de la Washington, o linie tot mai extremă, de exemplu în materie
de politică de colonizare sau
respectarea dreptului internaţional. În fine, o astfel de
mare coaliţie ar fi şi o cale de
a-l împiedica pe Netanyahu
să provoace abuziv un conflict
militar pentru a-şi prelungi
prezenţa în fruntea guvernului, după cum prevede legea.
Aşa cum ştim cu toţii, astfel
de conflicte pot izbucni oricând cu mare repeziciune în
Orientul Mijlociu. Astăzi în
Gaza, mâine cu Libanul sau
cu Siria. Sau poate chiar cu
Iranul.
sursa DW
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Gest extrem
Un bătrân a fost la un pas de moarte în timpul unui
zbor, însă a avut noroc că la bordul aeronavei se afla
un medic, care a reușit să îi salveze viața

I

ncidentul a avut loc
la bordul unui zbor
din China către New
York. Însoțitoarele de
zbor au observat că unul
dintre pasageri acuza probleme de sănătate și i-au
improvizat un pat în cabina echipajului. La bordul
aeronavei se afla și un medic, care a observat că vezica urinară a
bărbatului era plină, iar dacă lichidul nu era eliberat rapid, aceasta putea sa explodeze. Cum bărbatul avea o problemă care nu îi
permitea să urineze, medicul a fost nevoit să îi dreneze vezica.
Cu ajutorul obiectelor pe care le avea la dispoziție, printre
care o mască de oxigen, un ac de seringă, un pai și bandă adezivă, acesta a improvizat un dispozitiv cu ajutorul căruia să îi
dreneze urina bărbatului. Însă din cauză că spațiul pe care îl avea
la dispoziție era limitat, dispozitivul nu funcționa cum trebuie,
astfel că medicul a fost nevoit să îi extragă lichidul cu gura.
Acesta i-a introdus un ac în vezică și cu ajutorul unui tub i-a
scos acestuia întreaga cantitate de urină.
Întregul proces a durat aproximativ 37 de minute, iar starea
bărbatului s-a îmbunătățit până la aterizare, când acesta a fost
preluat de o ambulanță și dus la spital.

Probe ADN
Operaţiune de amploare a poliţiei germane, care
încearcă să rezolve misterul unei crime comise în
urmă cu mai bine de 25 de ani

A

proximativ 900 de bărbaţi au fost rugaţi să dea probe de ADN, pentru a ajuta la ancheta unui caz din
1993. Atunci, o fetiţă de 11 ani dintr-un oraş din vestul Germaniei a fost răpită, violată şi ucisă, iar făptaşul nu a
fost descoperit nici acum. Poliţiştii încearcă să îl identifice pe
presupusul criminal după probele ADN, aşa că aproape 900
de bărbaţi cu vârste
de până la 70 de ani
au fost invitaţi să se
supună testelor.
Oficialii germani
speră că, în urma
acestei acţiuni, să
închidă acest caz,
care a cutremurat
atunci întreaga ţară.
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Camere de hotel la
1 dolar pe noapte
Un hotel condus de un tânăr în vârstă de 27 de
ani scoate camere la închiriat la preţul de doar
un dolar pe noapte. Clienţii trebuie să accepte
însă o condiţie

T

etsuya Inoue,
un tânăr de
27 de ani,
manager al unui hotel din Japonia, s-a
gândit la o strategie
de business cel puţin neobişnuită prin
care speră să crească
vizibilitatea hotelului său. Tânărul a amenajat o cameră pe
care le-o oferă clienţilor la preţul de doar 100 de yeni, echivalentul a un dolar, iar aceştia trebuie să accepte o singură
condiţie: şederea lor să fie transmisă live pe canalul său de
YouTube. Oaspeţii sunt filmaţi doar în cameră şi nu există
vreun dispozitiv de înregistrare la toaletă sau pe holuri. De
asemenea, acesta spune că transmisiunea este doar video,
ceea ce înseamnă că nu sunt înregistrate şi conversaţiile.
Mulţi dintre clienţii hotelului sunt încântaţi de idee,
mai ales că preţul îi ajută să economisească destul de mulţi
bani.

Decizia austriecilor
După ani de discuții în contradictoriu, autoritățile
austriece au luat o decizie în privința casei natale
a lui Adolf Hitler, aflată în orășelul Braunau

P

entru a împiedica
transformarea ei
în loc de pelerinaj
pentru simpatizanții nazismului, acolo va fi amenajată o secție de poliție.
De aproape un secol,
clădirea, în care pe 20
aprilie 1889 s-a născut Hitler, era în proprietatea unei
familii care a refuzat să o vândă autorităților. În urma unui
proces încheiat recent, imobilul a intrat în posesia statului, iar vechii proprietari urmează să primească în schimb
peste 800 de mii de euro. Deşi Adolf Hitler a locuit foarte
puţin în această casă, ea continuă să atragă admiratori ai
nazismului din lumea întreagă. Și manifestanți antifasciști
se adunau în faţa imobilului în fiecare an, cu ocazia zilei
de naştere a lui Hitler.
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Atac la Facebook
Actorul britanic de comedie Sacha Baron
Cohen a lansat un atac la adresa Facebook
și a altor giganți media, pe care îi acuză că
„distribuie absurdităţi către miliarde
de oameni”

Î

Sacha Baron Cohen

ntr-un discurs susţinut la New York, vedeta a
criticat gigantul media Facebook, susținând că,
dacă platforma ar fi existat în anii ’30, i-ar fi permis
lui Hitler să aibă o platformă pentru ideologiile lui
antisemite.
„Dacă-i plăteşti, Facebook va difuza orice fel de
reclamă „politică” vrei, chiar dacă este o minciună.
Şi chiar te vor ajuta să ajungă aceste minciuni către
utilizatorii lor cu maximum efect”, a spus actorul.
„Ca urmare a acestei logici întortocheate, dacă Facebook ar fi existat în anii 1930, i-ar fi permis lui Hitler
să posteze 30 de secunde de reclame la „soluţia” sa
pentru „problema evreiască”, a adăugat actorul.
Baron Cohen a afirmat că a venit vremea „pentru
o regândire fundamentală a social media şi cum răspândeşte ura, conspiraţii şi minciuni”.
De asemenea, el a pus la îndoială caracterizarea
lui Mark Zuckerberg pentru Facebook drept bastion
al „libertăţii de exprimare”.
„Cred că putem fi cu toţii de acord că nu ar trebui
să acordăm bigoţilor şi pedofililor platforme gratis
pentru a-şi amplifica opiniile şi a-şi viza victimele”,
a mai spus Cohen.
Giganţii social media şi companiile online se află
sub presiune ca să reducă răspândirea dezinformării
în jurul campaniilor politice.
Twitter a anunţat la sfârşitul lui octombrie că va
interzice toate reclamele politice la nivel global din
22 noiembrie.
La începutul săptămânii, Google a anunţat că nu
va mai permite companiilor de publicitate să influenţeze votanţii folosind „microtargeting”, bazată pe
colectarea de date sau alţi factori.

Împlineşte 103 ani
Veteranul actor american Kirk Douglas se apropie de o
vârstă la care nu şi-a imaginat că va ajunge. Ce spune el
că-şi doreşte de ziua lui?

I

Familia Douglas

nvitat la Jimmy Kimmel, fiul lui, Michael
Douglas, în vârstă de
75 de ani, a declarat că tatăl lui nu îşi mai doreşte o
mare petrecere de ziua lui,
aşa cum făceau până acum
în fiecare an, în preajma
zilei de 9 decembrie, data
lui de naştere.
„Am trecut de faza în
care ni se părea că 100 de
ani este marea vârstă. Neam pregătit atunci. Am
dat o mare petrecere pentru el. Ok, a împlinit şi 100 de ani. A venit
101. Tata a zis: ah, nu din nou o nouă petrecere. Dar tată, e o vârstă importantă! Apoi 102. Eu - la fel, am vrut petrecere pentru el.
Acum, înainte de 103, m-a implorat cu lacrimi în ochi. „Te rog, hai
să luăm doar o cină în familie. Adu copiii, asta e tot ce-mi doresc!”,
a declarat Michael.

Eurovision Junior
După un spectacol live plin de energie, cu 19
interpretări de excepţie pe scena Arena Gliwice, Viki
Gabor din Polonia a fost anunţată câştigătoarea celei
de-a 17-a ediţii a concursului Eurovision Junior

V

iki a primit 278 de puncte de la juriile naţionale şi votul
online. Yerzhan Maxim din Kazahstan a ajuns pe locul doi
cu 227 de voturi, iar Melani Garcia din Spania a fost pe
locul trei cu 212
puncte.
Viki Gabor are
12 ani. S-a născut
în Germania, şi-a
început educaţia
în Marea Britanie
şi locuieşte în prezent în Polonia. În
februarie 2019, a
fost finalista celei de-a doua ediţii a The Voice Kids din Polonia.
Polonia câştigă pentru al doilea an consecutiv Eurovision Junior, după ce în 2018 reprezentanta sa Roksana Wegiel a dus acasă
trofeul pentru melodia ei Anyone I Want To Be.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP

P



BEEP

Selecţii: Laurențiu Ghiță

Șantajul președintelui

robleme pentru
candidatul PNL
la președinția
României. Klaus Iohanis se face vinovat de
un șantaj halucinant la
adresa românilor, după
ce le-a spus că, dacă nu-l
votează pe el, atunci o
să ne trezim cu Viorica
Dăncilă președinte.
„ Un a e s ă m ă
ameninți că, dacă nu votez cu tine, risc o amendă de mii de lei sau chiar
un an de închisoare; pot să trec peste
asta, e un risc pe care pot să mi-l asum;
dar să-mi spui că, dacă nu te votez, o să
ajungă Dăncilă președinte, asta deja este
o amenințare înfiorătoare. Ăsta e șantaj
pe față!”, reclamă reputatul cetățean Decebal Popescu.

Medalion Ionuţ Daniel
Ţucă, Medgidia
PROCUROR ȘI EPIGRAMIST
Mai bag și eu, ca procuror,
La zdup pe câte-un infractor.
Confrații-i rog să nu m-acuze,
C-o fac cu zâmbetul pe buze...
PROCUROR LA
FESTIVALURILE DE UMOR
Fiindcă procurorul nu-i oricine,
Așa gândește-un juriu avizat:
„— Să-i dăm o invitație mai bine,
Decât s-apară dânsul c-un mandat!”

Rugată să comenteze amenințarea lui
Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă a spus
că se abține de la orice comentarii, că
încă n-a primit foile cu ceea ce trebuie
să spună. A promis însă că, imediat ce le
va primi, va reveni cu părerea personală
despre declarația candidatului PNL.

UMOR
Iarnă grea în Bucureşti, ninsoare abundentă, zăpadă mare, nămeţi cât cuprinde. Pe un trotuar, dis de dimineaţă, un beţiv înjura de mama focului, până
atrase atenţia unui poliţist.
- Ce ai dom’ le, de ce faci scandal?
- Domn poliţist, hâc, cineva a făcut o cărare pe mijlocul trotuarului, hâc...
- Păi foarte frumos din partea lui. Şi ce-i cu asta?
- Da, dar mie îmi trebuie trei cărări, hâc...

*

Profesoara de geografie se află în fața hărții și încearcă să își testeze elevii.
- Ia să vedem, ce capitală are Marea Britanie?
Liniște. O voce din spate reclamă:
- Dar ne-ați spus să învățăm capitale de țări, nu de mări!

*

Stewardesa Tarom către un călător:
- Doriți cina?
- Ce pot să aleg?
- Da sau nu!

28
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ROMÂNULUI DE PESTE PRUT
Citind prezentul şi trecutul,
Tu, frate drag, te lămureşte
Că ne desparte numai Prutul,
Dar contrabanda ne uneşte.
DE CE NU AVEM AUTOSTRĂZI
Prefixul i-a făcut să creadă
Pe guvernanţi, aşa de bine,
Că, dacă-i spune-autostradă,
Se construieşte de la sine.
REMEMBER „EPOCA DE AUR”
Pe vremuri – triste-ndeajuns –
Bârfeam puterea pe ascuns,
Dar azi, când liberi ştim a fi,
O criticăm pe faţă.Şi ?!
CRIZĂ ŞI MORALITATE
Destrăbălarea-n toate cele
Şi lipsa crasă de pudoare,
Confirmă cum că-n vremuri grele,
Moravurile-ajung uşoare.
BUGETUL PUBLIC
LA ROMÂNI
Bugetul nostru, oameni buni,
Iar asta nu-i remarcă nouă,
Îl discutăm vreo şase luni
Şi-l cheltuim în maxim două.
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Victorie iberică
Spania a câştigat Cupa Davis pentru a şasea oară, după ce
a învins Canada cu 2-0, duminică, la Madrid, în finala primei
ediţii în noul format al competiţiei de tenis masculin pe echipe

P

rimul punct al ibericilor în finală
a fost adus de Roberto Bautista
Agut, victorios în faţa lui Felix
Auger-Aliassime cu 7-6 (7/3), 6-3. Bautista a făcut un efort emoţionant, după
ce a părăsit echipa joi pentru a fi la capătul tatălui său, care s-a stins, a revenit
sâmbătă, iar duminică a adus un punct
Spaniei.
Rafael Nadal, numărul unu mondial,
a parafat victoria spaniolilor după ce a
trecut de Denis Shapovalov cu 6-3, 7-6
(9/7). Nadal a jucat începând de marţi

alte cinci meciuri de simplu şi
două de dublu, conducând echipa spre victorie. Spania a învins
pe rând Rusia, Croaţia, Argentina, Marea Britanie şi Canada.
Pentru Nadal, aceasta este a patra Salatieră de Argint din carieră, după cele din 2004, 2009 şi 2011.
Spania a mai cucerit trofeul în 2000 şi
2008 (Nadal a jucat la simplu în sferturi
şi semifinale, dar nu şi în finală).
„Poate am câştigat opt meciuri, dar
persoana care a fost vitală în această

Cupă a fost Roberto (Bautista): ce a făcut el a fost aproape inuman. A plecat
joi, tatăl său a decedat, el a revenit, s-a
antrenat ieri (sâmbătă) iar azi a fost pregătit să joace la cel mai înalt nivel’’, a
declarat Nadal în lacrimi, la postul de
televiziune Movistar.

Exprimare nazistă

Record de audiență

Fosta vedetă a fotbalului olandez Marco Van Basten,
acum comentator de televiziune, şi-a cerut scuze
sâmbătă, după ce a strigat, în direct, la un post de
televiziune, „Sieg Heil!’’, un salut nazist, la meciul
disputat de Ajax Amsterdam şi Heracles Almelo (4-1)

Elvețianul Roger Federer și neamțul Alexander
Zverev au jucat un meci demonstrativ de tenis în
Mexic și au doborât recordul de audiență. 42.517
fani au asistat la meci

G

estul său a venit în momentul în care Frank
Wormuth, antrenorul
oaspeţilor, acorda un interviu la
pauza partidei.
„Nu am avut intenţia să şochez’’, şi-a cerut scuze Van Basten, care a admis că a făcut o
glumă de prost gust.
Marco Van Basten
Afirmaţia sa a venit în condiţiile în care jucătorii din primele două divizii ale campionatului de fotbal ale Olandei au decis să stea nemişcaţi în primul
minut al meciurilor programate în acest weekend, în semn de
protest împotriva rasismului.
Un mesaj anti-rasism a fost, de asemenea, difuzat pe tabelele de marcaj pe durata primului minut al partidelor din
Eredivisie şi Eerste Divisie, arbitrul prelungind apoi prima
repriză cu 60 de secunde în plus faţă de eventualele minute suplimentare de joc. Iniţiativa a venit după ce atacantul echipei
Excelsior, Ahmad Mendes Moreira, a fost ţinta abuzurilor rasiste din partea unei secţiuni a suporterilor formaţiei FC Den
Bosch, la sfârşitul săptămânii trecute, jocul fiind suspendat
timp de o jumătate de oră, după ce arbitrul a decis să-i scoată
pe fotbalişti de pe teren.

R

oger s-a impus în trei seturi iar fanii au avut
parte de un meci
senzațional și au
creat o atmosferă uluitoare în Plaza de
Toros (Mexico
City), o arenă
construită
pentru lupte
cu tauri.
Astfel, Federer și Zverev au stabilit
un nou record: meciul demonstrativ cu cei mai mulți
fani. Vechiul record era deținut de Kim Clijsters și Serena
Williams, care au un jucat un meci demonstrat în 2010,
în Belgia. La acea partidă au asistat 35.681 de spectatori.
Recordul stabilit sâmbătă noapte ar putea să cadă în
februarie. Roger a anunțat că va juca în Africa de Sud,
pe Cap Town Stadium, un meci demonstrativ cu marele
său rival, Rafael Nadal. Arena sud-africană are 55.000 de
locuri și, cel mai probabil, acestea se vor umple. Înainte
de duelul Federer - Nadal, se va juca un meci de dublu
Bill Gates/ Roger Federer - Rafael Nadal/Trevor Noah.
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Magdalena BRĂTESCU

„Regele Solomon și cizmarul Shlomi”

S

Premieră la Teatrul Ha’Sifryia Ramat Gan

ammy Grunman a
scris în 1942 în limba
germană acest musical
satiric tradus în ebraică de
Nathan Alterman în versuri
cu rimă. Limba poetică, arhaică și elitistă, prezintă uneori dificultăți de înțelegere
a textului. Ca spectacol este
considerat unul dintre cele
mai de succes din toate timpurile. Premiera în Israel a
avut loc în 1943 la Teatrul
Ha’Ohel, iar în 1964, după
adăugarea melodiilor lui Sasha Argov, a fost reprezentat
pe scena Teatrului Ha’Cameri fiind o
reușită artistică, ca încasări și longevitate. S-a reluat în 1982, apoi la Ha’bima
în 2005 cu Avi Kushnir ca protagonist
și melodiile în aranjamentul lui Yoni
Rechter. Există și o versiune idiș care
aparține lui Shmuel Tzesler și alta în
engleză de Dan Almagor.
Montarea regizorului Zvicki Levin
pe scena Ha’Sifryia unde se produc
studenții Școlii de Teatru Beit Zvi este
bine concepută, antrenantă, plină de
energie și prospețime. Sub conducerea
muzicală a lui Guy Frati și coregrafia lui
Tomer Ifrach, plus elementele adecvate de decor și inspiratele costume din
lamé și voal realizate de Zohar Almaliach și Nofar Drezner, musicalul atrage
un public de toate vârstele. Cei peste
douăzeci de interpreți trec cu succes
proba dedicației lor pentru actorie,
canto și dans, dovedind dăruire și entuziasm creator. Din punct de vedere
muzical, atât soliștii cât și corul sunt
la înălțime. Momentele coregrafice
îmbină grația cu mișcările orientale și
ritmurile moderne, fiind frumos agrementate de luminile lui Ori Morag.
Subiectul pare o variantă a poveștii
lui Mark Twain „Prinț și cerșetor”, scri-

30

să cu peste cincizeci de ani înaintea lui
Sammy Grunman. Eroul principal este
înțeleptul rege Solomon (Koren Solomon), cel cu o mie de neveste printre
care și Nofrit, fiica faraonului (Renana
Emma Berdea). El află că prin Ierusalim
se învârte un bețivan leneș care îi seamănă leit, un cizmar pe nume Shlomi
cu o singură nevastă, pe Na’ama (Ayli
Almani). Curios, îl cheamă la palat și-i
propune să-și schimbe între ei hainele
și funcția.
Bat Sheva, mama lui Solomon (Hanit Apatia) descoperă planul și-și încurajează fiul în această aventură pentru
a-l determina să coboare în mijlocul poporului și să-și schimbe comportamentul. Regele va descoperi foarte curând
că inteligența nu-l ajută să se descurce
printre oamenii de rând. În schimb,
le poate afla necazurile și doleanțele.
Shlomi ca rege, cu toată șiretenia lui,
înțelege că domnia e mai grea decât cizmăria. Astfel că în final fiecare dintre
ei se va întoarce la poziția dinainte, pe
principiul că „nu haina îl face pe om”!
Conținutul umoristic amalgamat
cu cântece și dansuri ascunde o satiră politică vizând diferențele de clasă
socială, venalitatea, trufia conducăto-
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rului indiferent la nevoile poporului doritor de
democrație și egalitate în
drepturi. Regele devenit
om de rând realizează cât
e de rupt de oameni. Iar
cizmarul se simte singur printre intriganții și
prefăcuții de la curte și
jinduiește după viața săracă dar, într-un fel, fericită dinainte.
Un alt aspect abordat
este cel al inteligenței.
Bogatul e conceput ca
deștept, iar săracul... e
luat drept prost! Astfel rezolvarea dilemei cunoscută ca „judecata lui Solomon” în cazul copilului cu două mame
este atribuită regelui. Deși soluția fusese identică: tăierea în două! Shlomi a
unei pâini, regele a copilului. În cazul
regelui însă, cu implicațiile psihologice prevăzute de înțelepciunea celui care
a scris nemuritorul „Ecleziast” („Oh,
deșertăciune a deșertăciunilor, totul e
deșertăciune”) și poemul de dragoste
„Cântarea Cântărilor”, ambele amintite în musical.
Istețimea practică a lui Shlomi cel
cu școala vieții dovedește că și săracul
e capabil să rezolve litigii și să dea verdicte corecte, ca în cazul „proprietarul
inelului și hoțul”.
Dintre interpreții principali se remarcă Michael Ben David excepțional
în rolul Hanun, șefului eunucilor. O
voce superbă, frumos nuanțată, mișcări
grațioase și o interpretare credibilă. Fac
o figură frumoasă Eyli Almani, plină de
umor și cu glas bine temperat, Hanit
Apatia cu prestanță și joc inteligent,
Rennana Berdea (Nofrit) și Koren Solomon în dublul rol Solomon/Shlomi.
Spectacolul transmite bună
dispoziție!
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continuarea articolului din pagina 18

aşteaptă nu doar românii din ţară, dar şi emigraţi care l-au votat atât de masiv,
milioanele de români din diaspora, care atunci el trebuie să acţioneze fără întârîntors spatele şi au sprijinit formaţiunea au fost nevoiţi să-şi părăsească ţara din ziere. Doar un nou început autentic, cu
cauza lipsei perspectivelor.
implicarea tuturor forţelor pro-europene
liberal-conservatoare PNL.
Dacă
Iohannis
vrea
să
oprească
odată
din ţară, poate readuce iarăşi România
Strategii partidului au sperat că o canbrain-drain
continuu
creeze
G A Zacest
E TA
AN
I V EşiRsă S
A RînĂape liniştite. Niciodată nu a fost un
didatură a doamnei Dăncilă la alegerile
condiţiile
de
revenire
acasă
a
românilor
moment mai prielnic ca acum.
prezidenţiale ar urma să reîmprospăteze

xvcbzfhgkshgkscaneasca

PSD. Dar nu a fost aşa, Dăncilă a eşuat
total. Implozia PSD nu a fost provocată
doar de nepotism şi corupţie, ci şi de
încercările neostoite ale liderilor săi de
demontare a statului de drept. Căderea
liberă a partidului nu a putut fi oprită
nici prin apelarea la propaganda naţionalist-populistă, nici prin defăimarea
preşedintelui liberal-conservator Klaus
Iohannis.
Klaus Iohannis a fost văzut mai ales
de clasa de mijloc şi de tinerii români
bine educaţi din ţară şi din diaspora
drept candidatul din turul doi pentru o
Românie europeană normală. Şi asta în
pofida greşelilor comise de el în primul
mandat, la presiunile PSD şi ale instituţiilor controlate de acest partid.

Iohannis trebuie să se ridice
acum la înălţimea aşteptărilor
Iohannis a arătat că a învăţat din greşelile primului mandat. Fostul profesor
de fizică şi primar al urbei transilvănene
Sibiu şi-a redescoperit la timp alegătorii,
a dovedit pragmatism şi răbdare - combinaţia potrivită pentru a-şi învinge rivalii
din PSD. Marea majoritate a românilor
se pronunţă pentru o ţară normală, cu
politicieni normali - rezultatul electoral
deosebit de clar este o nouă dovadă în
acest sens. Oamenii din România vor un
stat de drept european, o justiţie independentă şi politicieni curaţi.
Iohannis a promis, într-o campanie electorală plictisitoare, revenirea la
normalitate - acum trebuie să îşi îndeplinească promisiunea. Atitudinea sa
uneori ezitantă în relaţia cu guvernul social-democrat ostil a lăsat urme. Împreună cu noul guvern liberal-conservator
al PNL, partidul care îl sprijină politic
pe preşedinte, Iohannis trebuie să reverseze rapid demantelarea structurilor democratice operată de PSD. Este ceea ce

MARŞUL VIEŢII
pe pământul României
26.6.20 - 3.07.20

IAȘI – DOROHOI – BOTOȘANI – PIATRA NEAMȚ
Primăria Municipiului Iași, împreună cu Federația
Comunităților Evreiești din România, la inițiativa
Rabinului Iosef Wasserman din Israel, organizează în
colaborare cu agenția de turism „Mona Tours”
a șasea ediție a proiectului „Marșul Vieții”, marcând
comemorarea a 80 de ani de la Pogromul din Dorohoi
și 79 de ani de la Pogromul de la Iași.
Pentru detalii suplimentare, vă puteți adresa
secretariatului „Tzevet” din Ierusalim
la tel. 02-6221758 sau directorul asociației,
rav Iosef Wasserman, tel. 054-7696377
Înscrieri: Agenția „Mona Tours”
Tzvi Asher, tel. 052-3606525
zvi@mona.co.il
Preț pentru membrii Tzevet și supraviețuitori:
999 euro/pers. în cameră dublă*
3 rate fără dobândă la plata cu carte de credit

Grăbiți-vă, locurile sunt limitate!
* Prețul este valabil pentru primele 40 de persoane înscrise

Un proiect
sprijinit de:
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PROTV
INTERNAȚIONAL
JOI, 28 nov 2019
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Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Ce se întâmplă, doctore?
Pariu cu viața
Aniela
Atletico Textila
Știrile ProTv
Teleshopping

VINERI, 29 nov 2019
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Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
I like IT
Pariu cu viața
Aniela
Atletico Textila
Ce spun românii
Teleshopping

SÂMBĂTĂ, 30 nov 2019
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Ce spun românii
Știrile ProTv
La Măruță
Acasă la români
Teleshopping
Știrile ProTv
ApropoTv
Lecții de viață
Arena bucătarilor
România, te iubesc!
Ce spun românii
Lecții de viață
I like IT
Superspeed
Știrile ProTv
Arena bucătarilor
Las Fierbinți
Aniela
Atletico Textila
Acasă la români
Teleshopping
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07:00
13:00
14:00
16:00
18:00
19:00
20:30
21:30
22:30
23:30
00:15

Ce spun românii
Știrile ProTv
ApropoTv
Vorbește lumea
La Măruță
România, te iubesc!
Știrile ProTv
Las Fierbinți
Aniela
Acasă la români
ApropoTv
Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 28 nov 2019

LUNI, 2 dec 2019
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Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Pariu cu viața
Aniela
Atletico Textila
Ce spun românii
Teleshopping

MARȚI, 3 dec 2019
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17:00
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23:45
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Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Pariu cu viața
Aniela
Atletico Textila
Ce spun românii
Teleshopping
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Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
5 minute de istorie
Matinalii *Partea a III-a
Vorbeşte corect!
Ca’n viaţă
Izolaţi în România
Destine ca-n filme
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Discover Romania
Articolul VII
Exclusiv în România
Discover Romania
Unirile românilor
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
La un pas de România
A doua Românie
România 9
Câştigă România!
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07:50
08:00
08:50
09:00
09:55
10:00
11:00
11:30

21:30
23:00

Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
5 minute de istorie
Matinalii *Partea a III-a
Vorbeşte corect!
Ca’n viaţă
Europa mea
Profesioniştii*... cu
Eugenia Vodă
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Discover Romania
A doua Românie
Destine ca-n filme
Unirile românilor
Lumea azi
Obiectiv comun
Telejurnal
Interviurile Telejurnalului TVR
Moldova
Dăruieşte, Românie!
Teatru TV *Vinovatul

07:00
07:30
08:00
08:50
09:00
09:50
09:55
10:00
12:30

Natură şi aventură
Pescar hoinar
Ferma
Discover Romania
Mic dejun cu un campion
Diasporadar
5 minute de istorie
Universul credinţei
Documentar

VINERI, 29 nov 2019

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Pariu cu viața
Aniela
Atletico Textila
Știrile ProTv
Teleshopping
La Măruță

MIERCURI, 4 dec 2019
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14:50
15:00
16:30
17:30
18:30
19:00
20:00
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SÂMBĂTĂ, 30 nov 2019
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Telejurnal
La un pas de România
5 x 5 minute de istorie
Handbal Masculin
#Creativ
Unirile românilor
Cooltura
Memorialul durerii
Telejurnal
Drag de România mea
Film *Revanşa

07:00
07:50
07:55
08:00
08.50
09:00
11:00
13:00
14:00
14:30
15:00

Universul credinţei *Partea I
Diasporadar
5 minute de istorie
Universul credinţei *Partea a II-a
Discover Romania
Matinal
Aniversarea Zilei Naţionale a
Tezaur folcloric
Telejurnal
Izolaţi în România
Aniversarea Zilei Naţionale a
României
Politică şi delicateţuri
Suntem K1 pentru România
Memorialul durerii
Telejurnal
30 de ani în 30 de episoade
Vedeta populară
Film *D-ale carnavalului

DUMINICĂ, 1 dec 2019

16:00
17:00
19:10
20:00
20:50
21:00
23:00

LUNI, 2 dec 2019

07:00
07:50
08:00
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10:50
11:00
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12:50
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14:00
14:50
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Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
5 minute de istorie
Matinalii *Partea a III-a
Vorbeşte corect!
Ca’n viaţă
Discover Romania
Obiectiv comun
Femei de 10, bărbaţi de 10
Diasporadar
Femei de 10, bărbaţi de 10
Telejurnal
30 de ani in 30 de episoade
Dăruieşte, Românie!
Gala umorului
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
30 de ani in 30 de episoade
Adevăruri despre trecut
Avocatul dumneavoastră
România 9
Câştigă România!

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

Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
5 minute de istorie parcursul
Matinalii *Partea a III-a
Vorbeşte corect!
Ca’n viaţă

MARȚI, 3 dec 2019
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10:50 Discover Romania
11:00 Observatori la Parlamentul
European
11:30 Expedițiile memoriei
12:30 Un doctor pentru dumneavoastră
14:00 Telejurnal
14:50 30 de ani in 30 de episoade
15:00 Avocatul dumneavoastră
16:30 Reţeaua de idoli
17:20 Discover Romania
17:30 1989 –Decembrie Roşu
18:30 Un doctor pentru dumneavoastră
20:00 Telejurnal
20:50 30 de ani in 30 de episoade
21:00 Actualitate TVRi
21:30 Investiţi în România!
23:00 România 9
00:00 Câştigă România!

MIERCURI, 4 dec 2019
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09:55
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10:50
11:00
11:30
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14:00
14:50
15:00
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18:30
20:00
20:50
21:00
21:30
23:00
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Vorbeşte corect!
Ca’n viaţă
Discover Romania
Timişoara, capitală culturală
europeană
Garantat 100%
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
30 de ani in 30 de episoade
Investiţi în România!
Aventura urbană
1989 –Decembrie Roşu
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
30 de ani in 30 de episoade
5 x 5 minute de istorie
Articolul VII
România 9
Câştigă România!

REDUCERE
DE PREȚ LA
COLECȚIA
ALEXANDRU
ANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul
Doctor Mesmer
• Ca’n filme
Patru cărți pentru numai 190 de șekeli!

Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
5 minute de istorie
Matinalii *Partea a III-a

Sunați acum la editură la tel. 0524-716004
și comandați pachetul Alexandru Andy!
(Prețul unui singur volum este 80 de șekeli)

SCORPION

Practica pe care ți-ai impus-o în anumite sectoare ale vieții, te-a ajutat să îți structurezi noi
tabieturi. Toate demersurile pe care le faci
pentru propria stare de bine, dau rezultate.
Reușești să investești mai mult timp în tot
ceea ce presupune obiectivele personale.
Această reușită te „dezmorțește” din punct
de vedere emoțional.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

O reconectare mai profundă cu persoana iubită te poate ajuta să consolidați relația, mai
ales că ați trecut printr-o perioadă dificilă.
Cariera continuă să fie destul de solicitantă.

În ultima perioadă, ai pierdut din vedere faptul că micile bucurii de care ai parte zi de zi,
te pot ajuta să atingi tocmai acea fericire la
care visezi dintotdeauna.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

Prospectarea în plan profesional te poate
aduce mai aproape de visurile pe care le ai.
Nu rămâne indiferent în fața posibilității de
a face ceva ce iubești cu adevărat!

Viața de familie pare să fie tot mai solicitantă,
mai ales spre mijlocul săptămânii când toți
o să fiți nevoiți să vă adaptați cât mai repede
unor schimbări care vor avea loc.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Planurile personale și profesionale se intercalează destul de mult, iar energia negativă
care va lua locul bunei dispoziții în cadrul
familiei, va duce tot mai des la conflicte.

Oportunitățile din jurul tău te stimulează din
punct de vedere intelectual, dar te și provoacă
să ieși din zona de confort. Un pas înainte,
doi înapoi.

PEȘTI

21.06 - 22.05

Parteneriatele profesionale presupun multă
dedicare și prezență de spirit. Din păcate,
aceste zile se vor materializa în jurul vieții personale și astfel vei prioritiza altfel lucrurile.

Indiferent de dinamica relațiilor din viața ta,
reușești să vorbești deschis despre propriile
sentimente care îl vizează și pe celălalt partener deoarece crezi mult în autenticitate.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Comunicarea din plan personal se va
îmbunătăți. Apropierea emoțională pe care
o vei trăi în raport cu partenerul, te va ajuta
să visezi la un viitor împreună.

BERBEC

20.04 - 21.03

Săptămâna te întâmpină cu un sentiment
intens de ușurare. Îți dai seama cât de mult
te-ai maturizat și efectul pe care îl are această
schimbare asupra dinamicii vieții tale.

21.09 - 23.08

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

Jo i , 2 8 n o i e m b r i e 2 0 1 9

•

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 3 3

G A Z E TA P R A C T I C
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Avocado, pasta minune
pentru tenul tău
Avocado este fructul minune eficient în alimentaţia
de zi cu zi, căci are un conţinut mare de grăsimi
mono-saturate şi poli-saturate, care au rolul de a
menţine ritmul sănătos al inimii

Î

n plus, este
eficient în scăderea colesterolului si conţine
suficiente fibre şi
proteine vegetale
pentru o sănătate
de fier a organismului tău. Însă,
pe lângă faptul că
poate fi consumat zilnic, avocado este şi vedeta tratamentelor
cosmetice pentru piele. Una dintre măştile naturiste pentru
ten, cu efect anti-îmbătrânire are la bază pasta de avocado.
Ingrediente:
1 avocado foarte copt (ar trebui să fie moale la atingere),
1 lingură de ulei de nucă de cocos.
Mod de preparare:
Taie avocado-ul, decojește-l şi scoate-i sâmburele şi sfărâmă-l cu furculiţa într-un bol de sticlă sau porţelan. Toarnă
uleiul şi mixează până se omogenizează complet.
Cum se aplică:
Aplică pe tenul curăţat bine în prealabil şi aşteaptă 30 minute cu această mască. Îţi va înmuia pielea şi o va face fină şi
catifelată.

Brioşe cu afine
Dimineţile cu cafea aromată au nevoie de un plus
de gust şi ce poate fi mai delicios decât o brioşă
pufoasă, plină cu afine?

Ingrediente:
2 ouă, 250 g făină cu drojdie (făina care creşte singură),
120 ml lapte, 100 g zahăr pudră, 150 g unt, 1 caserolă
mică de afine.
Mod de preparare:
Amestecă untul şi zahărul pudră împreună până ce se
formează o pastă fină. Adaugă ouăle şi bate cu un mixer
până când amestecul devine pufos şi aerat. Acesta este secretul pentru ca brioşele să-şi păstreze textura.
Cu grijă, încorporează făina prin mişcări de răsturnare
a compoziţiei folosind o lingură de lemn. La final, adaugă
afinele şi amestecă delicat cu un tel. Adaugă laptele pentru
a menţine aluatul moale. Unge formele pentru brioşe cu
puţin ulei şi toarnă compoziţia în ele, până sus.
Pune tava în cuptorul încălzit la 180 de grade Celsius
şi lasă-le timp de
aproximativ 20
de minute.
Ca să verifici
dacă sunt coapte,
apasă uşor pe partea de sus a unei
brioşe. Este uşor
elastică şi revine
la forma iniţială
dacă este coaptă.

Diferența dintre caffe latte și cappuccino

Î

Delicioase și parfumate, cele două
specialități de cafea sunt la fel de
apetisante pentru cei mai mulți dintre
iubitorii de cafeină. Amândouă au
aceleași ingrediente, dar modul în
care sunt preparate face cu adevărat
diferența dintre latte și cappuccino

n cafeaua latte se folosește mai mult
lapte decât la cappuccino. Ambele
băuturi au la bază două măsuri de
expresso, dar la cafeaua latte se pune
aproape de trei ori mai mult lapte și
are un gust mai dulce și mai cremos
decât cappuccino.
Gustul de cafea din cappuccino este

34

m a i
pregnant,
deoarece se folosește mai puțin lapte.
Cappuccino are un gust și un parfum
mai tare și mai acid, mult mai îndrăgit de iubitorii de cafea obișnuiți cu
soiurile tari.
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Cafeaua latte se servește întotdeauna în căni mari, înalte, pe când
cappuccino se servește în cești cu o
măsură sau două mai mari decât cele
pentru expresso.
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Remediu pentru Alzheimer

O descoperire
remarcabilă

Cercetătorii din Israel au dezvoltat o nouă tehnologie
care este capabilă să transfere direct în creier,
prin intermediul unor cipuri din silicon, cantităţi
microscopice de medicamente create împotriva maladiei
Alzheimer, au anunţat duminică reprezentanţii Technion

Un nou studiu publicat de oamenii de ştiinţă
de la Arizona State University şi Texas A&M
University a realizat o descoperire în studiul
ADN-ului plantelor care ar putea ajuta la
descoperirea unei „gene a nemuririi”

A

ceste cipuri
nanometrice din
silicon eliberează o
proteină esenţială
ce ar putea inhiba
dezvoltarea bolii
Alzheimer.
Maladia Alzheimer este caracterizată prin pierderi de
memorie, tulburări de vorbire,
probleme de orientare spaţială şi
deteriorarea abilităţilor motorii.
Această boală, care afectează
cu precădere persoanele vârstnice, reprezintă o degenerare a
celulelor cerebrale, cauzată în
principal de acumulări de mase
proteice în ţesuturile creierului,
care ucid grupuri de neuroni şi
afectează mecanisme esenţiale
pentru funcţionarea creierului.
O proteină specifică inhibă
procesul de deteriorare a acelor mecanisme, însă inserarea
proteinelor în zonele-ţintă din
creier nu este deloc o procedură
simplă, deoarece medicamentul
respectiv trebuie să treacă de bariera hematoencefalică.
Acea barieră care protejează

D

eşi aceasta nu ar asigura nemurirea, aşa cum
sugerează numele, ea ar putea permite oamenilor, în teorie, să trăiască pentru o perioadă de câteva
mii de ani. „Este
pentru prima
oară când am
reuşit să identificăm structura
detaliată a telomerazei din
plante”, spune
dr. Julian Chen, co-autor al studiului şi profesor de
biochimie la Arizona State University, SUA. Telomeraza este o proteină asociată cu rezistenţa la procesul
de îmbătrânire şi enzima care creează ADN-ul telomerilor, structurile localizate la vârful cromozomilor
noştri, care sunt însărcinate cu protejarea celulelor
de procesul de îmbătrânire, în timp ce se multiplică.
„Referitor la cercetarea fundamentală, aceasta este
o descoperire uriaşă, deoarece acum avem în sfârşit
posibilitatea de a studia telomeraza din plante şi de
a înţelege cât de diferită sau similară este faţă de cea
prezentă în animale”, a declarat Chen.
Un nivel ridicat de telomerază păstrează telomerii lungi, permiţându-le astfel să protejeze celulele
în timp ce se multiplică. Majoritatea celulelor din
corpul nostru au însă un nivel foarte scăzut de telomerază, astfel încât ele îmbătrânesc pe măsură ce se
multiplică. Acest lucru duce la îmbătrânirea corpului, iar celulele nu mai funcţionează normal. Atunci
când vârfurile celulelor sunt protejate de telomeri,
situaţia se schimbă radical. Doar o bucată din telomer este pierdută în timpul diviziunii celulare, şi o
parte importantă de ADN rămâne în urmă. Ţinând
cont de faptul că o celulă trece prin 50-70 de diviziuni, lipsa telomerilor poate duce la instabilitatea
cromozomilor sau la celule care nu se vor mai putea diviza. Oamenii au nivele mari de telomerază
în cromozomii celulelor stem sau ai spermei, astfel
încât acestea se pot diviza de mai multe ori, fără a
îmbătrâni.

sistemul nervos central de bacterii şi substanţe chimice dăunătoare, împiedică şi trecerea medicamentelor din fluxul sangvin
în creier.
Soluţia dezvoltată de cercetătorii israelieni inserează acea
proteină în creier şi o eliberează
asupra ţesuturilor-ţintă folosind
cipuri speciale, care au o structură nanometrică poroasă, fapt
ce le permite să fie încărcate cu
cantităţi mari din acea proteină.
Cipul este inserat în creier
printr-o procedură de implant
sau proteina este lansată direct
spre zonele-ţintă sub forma unor
particule minuscule încărcate cu
un fel de „pistol cu gene”, un sistem ce eliberează rapid în creier
particule metalice acoperite cu
acele molecule proteice.
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ORIZONTAL: 1. Fost ministru de finanţe
(nu la noi!) 2. A avea de gând să… 3. Ochi
de lanţ — Cureluşă de meşină — Râu în
Elveţia. 4. A umple de noroi — Nod de
cale ferată în Belgia — Comitet central în
şedinţă scurtă! 5. A se târgui — Ţară în
America de Sud. 6. Totalitatea avioanelor
unei ţări — Caiele! 7. Un puşti în Moldova
(î din i) — Cântec de leagăn. 8. Mare flu
viu siberian — Cu experiență, priceput.
9. Din care se scoate un ulei medical — O
specie de pinguin. 10. Face poze la cărţi.
VERTICAL: 1. Simpli musafiri la expo
ziţie. 2. Imposibil de mişcat din loc. 3.
Linişte — Cântăreţ în Caucaz — Împreună.
4. Flori de... ceai — Plantă folosită şi în
bucătărie. 5. Făcut mai rău — Derivat
din smântână. 6. Gaz de sondă — Un soi
de ciupercă. 7. Radu Ion — A munci pen
tru mult. 8. Încâlcitură de fire — Oraş în
Franţa. 9. A face ca oţetul — În barou!
10. Maşină de calcule.
CUVINTE RARE: DAL — IMA — ANS —
ERO — ANET.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:

Ion: Mă Gheo, aseară aproape că
Gheo: Ba da.
l-am văzut pe tată’tău.
Ion: Şi tată’tău nu are număru’ 55?
Gheo: Doamne feri, d’apăi ce vorGheo: Ba da.
bă-i asta, mă Ioane? Ori l-ai văzut, ori
Ion: No, apăi d’aia zic, io l-am vănu l-ai văzut; cum îi asta că aproape zut pe ăla cu număru’ 54.
că l-ai văzut?
*
Ion: Pai mă, tată’tău nu lucra în
Soacra vine acasă și spune:
gară la Dej?
- Astăzi am fost la coafor.
Gheo: Ba da.
Ginerele:
Ion: Şi în echipa lui nu au salopete
- Și nu era deschis?
de alea galbene, cu numere pe ele?
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Integramă: p, m, gazos, rosu, scrib, ui, u, artar,
e, n, garboviti, ce, salin, m, u, cinetice, munci,
amar, lua, prins, get, cui, oi, iures, unu, morar,
asin, simbolice.
Pag. 36: maracinosi, onomatopee, tamarin, cr,
olar, tarat, tinara, ata, oz, to, acar, lacatusi, e, ita,
urita, total, nora, ararat, ras.
Pag. 37: a) legalizare, acaparator, motor, daci,
un, l, merit, ropoti, e, e, imagini, om, titere, ste,
ocitocina, rotila, ora, isac, reper. b) planificat, recreativa, oga, inamic, dira, tr, za, us, dresi, m, claie,
imb, tabane, ura, iti, emanat, volatiliza, arabesc, ic.
c) catastrofa, apostrofat, lon, ratata, alta, na, as,
mo, casta, a, iguan, arc, tertip, cab, ata, maturi,
tilhareste, iciolan, et. d) prevazator, recordmana,
oficiu, ios, mu, ampin, t, izola, tica, t, si, facil, at,
cain, um, tir, loiala, onorar, pic, reactivati.
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ORIZONTAL:
1. Crustacei de
1
mare — Cum se
mănâncă un cre 2
vete. 2. A scris
fabula „Racul şi 3
odrasla lui”. 3. 4
Între tropicul
capricornului şi 5
tropicul racu
lui — Insula lui 6
Monte Cristo. 4. 7
Asin fără cap! —
A E Z I
Timp între re 8
velioane. 5. De 9
genul racului,
crabului, lan 10
gustei. 6. Sfâr
şit de distih! — Un bunic îndepărtat al bunicilor. 7. În local!
— Baie. 8. Iubit odată — Vechi cântăreţi greci. 9. Rac! — Din
nou. 10. Linii imaginare din care una e a racului — Calciu.
VERTICAL: 1. Armele de apărare a racului — Document. 2.
Crustacei — Crustaceu de mare. 3. Unde se ascund racii în
timpul iernii — Corabier care s-a întors cu ultima corabie a
lui Magellan. 4. Şarpe gigant — Dres la urmă! — Pecete pe
scurt şi pe dos! 5. Căreia nu-i lipseşte nimic — Dânşii. 6.
Aproape tot! — Suprafaţă agricolă — Trăgător de săgeţi. 7
Apără crustaceii ca un scut. 8. Carie! — Rătăcitori. 9. A alipi
două fragmente — Cuprinde 12 constelaţii, având şi un semn
al racului. 10. Mai mult loc mai puţină pădure — Radu Anton.
CUVINTE RARE: IF, OC, CANO.

ORIZONTAL:
1. Bun de pro
1
prietar. 2. Se
apropie de in
2
dolenţă. 3. Pri
3
meşte omagiile
noastre — Oferă
4 L A R O M E T
şi el roadele
pământului.
5
4. Fosta mare
6
uzină bucureş
teană redusă la
7
O
zero — Începe un
8
L
vuiet! 5. Trecuţi
prin sita scru
9
A
tinului — În za
T
dar la avansare!
10
6. Riscuri ce nu
prea mai sunt la modă. 7. Un fir ce vine din Italia! — Nu
practică profesionismul. 8. Evreu căzut în robia babiloniană,
urmaşii lui în număr de 945 întorcându-se în ţara lor sub
Cirus (e găsit în căzătura ciuntită la capete!) — Una care
e pe acelaşi plan cu alta. 9. Cal la atac! — A securizat un
dispozitiv. 10. Însuşirea de a avea o particularitate aparte.
VERTICAL: 1. Încadrat în sistemul de învăţământ. 2. Fon
duri cromatice specifice picturii. 3. Îndrăgostit lulea. 4. Plin
cu pori — Interiorul lui Jupiter! 5. Se referă în mod cert la
Adam (fem) — Bun de cojocul altora. 6. Niţel ceva mai mic!
— Pletele-i curg râu pe ei, în poezia lui Coşbuc. 7. Mit fără
început! — Instrument popular de suflat cu un tub conic.
8. Totdeauna ispăşitor în zicală — Chestiune de importanţă
extraordinară. 9. O talie fără formă — O regiune într-o ex
primare arhaică. 10. Îşi primesc salariul.
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ORIZONTAL:
1. Își asumă ris
1
cul de a despă
gubi pe cel vătă
2
mat. 2. Liberta
3
tea de a alege.
3. Străzile satu
4
lui ― Fac cinste
la neamuri. 4.
5
Bun la table ―
6 C I B I N
A grava interi
orul! ― Se află
7
în urnă! 5. Zar
8
E
prost la table
― Aliment supus
9
T
transformări
lor cu ajutorul
A
10
sucurilor diges
tive. 6. Râu, afluent al Oltului ― Tranșe dintr-o datorie. 7.
Locuitor antic, membru al triburilor de origine sarmată care
locuiau în regiunea Mării Negre ― Actor, scump la vorbă. 8.
Acalmie ― Înghițit pe nemestecate și tras în piept. 9. Cotă
parte! ― A acționa cu… reținere. 10. Mamifer imparicopi
tat din Asia, Africa, cu piele groasă și corn în frunte ― Cal
dobrogean.
VERTICAL: 1. Patinator pe gheață. 2. Săruri ale acidu
lui salicilic utilizate în medicină și industria alimentară. 3.
Apărut pe neașteptate ― Negustor care vinde cu amănuntul
diverse produse alimentare. 4. Agitat în interior! ― Unități
de măsurare a forței. 5. Referitor la uter ― Cancer (pop.).
6. Ruteniu ― Argint ― Fruct cu rezonanță… biblică (plur.). 7.
A confirma ― Mediu infernal! 8. Tras la țintă ― Stat pe loc.
9. Cinstit ― Literă din alfabetul grec. 10. Asimilat din nou.
CUVINTE RARE: ALAN, DINE.
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ORIZONTAL: 1.
Ruină. 2. Ieftin.
1
3. Întinsă ― În
centru la Mizil!
2
4. Numele a trei
3
împărătese bi
zantine ― Gră
4
dina raiului. 5.
5 B E T A
Literă din alfa
betul grec ― A
6
deveni nepri
etenos (fig.).
7
6. Trecerea în
8
proprietatea
statului. 7. E în
9
drum! ― Insule
10
coraliere. 8.
Seara… se lasă!
― Ieșirea din subterană! ― În cont! 9. A ricoșa ― Pârlit. 10.
Reproducere.
VERTICAL: 1. Chibzuirea în comun la luarea unei hotărâri.
2. Construcții auxiliare la o gospodărie. 3. Învârtită ― În acest
loc. 4. Agățată ― Acum! 5. … Gur, general, fost ministru is
raelian ― Munteni. 6. Verbul vechilor iubiri ― Care conține
ozon. 7. Cutie! ― A expune. 8. Asasinări ― Acut! 9. Motiv
decorativ circular care amintește dispoziția compozițională
a unui trandafir (plur.) ― Alternativă. 10. Măgari ― Mituite
(fig.).
CUVINTE RARE: IZI.
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Colecția DAVID GROSSMAN

Cu ocazia zilei de naștere,
urăm președintelui AMIR,

MICHA HARISH
LA MULTI ANI!
cu multe realizări și sănătate!
Dragoș și Ioana

Colecția AMOS OZ

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 28.11.2019
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3,43

3,49

1 euro

3,79

3,86

1 liră
sterlină
1 leu
românesc

4,42

4,50

0,80

0,83

Volume best-seller

PROGNOZA METEO
28-30 nov
Zonă

joi,
28 nov.

vineri,
29 nov.

sâmbătă,
30 nov.

Haifa

21°

22°

21°

Nazareth

18°

21°

22°

Tveria

22°

25°

24°

Tel Aviv

23°

23°

23°

Ierusalim

16°

19°

20°

Eilat

27°

26°

27°

* valorile reprezintă media zilei

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

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

Peste 50 de programe românești

0524-716004

RAFI: 0509-656.634
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Deșertul în fotografii

P

este 150 de persoane din întreaga lume au luat parte
la un festival internațional de fotografie care prezintă
frumusețea regiunii Arava din sudul Israelului.
Festivalul Planet Arava 2, care a fost sponsorizat de Consiliul Regional Hevel Eilot, a inclus un concurs de premii într-o
varietate de categorii: păsări și mamifere, peisaj, astronomie,
fotografie macro și poveste succesivă.
Festivalul, care a avut loc weekendul trecut, a inclus și o serie de ateliere de fotografie. Toate fotografiile au fost realizate
în Arava - ilustrând natura unică a zonei și creșterea gradului
de conștientizare cu privire la protecția regiunii.
Potrivit organizatorilor festivalului, aproximativ 500 de
fotografii au intrat în competiție anul acesta.

NOU!

A apărut cel mai recent volum al scriitoarei Francisca Stoleru

Glasul roţilor de tren

Editura 24 ore-Iaşi
Tamara, studentă din Naharia, care face zilnic naveta cu
trenul spre Universitatea din Tel-Aviv, este fermecată de
lumea pestriţă şi pitorească ce populează un compartiment
şi de oamenii ce-şi deapănă amintiri şi întâmplări.
„Eu nu am făcut decât să redau poveştile auzite... în ritmul roţilor alunecând pe şine... din mersul trenului”, spune ea. „Pentru
Francisca Stoleru, Haifa este acasă. Aici, la intersecţia atâtor
culturi, aproape de corabia marinarului Sindbad, ea aduce aromele balcanice pentru a le amesteca cu sarea Mediteranei, cu
parfumurile Arabiei, cu mirodeniile Orientului cel adevărat, în
foşnetul mătăsos al celor o mie şi una de nopţi.” - Ioan Holban

Cartea se poate
procura telefonând
la 04-8261123, sau
trimiţând un cec de
50 şekeli la adresa:
str. Ghivat Downes
21/3 Haifa 3434543
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