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Cetăţenia română se obţine 
rapid și fără bătăi de cap!

„EZRAHUT” 
Birou specializat în obţinerea de 
cetăţenii europene și revendicări 

vă stă la dispoziţie în 
Ramat Gan, str. Jabotinski nr. 5Ramat Gan, str. Jabotinski nr. 5

Tel/fax. 03-6429809 sau 0587-272446Tel/fax. 03-6429809 sau 0587-272446
sau email: ezrahut297@gmail.comsau email: ezrahut297@gmail.com

Pentru încheierea unui 
abonament puteți suna la:

0524.716.004
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Conferinţă religioasă în Bahrain

Rab in i i  mun i c ipa l i  sun t 
considerați reprezentanți ofici-
ali ai Statului Israel, dar nu și ai 

guvernului său.
Amar, fostul rabin al comunității 

sefarde din Israel, s-a deplasat în statul 
din golf pentru a participa la un forum 
religios împreună cu clericii din Kuwe-
it, Liban, Egipt, Iordania și alte țări 
arabe și islamice. Rabinul și-a exprimat 
speranța ca cetățenii din Israel și Ba-
hrain să poată efectua în curând vizite 
bilaterale, fără coordonări speciale.

Vizita a fost organizată de oficiali 
israelieni și americani, deoarece statul 
Bahrain nu are legături diplomatice cu 
Israelul. Bahrain este unul dintre sta-
tele din Golf care tinde să își schim-
be atitudinea față de țara noastră, ati-
tudine declanșată în mare parte și de 

amenințarea iraniană 
din zonă.

Ministrul său de ex-
terne, șeicul Khalid bin 
Ahmed Al Khalifa, a dat 
mâna cu omologul său 
israelian Israel Katz la 
Adunarea generală anu-
ală a Națiunilor Unite din New York, 
în luna septembrie.

De asemenea, bin Ahmed a apărat 
în mod repetat atacurile lansate de Is-
rael împotriva țintelor iraniene în Siria, 
considerându-le drept „autoapărare” și 
a criticat operațiunile desfășurate de 
grupul terorist libanez Hezbollah, spri-
jinit de iranieni, precum și fracțiunile 
palestiniene militante din Gaza.

Într-un interviu recent, ministrul de 
externe al Bahrain-ului a declarat că el 

consideră Israelul „o parte integrantă a 
Orientului Mijlociu”.

Rabinul șef sefard al Ierusalimului, Shlomo Amar, a 
făcut istorie luni, când s-a întâlnit cu regele statului 

Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa, în capitala Manama

Rabinul Rabinul 
Shlomo Shlomo 
AmmarAmmar
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„Se dă peste cap  
să promoveze alegerile”

„Acum câteva zile am primit de la 
președintele Likud o invitație să 
ne întâlnim. I-am promis că voi 

face tot posibilul să realizez unitatea. 
Sigur că am fost de acord să ne vedem, 
chiar dacă îmi era clar că șansele unui 
progres semnificativ în direcția unității 
sunt mici” a scris Gantz într-o postare 
pe Facebook.

„Deși am sperat, Netanyahu nu a 
oferit nimic nou. Nu vrea să renunțe la 
imunitate, la bloc și sigur nu va renunța 

la întâietatea sa în cazul unei rota-
ții. Chiar și așa, discuția a fost res-
pectuoasă și fiecare și-a văzut de drum” 
a declarat Gantz.

„Netanyahu pare să se fi decis să 
recurgă la alegeri. Deși m-am dus la 
întâlnire cu mintea deschisă pentru a 
promova în timpul rămas un guvern 
pentru poporul israelian, Netanyahu a 
considerat întâlnirea o parte a campani-
ei sale electorale.

„În timp ce mă dau peste cap să re-

alizez unitatea, Netanyahu se dă peste 
cap să promoveze alegerile. Am o răs-
pundere publică și am declarat-o la toa-
te tribunele: alegerile sunt rele pentru 
poporul israelian” a spus Gantz. „Dar 
dacă Netanyahu ne târăște acolo – mă 
voi strădui din răsputeri și voi lupta cu 
toată forța pentru stat, viitorul, caracte-
rul și unitatea sa, alături de colegii mei 
Alb-Albaștri. Acesta e angajamentul 
nostru față de voi.”

Președintele Alb-Albaștrilor, Benny Gantz, l-a acuzat vineri pe 
premierul Benjamin Netanyahu că face tot posibilul să determine 
organizarea unui al treilea scrutin, susţinând că Netanyahu nu a 

oferit nimic nou pentru a preveni organizarea alegerilor

Al treilea scrutin 

Totuși, data 
finală va fi 
s t ab i l i t ă 

de comun acord 
cu celelalte parti-
de în zilele rămase 
până la dizolvarea 
celui de-al 22-lea 
Knesset.

Ceva mai de-
vreme, premierul ceruse un scrutin direct în care 
cetățenii israelieni să-l poată alege premier pe el 
sau pe Benny Ganz. „În ultimele săptămâni am 
progresat mult” a spus Netanyahu. „Am făcut tot 
posibilul pentru formarea unui guvern de uniune 
națională și evitarea unor alegeri inutile.”

„Benny Ganz și restul Alb-Albaștrilor știu foar-
te bine care sunt amenințările din Iran, cunosc 
foarte bine uriașele oportunitățile pe care le avem 
cu SUA și țările arabe. În ciuda acestui fapt, încă 
nu au pus interesul național în vârful listei lor de 
priorități, în loc să considere prioritară fantezia 
personală a lui Yair Lapid de a ajunge premier.”

Premierul Benjamin Netanyahu a vorbit 
sâmbătă noaptea cu liderii blocului de 

dreapta decizând că dacă vor fi organizate 
noi alegeri, ele vor avea loc la 2 martie 2020

Cohen: „Netanyahu nu va 
cere imunitate”

„În ultimele zile am avut discu-
ții cu premierul și l-am auzit 
spunând clar că nu intențio-

nează să ceară imunitate” a spus 
Cohen.

Totodată, Cohen l-a învinuit pe 
liderul Alb-Albaștrilor, parlamen-
tarul Yair Lapid, pentru dejucarea 
tentativelor de realizare a unui gu-
vern de uniune națională. „Preșe-
dintele Alb-Albaștrilor, parlamentarul Benny Gantz e ținut ostatic de 
Lapid, care vrea alegeri. Lapid înțelege că dacă va forma un guvern de 
uniune cu Likud nu va fi prim ministru. Gantz trebuie să ia o decizie 
în calitate de lider și să accepte oferta partidului Likud.”

Parlamentarul Meir Cohen de la Alb-Albaștri a negat faptul că 
Lapid dejoacă eforturile de realizare a unui guvern de uniune națio-
nală: „Benny Gantz e liderul partidului și după părerea mea el a luat 
o decizie excelentă spunându-i lui Benjamin Netanyahu „domnule, 
îți ofer o rotație. Voi începe în funcția de premier iar tu vei merge, 
îți vei demonstra nevinovăția și te vei întoarce onorabil pentru a face 
parte din conducerea statului israelian.”

Lapid și Moshe Yaalon au declarat în mod repetat că nu vor rămâne 
într-o coaliție condusă de premierul Netanyahu.

Ministrul Economiei Eli Cohen (Likud) a declarat 
marţi pentru Canal 12 TV că premierul Netanyahu nu 

intenţionează să ceară imunitate parlamentară

Eli CohenEli Cohen
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Ioana TOFF

Din nou alegeri

Chiar dacă poli-
ticienii noștri 
s - a u  b ă t u t 

cu pumnii în piept 
și au strigat în gura 
mare că este o „crimă 
națională” să avem 
cea de-a treia rundă 
a alegerilor, iată că 
acest fapt devine rea-
litate. Aseară, la mie-
zul nopții, a expirat 
termenul până când 
un parlamentar putea 
prezenta un Guvern 
majoritar. Israelul va merge din nou la 
urne, se pare că la data de 2 martie.

Pe lângă încercările eșuate de a forma o 
coaliție în cele două runde de alegeri an-
terioare, premierul Benjamin Netanyahu 
a fost pus sub acuzare luna trecută pentru 
suspiciuni de fraudă și încălcarea încrederii.

Din cauza lipsei Guvernului, Knessetul 
nu poate fi convocat și, în consecință, nu se 
poate forma Comitetul care să dezbată dacă 
premierul are dreptul la imunitate, ceea ce 
înseamnă că începerea urmăririi penale 
împotriva lui Netanyahu este suspendată.

Potrivit partidului Alb-Albastru, acesta 
este exact motivul pentru care Netanyahu 
nu dorește un guvern de unitate națională.

Yair Lapid, numărul doi al alb albaștrilor 
urmează să beneficieze, de asemenea, 
de stagnarea sistemului politic. Lapid a 
anunțat acum două luni că renunță la ce-
rerea sa asupra unui acord de rotație pe care 
l-a făcut cu Gantz în favoarea unui guvern 
de unitate. Dacă s-ar fi realizat o coaliție, 
el n-ar mai fi putut fi prim ministru prin 
rotație. Acum, la al treilea tur de alegeri, el 
va avea o nouă oportunitate de a concura 
la postul de prim ministru.

Potrivit celor din Likud, acesta este mo-
tivul pentru care Gantz este „șantajat” de 
Lapid și a refuzat formarea unui guvern de 
unitate. „Gantz a dovedit încă o dată că, în 
loc să pună mai întâi nevoile Israelului, el 
pune mai întâi nevoile lui Lapid”, a decla-

rat Netanyahu.
Chiar dacă nu a fost luată o decizie 

privind organizarea alegerilor interne la 
Likud, Gideon Saar rămâne singurul rival 
al Netanyahu. Va fi interesant de urmărit 
pe mâna cui va merge Likudul. Dacă mai 
pierde încă o dată, Netanyahu nu va mai 
avea nicio șansă în fața lui Gideon Saar, 
dar pierderea lui va fi pierderea întregului 
partid care se poate auto-distruge.

Noul lider al dreptei, Naftali Bennett, 
a devenit recent ministru al apărării - o 
funcție pe care a râvnit-o de foarte mult 
timp. Alegerile noi îi vor prelungi timpul 
petrecut în funcție, ajutându-l să se stabi-
lească ca un lider puternic și, în consecință, 
promovându-l în cariera politică pe viitor.

Avigdor Liberman și partidul său Israel 
Beitenu au fost regizorii din turul doi al 
alegerilor din septembrie, spre dezamăgirea 
atât a likudnicilor, cât și a alb albaștrilor.

Liberman ar putea avea surpriza că, 
după al treilea tur de alegeri, va avea o pu-
tere substanțial mai mică de a afecta rezul-
tatele scrutinului, lăsându-l pe acesta și pe 
partidul său slăbit politic.

Pe de altă parte, faptul că și-a respectat 
principiile și nu și-a compromis promisiu-
nile în materie de religie și de stat, ar putea 
să-i ofere mai multă putere în urne.

Până una alta, toți politicienii au câte 
ceva de câștigat din stabilirea celui de-al 
treilea tur de scrutin în timp ce perdanții 
cei mai mari sunt țara și poporul.
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Dragoș NELERSA

Evenimente culturale

Asociația Scriitorilor Israelieni 
de Limbă Română încheie anul 
2019 cu realizări substanțiale. Pe 

lângă evenimentele obișnuite de lansare 
de carte, discuțiile literare și recenziile 
noilor apariții scriitorii israelieni se bu-
cură pentru prima dată după 52 de ani 
că vor avea un sediu în Tel Aviv.

 „Casa Scriitorilor de Limbă Româ-
nă” își deschide porțile pentru publicul 
iubitor de cultură românească în str. 
Leonardo da Vinci nr. 13 din Tel Aviv. 
Datorită eforturilor comitetului de con-
ducere, a fost stabilită o colaborare cu 
Centrala Kibuțurilor care deține locația 
de la adresa sus menționată. E un bun 
început. Mai sunt multe de făcut și orga-
nizat, dar e bine că s-a făcut primul pas. 
Urmează ca în cadrul Adunării Genera-
le care va avea loc la începutul anului 
2020, să se facă consultări cu membrii 
asociației asupra modului de organizare 
al sediului. Este nevoie și de fonduri și 
există discuții atât cu Ministerul Culturii 
din Israel, cât și cu acela din România. 

Așadar anul se încheie cu succes 
pentru scriitorii noștri și, ca să fie un 
sfârșit de an cu adevărat sărbătoresc va 
avea loc o dublă lansare de carte joi, 19 
decembrie la ora 16:30 în prezența a doi 
invitați speciali din România.

Vorbim despre volumele lui Hedi 
Simon (Din cioburi de cristal) și a lui 
Ada Shaulov (Victoria Speranței) care 
vor fi prezentate cu participarea scrii-

torului clujean 
Adrian Popescu, 
membru în con-
ducerea USR, 
laureat al pre-
miului Național 
de  Poez ie  ș i 
un orator de 
excepție. Chiar 
dacă Adrian Po-
pescu nu este 
cunoscut de toți 
membrii ASILR, 
domnia sa este o 
mare persona-
litate culturală 
din România iar prezența lui ne onorea-
ză. Așa că vă așteptăm pe toți la „Casa 
Scriitorilor de Limbă Română” pentru o 
seară de cultură 100%.

În ceea ce privește anul 2020, ASILR 
va debuta în forță cu un eveniment oma-
gial Cajal, la care va participa dna Irina 
Cajal alături de alte personalități din Ro-
mânia și cu alte lansări de carte.

Cu mare bucurie vă anunțăm că am 
stabilit data pentru premiile „Omul 
Anului - Cartea Anului”, eveniment care 
se va desfășura pe parcursul a două zile, 
25 și 26 martie. La această ediție, ASILR 
va avea doi parteneri noi de renume: 
Federația Comunităților Evreiești din 
România (FCER) ai cărei reprezentanți 
vor veni în Israel, și Primăria Ierusali-
mului. Este pentru prima dată când o 

asociație românească face un parteneriat 
cu Primăria Capitalei. Au avut loc întâl-
nit cu primarul Moshe Leon și cu vice-
primarul capitalei care ne-au asigurat de 
suportul primăriei în organizarea Galei 
de premiere. 

Datorită unei donații generoase a 
doamnei Bianca Marcovici, căreia îi 
mulțumim, în curând va vedea lumina 
tiparului și un nou număr al revistei 
Izvoare. 

Dezbinatorii
Desigur, când ai succes, nu lipsesc 

invidioșii care abia așteaptă să dezbine. 
Unii vor să facă o altă asociație a scri-
itorilor, probabil mai deștepți și mai 
frumoși, alții vor să ofere premii scri-
itorilor pentru a submina competența 
asociației. Noi le dorim succes tuturor. 
N-am fost noi, aliaua română, prea uniți 
niciodată. De fapt, aceste încercări de 
dezbinare a ASILR sunt o dezbinare a 
comunității noastre și acest fapt nu ne 
face cinste.

Fiecare este liber să facă ce eveniment 
vrea și să înființeze ce asociație vrea; tră-
im într-o țară liberă. Dar îi anunțăm pe 
dezbinatori că ASILR e aici de 52 de 
ani, este o Asociație recunoscută atât de 
Guvernul român cât și de cel israelian și 
este singura Asociație de scriitori români 
profesionistă din Israel.

ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ISRAELIENI DE LIMBĂ ROMÂNĂ
lansează o cerere de ofertă pentru editarea și tipărirea 

revistei „Izvoare”.
Societăţile interesate sunt rugate să transmită prin email 
la asilr2018@gmail.com o scurtă prezentare a companiei, 
eventual catalogul tipăriturilor pe anul 2019 și o cerere 
pentru a primi lista de sarcini pentru realizarea revistei.

Detalii suplimentare la telefon 0524-716004

Motto: O Asociație a Scriitorilor unită  
este o asociație de elită!

rav. I. Wasserman

Pagina de Facebook a AsociaţieiPagina de Facebook a Asociaţiei
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Negocieri eșuate

Musa Dudin a menționat câteva țări, declarând 
că exemplul dat de Egipt în această chestiune a 
fost urmat de Suedia și Germania, apoi de Tur-

cia, ale cărei relații cu Israelul s-au înrăutățit mult, dar și 
de Qatar care nu are deloc relații diplomatice cu Israelul.

Potrivit ofițerului superior din biroul politic, eforturile 
acestor țări au eșuat din cauza incapacității Israelului de a 
forma un guvern. Aceste încercări nu au avansat din cauza 
inconsecvenței ocupației și a nedisponibilității de a trece 
la abordarea acestei probleme” a spus Dudin.

Hamas păstrează corpurile a doi soldați, Hadar Godin 
și Oron Shaul și doi prizonieri despre care se crede că ar 
mai fi în viață, Avraham Mengistu și Hisham al-Sayed. 
Ambii suferă de afecțiuni mintale și au trecut în Gaza 
acum 4 și respectiv 5 ani. Săptămâna trecută, un grup al 
familiilor îndoliate a trimis o scrisoare premierului Ne-
tanyahu în care-și exprimau opoziția fermă față de elibe-
rarea oricărui prizonier palestinian care ar fi o „invitație 
la uciderea altor israelieni”. Reprezentanții organizației 
„Alegând Viața” au scris că vor „face tot ce trebuie” pentru 
blocarea unei asemenea înțelegeri. 

Atacatoare arestată

Tânăra, în vâr-
stă de 17 ani, 
s-a apropiat 

de un punct de con-
trol de la locul sfânt 
Mormântul Patriar-
hilor din oraș, pur-
tând un rucsac.

Potrivit poliției, 
în timp ce era supu-
să unui control banal 
de securitate ea a scos 
un cuțit și a strigat „meritați 
să muriți, am venit aici ca să 
devin martiră.”

Ofițerii s-au retras și au 
îndreptat armele spre ea, mo-
ment în care tânăra a lăsat 
cuțitul să cadă, potrivit unui 
comunicat al poliției.

Când alți ofițeri au sosit să 

o aresteze, adolescenta a scos o 
șurubelniță și a amenințat din 
nou că-i va înjunghia. Ofițe-
rii au reușit să o liniștească pe 
atacatoare fără a o răni și fără 
a deschide focul, a declarat 
poliția.

Ea a fost reținută de forțele 
de securitate pentru a fi supusă 
unui interogatoriu.

„Israelul are «drept deplin» de 
anexare a văii Iordanului”

Duminică, procurorul-
șef, Fatou Bensouda, a 

spus că biroul său urmărește 
„cu preocupare” propunerea 
israeliană. Dar Netanyahu 
le-a spus reporterilor că Is-
raelul are „dreptul deplin de 
a proceda astfel, dacă alegem 
să o facem.” Totodată, Ne-
tanyahu a spus că a fost de 
acord cu avansarea planuri-
lor pentru un tratat comun 
în domeniul apărării.

Oficialii apărării israe-
liene, incluzându-l pe lide-
rul Alb-Albaștrilor, Benny 
Gantz, și-au exprimat în-
grijorarea că un atare pact 
ar putea limita libertatea de 
acțiune a Israelului pe plan 
militar. Netanyahu a spus 
că e conștient de rezervele 
existente, dar a dat asigurări 
că e o „ocazie istorică” și că 
Israelul nu va fi limitat să ac-
ționeze împotriva vechiului 

dușman, Iranul. Împre-
surat de rechizitoriul de 
corupție și instabilitatea 
politică pe plan intern, 
Netanyahu promovează 
cele două inițiative ca pe o 
argumentare a rămânerii sale 
în funcție.

În continuare, premierul 
a abordat subiectul încheie-
rii unui acord de încetare a 
focului pe termen lung cu 
Hamas, spunând că cei ce 

conduc Gaza „încearcă de 
mult timp să încheie acor-
dul”. „Există posibilitatea 
promovării acordului” a spus 
el. „Nu înseamnă că ne-ar 
recunoaște și că i-am recu-
noaște, dar cred că e posibil 
să ajungem la un acord.”

Netanyahu a declarat că propunerea sa de anexare a părţii strategice 
din Cisiordania a fost discutată în timpul unei întrevederi ce a avut 
loc săptămâna trecută la Lisabona, Portugalia, cu secretarul de stat 

american, Mike Pompeo

O adolescentă palestiniană a fost arestată duminică 
în orașul Hebron, după a proferat ameninţări cu un 
cuţit și o șurubelniţă asupra ofiţerilor israelieni ai 

Poliţiei de Frontieră

Un oficial Hamas a declarat luni pentru presa 
palestiniană că cinci ţări au încercat recent să 

medieze un schimb de prizonieri între organizaţia 
teroristă și Israel, însă fără succes, se pare, din 

cauza crizei politice din ţară
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Rachete în sud

Av i o a n e 
israeli-
ene au 

efectuat mai 
multe lovituri 
asupra Fâșiei 
Gaza duminică 
în zori, la câteva 
ore după ce au fost trase cele trei rachete din enclava 
palestiniană. Bombardamentele israeliene au vizat 
două situri aparținând brigăzilor Ezzedine al-Qassam, 
aripa militară a Hamas, în nordul Fâșiei Gaza, cu o 
altă serie de lovituri asupra unui alt sit al brigăzilor 
la vest de Gaza, au precizat responsabili ai Hamas.

Duminică, organizația Hamas a numit ripos-
ta israeliană de peste noapte din Fâșia Gaza drept 
un „pas periculos”, spunând că Israelul „va suporta 
consecințele” acțiunilor sale.

Primul ministru Netanyahu a avertizat duminică 
că Israelul nu va fi de acord cu un acord de încetare 
a focului cu conducătorii Gaza Hamas - care se pre-
supune că e în lucru de câteva luni - dacă focurile de 
rachetă din enclava palestiniană persistă.

„Nu va exista încetarea focului dacă focul conti-
nuă”, a spus Netanyahu la începutul unei întâlniri 
săptămânale a cabinetului.

Vrea să reia protestele

Ma r ț i , 
p r i n t re 
l o c u i -

torii enclavei de 
coastă au început 
să circule broșuri ci 
îndemnuri violente 
publicate de grupa-
rea teroristă. 

E vorba de pri-
mul protest de la ultima acuti-
zare a tensiunilor dintre Israel 
și facțiunile din Fâșie (denumită 
în Israel „Operațiunea centu-
ra neagră”). Seria de conflicte 
transfrontaliere a fost declanșată 
de uciderea țintită a comandan-
tului grupării Jihadul Islamic 
Baha Abu al-Ata într-un atac 
aerian israelian matinal.

Hamas pare să fi rămas în 
bună parte în afara conflictu-
lui, dar Jihadul Islamic a tras 
sute de rachete înspre centrele 
cu populație israeliană, în timp 
ce Tzahal a ripostat cu atacuri 

aeriene îndreptate împotriva 
militanților și infrastructurii 
grupării teroriste. Două zile mai 
târziu, mediatorii egipteni au re-
ușit să intermedieze un acord de 
încetare a focului între cele două 
tabere.

Vinerea trecută după-amiaza, 
palestinianul Fahed al-Astal (16 
ani) a murit după ce a fost îm-
pușcat de trupele Tzahal în tim-
pul unui protest de la gardul de 
la graniță. Alte patru persoane 
au fost rănite potrivit oficialilor 
din Gaza. Cei cinci au aruncat 
cu dispozitive explozive impro-
vizate înspre trupele Tzahal.

Hamas a făcut un apel către locuitorii Fâșiei Gaza să 
vină vineri în număr mare pentru a demonstra împotriva 

Israelului odată cu reluarea protestelor din seria 
Marșului Întoarcerii, după o pauză de trei săptămâni

Ziariști arestaţi

Potrivit Ministerului Informațiilor 
palestinian, jurnaliștii Christine 
Renaoui, Dana Abu Shamsiyeh și 

colegii lor Amir Abd Rabbo și Ali Yassin 
au fost arestați dimineața devreme.

Potrivit unor înregistrări video, ares-
tările întreprinse de poliția israeliană au 

fost operate aparent fără violență.
„Jurnaliștii și profesioniștii din 

mass-media au devenit țintă în cadrul 
unei campanii israeliene menită să as-
cundă adevărul și să modifice faptele” 

de pe teren la Ierusalim, a denunțat mi-
nisterul palestinian într-un comunicat.

Solicitată de AFP, poliția israeliană 
nu a oferit deocamdată un răspuns, însă 
martori și jurnaliști s-au adunat în fața 
cartierului general al poliției din Ieru-
salim, în așteptarea eventualei eliberări 

a ziariștilor.
Autoritățile israeliene au ordonat la 

20 noiembrie închiderea pentru șase 
luni a mai multor organizații palesti-
niene de la Ierusalim, printre care și 
birourile Palestine TV.

„Voi continua să duc o politică fermă 
împotriva oricărei tentative a Autorității 
Palestiniene de a încălca suveranitatea 
noastră în capitală”, a declarat ministrul 
israelian pentru securitate internă Gilad 
Erdan pentru a justifica această măsură.

Poliţia israeliană a arestat luni, la Ierusalim, patru jurnaliști ai 
postului Palestine TV, care are legături cu Autoritatea Naţională 

Palestiniană și al cărui birou din Orașul Sfânt a fost închis

Trei proiectile au fost trase din Fâșia Gaza 
spre Israel, a informat sâmbătă noaptea 

Tzahalul, precizând că două dintre acestea au 
fost interceptate de scutul „Domul de fier”
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Acad. prof. dr. Jean ASKENASY

Tableta zilei
Vin roșu - da sau nu?

Oxidația este un fenomen normal și necesar în corp, 
este o reacție chimică producătoare de radicali li-
beri de oxigen. Radicalii liberi înseamnă molecu-

le conținătoare de oxigen cu un număr inegal de electroni. 
Acest număr inegal de electroni îi permit să intre cu ușurință 
în reacții cu alte molecule și să le oxideze, fenomen care se 
cheamă oxidație. Orice om în timpul unui exercițiu sau la 
o simplă lovitură sau inflamație produce radicali liberi de 
oxigen în corpul său. Atâta timp cât numărul de radicali 
liberi este egal cu numărul de antioxidanți, reacția este nor-
mală. În momentul în care radicalii liberi excelează numărul 
antioxidanților, situația devine dăunătoare sănătății. Daunele 
provoacă diabet, arterioscleroză, inflamații, hipertensiune, 
îmbătrânire, boli cardiace, boli neurodegenerative ca Alzhe-
imer și Parkinson și chiar cancere. 

Contra excesului de radicali liberi de oxigen se recomandă 
alimente și băuturi bogate în antioxidanți, adică purtători 
de un electron în plus. 

Alimentație bogată în radicali liberi fără a avea dovezi 
științifice semnificative sunt în primul rând fructele și ve-
getalele: cireșe, citrice, fructe de pădure (mure, zmeură), 
prune, brocoli, morcovi, roșii, măsline, nuci, ceapă, usturoi, 
scorțișoare, ceai verde, vitamina C și E și în al doilea rând 
consumul de preferință al peștelui. 

Băutura bogată în antioxidanți, conform clinicii Mayo 
din Minesota, una dintre cele mai celebre centre de sănătate 
americane, este vinul roșu. Acesta ar avea capacitatea de a 
preveni alterarea arterelor coronare ale inimii, provocatoa-
re de infarct prin intermediul polyphenolului „resveratrol”. 
Acesta acționează asupra colesterolului crescând concentrația 
de HDL, colesterolul bun. Resveratrolul este prezent în can-
titate remarcabilă și în alimentele menționate mai sus. 

În ceea ce privește alcoolul din vin, în concentrație mo-
derată poate ajuta funcțiile cardiovasculare. Excesul însă este 
dăunător. 

Benjamin Franklin, om de știință, considera în baza stu-
diilor atent controlate, că 1 litru de apă 
băută de un om conține o cantitate enor-
mă de microbi de tip Esterichia Coli (E. 
coli), o bacterie ce se găsește în fecale. Dacă 
însă consumăm vin, bere (tequila, rom, 
whiskey, sau alte băuturi) nu ne expunem 
acestui risc deoarece alcoolul se obține în 
urma unui proces de purificare prin fier-
bere, filtrare și/sau fermentare care elimi-

nă Escherichia coli. Concluzia lui Benjamin Franklin deci 
era: „În vin stă înțelepciunea, în bere libertatea și în apă 
bacteriile.” 

Păstorel Teodoreanu, adept devotat al tezei lui Benjamin 
Franklin, fiind internat de urgență, în stare 
de „delirium tremens” datorită consumului 
exagerat de vin, la Sanatoriul „Dealul Fila-
retului” pe Șoseaua Viilor, a scris în foaia de 
observație de pe marginea patului: 

Culmea ironiilor
Și râsul copiilor 
Să pun punct bețiilor
Pe șoseaua viilor.

Bianca MARCOVICI 

││││ PARALELEPARALELE 
SHALOM, HAVERIM!

Am scos o carte „de la nafta-
lină” după ce am primit un 
telefon de la fiica poetei Ani-

ta Rivin, care a venit la mine și i-am 
xeroxat versurile mamei ei, pentru a 
edita o carte. M-a surprins această 
întâlnire, mai ales că poeziile Anitei 
au fost traduse din limba germană 
în română: și iarăși stăm înaintea 
Zidului//el plânge din vechime //pie-
trele străvechi//ne spun povești//din 
timpuri trecute…/

Este vorba de antologia „Poezie 
contemporană din Israel” în traducerea poetului Radu Băr-
bulescu ce cuprinde scriitori israelieni veniți din România 
precum: HEDWIG BRENNER, SHAUL CARMEL, LUIZA 
CAROL, ANDREI FISCHOF, SOLO HAR-HERESCU, 
NORMA T. HARARI, MIOARA IARCHI-LEON, LILA 
JULIUS, TANIA LOVINESCU, BIANCA MARCOVICI, 
YEHONDAV PERLMAN, ANITA RIVIN, ROY RUNDS, 
DEBORAH BEN SASSON, ION ȘTIUBEA, RADU BĂR-
BULESCU autor, traducător, editor.

Citez din postfață: „Numitorul comun al tuturor este 
tendința de a se asimila unui ideal numit ERETZ ISRAEL”

Semnalizând această carte INEDITĂ editată splendid 
la München de către poetul Radu Bărbulescu, distins cu 
premiul „Sara Ianculovici” la Haifa, vreau să-i aduc un pios 
omagiu post mortem acestui scriitor care a muncit să adune 
și să traducă într-o antologie nume mari israeliene. Și eu mă 
pot mândri că figurez în această carte în traducere bilingvă, 
româno-germană.
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Discuţie cu Putin

Cei doi li-
d e r i  a u 
d i s c u t a t 

despre tensiunile 
cu Iranul, situația 
din Siria, nevoile 
de securitate ale 
Israelului și preve-
nirea interacțiunii 
dintre Tzahal și 
forțele militare 
ruse staționate în zonă.

Un înalt oficial diplomatic a declarat că Netanyahu și Putin 
au discutat și despre Naama Issachar, israeliana care este încar-
cerată în Rusia și că premierul și-a exprimat speranța pentru 
eliberarea ei.

În aceeași perioadă, ministrul de externe, Israel Katz, s-a în-
tâlnit cu omologul său rus Sergey Lavrov la Roma. Cei doi au 
discutat, printre altele, despre tensiunile din Orientul Mijlociu.

„Am subliniat necesitatea de a provoca retragerea Iranului 
din Siria și faptul că Israelul va continua să lucreze pentru a-și 
proteja interesele de securitate și a preveni consolidarea Iranului 
la granița țării, având în același timp mare grijă să nu dăuneze 
forțelor rusești care sunt acolo”, a spus Katz.

Armament israelian la vânzare 

Cele opt rada-
re ELM-2084, 
care asigură ca-

pacități de supraveghere 
aeriană și apărare antia-
eriană, urmează să fie li-
vrate între 2021 și 2023 
și vor lucra cu sistemele 
de comandă cehe și ale 
NATO.

Acordul a fost semnat 
la Praga de reprezentanți 
ai celor două părți.

Sistemele sunt produse de compania is-
raeliană Elta Systems și sunt utilizate pen-

tru detectarea apropierii 
de rachete, a traiectoriei 
acestora, a locului de 
unde au fost lansate și 
pentru interceptarea lor.

„Prin semnarea acestui 
acord, am început proce-
sul de încheiere a depen-
denței noastre de utilaje 
rusești depășite și în ace-
lași timp de achiziție a 
unor sisteme moderne și 

testate în luptă, de la un partener strategic 
pe termen lung”, a declarat ministrul ceh al 
apărării, Lubomir Metnar.

Ministerul israelian al Apărării a anunţat luni că Republica Cehă a convenit 
să cumpere opt sisteme radar antiaeriene mobile „Cupola de fier”, în 

cadrul unei tranzacţii în valoare de 152 de milioane de dolari

Contradicţii în SUA

Votarea a avut loc la mai puțin de o lună după 
ce Secretarul de Stat american Mike Pompeo 
anunța că administrația și-a inversat poziția vi-

zavi de legalitatea coloniilor din Cisiordania.
„Această rezoluție exprimă sentimentul Casei 

Reprezentanților că doar o soluție bistatală în conflic-
tul israeliano-palestinian poate asigura supraviețuirea 
Israelului ca stat evreu democratic și împlini aspirațiile 
legitime pentru un stat palestinian,” s-a specificat în 
rezoluție.

Rezoluția exprimă de asemenea sentimentul că 
propunerea americană de realizare a unei soluții juste, 
stabile și durabile ar trebui să 
susțină o soluție bistatală și să 
descurajeze măsurile care ar face 
inaccesibilă o rezoluție pașnică.

Moțiunea a fost introdu-
să de reprezentantul Alan S. 
Lowenthal (D.) și se bucură de 
o anumită susținere republi-
cană. Moțiunile au trecut cu 
226 voturi pentru, față de 188 
împotrivă.

Reprezentanta democrată Ra-
shida Tlaib s-a opus rezoluției, 
acuzând Israelul că perpetuează 
„inegalitatea, discriminarea etni-
că și condițiile inumane.” Tlai-
ba mai spus că „legea statului-
națiune Israel, care susține că 
doar evreii au dreptul la auto-de-
terminare a eliminat drepturile 
politice ale poporului palestini-
an, făcându-i efectiv cetățeni de 
mâna a doua.”

Casa Reprezentanţilor SUA a votat vineri o 
rezoluţie ce se opune poziţiei administraţiei 

faţă de colonii și îndeamnă la eforturi din 
partea Statelor Unite pentru soluţionarea 

conflictului israeliano-palestinian prin 
intermediul unei soluţii bistatale negociate

Primul ministru Benjamin Netanyahu a vorbit vineri 
la telefon cu președintele rus Vladimir Putin, conform 

anunţului biroului premierului
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Sigur de victorie

Președintele Reuven Rivlin a încredințat Knesse-
tului mandatul de formare a unui guvern acum 
trei săptămâni, după eșecul lui Netanyahu și al 

liderului Alb-Albaș-
trilor, Benny Gantz 
de a forma o coaliție.

Într -o  a locu-
țiune ținută luni, 
Netanyahu a spus 
că partidul Alb-Al-
baștrilor a refuzat să 
facă niște „concesii 
cât de mici în ciuda 
ofertelor noastre ge-
neroase. Desigur, dacă formarea unui guvern de uniu-
ne națională nu e posibilă, vom intra în alegeri și voi 
câștiga.”

Netanyahu a mai spus că președintele formațiunii 
Israel Beitenu, Avigdor Liberman, încă se poate alătura 
formațiunii Likud pentru a forma un guvern cu noi. 
E decizia sa.”

Luni, premierul Benjamin Netanyahu și-a 
criticat principalii rivali politici pentru că nu 
au reușit să facă nici o concesie și a spus că, 
dacă Israelul va organiza al treilea scrutin în 

interval de 12 luni, el va ieși victorios

Străzi blocate

Câteva tronsoane ale 
străzilor 4 și Jabotin-
sky din oraș au fost 

blocate în semn de protest.
Într-un comunicat al po-

liției, s-a precizat că „Secto-
rul religios israelian se opu-
ne puternic transportului 
public de Șabat, în timp ce israelienii laici sunt de mult timp 
iritați de restricțiile de mobilitate din weekend”.

Bnei Brak e situat la periferia regiunii laice din Tel Aviv, po-
pulația sa fiind preponderent religioasă. Municipalitatea din Tel 
Aviv a lansat pe 22 noiembrie serviciul de transport cu autobuzele 
de Sabat sub sigla „Ne deplasăm în weekend-uri”.

Inițiativa revoluționară s-a dovedit până acum populară, au-
tobuzele circulând intens în primul weekend, municipalitatea 
suplimentând numărul și mărimea mașinilor pentru a putea face 
față cererii. În fiecare din primele două săptămâni, circa 10.000 
persoane au apelat la acest serviciu.

Programul din Tel Aviv deservește câteva comunități din îm-
prejurimi incluzând Ramat Hasharon, Givatayim și Kiryiat Ono. 
Rutele acoperă circa 300 kilometri în total și includ 500 stații de 
autobuz, dar autobuzele nu intră în cartierele religioase.

Vineri, manifestanţi ultra-ortodocși au blocat străzile din 
Bnei Brak pentru a protesta faţă de transportul public de 

Șabat lansat luna trecută în regiunea Tel Aviv

„Afacerea Submarinelor’’

Procurorul general al Israelului 
și-a anunțat intenția de inculpa-
re a lui David Shimron, avocatul 

personal al premierului Benjamin Ne-
tanyahu, pentru spălare de bani în scan-
dalul achiziționării de submarine de la 
compania germană ThyssenKrupp.

Într-un comunicat, Ministerul Jus-
tiției a precizat că vor fi inculpați, de 
asemenea, omul de afaceri Michael Ga-
nor, care a acționat în calitate de repre-
zentant al companiei germane în Israel, 
și Eliezer Marom, fost șef al Forțelor 
navale israeliene.

„Procurorul general a decis urmări-
rea lui Michael Ganor, agent al șantie-
rului naval ThyssenKrupp în Israel, a 

lui Eliezer Marom, fost șef al marinei 
israeliene, a lui David Sheran, fost șef 
de cabinet al premierului, a fostului mi-
nistru Eliezer Zandberg și a avocatului 
David Shimron’’, a indicat Ministerul 
Justiției.

Scandalul, numit „Afacerea Subma-
rinelor’’ în presa israeliană, a izbucnit 
după ce s-a aflat că David Shimron, 
avocatul personal și vărul lui Netanya-
hu, a fost contactat de către Miki Ga-
nor, reprezentantul din Israel al grupu-
lui industrial german ThyssenKrupp 
Marine Systems (TKMS).

În octombrie 2016, Netanyahu a 
semnat un acord-cadru pentru achizi-
ționarea de nave de la ThyssenKrupp, 

în pofida opiniei contrare a ministrului 
apărării Moshe Yaalon și a altor oficiali 
militari israelieni. 

În luna iulie, poliția i-a arestat pe 
Avriel Bar-Yosef, fost adjunct al șefu-
lui Consiliului de Securitate Națională 
israelian, și pe Eliezer Marom, fost co-
mandant al Forțelor navale israeliene, 
care au negat orice implicare în acest 
scandal.

Avocatul premierului Netanyahu va fi inculpat pentru spălare de bani

David ShimronDavid Shimron

Benjamin NetanyahuBenjamin Netanyahu
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„Doar o minune de Hanuka 
poate forma guvernul”

„Netanyahu și Gantz nu au nevoie 
de mine. Ei au o majoritate stabilă. 
Dacă ar fi format un guvern larg 

din cele două partide ale lor, toată lumea 
li s-ar fi alăturat. Ei au decis să intre în 
alegeri cu ochii larg deschiși” a declarat 
Liberman adăugând că nu are nici o in-
tenție să intre într-o coaliție restrânsă de 
dreapta sau de stânga.

Referitor la garanțiile oferite preșe-

dintelui partidului Alb-Albaștrilor, Ben-
ny Gantz, pentru a-l convinge să intre 
la guvernare cu premierul Benjamin 
Netanyahu, a afirmat Liberman, „asta 
e scuza lui Gantz și o eschivă. Toate 
facțiunile i-au dat garanții că dacă Ne-
tanyahu nu-și onorează angajamentul 
de rotație după șase luni, ei vor continua 
cu Gantz.”

Liberman a spus că nu va semna ni-

mănui un „cec în alb”. El vrea garanții 
că nu se asociază cu o extremă dreapta și 
că cererile sale vor fi satisfăcute.

Președintele Israel Beitenu, parlamentarul Avigdor Liberman, a 
declarat pentru presă că deși ar fi putut intra cu ușurinţă într-o 
coaliţie restrânsă la guvernare, el a făcut tot posibilul pentru 

formarea unui guvern de uniune naţională

Alegeri directe

Netanyahu a spus că 
dacă discuțiile pe 
marginea unui gu-

vern de uniune eșuează, un 
scrutin direct ar face posibilă 
evitarea unor alegeri generale 
„inutile” pentru Parlament. 

În lipsa unui nou guvern, 
Knessetul se va dizolva auto-
mat miercuri la miezul nopții, la mai puțin de trei luni de 
la ultimul scrutin din 27 septembrie, care a fost al doilea 
scrutin general din Israel la interval de doar cinci luni și 
aproape că nu e nici o șansă să se adopte o legislație care 
să permită organizarea unui scrutin direct pentru alegerea 
premierului în interval atât de scurt, în condițiile în care o 
parte din partidele din Knesset se opun ideii.

„În ultimele săptămâni am înaintat mult” a spus Ne-
tanyahu. „Nu am precupețit nici un efort pentru formarea 
unui guvern de uniune și evitarea alegerilor inutile. I-am 
ținut la curent pe Benny Gantz și pe alți membri ai Alb-
Albaștrilor cu informații secrete extrem de sensibile. Sunt 
perfect conștienți de amenințările din Iran și de imensele 
oportunități vizavi de țările arabe și americane” a spus el.

În timp ce Knessetul se pregătește de dizolvare 
dacă nu se va găsi o soluţie pentru ieșirea din 

impas care să aducă formarea unui nou guvern în 
Israel, Benjamin Netanyahu a cerut organizarea 
unor alegeri directe pentru funcţia de premier 
între el și liderul Alb-Albaștrilor, Benny Gantz

Colonizarea avansează

„Este timpul să aplicăm suveranitatea israeliană asupra 
Văii Iordanului și de a legaliza toate coloniile din Yehu-
da și Shomron”, a afirmat el, folosind termenul biblic 

pentru a desemna Cisiordania.
„Ea va face parte din Statul Israel”, a adăugat premierul 

într-o conferință organizată de cotidianul israelian de dreap-
ta Makor Rishon.

Deși colonizarea din Cisiordania a continuat sub toate 
guvernele din Israel după 1967, ea s-a accelerat în ultimii 
ani sub impulsul lui Benjamin Netanyahu și al aliatului său 
de la Washington, președintele Donald Trump.

Peste 400.000 de israelieni s-au instalat în colonii în Ci-
siordania, alături de 2,6 milioane de palestinieni.

Premierul Benjamin Netanyahu și-a reiterat 
duminică intenţia de a anexa o parte din 

Cisiordania și de a legaliza coloniile israeliene, 
într-o ultimă tentativă de a evita noi alegeri 

legislative

Avigdor LibermanAvigdor Liberman
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Graniţă falsă

Bărbatul a montat într-o pădure 
câteva panouri care urmau să-i 
păcălească pe migranți că au 

ajuns în UE, mai precis în Finlanda. 
Rusul a instalat un gard care ar fi mar-
cat granița dintre Rusia și Finlanda și a 
plimbat grupul de migranți pe un traseu 
în regiunea Vyborg, atât cu mașina, cât și 
pe jos, la un moment dat plimbându-se 

pe un lac cu o barcă gonflabilă „ca să 
pară mai plauzibil“. 

Călăuza a luat de la transfugi 
10.000 de euro, pretinzând că-i duce 
din Rusia în țara scandinavă. Numai 
că nu au ajuns acolo, ci în arestul po-
liției, pentru că au fost reținuți de gră-
niceri în apropierea adevăratei frontiere 
cu Finlanda. 

Cei patru imigranți au fost amendați 
și urmează să fie deportați, iar călăuza 
lor este cercetată pentru fraudă.

Zid „de nepătruns”

Protagoniștii filmulețului sunt trei bărbați. Unul din-
tre ei ține o scară, în timp ce ceilalți doi urcă pe ea și 
încearcă să ajungă de cealaltă parte a zidului, adică 

în Statele Uni-
te. Unul dintre 
ei reușește fără 
mari dificultăți. 
Odată ajuns pe 
teritoriul ameri-
can, o ia la goa-
nă. Observând 
un echipaj de pa-
trulă, ceilalți doi 
se îndepărtează 
rapid de zid. 

În septembrie, Donald Trump a făcut o vizită în sud și 
și-a pus semnătura pe noul zid, care se extinde pe 22 de 
kilometri și are o înălțime cuprinsă între 5 și 9 metri. Cu 
acest prilej, el s-a declarat impresionat de construcție și a 
declarat că este „practic imposibil“ de escaladat. 

Totuși, noul zid este penetrabil. Conform „The Washin-
gton Post“, contrabandiștii mexicani îl taie cu fierăstraie și 
introduc oameni și droguri în Statele Unite. Aflând această 
veste, Trump s-a declarat surprins. Dar a recunoscut că 
„poți tăia orice“. 

Ridicarea zidului a fost una dintre temele principale ale 
campaniei prezidențiale a lui Trump.

Poliţia din Rusia a arestat un bărbat care împreună cu doi complici 
a păcălit mai mulţi migranţi asiatici, promiţându-le că îi va 

transporta în Uniunea Europeană

Donald Trump a declarat că escaladarea porţiunii 
de 22 de km de zid ridicate recent la graniţa cu 

Mexicul este „practic imposibilă“, dar cei dornici să 
trăiască visul american îi demonstrează contrariul. 

Un filmuleţ care circulă pe internet ne arată un 
bărbat sărind zidul cu ajutorul unei scări

Victime colaterale

Un armistițiu 
a fost anun-
țat la sfârși-

tul lunii august de 
Moscova pentru 
provincia Idlib, în 
nord-vestul Siriei, 
dar OSDO continuă 
să raporteze lupte 
sporadice și bom-
bardamente, în care au murit zeci de oameni.

Sâmbătă, patru civili, printre care un copil, au fost uciși 
în satul Al-Bara, iar într-un sat vecin au murit alți doi civili, 
inclusiv un copil.

Printre victime figurează și cinci civili, dintre care trei copii, 
decedați în urma bombardamentelor aviației siriene asupra 
unui sat din sudul Idlib, arată OSDO, precizând că un al șa-
selea copil a fost ucis într-un raid al forțelor regimului într-o 
localitate din sud-estul provinciei.

OSDO, care dispune de o amplă rețea de surse în Siria, de-
termină cine sunt autorii raidurilor plecând de la tipul de avi-
on folosit, locul loviturii, planurile de zbor și muniția utilizată.

Regimul sirian și Rusia și-au intensificat, între sfârșitul lui 
aprilie și sfârșitul lui august, bombardamentele asupra regiu-
nii Idlib și a zonelor adiacente din provinciile Alep, Hama și 
Lattakia, teritorii controlate de gruparea HTS, creată de fosta 
aripă siriană a Al-Qaida.

Cel puţin 12 civili, printre care șase copii, au fost 
uciși sâmbătă în Siria în cursul unor raiduri aeriene 

întreprinse în provincia Idlib de regimul de la Damasc 
sau de aliatul său rus, a raportat Observatorul Sirian 

pentru Drepturile Omului (OSDO)



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 1313Joi ,  12 decembrie  2019Joi ,  12 decembrie  2019

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA EXTERNĂ

Doar telefoane rusești

Legea, care va in-
tra în vigoare pe 
1 iulie 2020, a în-

tâmpinat opoziția unor 
vânzători de produse 
electronice, care afirmă 
că aceasta a fost adoptată 
fără ca ei să fie consultați.

Autoritățile au pre-
zentat legea ca fiind o 
modalitate de a sprijini 
firmele rusești de IT să 
concureze cu companiile străine și de a scuti consumatorii 
de descărcarea de softuri după achiziția unui dispozitiv.

Piața de telefoane mobile din Rusia este dominată de 
companii străine, între care Apple, Samsung și Huawei.

Legea semnată de Putin prevede că guvernul rus va re-
dacta o listă de aplicații rusești care vor fi instalate pe di-
ferite dispozitive.

Președintele rus Vladimir Puţin a promulgat 
o lege care impune că smartphone-urile, 

computerele și televizoarele smart vândute în 
Rusia să aibă preinstalate softuri rusești

Atac armat în Cehia

In d i v i -
dul care 
a comis 

a tacu l  s - a 
s i n u c i s 
împușcându-
se în cap în 
mașina sa. 
Acesta a fugit 
inițial de la locul faptei sale monstruoase, dar ulterior 
a realizat că este încolțit de poliție și a hotărât să-și ia 
viața. Tragedia a avut loc marți dimineața într-un spital 
din Cehia. Puțin după ora 7 dimineața, un bărbat cu o 
armă semiautomată a deschis focul la secția de urgență 
a spitalului universitar din Ostrava. A împușcat în cap și 
în gât mai mulți oameni care se aflau în sala de așteptare.

Zeci de mii de oameni din cartierul în care se află 
clinica universitară au fost evacuați.

Motivul atacului nu a fost încă stabilit.

Cel puţin șase persoane au murit în urma unui 
atac armat într-un spital din orașul industrial 
Ostrava, situat în nord-estul Cehiei, a anunţat 

ministrul ceh al sănătăţii Adam Vojtech

În vizită la Auschwitz

Angela Merkel a ajuns la Aus-
chwitz împreună cu premierul 
Poloniei, Mateusz Morawiecki, 

un supraviețuitor al Holocaustului, Sta-
nislaw Bartnikowski, în vârstă de 87 ani, 
și reprezentanți ai comunității evreiești. 
Vizita cancelarului - prima a unui șef de 
Guvern german din 1995 încoace - in-
tervine în contextul în care antisemitis-
mul reapare în Europa.

Merkel, născută la nouă ani după în-
cheierea celui de-al Doilea Război Mon-
dial, efectuează această vizită cu puțin 
înainte de comemorarea a 75 de ani de 
la eliberarea fostului lagăr nazist de către 
Armata Roșie, la 27 ianuarie 1945. „Cri-
mele nu trebuie tratate cu tăcere”, a sub-
liniat Merkel. „Rememorarea crimelor, 

numirea autorilor lor și omagierea 
victimelor reprezintă o responsa-
bilitate permanentă. Nu este ne-
gociabil și este inseparabil de țara 
noastră. A fi conștienți de această 
responsabilitate este parte a identității 
noastre naționale“, a declarat cancelarul 
german. „Datorăm acest lucru victime-
lor și nouă înșine“, a adăugat ea. Cu o 
zi înaintea vizitei, ea a anunțat alocarea 
sumei de 60 de milioane de euro Funda-
ției Auschwitz-Birkenau. Circa 1,1 mili-
oane de persoane, dintre care un milion 
de evrei, au fost asasinate la Auschwitz-
Birkenau între 1940 și 1945. Merkel a 
păstrat un moment de reculegere la Zi-
dul Morții, locul de mitraliere a unor 
deținuți. Cancelarul german consideră 

Holocaustul „o ruptură în civilizație“.
Angela Merkel este doar al treilea șef 

de guvern german care vizitează lagărul 
Auschwitz, după Helmut Schmidt în 
1977 și Helmut Kohl în 1989 și 1995. 

În 2008, Merkel a fost primul șef de 
guvern german care a susținut un discurs 
în Knesset, Parlamentul israelian. Ea a 
vorbit atunci despre „rușinea“ care-i pă-
tează pe germani. 

De 23 de ani încoace, Germania co-
memorează la 27 ianuarie „Ziua Amin-
tirii Victimelor nazismului”.

Cancelarul german Angela Merkel a sosit vineri la fostul lagăr 
nazist Auschwitz, un simbol al Holocaustului, și a trecut prima 
oară poarta deasupra căreia este incripţionată sinistra deviză 

nazistă „Arbeit macht frei“ („Munca eliberează“)

Vladimir PutinVladimir Putin
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Nou spital în Negev

Acesta va fi al doilea spi-
tal situat între unitățile 
Barzilai din Ashkelon și 

Yoseftal din Eilat și va fi denu-
mit după al nouălea președinte 
al Israelului, Shimon Peres.

Noul spital va avea circa 
1900 paturi, cu aproximativ 400 
mai multe decât Centrul Medi-
cal Sheba din Ramat Gan, care în 
prezent e cel mai mare spital din 
Israel. O mie din paturile noului 
spital – puțin peste jumătate – vor 
fi destinate medicinei generale, 
secțiilor de psihiatrie și geriatrie.

Campusul spitalicesc de 1.000 
dunami va fi situat între Beer 
Sheva și Tel Sheva , la est de jonc-
țiunea Sarah, la intersecția stră-
zilor 25 și 40. Campusul va in-
clude 400 mp de clădiri, inclusiv 

un bloc turn cu 10 etaje și câteva 
clădiri a câte 5-8 etaje.

În afara spitalului propriu-zis, 
noul campus medical va include 
și o unitate biotech și un centru 
de recrutare a forței de muncă.

Planurile prevăd și amenajarea 
unei linii pentru trenul ușor care 
să permită accesul rapid din Beer 
Sheva, dar și linii de autobuz și 
taxiuri rapide pentru cele 20.000 
persoane care vor vizita campusul 
zilnic potrivit estimărilor. 

Consiliul Naţional de Planificare și Construcţii a aprobat 
marţi extinderea graniţelor municipale din Beer Sheva 

pentru a permite construirea unui al doilea spital în oraș

Farmaciile BE 

În 2020, Shufersal va 
începe să închidă fili-

alele Be nerentabile pen-
tru a reduce pierderile 
din lanțul Be și pentru 
a contribui la profitul 
acestuia.

Luna trecută s-a îm-
plinit un an de la lansare și doi ani 
de la achiziție. În acest interval, ce-
lor 63 filiale existente ale lanțului li 
s-au adăugat 20 filiale noi. Directo-
rul executiv al lanțului Be, Ori Wa-
termann a declarat în aprilie 2019 
că lanțul e programat să încheie 
anul 2019 cu 95 filiale. Săptămâna 
trecută, în raportul său pe al treilea 

trimestru, Shufersal a raportat că 
Be are 83 filiale.

După publicarea datelor despre 
companie, președintele Shufersal 
a declarat că are încredere în lanț, 
spunând că „deși ne limitează și di-
minuează profitul pe termen scurt, 
va fi unul din motoarele creșterii 
noastre viitoare și investim în el.”

Au trecut doi ani de la achiziţia de către reţeaua de 
supermarketuri Shufersal a lanţului New Pharm de la 

Hamashbir Lazarchan pentru suma de 126 milioane șekeli 
urmată de modernizarea și redenumirea filialelor cu marca Be

KFC - versiunea 
nekasher

După ce presa a scris mai pe la începu-
tul anului că firma Kentucky Fried 
Chicken se gândește să se relanseze în 

Israel — pentru a patra oară — compania a con-
firmat că va deschide în decembrie un nou punct 
de desfacere în Nazareth.

KFC s-a deschis și închis în Israel în anii 
1980 și 90, după care a rămas deschisă între 
2003 și 2012. În toate cele trei cazuri anterioa-
re, marca a funcționat mai degrabă sub francize 
locale, dar ultimul demers va fi gestionat chiar 
de compania KFC.

Spre deosebire de inițiativele anterioare, KFC 
nu va mai fi kasher. În cazurile precedente, ves-
tita rețetă de pui prăjiți a fost modificată pentru 
respectarea obiceiurilor alimentare evreiești, dar 
puiul s-a scumpit din cauza acestor modificări 
și, potrivit unor consumatori, a fost mai puțin 
gustos decât originalul american.

La ultima relansare KFC în Israel, cele opt 
puncte de desfacere ale deținătorului francizei 
Udi Shamai au adoptat stilul kasher după ce 
compania i-a permis să înlocuiască laptele praf 
din stratul crocant cu soia și să folosească pui 
asomați kasher în locul celor furnizați de com-
panie. „În momentul în care am devenit kasher, 
vânzările au început să scadă vertiginos și nu am 
mai fost viabili din punct de vedere economic,” 
a declarat Shamai.

KFC intenționează să deschidă mai multe 
sedii în țară după inaugurarea punctului său de 
desfacere din Nazareth. Lanțul are 45.000 punc-
te de desfacere în peste 135 țări.

Una dintre cele mai renumite mărci 
alimentare din America revine în Israel 
luna aceasta, dar fără a mai încerca să 

atragă de partea sa populaţia religioasă
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Raport Shin Bet

Argaman a vorbit la 
Conferința sistemelor 
fără pilot, UVID 2019, 

inițiată de Apărarea Israelului, 
unde a spus: „Suntem o agenție 
cu oameni excelenți, cea mai 
bună tehnologie din cadrul 
autorităților de securitate is-
raeliene, ceea ce ne permite să 
avem un avantaj mare asupra 
inamicilor. Acest fapt ne-a per-
mis să zădărnicim peste 450 de 
atacuri teroriste în ultimul an și 

să încercăm să oferim 
cetățenilor din Israel o 
viață sigură și pașnică, 
fără ca ei să știe ce se 
întâmplă în spatele 
scenei.”

Între timp, Tzahal 
a cartografiat joia tre-
cută casa lui Kassem 
Shabli, unul dintre 

teroriștii care a efectuat un atac 
în apropierea orașului Dolev în 
luna august, în care Rina Sh-
nerb, în vârstă de 17 ani, a fost 
ucisă. Cartografierea a fost făcu-
tă pentru a se pregăti demolarea 
imobilului din Kfar Kobar.

În timpul perchezițiilor 
din Kfar Kobar și Tul Karem, 
soldații Tzahal au găsit mii de 
șekeli proveniți din fonduri te-
roriste și au arestat mai multe 
persoane.

Șeful Agenţiei de Securitate Shin Bet, Nadav Argaman, 
a anunţat duminică că instituţia pe care o conduce a 

zădărnicit peste 450 de atacuri teroriste în ultimul an

Pregătiri de Crăciun la Beitlehem

Sunt în lucru cinci ho-
teluri noi, iar cele exis-
tente se extind. Orașul 

a prelungit programul cu 
publicul al Bisericii Nașterii 
venerat de creștinii din toa-
tă lumea ca locul nașterii lui 
Iisus.

Primarul Anton Salman 
pare hotărât să depășeas-
că numărul de vizitatori de 
anul trecut din oraș (1,5 mi-
lioane): „De trei ani încoa-
ce lucrurile evoluează, anul 

acesta e mai bun decât 2018, 
iar 2018 a fost mai bun decât 
2017, iar numărul turiștilor 
care vin în oraș crește mereu” 
a spus Salman.

Un punct de atracție, a 
spus el, a fost micuța intrare 
principală în Biserica Naș-
terii, unde pelerinii trebuie 
să se ghemuiască pentru a 
putea intra. Cândva de mari 
dimensiuni, ea fost micșora-
tă acum câteva secole de către 
Cruciați și apoi din nou în 

perioada otomană 
și mamelucă pen-
tru a împiedica in-
trarea tâlharilor cu 
căruțele în biserică.

Anul acesta, în premieră, 
autoritățile au prelungit pro-
gramul de intrare în biseri-
că până la ora 20:00, după 
cum a declarat Salman, iar 
în 2020 intenționează să lăr-
gească autogara din oraș și 
să abordeze problema aglo-
merării arterei înguste spre 

Piața Ieslei.
Ei se gândesc chiar să le 

ceară grupurilor de turiști 
ca pe viitor să se înscrie 
dinainte. 

„Dacă numărul va fi mare 
și biserica nu-i poate primi 
pe toți odată, va trebui să 
examinăm alte planuri ce se 
pot dovedi utile” a spus el.

În timp ce în Piaţa Ieslei se montează decoraţiuni, Beitlehem-ul se 
pregătește pentru „cel mai bun Crăciun din ultimul deceniu”, potrivit 

declaraţiilor primarului orașului și ale hotelierilor

Suntem grași!

Majoritatea israelienilor cu vârste între 20 și 
64 de ani sunt supraponderali sau obezi, 
potrivit unui nou studiu publicat duminică 

de Institutul Național de Cercetare a Politicilor în 
Sănătate.

Studiul a des-
coperit că apro-
ximativ 62% 
dintre bărbați și 
55% dintre fe-
mei sunt supra-
ponderali sau 
obezi. De ase-
menea, raportul a găsit o corelație între obezitate și 
statutul socio-economic scăzut. Aproape 26% dintre 
bărbații din pătura săracă sunt obezi, comparativ cu 
17% dintre bărbații din pătura socială bogată. Lacu-
nele sunt mai mari în rândul femeilor, 35% dintre 
doamnele din medii socio-economice scăzute suferă 
de obezitate, comparativ cu doar 15,5% dintre feme-
ile din medii socio-economice ridicate.

În ciuda creșterii obezității adulte, a existat o scă-
dere a obezității copilului de la 8% în 2017 la 7% în 
2018. Alte date din raport indică faptul că aproxima-
tiv o cincime din populația adultă din Israel fumează.

Rata obezităţii adulte în Israel crește în 
timp ce rata obezităţii copilului scade
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Rea de plată
de George Coșbuc

Ea vine de la moară;
Și jos, în ulicioră,
Punându-și sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
– Ți-l duc eu! – Cum? – Pe 

plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se și-nvoiește-ndată.
De ce ar zice ba?

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate,
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite felul ei;

Stă-n drum și să socoate
Și-mi spune câte toate:
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Cu două, se-nvoiește,
Iar unul mi-l plătește;
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Și iată-mă, săracul,
Să-i duc o poștie sacul
Pe-un singur sărutat!

NESTEMATE POETICE 
culese de Ady Covaliu 

Ambasada României:  
SUBIECT ÎNCHIS!

Președintele român Klaus 
Iohannis a declarat luni, 
în privința mutării Am-

basadei României din Israel de 
la Tel Aviv la Ierusalim, că a ră-
mas la aceeași opțiune, anume 
că aceasta nu se va face până nu 
va exista o decizie comună la ni-
velul UE în acest sens. 

„Eu nu mi-am schimbat 
abordarea, dar pot să o repet; 
este o temă în continuare intere-
santă. Eu am susținut din capul locului că Ambasada României 
nu va fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim. Rămân la această 
opțiune și vă explic și de ce: este o decizie pe care am luat-o 
în UE să nu mutăm fiecare, separat, reprezentanța, ci atunci 
când condițiile vor fi îndeplinite, membrii UE să facă acest pas 
împreună”, a declarat Iohannis, întrebat care este opinia sa în 
acest moment pe subiectul privind mutării ambasadei României 
din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Președintele a explicat și 
condițiile care trebuiesc întrunite. „Aceste condiții sunt destul 
de clare, statutul Ierusalimului trebuie clarificat între cei doi 
actori care au intrat de mulți ani pe această discuție - este vorba, 
evident, de statul Israel și de Palestina care amândoi revendică 
capitala în Ierusalim și lucrurile nu sunt clare deloc. Așadar, 
chestiunea mutării ambasadei poate fi abordată în măsura în 
care părțile interesate în statutul Ierusalimului, adică cei de 
acolo, ajung la o înțelegere și ne aduc acest lucru la cunoștință.”

Felicitări, David Saranga!

Ambasadorul 
Statului Is-
rael la Bucu-

rești, David Saranga, 
a primit miercurea 
trecută,  premiul 
„Ambasadorul Anu-
lui” la Gala Premiilor 
Capital - Eroii Anu-
lui 2019, el afirmând 
cu această ocazie că 

România are un loc important în inima sa, iar Israelul repre-
zintă un prieten adevărat al țării noastre. „Am ajuns aici în 
România acum un an și abia sunt la început. România are un 
loc important în inima mea. Aici am început cariera diploma-
tică, acum 20 de ani, ca vice-ambasador al Israelului. Și este o 
vorbă care se spune că se poate scoate pe cineva din România, 
dar e foarte greu de a scoate România din inima cuiva. Și așa 
mi s-a-ntâmplat și mie. Și am fost foarte bucuros când m-am 
întors, acum un an, în România”, a spus diplomatul israelian. 
„Sunt aici nu numai în numele meu. Sunt și în numele Sta-
tului Israel, un prieten adevărat al României. Multă lume mă 
întreabă care este succesul Israelului. Și, întotdeauna spun: 
capitalul uman și gândul evreiesc, dar există încă un motiv: 
ADN-ul nostru are și ADN român. Mulți dintre evreii români 
care au venit din România au construit țara noastră. Așa că și 
eu vă mulțumesc vouă”, a mai spus David Saranga.

SEMNAL!

Am primit la redacție 
noul număr al re-
vistei „Prietenia”, o 

publicație de o înaltă ținută 
culturală editată și publicată 
la Iași sub bagheta editorială a 
doamnei Martha Eșanu.

„Prietenia” este revista 
Comunității Evreilor din Iași 
iar în numărul 76-77 din lu-
nile septembrie-octombrie 
2019, am descoperit o serie de autori români consacrați 
dar și câțiva scriitori israelieni de limbă română. Dintre 
aceștia îi remarcăm pe Bianca Marcovici, Hedi Simon, Lu-
cian Zeev-Heșcovici, Paul Leibovici, Sergiu Brandea sau 
pe Dorel Schor.

Ne bucură să constatăm că o revistă românească de pre-
stigiu are colaboratori și din rândul Asociației Scriitorilor 
Israelieni de Limbă Română.
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Rav. av. I. WASSERMAN

Hanuca 5780/2020 – semnificaţii

Două minuni a făcut 
Dumnezeu poporu-
lui evreu în zilele în 

care sărbătorim Hanuca, săr-
bătoarea luminii. Sunt două 
minuni diferite între ele, fie-
care de alt fel.

Prima minune este a 
victoriei Macabeilor (Haș-
monaim), într-o luptă fizică 
împotriva elenizanților. Cei 
puțini au biruit pe cei mul-
ți, Dumnezeu i-a dat pe cei 
mulți în mâna celor puțini. 
Matitiahu Hașmoneul din 
Modiin, împreună cu cei 
cinci fii ai săi (dintre care cel 
mai proeminent a fost Iehuda 
Macabeul), s-au ridicat și au 
condus răscoala. Deviza lui 
Matitiahu era: Cine este cu 
Dumnezeu, să mă urmeze! 
Macabeii au luptat împotri-
va regelui seleucid sirian An-
tiohus, care stăpânea asupra 
Ereț-Israelului. Ei erau gata 
să se sacrifice, să cadă pentru 
sfințirea numelui Domnului, 
pentru menținerea iudaismu-
lui, a învățăturii Torei, pentru 
o viață religioasă cu cultură 
iudaică.

Antiohus voia desființarea 
iudaismului, introducerea 
cultului său personal, inter-
zicerea respectării Șabatului, 
a studiului Torei și a circum-
ciziei. Până la urmă, Macabeii 
au biruit, deși numărul luptă-
torilor era mic.

A doua minune s-a ară-
tat evreilor în Templul de la 
Ierusalim.

Antiohus avusese singura 

dorință și grijă să stingă lu-
mina din Templu, să-l profa-
neze după ce pusese stăpânire 
pe el. La rândul său, Iehuda 
Hamacabi, atunci când a eli-
berat orașul-capitală al Iudeii, 
a avut o singură grijă, să rea-
prindă candela din Templu. 
El a găsit în Templu un vas cu 
ulei pur și sfințit, a cărui can-
titate era suficientă pentru a 
lumina doar o singură zi. Dar, 
printr-o minune, uleiul a ars 
totuși fără întrerupere timp 
de opt zile.

Întrebarea este: în cinstea 
căreia dintre cele două mi-
nuni s-a fixat sărbătoarea de 
Hanuca? Răspunsul este că în 
onoarea celei de a doua mi-
nuni, victoria luminii asupra 
întunericului, posibilitatea de 
a putea trăi ca evrei, după re-
ligia și tradiția iudaică.

Care ar fi deci semnifi-
caţia sărbătorii de Hanuca? 
Știm că semnificația zilei de 
Iom Kipur este pocăința, a 
sărbătorii de Pesah este liber-
tatea, a sărbătorii de Șavuot 
este primirea Torei, a sărbăto-
rii de Purim este salvarea fizi-
că a poporului evreu. Hanuca 
reprezintă existența evreului 
ca evreu. Să fim evrei așa cum 
se înțelege din sărbătoarea de 
Hanuca, putem explica în trei 
feluri:

Primul lucru pe care tre-
buie să-l înțelegem este că 
evreii nu trăiesc numai după 
realitatea exterioară. Dacă 
Iehuda Macabeul și-ar fi cal-
culat faptele numai după rea-

litate, răscoala n-ar fi izbucnit 
niciodată. Majoritatea popo-
rului nu s-a alăturat răscoalei, 
erau realiști. Ei știau că rea-
litatea nu se poate schimba, 
elenizații sunt foarte mulți și 
de aceea vor câștiga. Macabeii 
au pornit la luptă împotriva 
realității exterioare imediate. 
Ei au crezut într-o altă realita-
te, presupusă de ei înșiși, cre-
dința lor în victorie, întărită 
de credința în Dumnezeu.

Poporul evreu există fi-
indcă noi, evreii, trăim într-o 
existență surealistă, îmbinăm 
realitatea obiectivă cu credin-
ța în Dumnezeu. Acest fel de 
existență este trăit nu numai 
de evreii credincioși, ci chiar 
și de necredincioși. Aceasta 
este o formă înaltă de realiza-
re. Ea l-a determinat pe doc-
torul Beniamin Zeev (The-
odor) Herzl în anul 1897 să 
ceară și să prevadă crearea 
unei țări a evreilor. El a văzut 
că viața evreiască din Europa 
nu are viitor, iar reînvierea pa-
triei evreiești este obligatorie, 
pentru a salva existența popo-
rului evreu.

A doua semnificație a săr-
bătorii de Hanuca este aceea 
de a fi evreu. Ea ne face să 
fim altfel, diferiți, să fim pre-
gătiți să trăim într-o realitate 
deosebită, față de popoarele 
și oamenii de cultură așa-zis 
„superioară” care își pot bate 
joc de comportarea și de cre-
dința noastră. Astfel au trăit 
și luptat Macabeii în răscoala 
lor față de elenizanți, adepții 
modului de viață, culturii și 
religiei elene.

Cea de a treia semnificație 
a sărbătorii de Hanuca a fost 
explicată de adepții învăța-

tului Hilel. După concluzia 
Talmudului, motivul că noi 
adăugăm în fiecare zi de Ha-
nuca o lumânare, este că noi 
ne înălțăm în sfințenie și nu 
coborâm în neant.

Două minuni diferite – 
militară și religioasă, aparent 
fără legătură între ele, au fost 
văzute de înțelepții noștri ca 
fiind într-o legătură foarte 
strânsă. Minunea uleiului are 
mare influență pentru victo-
ria în luptă, iar victoria în 
luptă are mare influență asu-
pra minunii uleiului. Aceste 
două minuni sunt funda-
mentul sărbătorii de Hanuca. 
Poporul evreu este un popor 
deosebit, iar existența statului 
Israel, se datorește unei mari 
minuni, căci de 72 de ani re-
zistăm adversității vecinilor.

Suntem un popor mic, 
avem o țară mică, vrem să 
trăim în pace cu toți vecinii, 
dar nu suntem lăsați să tră-
im în pace. Noi nu dorim să 
cucerim teritorii care nu sunt 
ale noastre, vrem să ni se re-
cunoască dreptul de a avea 
o patrie – Țara Făgăduinței, 
Țara Promisă.

Candela cu ulei se găsește 
în fiecare evreu. Este datoria 
noastră să știm cum să ne fo-
losim de uleiul din ea ca să 
aprindem din ea lumânările 
de Hanuca și lumina lor va 
crește din zi în zi așa cum 
afirma Hilel.

Tuturor, urări de 
Sărbătoarea Luminii 
fericită, și Hanuca să 

ne aducă lumina păcii 
și a bucuriei în lumea 
întreagă – să ne ajute 

Dumnezeu.

Când aprindem lumânărelele de Hanuca, este bine 
să ne reamintim și să explicăm importanţa acestei 
sărbători. De ce aprindem aceste lumânărele? Cu 

ce sunt ele speciale? 
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Arie KUPFERSCHMIDT

File de istorie

Perioada de timp ante-
rioară declarației de 
independență a Isra-

elului, era legată de forțele 
armatei și se baza pe volunta-
riat personal într-un anumit 
fel legat de curentele politice 
din timpurile respective. 

În cadrul Imperiului Bri-
tanic care domina Palestina, 
toate grupările militare sau 
paramilitare erau clandestine.

Odată cu înființarea sta-
tului Israel a luat naștere și 
armata țării care trebuia re-
organizată în conformitate cu condui-
ta unui stat independent. Ben Gurion, 
primul premier al statului israelian a 
îndeplinit și funcția de ministru al 
apărării. El a fost obligat să lichideze 
unitățile militare din perioada man-
datului pentru a le supune ordinelor 
militare statale.

O mare parte dintre conducătorii 
armatelor clandestine făceau parte din 
alte partide decât cel a lui Ben Gurion 
și în consecință au fost înlăturați din 
armata nou înființată, fapt care a fost 
efectuat după semnarea armistițiilor 
cu toate țările arabe. Acestea au atacat 
Israelul pentru a-l nimici. Este clar, 
că în acea perioadă ministrul apărării 
nu a fost în stare să reorganizeze și să 
modernizeze noile unități ale armatei 
- ȚAHAL.

Israelul a fost înfrânt în lupte, în 
special în cele cu sirienii, deoarece nu 
era pregătit pentru aceste lupte. La în-
ceputul anului 1950 primul ofițer care 
a dezvoltat sistemele noi de organizare, 
tactică și strategie a unei unități militare 
speciale, numită în acele vremuri „Uni-
tatea 101”, a fost ofițerul Ariel Șaron iar 
șeful statului major era Moșe Dayan. 
Bandele teroriste palestiniene care locu-
iau în regiunea Gaza erau sub controlul 
egiptean și regiunea Șomronului era sub 
control iordanian. Aceste bande atacau 

aproape săptămânal așezările evreiești, 
atacuri care se soldau cu daune și uci-
deri. Unitatea 101 a fost aceea care a 
atacat bazele teroriste, provocându-le 
daune în centrele militare, în armament 
și în uciderea teroriștilor.

Sistemele de organizare și de luptă 
inițiate de Ariel Șaron au fost abor-
date, în primul rând de unitățile de 
parașutism și ulterior de toate unitățile 
militare. Unul dintre luptătorii din 
Unitatea 101 a fost un tânăr, Meir 
Harțion, care a primit gradul de că-
pitan, acesta acordându-i-se personal 
de Șeful Statului Major, gen. Dayan. 
Principiile lui de luptă erau bazate pe 
tenacitate și se folosea de orice fel de 
mijloace pentru realizarea scopului mi-
litar planificat. În cadrul unuia dintre 
atacurile unității împotriva teroriștilor, 
Harțion a fost grav rănit și a fost obli-
gat să se retragă din armată.

El și-a clădit o mică fermă în munți 
departe de orice așezare, unde a trăit 
încă mulți ani. Când copiii săi au fost 
întrebați despre evenimentele militare 
trăite de tatăl lor, nu au putut răspun-
de, dat fiind că Meir nu le-a putut po-
vesti, deoarece i-au fost rănite coardele 
vocale și nu putea să povestească despre 
cele trăite. Probabil că un cercetător al 
istoriei militare din acea perioadă va 
scrie multe cărți în care se vor povesti 
multe legate de Meyr.

Acul 
lui 

BUJENIȚĂ
Rondeluri

RONDELUL FILOZOFILOR
Gândea Socrate abătut
Privindu-l crunt pe Diogene
Ce în butoiul prea știut
Dormea visând la Melpomene
Să vezi, că vinul l-a băut!
Sau l-o fi tras în damigene?!
Gândea Socrate abătut
Privindu-l crunt pe Diogene.
Cum ca un pește este mut
Și e-n poziții cam obscene,
Cred nesimțitul c-a băut
Nutrind speranțe ambigene!
Gândea Socrate abătut…

RONDELUL CĂUTĂRILOR 
ZADARNICE

Nu căuta că-i în zadar
Acolo nu mai e nimic.
Căci am luat din buzunar 
Și cel din urmă firfiric.
Mi-e dor de-o cupă de Cotnar,
De o friptură, de un mic
Dar nu mai caut, e-n zadar,
Acolo nu mai e nimic.
Amor zici tu că-mi dai în dar
Și-un sân ai scos de sub ilic, 
Mă răscolești ca pe-un sertar
Dar nici acolo nu-i nimic...
Iubito, cauți în zadar…

RONDELUL PORCULUI
Spun unii că ne-asemănăm
În relele apucături,
Deși-mpreună nu fumăm
Iar tu nu știi înjurături.
În timp ce-n ele ne scăldăm,
Tu doar mănânci niște lături
Spun unii că ne-asemănăm,
În relele apucături...
Cu carnea ta noi ne-ndopăm
Și-o prețuim gătind fripturi,
Iar de porecla ți-o purtăm,
Noi te jignim, spurcate guri,
Când spun că ne asemănăm!

Ariel Sharon și David Ben GurionAriel Sharon și David Ben Gurion
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Dr. Paul LEIBOVICI

Putem trăi fără internet?

Zilele trecute avusesem o întâlnire 
cu un vechi coleg într-o localita-
te din nordul țării, unde puteam 

ajunge doar cu trenul. În fiecare sezon 
îmi cumpăram „Mersul trenurilor” dar, 
în ultima vreme n-am mai făcut astfel de 
deplasări, așa că am renunțat la cărțulia 
cu scoarțele verzui. Am sunat la gară dar 
telefonul suna ocupat. Timpul trecea...

M-am hotărât să plec, am tras în gra-
bă ușa după mine și m-am întâlnit cu 
vecinul care tocmai ieșea din lift.

- Pari grăbit, îmi spuse gâfâind și tră-
gând după dânsul căruciorul încărcat.

- Am o întâlnire la Natzeret și nu cu-
nosc ora sosirii trenului... am telefonat... 
Aș! Nici un răspuns! 

Vecinul scoase din buzunarul hainei 
un telefon – la fel cu al meu, apăsă pe 
clapele luminate și hop! Pe micul ecran 
era scrisă destinația Natzeret, nr. trenului 
și ora plecării din stația locală. Am res-
pirat adânc și, privind la acele ceasului, 
mi-am dat seama că tocmai am pierdut 
trenul. L-am ajutat pe vecinul Moses să 
intre în locuința sa. Acum trăgeam în doi 
căruciorul. Ne-am așezat față în față iar 
nevastă-sa ne-a servit două cafele. Acum 
aveam timp de flecăreli.

- Cum ai făcut, Moses, că și eu am o 
drăcie ca asta... telefon mobil... 

- Nici o problemă! îmi spuse Moses, 
în timp ce mai trăgea din pipă și-și aran-
jă ochelari. Din nou apăsă pe câteva bu-
toane și hop: iată, ora 12:30 ai trenul...

- Bă, zic eu... minune!
- Nicio minune... INTERNET... as-

ta-i tot.

*

Fănică – ginerele meu – inginer la 
o societate de transporturi – avea 
totdeauna geanta încărcată cu do-

sare, planuri, și în drum spre casă, uneori 
se oprea la o vorbă cu noi, mai ales că 
mama-soacră îi pregătea o gustare... eu 
un păhărel de coniac... că ea, Geta, adică 
fiica noastră, avea un program încărcat 

la Policlinică. Numai că, de la o vreme, 
Fănică de cum deschidea ușa, cu zâm-
betul pe buze și fără geantă, părea mai 
altul... adică relaxat, zâmbea... ce mai. 

La început i-am spus lui „Mămica”, 
că așa-i spun nevestei mele „Mămico”, 
ce-o fi cu Fănică?! O fi schimbat servi-
ciul? N-am îndrăznit să-l întreb... că de, 
nu se face! A doua zi, de cum intrară 
amândoi, căci și ea Gina, adică fiica 
noastră, venise de la slujbă mai devreme. 

- Spune, fata mea, cum de la o vreme 
sunteți mai liberi... fără geanta plină cu 
fel de fel de hârțoage..

- INTERNET, răspunse și privirea-i 
sclipea ...

- Am să vă instalez și vouă INTER-
NET ca să avem o legătură continuă.

*

Israelul are în jur de 9 milioane de 
locuitori din care aproape 60% sunt 
pensionari, bolnavi, neajutați - în 

sensul că nu se pot deplasa la medicul 
curant, farmacie ș.a. Un ajutor prețios 
și necostisitor e INTERNETUL! Ma-
joritatea relațiilor cu mediul exterior, 
datorită INTERNETULUI, i-ar scuti 
de poveri.

Aprovizionarea cu alimente, zarza-
vaturi, fructe, pâine... dacă persoanele 
ar avea INTERNET, s-ar putea rezolva 
aprovizionarea printr-o comandă la unul 
din Supermarketele din oraș „prin IN-
TERNET”. Și dacă tot vorbim de ale 
gurii, să vă povestesc o tărășenie. Pe când 
locuiam pe una din străzile mai perife-
rice, casele aveau curți cu grădină, pomi 
și livadă. Vecinele se așezau la taclale, 
că timp era, și pe băncuța de sub pomii 
înfloriți ți-era mai mare dragul să tot 
flecărești, să schimbi rețete de mâncare și 
să... bârfești - dacă așa-ți era felul. Acum, 
locuiesc într-un bloc cu vreo 12 etaje. 
Aproape că vecinii nu se cunosc... cât de 
palavre, Doamne mă iartă, cu cine? Ca 
să nu mai spun cum se schimbă veci-
nii: unul vine și alți zeci pleacă... Și cum 

locuința e la etajul ăl de sus, cam la 9, 
nici bună ziua n-am cui spune... d-apoi 
trăncăneală cu vecina!?

Dacă mai aflu ceva, o știre, o rețetă – că 
mie îmi și place să pregătesc bucate alese, 
mă adresez lui, ATOT ȘTIUTORULUI 
„Domnul INTERNET”. De cum bat 
din clape, hop! Că am noutăți... gustări 
și mâncăruri apetisante.

Ni se face chef de a viziona un spec-
tacol teatral, a audia un concert sau a 
ne informa despre un anumit film... IN-
TERNETUL ne vine în ajutor. Scriem 
mesajul nostru și comandăm cele ce ne-
am dorit.

Copiii, adesea își au preocupările lor.
Fie joacă, prieteni, uneori sunt obosiți și 
nu au răbdare la o convorbire cu părinții. 
În ziua de azi, de la mic la mare deține 
un telefon portabil. De oriunde ne gă-
sim – fie chiar pregătind prânzul sau ser-
vind o cafea cu un (o )prieten(ă), putem 
scrie mesajul nostru pe email și el va fi 
recepționat de destinatarul nostru.

Internetul elimină treptat, treptat 
contactele directe între persoane sau cu 
autoritățile locale. Ceea ce nu înseamnă 
o negare a necesității contactelor direc-
te, față în față cu prietenii, cunoscuții. 
Ci dimpotrivă: anunțuri, știri urgente, 
răspunsuri prompte, informații de mo-
ment. Sau dacă la locul de muncă se 
întâmplă un „accident”. E necesar a fi 
înștiințată familia, ambulanța...; mesa-
jul expediat prin Internet înlătură orice 
impediment.

Se simplifică rezolvarea problemelor 
cetățenilor în general și a specialiștilor. 
Schimbul mesajelor – în diverse dome-
nii ale activităților, se face instantaneu 
fără să se întâmpine probleme speciale. 
Contactele directe ușurează legăturile la 
orice distanțe. Deplasările fizice au fost 
reduse simțitor. Dacă aveți un anumit 
cont bancar, el se află pe Internet și co-
menzile sau operațiunile pot fi efectuate 
în minimum de timp. 

Internetul a devenit curierul dvs. De 
mare punctualitate și la orice oră. Fraza 
tipică: intrați în spațiul dvs., scrieți me-
sajul în litere sau cifre, formați numărul 
partenerului și apăsați pe buton. 

ASTA-I TOT!



xvcbzfhgkshgkscaneasca

  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  2020 Joi ,  12 decembrie  2019Joi ,  12 decembrie  2019

GAZETA - CA LA NOI LA NIMENI

Fulger periculos

Un tânăr în vârstă de 19 
ani a fost rănit grav du-

minică seară, când a fost lovit 
de un trăsnet lângă Kibbutz 
Ramat Hashofet, în nordul 
Israelului.

Tânărul a suferit arsuri 
pe tot corpul, a fost tratat 
de paramedicii MDA la fața 
locului și apoi transportat la 
Spitalul Rambam din Haifa. 
Victima era inconștientă și i 
s-a montat un aparat respira-
tor până a ajuns la spital.

„Prietenii lui care erau cu 
el i-au salvat viața”, a spus 
dr. Shachar Grunner, de 

la Spitalul Rambam. „I-au 
menținut respirația și sem-
nele vitale până când au sosit 
paramedicii”. 

După trei zile de comă, 
tânărul și-a recăpătat, din fe-
ricire, cunoștința.

Record

Israelul a avut 4,2 milioane 
de turiști în 2019 și a înre-

gistrat deja o depășire față de 
anul trecut, când 4,1 milioa-
ne de turiști au vizitat Israe-
lul, transmite Biroul Central 
de Statistică.

451.000 de turiști au ve-
nit în Israel în noiembrie, în 
creștere cu 16% față de no-
iembrie 2018, când 389.000 
de turiști au venit în Israel, 
relatează Biroul Central de 
Statistică. S-a anunțat deja 
un record de 4,6 milioane 

de turiști pentru 2019, în 
creștere cu 11% față de anul 
trecut, care și el a fost un an 
record pentru turism.

49% dintre turiștii care 
vizitează Israelul provin din 
cinci țări. 21% dintre ei sunt 
din SUA, iar 28% din Ger-
mania, Franța, Rusia și Marea 
Britanie.

Un vânător în 
Mediterană

Peștele Leu, fără prădători 
naturali în Marea Medi-

terană, este una dintre cele 
100 de specii de pește care 
s-a infiltrat pe coasta de vest 

a Israelului și care 
se înmulțește cu 
repeziciune.

Este foarte fru-
mos dar veninos; 
specialiștii spun că 
prezența lui la malul 
mării va fi la fel de 
neplăcută ca și aceea 
a meduzelor pentru 
cei care vor dori să se 

scalde. Are benzi roșii, crem 
sau negre, și aripioare specta-
culoase dar care se termină cu 
spini veninoși. A trecut prin 
canalul de Suez în Meditera-
nă și, în comparație cu habi-
tatul său natal, Marea Roșie 
și Oceanul Indian, aici nu are 
dușmani. Oamenii de știință 
se îngrijorează că Peștele Leu 
va priva alți prădători marini 
de hrană și va lovi industria 
pescuitului comercial.

Autoritatea pentru natură 
și parcuri din Israel a decis 

recent să elibereze 
permise scafandri-
lor pentru a ucide 
peștele leu și pen-
tru a ajuta la re-
ducerea numărului 
acestora.

Victima 
medicilor

Chiar dacă Israelul este 
printre primele țări din 

lume în ceea ce privește cer-
cetarea medicală, se mai în-
tâmplă și greșeli. Este și cazul 
lui Nissim Harari a ajuns la 
spital suferind dureri toraci-
ce și dificultăți de respirație 
și a fost programat pentru un 
RMN 10 luni mai târziu.

Nissim, 41 de ani, lucra 
la repararea acoperișurilor, 
fiind un familist convins cu 
două fiice adolescente acasă. 
Într-o zi acesta a simțit du-
reri în piept și probleme de 
respirație. Pierduse și în greu-
tate în ultimul timp și obosea. 
Trei medici de familie și doi 
cardiologi au încercat să-l aju-
te pe Harari, dar toți au pus 
diagnosticul incorect. Medi-
cii erau convinși că problema 
se afla la inima lui Harari și 
niciun test nu a arătat că, în 
final, omul avea o infecție 
aproape de inimă.

La zece luni de la dia-
gnosticul inițial, Harari a 
fost trimis să facă un MRI la 
Spitalul Belinson, acolo a fost 
descoperită o tumoare cance-
roasă de 14 cm. Tumoarea era 
aproape de inimă și apăsa pe 

valva dreaptă. Harari a 
început un tratament 
agresiv dar, după un 
an și jumătate după ce 
s-a simțit rău, a murit.

Familia Harari dă în 
judecată acum policli-
nica Clalit, susținând 
că de la prima scanare 

CT, se putea observa tumoa-
rea. Diagnosticul pus târziu 
i-a lăsat pe medici fără altă 
opțiune decât să îi ofere lui 
Harari tratamente foarte 
agresive, care sunt periculoa-
se și care au provocat în final 
decesul lui.

Reîntoarcerea 
rechinilor

În fiecare iarnă, zeci de re-
chini din specia Dusky 

ajung pe coasta orașului He-
dera iar biologii marini de la 
Universitatea Haifa le supra-
veghează progresele.

Pentru cel de-al cinci-
lea an, biologii marini de la 
școala de studii oceanice de 
la Universitatea din Haifa 
studiază rechini Dusky care 
ajung pe coastele israeliene 
în fiecare an.

„Primul rechin pe care 
l-am urmărit în acest an a fost 
un rechin lung de 2,5 metri 
pe care l-am numit Ham-
sa (cinci în arabă), deoarece 
acesta este al cincilea an în 
care l-am văzut. Ținem sub 
observație întoarcerea rechi-
nilor pe coasta Hadera și anul 
acesta vom aprofunda studiul 
cu ajutorul unor mijloace teh-
nologice moderne”, a explicat 
dr. Aviad, șeful departamen-
tului de prădători.

Apariția rechinilor în apele 
mai calde în timpul iernii, în 
jurul coastelor orașelor He-
dera, Ashdod sau Ashkelon 
este un eveniment unic în Is-
rael. Primii rechini care ajung 
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în fiecare an sunt rechinii 
Duksy; mai târziu vor ajunge 
și rechini Sandbar, o specie pe 
cale de dispariție.

Reuniţi după 59 de ani

Susan Masrua, născută în 
Marea Britanie și care 

acum locuiește în orașul is-
raeliano-arab Taibe, s-a re-
întâlnit cu fratele ei mai mic, 
Andy Cook după 59 de ani.

Susan, în vârstă de 60 de 
ani, a fost crescută de o asis-
tentă maternală și la 18 ani a 
venit în Israel pentru a mun-
ci. Aici și-a cunoscut soțul și 
a decis să rămână să locuiască 
în Taibe.

Timp de mai mulți ani, 
Susan a încercat să locali-
zeze alți membri ai familiei 
sale, dar nu a reușit. În cele 
din urmă, Susan a găsit o 
pagină de Facebook în care 
a recunoscut o fostă colegă 
de școală. Așa a începută să 
găsească cunoștințe din copi-
lăria sa și încet, încet l-a găsit 
pe fratele ei, Andy.

Bărbatul a fost sceptic la 
început și a întrebat-o pe Su-
san despre trecut, dar imediat 
ce a înțeles că stă de vorbă cu 
sora lui, a început să plângă.

Andy a venit în Israel, iar 
luni seara au fost într-un final 

reuniți. Susan s-a simțit 
de parcă era în al nouă-
lea cer și nu-i venea să 
creadă că, în sfârșit, și-a 
găsit fratele.

S-a convertit  
la iudaism

Un cetățean musul-
man, Samah Zay-

tun, care a fost închis dintr-o 
închisoare a Autorității Pales-
tiniene din Halhul a sosit la 
Ierusalim pentru examinări 
medicale și a spus că el nu 
se mai întoarce în teritorii și 
că vrea să se convertească la 
iudaism.

Palestinianul a finalizat 
procesul de conversie la cur-
tea rabinului Nissim Karelitz 
din Bnei Brak și și-a schimbat 
numele în David Ben Avra-
ham pentru a avea un nume 
evreiesc.

Haim Perg, unul dintre li-
derii comunității evreiești din 
Hevron, care a militat pentru 
eliberarea lui Ben Avraham 
din închisoare, a spus: „După 
torturile severe pe care le-a 
suferit, am reușit și l-am scos 
pe David din închisoare. Era 
cât pe ce să fie răpit în apro-
piere de intersecția Karmei 
Tzur pentru a fi dus înapoi 
în teritorii, dar am reușit să-l 
recuperăm”.

Noul evreu, David Ben 
Avraham a mulțumit șefului 
comandamentului central, 
ofițerului executiv al Coman-
damentului central și tuturor 
care au acționat pentru elibe-
rarea lui.

Eroul cu patru 
picioare

Eishela este un 
câine din rasa 

ciobănesc belgian 
în vârstă de nouă 
ani, cu un record 

impresionant de găsire și sal-
vare a persoanelor în cariera 
ei la Unitatea de câini din Is-
rael (IDU).

În luna mai, un cetățean, 
Daniel, a fost raportat dispă-
rut de familia sa din Ashke-
lon. A fost o zi foarte grea 
pentru Daniel, după ce a fost 
concediat de la locul de mun-
că. El și-a părăsit casa într-o 
stare oribilă și a înghițit o gră-
madă de pastile și o sticlă de 
arak într-o încercare disperată 
de a scăpa de realitate.

Daniel a zăcut inconștient, 
deshidratat, timp de două 
zile, într-o casă părăsită afla-

tă într-o pădure mică situată 
în apropierea casei sale. După 
ce familia a alertat autoritățile 
la echipele de căutare s-a ală-
turat și organizația IDU care 
a trimis-o pe Eishela în mi-
siune. Câinelui i s-au dat să 
miroasă câteva haine de 
ale lui Daniel după care 
a plecat în misiune. Că-
utarea a durat aproape 
trei ore, dar a meritat.

Eishela l-a găsit pe 
Daniel iar echipele de 
intervenție l-au dus la 
spital în stare critică. 

La început, medicii 
de la Centrul medical 
Barzilai nu erau siguri 
dacă Daniel va trăi sau 
nu. S-a bănuit că pa-
cientul ar avea leziuni 
cerebrale severe dar, în 
mod miraculos, Dani-
el a ieșit din comă și 
este în afara oricărui 

pericol. Primul lucru când 
s-a externat, daniel a cerut să 
mulțumească echipei care l-a 
salvat și în special lui Eishe-
la, câinele care i-a salvat viața. 
Eroul cu patru picioare a fost 
foarte bucuros să-l reîntâl-
nească pe Daniel.

Rănire la casa 
premierului

Un agent de pază de la 
reședința primului ministru 
Benjamin Netanyahu, din 
Caesaria, a suferit luni răni 
ușoare din cauza descărcării 
accidentale a unei arme, a 
declarat biroul premierului.

Serviciul de ambulanță 
Magen David Adom a de-
clarat că un bărbat în jurul 
vârstei de 22 de ani, a fost 
tratat pentru o rănire ușoară 
la palmă.

Netanyahu însuși nu se 
afla în zonă când a avut loc 
incidentul.

Paznicul a fost transpor-
tat la Centrul Medical Hil-
lel Yaffe din Hedera pentru 
tratament. Incidentul va fi 
cercetat în următoarele zile, 
a declarat biroul premierul 
într-un comunicat.



xvcbzfhgkshgkscaneasca

  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  2222 Joi ,  12 decembrie  2019Joi ,  12 decembrie  2019

  GAZETA TELEGRAME 

STOPSTOPSTOP
Curtea Europeană a Drep-

turilor Omului (CEDO) a 
respins joi cererea văduvei 
cineastului francez Claude 
Lanzmann de a transfera în 
Israel gameții fiului său de-
cedat, în vederea unei proce-
duri de reproducere asistată 
medical sau prin recurgerea 
la o mamă purtătoare.

CEDO a fost sesizată de 
Dominique Petithory Lanz-
mann, soția realizatorului 
filmului film „Shoah”, căreia 
tribunalul administrativ din 
Paris îi refuzase dreptul de a 
transfera gameții fiului său, 
decedat în urma unui cancer, 
într-un centru din Israel care 
ar fi putut să-i utilizeze pen-
tru o procedură de reprodu-
cere asistată medical sau prin 
recurgerea la o mamă surogat.

Fiul cuplului Petithory 
Lanzmann își exprimase do-
rința de a deveni tată, chiar 
și în caz de deces, prin inter-
mediul unei donații către un 
cuplu steril sau prin recurge-
rea la o mamă purtătoare (o 
practică autorizată în Israel 
și în SUA) și procedase la o 
depunere de gameți la spitalul 
Cochin din Paris, arată un co-
municat de presă al CEDO.

Judecătorii de la Strasbo-
urg au respins însă cererea, 
subliniind caracterul „ne-

transferabil” al dreptului de 
a decide în ce mod și în ce 
moment o persoană dorește 
să devină părinte, și au con-
siderat că articolul 8 din Con-
venția Europeană a Drepturi-
lor Omului, care garantează 
dreptul la viață familială, nu 
garantează dreptul de a deve-
ni bunici.

STOPSTOPSTOP
Administrația Trump are 

în plan să propună anul vii-
tor o reglementare conform 
căreia toți călătorii, inclusiv 
cetățenii americani, vor tre-
bui fotografiați la intrarea și 
la ieșirea de pe teritoriul Sta-
telor Unite.

Reglementarea, ce ar urma 
să fie propusă în iulie de De-
partamentul Securități Inter-
ne (DHS), ar fi inclusă într-
un sistem mai amplu 
de localizare a călăto-
rilor la intrarea/ieșirea 
din SUA.

Planul a atras deja 
opoziția unor activiști 
pentru drepturi le 
omului. „Călătorii, 
inclusiv cetățenii SUA, 
nu ar trebui să fie 
obligați să se supună scanări-
lor biometrice invazive drept 
condiție pentru exercitarea 
dreptului lor constituțional 
de a călători”, a subliniat 
Jay Stanley, analist principal 
la Uniunea Americană pen-
tru Libertăți Civile, într-un 

comunicat.
Administrația Trump 

explică, în agenda sa de 
reglementare, că scana-
rea facială va combate 
utilizarea frauduloasă a 
documentelor de călăto-
rie americane și va ajuta 
la identificarea infractorilor și 
a suspecților de terorism.

STOPSTOPSTOP
Compania Tarom are ofer-

te speciale de sărbătorile de 
iarnă pentru anumite desti-
nații, promoția fiind valabilă 
între 9 și 31 decembrie.

Astfel, pentru 119 euro, 
călătorii beneficiază de oferte 
dus-întors pentru următoa-
rele destinații: Atena, Istan-
bul, Frankfurt, Munchen, 
Roma, Chișinău, Hamburg, 
Tbilisi, Tel Aviv, Salonic, 

Praga, Stockholm, Belgrad, 
Torino, Lyon. La tarife de la 
139 euro, dus-întors, cu toate 
taxele incluse, pot fi cumpă-
rate bilete către Budapesta, 
Sofia, Amsterdam, Bruxelles, 
Barcelona, Erevan și Nisa, cu 
plecare din Capitală, iar de la 
159 de euro dus-întors, vor 
costa biletele achiziționate 
între București - Paris, Cai-
ro, Amman, Beirut, Madrid, 
Londra. Pentru românii din 
UK este o ocazie de a-și vizi-
ta rudele și prietenii. Oferta 
include și alte beneficii cum 
ar fi transport gratuit al baga-
jului până la cală sau cabină, 
catering și check-in. 

STOPSTOPSTOP

Parlamentul norvegian a 
decis săptămâna trecută să 
taie fondurile pentru sistemul 
educațional al Autorității Pa-
lestiniene, din cauza dovezi-
lor existenței materialelor ce 
incită la violență, terorism și 
martiriu în programele școla-
re de pe teritoriul palestinian.

Acest anunț fără precedent 
a fost făcut după un raport al 
Institutului de Monitorizare 
a Păcii și Toleranței Cultu-
rale în Educația Școlară cu 
sediul în Ierusalim care a evi-
dențiat radicalizarea răspân-

dită și nestăvilită din 
sistemul educațional 
palestinian.

Legiuitorii din coa-
liție au dat un comu-
nicat în care au criti-
cat aspru materialele 
violente și instigatoare 
din manuale: „Conți-
nutul găsit în manu-

alele școlare palestiniene in-
clude exemple de referiri la 
violență, martiriu și terorism. 
[…] Nu mai putem urmări 
pasiv cum banii norvegieni 
contribuie la un sistem edu-
cativ ce încurajează violența 
printre copii și promovează 
rasismul și antisemitismul” 
a spus Hans Andreas Limi, 
liderul parlamentar al Parti-
dului Progresist libertar”.

Decizia va afecta ajuto-
rul de circa 24 milioane $ 
promis anterior de Norvegia 
spre transfer către Ministerul 
Palestinian al Educației până 
în 2022 dacă nu se vor aduce 
îmbunătățiri satisfăcătoare 
materialelor școlare.

Claude LanzmannClaude Lanzmann
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Hedi S. SIMON

O întâlnire fascinantă dintre doi mari 
scriitori: Norman Manea și Saul Bellow

Cartea „Înaintea despărțirii” pu-
blicată sub semnătura domnului 
Norman Manea a apărut la Editu-

ra Polirom în 2008, în traducerea Nadinei 
Vișan. Volumul este un interviu luat de 
dl. Manea prea cunoscutului scriitor ame-
rican Saul Bellow, interviu care, pagină 
după pagină, se transformă tot mai mult 
într-o discuție frumoasă, sinceră, deschisă 
între doi prieteni, chiar dacă autorul con-
duce firul destăinuirilor, înaintând mereu 
cu noi întrebări. Dar și răspunsurile sunt 
sincere, fără ascunzișuri, provocând la 
rândul lor noi și noi subiecte de discuție.

În cele 191 de pagini ale prezentu-
lui volum se dezvăluie, printr-o curgere 
lină și blândă de destăinuiri, viața a doi 
oameni mari, erudiți, talentați, aflați pe 
treptele cele mai înalte ale succesului. Se 
aseamănă și se deosebesc atrași magnetic 
unul de celălalt, de povestea vieții fiecă-
ruia începând cu începutul și continuând 
cu drumul spre reușite, presărat deseori 
cu piedici și greutăți inerente în viața 
fiecăruia.

Saul Bellow provenea dintr-o familie 
de mici negustori originară din Peters-
burg unde, în preajma Primului răz-
boi, evreii trebuiau să părăsească marile 
orașe ale Rusiei conform unui „ucaz” al 
țarului. Despre asta povestea și biogra-
ful pictorului Levitan care a fost nevoit 
să se refugieze undeva la țară unde și-a 
pictat renumitele tablouri. Familia Belâi 
a părăsit Rusia, norocoși că au reușit să 
scape înaintea războiului civil și a victoriei 
bolșevismului. Numele și l-au modificat 
dându-i o rezonanță americană, în Bellow. 
În casă se vorbea rusește și idiș, pe stradă 
copiii vorbeau engleză și franceză, datori-
tă mulțimii de imigranți la fel de derutați, 
la fel de săraci cu toții. Astfel arăta co-
pilăria viitorului scriitor, care s-a ridicat 
datorită marelui său talent, a puterii de a 
lupta cu viața, dorinței permanente de a 
învăța și de a obține noi informații. Pri-

etenul său din anii maturității, scriitorul 
Norman Manea, era și el originar dintr-o 
țară fost comunistă, venea din România 
socialistă după mulți ani de influență so-
vietică și știa totul despre viața intelec-
tualului sub dictatura absolută. Amândoi 
însă erau evrei, având un bogat bagaj de 
cunoștințe despre antisemitism pe care 
l-au cunoscut și simțit, indiferent de locul 
de unde veneau. Totodată multe discuții 
purtate despre acest subiect au fost dedi-
cate evreității lor, cunoștințelor lor des-
pre iudaism, textelor sfinte din Tora pe 
care le puteau recita pe de rost în ebraică, 
deși niciunul dintre ei nu se declarase a 
fi religios.

Desigur, în cele șase ore de interviu 
s-au abordat și multe alte subiecte, cele 
mai importante, amănunțit; precum era 
opera lui Saul Bellow despre care scriito-
rul și profesorul Norman Manea a ținut 
un curs complet la Colegiul Bard din 
New-York. S-a discutat totodată și des-
pre alți scriitori, în special clasicii, ca Lev 
Tolstoi, Shakespeare, Balzac, etc.

S-a vorbit mult despre limbile în care 
ei scriau sau traduceau unele pagini, ca de 
pildă din limba idiș în engleză. Dovadă 
că idișul nu este doar graiul simplu influ-
ențat de limbile țărilor pe unde migrau 
evreii în vechime, ci a devenit cu adevărat 
o limbă literară în care mari scriitori ca 
Sholem Aleichem sau Bashevis-Singer au 
scris opere nemuritoare. S-au mai abordat 
și alte subiecte, ca de pildă despre viață 
și moarte, despre speranța înșelătoare că 
viața continuă și după... că „după” ne pu-
tem întâlni cu cei dragi care ne-au părăsit 
în lumea noastră. 

Au mai fost diverse teme de discuție 
tratate doar tangențial. Ca de pildă despre 
simpatia față de unii sau alții dintre foștii 
președinți ai Statelor Unite sau o păre-
re despre filozofa Hanna Arendt, care se 
odihnește în cimitirul din Collegiul Bard, 
unde amândoi au lucrat în perioade dife-

rite de timp. Despre această doamnă am 
mai citit unele lucruri, dar m-a interesat 
în mod special prezența ei la procesul Ei-
chman, ca și cartea pe care ea a scris-o 
după încheierea procesului, provocând 
reacții controversate în Israel.

În final pot spune că am citit acest in-
terviu inițiat de scriitorul Norman Manea 
cu deosebită plăcere și interes față de toate 
subiectele tratate de către cei doi titani ai 
literaturii contemporane, erudiți în atâ-
tea domenii și totodată evrei și oameni de 
bună credință în toată puterea cuvântului.

Trebuie desigur să menționez și fap-
tul că Saul Bellow a povestit într-un mod 
hazliu, cu mult umor despre premiile 
multe primite pentru operele sale, în 
special a vorbit cu un soi de autoironie 
despre participarea tuturor rudelor sale 
la festivitatea primirii Premiului Nobel. 
Scriitorul S. Bellow z.l. ne-a părăsit în 
anul 2005, lăsând în urmă opera sa vas-
tă și premiile spre mândria familiei sale, 
a poporului nostru și a omenirii întregi. 
Știam că evreii, atât de puțini la număr, 
(poate doar 14 milioane în toate țările) 
au fost totuși onorați cu 180 de premii 
Nobel până în prezent. Sunt convinsă că 
nu ne vom opri la acest număr, vor mai fi 
și altele cât de curând.

În acest punct am ocazia să adaug la 
cele de mai sus o întâmplare adevărată po-
vestită de către muzicologul Ioseph Sava 
în cartea sa „Muzicanții pe acoperiș”: în 
perioada de „încălzire” politică, marile 
puteri mondiale au hotărât instituirea 
unui schimb cultural dintre țări. Uniunea 
Sovietică a fost reprezentată de Oistrah, 
Ghilels și Șafran, iar Statele Unite ale 
Americii de către Menuhin, Horowitz și 
Rubinstein. A fost o realitate, nicidecum 
o anecdotă. 

Menționez că acest material nu este o 
recenzie; poate doar o modestă notă de 
lectură a unei cărți care mie mi-a făcut o 
imensă plăcere.
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Dr. Irina AIRINEI

Poduri de prietenie și 
colaborare România - Israel

Irina Airinei: Care sunt 
lucrurile cu care vă mândriţi?

Călin Coșar: Misiunea 
principală a Camerei de Co-
merț este să ajute la creșterea 
schimburilor bilaterale 
dintre România și Israel, 
indiferent dacă este vorba 
de importuri sau exporturi 
între cele două țări. Acestea 
au avut o creștere de 56% 
în ultimul an. Deocamda-
tă, balanța schimburilor bi-
laterale este pozitivă pentru 
România, mai precis două 
treimi din totalul schimbu-
rilor îl reprezintă exportu-
rile din România către Isra-
el, iar o treime, exporturile 
din Israel către România. 
Mă mândresc cu faptul că 
reușim să avem ca mem-
bri ai Camerei de Comerț 
companii de mare valoare, 
iar persoanele care participă 
la evenimentele noastre sunt 
de un nivel înalt. 

I.A.: Ce ne puteţi spune 
despre membrii CCIRI ? 

C.C.: Printre membrii 
Camerei de Comerț se nu-

mără multe firme israeliene, 
alături de firme românești și 
multinaționale. Toți membrii 
sunt importanți pentru noi, 
printre aceștia numărându-se: 

IBT (International Business 
Transport - companie deți-
nută de Maman Group), Ne-
tafim, Naandanjain, TEVA, 
ZIM ș.a.m.d. Sunt câteva 
exemple de firme israelie-
ne cu activitate foarte bună 
în România. În plus, avem 

ș i  compani i 
internaționa-
le mari, pre-
cum GROUPAMA, LIBRA 
BANK, ALPHA BANK etc. 
Prin urmare, la evenimente-
le noastre participă directorii 
unor companii cu renume. 
Dintre cele mai mari firme de 
construcții care sunt membre 
ale Camerei de Comerț Ro-
mânia-Israel, amintim AFI 
care, pe lângă centrul comer-
cial din Cotroceni și clădiri 
de birouri, a achiziționat și 
mall-ul Park Lake. Recent, 
au anunțat intenția de a achi-
ziționa Casa Radio pentru a 
construi un nou complex, dar 
și un nou centru comercial în 
Brașov. De asemenea, avem și 

mulți alți membri care sunt 
foarte activi în zona de REAL 
ESTATE. 

I.A.: Care sunt principalele 
direcţii de activitate? 

C.C.: Principala direcție 
de activitate este reprezenta-
tă de dialogul cu autoritățile. 

Astfel, invităm o persoană de 
decizie dintr-o anumită orga-
nizație, minister sau agenție 
guvernamentală. Apoi, de 
la ministere adresăm invita-
ții la nivel de ministru și de 
la agenție guvernamentală 
la nivel de președinte, pen-
tru a purta un dialog direct 
cu membrii noștri. Discuția 
începe cu o prezentare a ac-
tivității instituției respective, 
după care aceștia pot pune 
întrebări și primi răspunsuri, 
își pot rezolva unele proble-
me, totul într-un mod foarte 
transparent. O altă activitate 
este reprezentată de eveni-

mentele de networking, la 
care invităm în jur de 200 
de persoane. Cel mai re-
cent eveniment organizat 
la Palatul Noblesse a reunit 
personalități importante, 
care au avut ocazia să se în-
tâlnească cu reprezentanți 
ai Ambasadei Israeliene și 
cu reprezentanți ai Camerei 
de Comerț. Important este 
să generăm relații comerci-
ale directe. Totodată, un alt 
aspect al activității noastre 
este cel de a facilita întâl-
niri directe între membrii 
Camerei de Comerț pentru 
oportunități de afaceri, ast-
fel că îi punem în contact 

cu firme din baza noastră 
de date. În viziunea noastră, 
aceste acțiuni susțin crește-
rea economică a membrilor 
noștri. 

I.A.: Care este perspectiva 
relaţiilor econo-

Scurtă prezentare:
Fondată în 1990, Camera Bilaterală de Comerț și 

Industrie România-Israel este o organizație non-profit 
care numără printre membrii săi companii de renume 
atât din România, cât și din Israel, din diverse sectoare de 
activitate. Relațiile comerciale sunt vitale pentru ambele 
țări și în multe privințe se dezvoltă în ciuda condițiilor 
economice dificile. Pornind de la acest aspect, activita-
tea Camerei caută să valorifice potențialul de comerț și 
afaceri bilaterale în toate sectoarele de activitate. 

Invitatul Gazetei Românești este CĂLIN COȘAR,  
Președintele Camerei de Comerț și Industrie 
România-Israel.
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mice româno-israeliene? 
C.C.: Perspectiva este una ascendentă. Noi 

exportăm în Israel carne de vită, carne de ber-
becuț, grâne, dar și forță de muncă, în special 
în domeniul construcțiilor. Din Israel impor-
tăm foarte multă tehnologie, în zona IT, cyber 
security și irigații. Prin urmare în piața IT și 
cyber security din România, Israelul ocupă un 
loc de frunte. 

I.A.: Se mai investește în România în do-
meniul irigaţiilor, domeniu în care Israelul 
excelează? 

C.C.: Din domeniul irigațiilor, avem două 
firme israeliene membre ale CCIRI, mai pre-
cis Netafim și Naandanjain, cu care avem re-
lații importante de afaceri. Spre exemplu, 
Netafim a realizat un proiect de irigații, 
foarte mare, la Jidvei. Prin acest proiect, 
primăvara se previne înghețul mugurilor 
cu ajutorul unei tehnologii speciale. 

I.A.: De ce aveţi nevoie? 
C.C.: Dacă sunt companii israeliene 

interesate în exporturile din România, 
avem nevoie de cât mai multă deschidere 
în Israel. Spre exemplu, în acest moment 
căutăm distribuitori de apă minerală 
pentru alte branduri românești. Avem 
posibilitatea să oferim produse Kasher 
din România, carne, vin (Cramele ALI-
RA), apă minerală (Borsec și Aura) etc. 
Printre altele, România exportă deja 
Borsec în Israel, dar și materiale de con-
strucții de foarte bună calitate. Cei care 
vor să ne contacteze, îi invit să intre pe 
www.cciri.org sau să ne scrie pe adresa 
de e-mail office@cciri.org, unde le vom 
putea oferi mai multe detalii cu privire 
la activitatea noastră.

I.A.: Dar Camera de Comerţ 
are și o vocaţie a deschiderii 
către societate: aceea de a face 
bine, de a ajuta, atunci când se 
poate... 

C.C.: Așa este. Camera de 
Comerț România-Israel reali-
zează activități de responsabili-
tate socială. Recent, am donat 
o rețea de 11 calculatoare unei 
școli din județul Buzău, unde 
exista internet, dar nu existau 
calculatoare performante. În 
prezent, 150 de copii au acces 
la această rețea.

I.A.: Ce faceţi în timpul 
liber?

C.C.: Timpul liber mi-l petrec în fami-
lie, cu copiii. E greu cu adolescența, dar ne 
descurcăm. 

I.A.: Vă dorim un an nou bun și sărbători 
fericite! 

C.C.: Mulțumesc Ambasadei Israelului în 
România - principalul nostru partener - care 
ne sprijină în toate acțiunile noastre. Îmi pare 
rău însă că, de mai mult de trei ani, nu avem 
ambasador în Israel și se resimte această lipsă. 
Muțumesc prietenilor din Redacția Gazetei 
Românești și le adresez tuturor celor ce citesc 
aceste rânduri cele mai frumoase urări.

COMUNICAT

În urmă cu ani, cu spri-
jinul HOR al președintelui 
Zeev SCHWARTZ, al AC-
MEOR - președinte Șlomo 
LEIBOVICI-LAIȘ z.l., s-a 
obținut de la Guvernul 
României o pensie pentru 
persoanele care au lucrat în 
România și apoi au devenit 
cetățeni ai Israelului.

Pensia cuvenită era cal-
culată în raport cu anii de 
vechime în care persoane-
le respective au lucrat în 
România. Aceste persoane 
primesc sumele de bani de 
trei ori pe an prin centrala 
Poștei Israeliene fiecare la 
oficiile poștale din localita-
tea de domiciliu.

Se constată în ultima 
perioadă că majoritatea 
beneficiarilor acestor pen-
sii au vârste între 80-90 
de ani sau chiar mai mult. 
Sunt oameni bolnavi care 
se deplasează foarte greu 
sau care nu se mai pot de-
plasa deloc de la locuințele 
lor.

În numele acestora, fac 
apel către organele abilita-
te, către d-na Colet Avital, 
președinta Asociației Ho-
locaustului din România, 
de a se schimba modul de 
plată. 

Propunem ca Poșta 
Centrală Israeliană să ex-
pedieze acestor pensionari 
un FORMULAR care va 
trebui completat cu ur-
mătoarele date: Numele și 
prenumele; banca benefici-
arului și numărul de cont 
sau alte date necesare tran-
sferului bancar al pensiilor. 

Sperăm că în acest mod 
îi vom putea ajuta pe cei 
aflați la nevoie.

Dr. Paul Leibovici
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S-a măritat cu un covor

„L-am cum-
părat pe Mat 
acum un an 

și am început să le 
spun tuturor cât de 
mult îl iubesc. Am 
ajuns să o iau în se-
rios după ce priete-
nii mei au început 
să mă întrebe, în 
glumă, de ce nu mă căsătoresc cu el dacă îl iubesc atât de 
mult. Petrec foarte mult timp îngrijindu-l, îl curăț și îl aspir 
de două ori pe zi și mă asigur că arată mereu cât se poate 
de bine. Nu pot să trăiesc fără el“, a declarat Bekki Cocks.

Cocks nu este prima persoană care se îndrăgostește de 
un obiect. O femeie de 35 de ani din orașul britanic Leeds 
susține că plănuiește să se căsătorească cu un candelabru 
pe care l-a botezat Lumiere.

O femeie din Marea Britanie a hotărât să se 
căsătorească cu un covor, după ce a decis că 

nu mai poate trăi fără el. Covorul, pe care Bekki 
Cocks, din Manchester, l-a botezat „Mat“, fusese 

achiziţionat de tânără în urmă cu un an

Revoluţie în zbor

Noul scaun 
propus de 
compan ia 

de design „New 
Territory” foloseș-
te „aripi căptușite” 
care se pliază manu-
al pe ambele părți ale 
spătarului scaunului, 
atât în interior cât și 
în exterior, permi-
țând crearea unui spațiu privat și un loc confortabil pentru 
odihnă. Totodată, pasagerul poate utiliza una sau ambele aripi, 
în funcție de preferințe, iar compania spune că acestea sunt 
robuste și rezistente.

Numit „Interspace”, prototipul creat de Luke Miles, dispune 
de o flexibilitate care intrigă, scrie CNN. „Modelele scaunelor 
aflate deja în circulație au experimentat amortizarea gâtului. 
(...) Prototipul scaunului care a fost prezentat 
la lansare a fost un design ușor din fibră de 
carbon, dar proiectantul insistă că aripile pot 
fi montate pe majoritatea scaunelor existente, 
indiferent de materialul lor.

Alți producători de scaune de avion au ana-
lizat, de asemenea, modalități de reimaginare a 
prototipului tradițional al scaunului de avion 
fără a sacrifica spațiul prețios al cabinei. 

La Aircraft Interiors Expo 2019 (AIX) din 
2019, CNN Travel a testat ideea de ședere ca 
pe o canapea, care combină trei scaune eco-
nomice într-unul, permițând perechilor de 
călători să se întindă împreună, așa cum ar fi 
în camera de zi.

Mai multe companii au prezentat recent la Londra o 
multitudine de prototipuri inovatoare ale scaunelor 
din avioane, ce pot deveni extrem de confortabile 

chiar și pentru un zbor lung

Cea mai scumpă banană

Intitulată „Comediantul”, 
opera de artă aparținând ar-
tistului italian Maurizio Cat-

telan a fost expusă luni de către 
Perrotin, o galerie de artă con-
temporană din Paris.

Artistul a folosit o banană 
cumpărată de la un supermarket 
din Miami, punând în practică o 
idee care i-a venit în urmă cu un 
an. Deși s-a gândit de la început la o banană reală, pe parcursul câtorva 
luni de zile a realizat mai multe sculpturi în formă de banană – din rășină, 
din bronz, din bronz pictat. Banane reale agățate de perete în camerele 
de hotel i-au folosit drept inspirație. 

Artistul nu este la prima operă de acest gen: în 1999, a folosit bandă 
adezivă de aceeași culoare pentru a-l lipi de un perete al propriei galerii 
de artă pe dealerul de artă italian Massimo De Carlo.

Cattelan este autorul faimoasei toalete din aur de 18 carate furate 
acum trei luni de la Palatul Bleinheim din Anglia, după ce a fost smulsă 
din perete.

O operă de artă constând într-o banană lipită de perete cu 
bandă adezivă a fost pusă la vânzare săptămâna aceasta la 

Art Basel Miami Beach la preţul de 120.000 de dolari
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Un nou conflict

Apropie-
rea Cră-
c i u n u -

lui a dus la noi 
tensiuni între ei. 
Totul a pornit 
de la faptul că 
Brad vrea să pe-
treacă mai mult 

timp cu copiii pe perioada sărbătorilor de iarnă. An-
gelina nu este de acord. Primul lor copil biologic, 
Shiloh, vrea să stea mai mult cu tatăl ei. Însă celebra 
sa mamă nu o lasă. Ceilalți copii nu sunt interesați 
să stea mai mult timp cu Brad. „Brad și Shiloh țin 
legătura tot timpul și el i-a promis că vor petrece anul 
acesta Crăciunul împreună”, a spus o sursă apropiată 
actorului. Se pare că Shiloh suferă din cauza despăr-
țirii de tatăl ei.

Actorul Brad Pitt spune că nu a plâns timp de 20 
de ani, dar, cu trecerea anilor, a devenit foarte sensi-
bil. Starul zice că moare de dorul celor 6 copii ai lui, 
Maddox, de 18 ani, Pax, de 16 ani, Zahara, de 14 
ani, Shiloh, de 13 ani, și gemenii Knox și Vivienne, 
de 11 ani.

Aceștia au rămas la fosta sa soție, Angelina Jolie, 
după despărțire. Angelina a dat divorț de Brad în 
septembrie, 2016, după 2 ani de căsnicie și 11 ani 
de viață comună. 

Un nou scandal a izbucnit între actorii 
Angelina Jolie (44 de ani) și  

Brad Pitt (55 de ani)

Miss Univers 2019

Câștigătoarea celei de-a 68-a edi-
ții Miss Universe este Zozibini 
Tunzi, reprezentanta Africii de 

Sud, în vârstă de 26 de ani.
Miss Universe a fost aplaudată după 

ultimul ei discurs, o noutate în competi-
ție, în care a afirmat că va face orice pen-
tru a încuraja tinerele să aibă încredere 
în ele. „Am crescut într-o lume în care 
o femeie care arată ca mine - cu tipurile 
mele de piele și păr - nu a fost nicioda-

tă considerată frumoasă. Cred că astăzi 
este timpul ca acest lucru să se oprească. 
Vreau ca cei mici să se uite la mine și să 
îmi vadă chipul și să își vadă fețele reflec-
tate în a mea“, a spus Zozibini. 

Zozibini Tunzi, originară din Tsolo, 
Africa de Sud, este o susținătoare și o ac-
tivistă a drepturilor femeii și a egalității. 
Una din campaniile pe care le susține 
este „HeForShe“, o organizație repre-
zentată de celebrități precum Emma 

Watson.
Câștigătoarea este de 

profesie specialist în Re-
lații Publice. Are o diplo-
mă de licență în relații 
publice și managementul 
imaginii, absolvind Uni-
versitatea de Tehnologie 
din Cape Peninsula, în 

2018. Și-a completat studiile cu o di-
plomă de licență în tehnologie în relații 
publice, tot la Cape Peninsula, cu puțin 
timp înainte de a câștiga Miss Africa de 
Sud. A susținut un stagiu de practică în 
timpul facultății în departamentul de 
PR al Ogilvy Cape Town.

Dorește să fie  
un exemplu pozitiv

Justin Timberlake a 
oferit explicații după 
ce a fost surprins într-

un bar ținându-se de mână 
cu actrița Alisha Wainwri-
ght. Cei doi luaseră o pa-
uză de la filmările pentru 
„Palmer“, film în care joa-
că rolurile a doi îndrăgostiți. Pentru că în acel moment artistul 
nu purta verigheta, presa a speculat că Timberlake s-a despărțit 
de soția sa, Jessica Biel. Într-un mesaj pe Instagram, starul a cerut 
scuze soției și familiei pentru că i-a pus „într-o situație jenantă“ și 
a dat vina pe consumul excesiv de alcool. Timberlake a insistat că 
nu a avut o relație sexuală cu partenera sa de platou. El a precizat 
și că regretă incidentul, mai ales pentru că și-ar dori să fie un 
exemplu pozitiv pentru fiul său în vârstă de patru ani. 

Zozibini Tunzi a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din univers, 
în cadrul galei Miss Universe 2019, care a avut loc duminică noapte, 

în Atlanta, SUA

Cântăreţul și actorul Justin Timberlake (38 de ani) i-a 
cerut iertare în mod public soţiei sale, actriţa Jessica 
Biel (37 de ani), după ce a fost surprins în ipostaze 

tandre cu actriţa Alisha Wainwright (30 de ani), 
partenera sa din filmul la care lucrează în prezent
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Un premier vegetarian

România are un nou prim 
ministru, pe dl. Ludovic 
Orban care și-a anunțat 

și declarația de avere. Conform 
premierului, acesta nu a fost un 
om bogat și a trăit cu doar 3000 
de lei pe lună.

Cu toții ne-am întrebat cum 
a reușit Ludovic Orban să se 
descurce cu așa puțini bani pe 
lună, uitând însă că acesta nu e 
doar un politician redutabil, ci 
și un ascet desăvârșit.

Precum pustnicii din vechime, Orban 
este vegetarian, ducând un stil de viață 
cumpătat, chiar auster. De 20 de ani, 
mai exact, actualul premier al României 
trăiește doar cu apă, malț și hamei.

„Apa, malțul de orz și hameiul conțin 
toate elementele nutritive de care ai ne-
voie. În plus, orice s-ar zice, acest regim 
super-vegetarian nu e deloc costisitor. 

Păi un kilogram de carne e 20 de lei. 
Unul de malț e 2 lei. Normal că mă des-
curc cu 3000 de lei pe lună. Îmi rămân 
și bani de lecții de ghitară”, glumește 
premierul.

„E fenomenal. Medicii spun că are 
organismul unui tânăr de 20 de ani care 
doarme pe plajă la Vama Veche într-o 
baltă de fluide corporale”, spune Marcel, 
coleg de post și rugăciune al lui Orban.

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

BEEP  BEEP

UMOR
Ce este un Perpetuum mobile? Este un scoțian care aleargă după un evreu 

care îi datorează 10 cenți.
*

- Șefule, am avut un vis tare urât. Eram amândoi în Iad. Dumneata te per-
peleai într-un cazan cu smoală.

- Dar tu?
- Eu tot slugă. Puneam lemne pe foc!

*
Doi amici discută la o partidă de șah în Cișmigiu:
- Am citit că 70% dintre infractorii români au plecat în 

străinătate.
- Păi ceilalți 30% unde sunt?
- Au intrat în politică!

*
Polițistul: - Ați consumat băuturi alcoolice?
Șoferul: - O ladă de bere, doi litri de vin și o sticlă de vodcă.
Polițistul: - Vă rog să suflați aici.
Șoferul: - De ce? Nu mă credeți?

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEŞTI
Selecţii: Laurenţiu Ghiţă

Medalion  
Gheorghe Constantinescu 

– GECO, Brașov

Bulversarea valorilor
Sunt, de-a-dreptul, revoltat,
La sfârșitul de mileniu,
Am văzut restructurat
Și un ofițer de geniu.

Despre doamna X
N-are lumea ce să spună,
E cochetă, are școală,
Fusta e din stofă bună,
Ține și la tăvăleală.

Femeie modernă
Plină e de grații
Și-i admir făptura;
Ei îi plac bărbații,
Ce întrec măsura!

Rezolvare
Dilema ce m-a bulversat
Am rezolvat-o, azi, ușor.
Eu nu-mi mai iau un avocat...
Îmi cumpăr un judecător.

Exigenţă
Am admirat și-admir femeia!
Mă fascinează-un bust frumos;
Pretențios la vârsta-a treia,
Nu pot să mă cobor mai jos!

După remanierea Guvernului
Judecând, lucid, la rece,
O concluzie am tras,
Ca-n zicala: „Apa trece...”
„Bolovanii” au rămas.

Pereche potrivită
În relații vechi, corecte
Ne-acceptăm cu derogare:
Eu știam c-avea defecte,
Ea știa că eu am tare.
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Mondiale fără Rusia

Ceea ce s-a 
decis poa-
te fi descris 

ca  un moment 
apocaliptic pentru 
sportul din Rusia. 
Dacă nu vor obține 
schimbarea deciziei 
la Curtea de Apel 
pentru Sport (CAS), rușii vor dispărea de pe harta sportu-
lui mondial în următorii patru ani. 

Totuși, naționala lor de fotbal, calificată deja pentru 
Euro 2020 și plasată în grupa B, alături de Belgia, Dane-
marca și Finlanda, nu va fi exclusă de la Europeanul din care 
va și găzdui anumite partide, la Sankt Petersburg. 

Salvarea Rusiei constă în faptul că, potrivit Agenției 
Mondiale Antidoping (WADA), Campionatul European 
de fotbal nu se încadrează în categoria evenimentelor spor-
tive majore! 

Drept urmare, Rusia va putea evolua la sărbătoarea fot-
balului european din 2020. 

În schimb, dacă sancțiunea de patru ani pentru dopaj 
va rămâne în vigoare, rușii vor rata Mondialul din 2022, 
întrucât nu vor fi lăsați să joace în preliminarii.

Se retrage din tenis,  
la doar 29 de ani

Fostul lider mondial se 
va despărți de lumea 
tenisului profesionist 

pe terenurile care i-au adus, 
în 2018, singurul titlu de 
Mare Șlem al carierei.

„Am obținut pe teren 
tot ce mi-aș fi putut dori. 
În ultimele luni, mi-am dat 
seama că sunt atât de multe lucruri pe care îmi doresc să le 
fac în afara terenului. Așa că astăzi sunt aici ca să vă anunț că 
mă voi retrage din tenisul profesionist după Australian Open. 
Asta nu are nicio legătură cu starea mea de sănătate și nu este 
un - adio!. Voi continua să împărtășesc cu voi calea pe care o 
voi urma“, a transmis daneza, pe conturile de pe rețelele de 
socializare.

Daneza a fost ținta criticilor ani la rândul, fiind una dintre 
cele șase jucătoare de tenis din istorie care au urcat pe prima 
poziție în lume înainte de a câștiga vreun titlu de Mare Șlem. 

Diagnosticată în urmă cu un an cu artrită reumatoidă, 
o afecțiune cronică a articulațiilor, Wozniacki nu a reușit să 
țină ritmul cu cele mai bune jucătoare din noul val în 2019, 
alunecând până pe locul 37 WTA. Wozniacki va rămâne în 
amintirea fanilor tenisului prin finala câștigată în 2018, la 
Australian Open, în fața româncei Simonei Halep.

Daneza Caroline Wozniacki a anunţat, vineri,  
că Australian Open 2020 va fi ultimul  

turneu din cariera sa

Rușii sunt în stare de șoc, după verdictul venit, 
luni dimineaţă, după o ședinţă a Agenţiei 

Mondiale Antidoping (WADA), care a avut loc  
la Lausanne (Elveţia)

Sportivii alb albaștri

Echipele israeliene și sportivii individuali s-au ca-
lificat deja pentru baseball, gimnastică ritmică, 
gimnastică artistică, sărituri de spectacole ecves-

tre, ciclism, navigație și surf.

Sportiva anului

Andreescu (19 ani), revelația 
acestui sezon în circuitul 
profesionist feminin, a de-

venit în septembrie prima reprezen-
tată a Canadei care câștigă un titlu 
de Mare Șlem la individual, după 
ce a învins-o pe americanca Serena 
Williams în finala US Open.

Jucătoarea de origine română a câștigat anterior, în luna 
august, cel mai important turneu canadian, Rogers Cup de 
la Toronto, o performanță pe care nicio altă canadiancă nu o 
mai reușise din anul 1969.

În iulie, Israelul intenţionează să trimită 
aproximativ 85 de sportivi în 18 sporturi la 

Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo

Bianca Andreescu, câștigătoarea ediţiei 2019 a 
Openului SUA, a fost desemnată Sportiva anului în 

Canada, o premieră pentru o jucătoare de tenis
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Magdalena BRĂTESCU

„Caii de pe Şoseaua Geha”
(Susim al cvish Geha) 

Premieră la Teatrul Ha’sifryia, Ramat Gan

Piesa, o dramă de fa-
milie, este bazată pe 
o povestire scurtă a 

scriitoarei Savion Librecht 
(din culegerea publicată în 
1988) și care poartă același 
titlu. A mai fost reprezen-
tată în 2012 la Beit Lessin 
în regia lui Tzipi Pines. 
Este a doua piesă inspirată 
din aceeași carte, prima fi-
ind „Sonia Moskat”, mon-
tată la Ha’bima în 1998. 

Acțiunea se desfășoară 
într-un moshav ale cărui 
câmpuri se învecinează cu Șoseaua 
Geha. Pe scena Ha’sifryia, decorul lui 
Shimon Kastiel fidel textului repre-
zintă sera cu petunii a familiei Ber-
tonovitch cu toate detaliile ei: flori, 
pământ de flori, ghivece, unelte. Sera 
este o anexă a casei din care se între-
vede doar o parte a bucătăriei. Acolo 
trăiesc Nina (Moran Tahan Ben-Arie, 
într-un rol de mare dificultate), căsă-
torită cu Yoni (Udi Ben David). Ei au 
împreună doi copii, Ido și Idit (Daniel 
Nahman și Sofi Nojikov-doi tineri ac-
tori promițători). 

La înmormântarea tatălui lui Yoni, 
o prietenă apropiată familiei, Yudi-
th (Idit Teperson) decide că trebuie 
anunțat și fratele mai mare a lui Yoni, 
Irmiahu (Guy Luel), care a fugit în 
Alaska în urmă cu douăzeci de ani. 
În circumstanțe misterioase ce se vor 
lămuri treptat în timpul desfășurării 
acțiunii. Vizita lui Irmi deschide Cutia 
Pandorei. Irmi vrea să i se facă dreptate 
și să i se dea ceea ce i se cuvine. Vrea 
înapoi și dragostea pierdută pentru 
Nina care încă nu s-a stins. 

În tinerețe, cei doi s-au iubit 
nebunește. Într-o zi, pe când tăiau nu-

cii din livadă pentru a căuta la rădăcina 
lor monede de aur, unul dintre copaci 
s-a prăbușit peste corpul Ninei care, 
din șoc, a leșinat. Dar Irmi, crezându-
se vinovat de moartea ei, a fugit din 
țară. 

Dramaturgic piesa nu oferă 
explicații clare pentru minciunile 
spuse de tată celor doi frați. De ce 
i-a scris lui Irmi că Nina a rămas pa-
ralizată în scaun cu rotile? De ce le-a 
povestit Ninei și lui Yoni că Irmi s-a 
însurat și are copii? Și dacă Irmi era 
într-adevăr fiul preferat, de ce i-a dat 
lui Yoni toate proprietățile din moshav, 
dezmoștenindu-și favoritul?

În schimb, rivalitatea și gelozia din-
tre frați, lupta pentru acapararea iubirii 
paterne, amenințările cu procesul de 
partaj al bunurilor sunt bine argumen-
tate și justificate. De la vechea-reînno-
ita ranchiună la amenințări și chiar 
la bătaie până la sânge (bine realizată 
sub îndrumarea lui Uri Bustan), de la 
nostalgia iubirii din tinerețe la desco-
perirea adevărurilor care vor repune lu-
crurile pe vechiul lor făgaș, spectatorul 
asistă la dezvăluirea tuturor secretelor 
de familie. Inclusiv cel legat de pater-
nitatea care le-a fost ascunsă lui Irmi 

și lui Ido.
Din punct de vedere re-

gizoral (Maya Shaya), cazul 
clinic privitor la dezechilibrul 
psihologic al Ninei este foarte 
bine gestionat. De la norma-
litate, la pierderea controlu-
lui, de la vis la elucubrații, de 
la dragoste la isterie, de la re-
alitate la fantezie, de la trecut 
prin prezent înapoi la trecut. 
La fel frățeasca rivalitate Ca-
in-Abel mereu actuală.

La întrebarea „despre ce 
cai de pe Șoseaua Geha e vor-

ba?”, menționăm că dragostea trecută 
dintre Irmi și Nina era una încărcată 
de poezie. Inimile lor băteau cândva 
la unison precum tropotul cailor din 
herghelia de pe Șoseaua Geha.

Piesa e delicat ilustrată muzical prin 
solo-uri de chitară și pian (Nir Lu-
gasi), costumele (Lia Jose) reușesc să 
integreze personajele în epoca acțiunii, 
iar luminile ((Uri Morag) prin câteva 
spoturi multicolore din tavan crează 
atmosfera potrivită situației.

Dintre interpreții care crează roluri 
credibile, o amintesc pe Idit Teperson. 
Ea zugrăvește tipul de moshavnică de 
origine germană, cultivată, cu citate 
în limba maternă și accentul adecvat. 
Jocul ei inteligent și prezența scenică 
sunt impresionante. Alături de ea, ex-
celează Udi Ben David în rolul pozitiv 
al soțului și negativ al fratelui, dar pro-
fund omenesc în dragoste și gelozie. 
Deasemenea Guy Luel în mințitul, 
solitarul departe de patrie, înșelatul în 
dragoste și paternitate, dezmoștenitul 
Irmi. Un rol bine nuanțat, bine 
interpretat.

Spectacolul mi-a reținut trează 
atenția până la sfârșit.
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Eveniment la Iași

Dar nu se putea vor-
bi despre Ierusalim 
fără un invitat și din 

Orașul Sfânt așa că organiza-
torii l-au invitat pe rabinul 
comunității israelienilor ori-
ginari din România, rav. I. 
Wasserman.

Este o adevărată provocare 
să explici cum poate lumina 
Ierusalimul tocmai Iașiul, așa 
că l-am întrebat pe ES rav. 
I. Wasserman ce material a 
pregătit.

„Am emoții, a spus aces-
ta, fiind singurul invitat din 
Ierusalim cu toții așteaptă de 
la mine o expunere de înal-
tă clasă. Sper să fac față pro-
vocării”. Într-adevăr, sala a 
fost plină ochi iar publicul a 
așteptat cu nerăbdare prezen-
tarea rabinului nostru:

„Ierusalimul nu luminea-

ză doar Israelul. De lumina 
Ierusalimului se bucură în-
treaga lume, după cum stă 
scris în comentariile cărților 
sfinte: „Ierusalimul e lumina 
lumii”. Deși Marele Templu 
a fost dărâmat, el rămâne 
sfânt... căci Dumnezeu nu l-a 
părăsit... nicicând divinitatea 
n-a părăsit Zidul Plângerii.

Sfințenia și eternitatea Ie-
rusalimului derivă din faptul 
că e „locul ales de Dumne-
zeu”, orașul în care a hotărât 
Dumnezeu să-și clădească o 
casă, Marele Templu, unde să 
sălășluiască divinitatea. Ceea 
ce probează legătura spiritu-
ală dintre D-zeu și Ierusalim.

Contactul dintre cer și 
pământ își găsește expre-
sia în locul cel mai sfânt, în 
Sfânta Sfintelor. Acolo există 
o ieșire din această lume spre 

locul unde legile lumii au o 
anumită flexibilitate și nu se 
aplică în deplinătatea lor. În 
acest loc, lumea superioară 
atinge tangențial lumea oa-
menilor de rând. Bogăția care 
se revarsă în întreaga lume, 
abundența economică, apa, 
sănătatea, bucuria, totul se re-
varsă prin această poartă din 
cer și de acolo se răspândește 
în lume. De aceea Ierusali-
mul este lumina lumii.

Ce este Sfânta Sfintelor și 
cu ce se aseamănă? Un rege are 
un stat, o capitală, un palat 
regal cu mai multe etaje, un 
etaj pentru locuit - reședința 
regală -, un dormitor unde 
intră doar regele și regina și 
nimeni altcineva. Astfel, țara 
lui D-zeu, este globul pămân-
tesc; capitala lui este Israelul, 
palatul regal al lui D-zeu este 

Ierusalimul, etajul de lo-
cuit este Templul, dormi-
torul este Sfânta Sfintelor 
unde intră doar regele cu 
regina, acolo este Marele 
Templu, acolo este Poarta 
cerului. Sfânta Sfintelor 
este centrul acestei lumi.

Mărimea nu decide 
totdeauna. Există lu-
cruri mici care pun în 
funcțiune un lucru mare. 
Creierul și inima sunt 
părți foarte mici din cor-
pul omului. Dar ele de-

termină întregul corp, mare, 
să funcționeze.

Ierusalimul are mai puțin 
de un milion de locuitori, la 
fel ca Iașiul. Dar aproape fi-
ecare om din lume cunoaște 
numele Ierusalim. Atunci 
când își face rugăciunea, orice 
evreu din lume se îndreaptă 
spre Israel, fiindcă Ierusali-
mul este cel care unește Lu-
mea de Sus și Lumea de Jos, 
între spiritual și material. 
Este o reunire greu de văzut, 
însă acela care își dezvoltă 
posibilitatea de a simți, poa-
te începe să simtă acest lu-
cru în mod treptat. De aceea 
oameni de toate religiile vin 
acolo să vadă și să înțeleagă. 
De exemplu, după cum o 
centrală telefonică, sau un 
router internetic face ca în-
treaga clădire să se bucure de 
funcționarea telefonului sau 
de funcționarea internetului 
la fel și în privința luminii. 
„Ierusalimul este Lumina 
Lumii”! 

Așa cum o cameră întu-
necoasă poate fi luminată 
cu un chibrit sau o inimă 
mică poate determina sân-
gele să circule în tot corpul, 
la fel Ierusalimul luminează 
spiritual întreaga lume, in-
clusiv Iașiul, pentru a trans-
mite speranță, iubire și pace 
tuturor semenilor noștri.”

IERUSALIMUL LUMINEAZĂ LUMEA

Luni, 9 decembrie 2019, a avut loc în Aula 
Bibliotecii Universitare „Mihai Eminescu” din Iași un 
eveniment cultural și artistic dedicat Ierusalimului. 
Manifestarea a fost iniţiată de prof. Moshe Groper 

iar invitaţii au fost nume sonore din România și din 
Israel. Programul serii a cuprins expozeuri tematice, 

improvizaţii de teatru, muzică și un repertoriu 
artistic de mare clasă. Au susţinut prezentări prof. 

univ. dr. Alexandru Florin Platon, Mihai Batog 
Bujeniţă, Adi Cristi, prof. Moshe Groper, s.a.

A. PlatonA. Platon

I. WassermanI. Wasserman

M. GroperM. Groper

M. BujeniţăM. Bujeniţă

A. CristiA. Cristi
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PROGRAMUL TV ROMÂNESC

PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 12 dec 2019
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Secretul	Anielei
22:30	 Atletico	Textila
23:30	 Teleshopping
00:00	 Știrile	ProTv	

VINERI, 13 dec 2019
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 I	like	IT
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Secretul	Anielei
22:30	 Atletico	Textila
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 14 dec 2019
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:00	 La	Măruță
11:30	 Acasă	la	români
12:45	 Teleshopping
13:00	 Știrile	ProTv	
13:05	 ApropoTv
14:00	 Lecții	de	viață
15:00	 Arena	bucătarilor
15:30	 România,	te	iubesc!
16:30	 Ce	spun	românii
17:15	 Lecții	de	viață
18:00	 I	like	IT
18:30	 Superspeed
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Arena	bucătarilor
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Secretul	Anielei
22:30	 Atletico	Textila
23:15	 Acasă	la	români
00:00	 Teleshopping
DUMINICĂ, 15 dec 2019
06:15	 Ce	spun	românii

07:00	 Știrile	ProTv	
10:00	 Acasă	la	români
10:45	 Arena	bucătarilor
11:15	 I	like	IT
11:45	 Superspeed
12:15	 Teleshopping
12:30	 Lecții	de	viață
13:25	 Știrile	ProTv	
13:30	 Doamne	de	poveste
14:30	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
15:00	 ApropoTv
15:45	 Ce	spun	românii
16:30	 Lecții	de	viață
18:00	 România,	te	iubesc!
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Secretul	Anielei
22:30	 Acasă	la	români
23:30	 ApropoTv
00:15	 Teleshopping

LUNI, 16 dec 2019
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Secretul	Anielei
22:30	 Atletico	Textila
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping

MARȚI, 17 dec 2019
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Secretul	Anielei
22:30	 Atletico	Textila
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
MIERCURI, 18 dec 2019
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Secretul	Anielei
22:30	 Atletico	Textila
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping

JOI, 12 dec 2019 
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Ca’n	viaţă	
10:50	 Discover	Romania	
11:00	 Izolaţi	în	România	
11:30	 Destine	ca-n	filme	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
15:00	 Articolul	VII	
16:30	 Exclusiv	în	România	
17:20	 Discover	Romania	
17:30	 1989	-	DECEMBRIE	ROŞU
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
21:00	 La	un	pas	de…	libertate!	
21:30	 A	doua	Românie	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	

VINERI, 13 dec 2019
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Ca’n	viaţă	
10:50	 Discover	Romania	
11:00	 Europa	mea	
11:30	 Profesioniştii*...	cu	Eugenia	Vodă	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
15:00	 A	doua	Românie	
16:30	 Drumul	lui	Leşe	
17:30	 1989	-	DECEMBRIE	ROŞU	
18:30	 Lumea	azi	
19:00	 Expediţiile	memoriei	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
21:00	 Interviurile	Telejurnalului	TVR	
	 Moldova	
21:30	 Dăruieşte,	Românie!	
23:00	 Teatru	TV	*Acești	nebuni	fățarnici	
SÂMBĂTĂ, 14 dec 2019
07:00	 Natură	şi	aventură	
07:30	 Pescar	hoinar	
08:00	 Ferma	
08:50	 Discover	Romania	
09:00	 Mic	dejun	cu	un	campion	
09:50	 Diasporadar	
09:55	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
10:00	 Drag	de	România	mea	
12:00	 Gala	umorului	

14:00	 Telejurnal	
14:25	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
14:30	 La	un	pas	de…	libertate!	
15:00	 Generaţia	următoare	
15:30	 Ora	Regelui	
16:30	 Garantat	100%	
17:30	 1989	-	DECEMBRIE	ROŞU
18:20	 Cooltura	
18:30	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
21:00	 Drag	de	România	mea	
23:00	 Film	*Maiorul	şi	moartea
DUMINICĂ, 15 dec 2019
07:00	 Universul	credinţei	
07:50	 Diasporadar	
07:55	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
08:00	 Universul	credinţei	
08.50	 Discover	Romania	
09:00	 Regatul	sălbatic	
09:30	 Drumuri	aproape	
10:00	 În	grădina	Danei	
10:35	 Viaţa	satului	*Partea	I	
11:50	 Minutul	de	agricultură	
12:00	 Viaţa	satului	*Partea	II
13:00	 Tezaur	folcloric	
14:00	 Telejurnal	
14:25	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
14:30	 Interviurile	Telejurnalului	TVR
	 Moldova	
15:00	 Generaţia	următoare	
15:30	 Handbal	Masculin	
17:10	 Politică	şi	delicateţuri	
	 cu	Mircea	Dinescu	
18:00	 Festivalul	și	Concursul	Național
	 al	Liedului	Românesc	
19:00	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
21:00	 Vedeta	populară	*Partea	I

LUNI, 16 dec 2019
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Ca’n	viaţă	
10:50	 Discover	Romania	
11:00	 Obiectiv	comun	
12:00	 Femei	de	10,	bărbați	de	10	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
15:00	 Dăruieşte,	Românie!	
16:30		 Gala	umorului
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Avocatul	dumneavoastră	
23:00 Tokes	Laszlo	din	nou	la	Timișoara 
23:30	 Reporter	special	
00:00	 Câştigă	România!	

MARȚI, 17 dec 2019
07:00	 Matinal	*Partea	I	
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Patru cărţi pentru numai 190 de șekeli!
Sunaţi acum la editură la tel. 0524-716004  

și comandaţi pachetul Alexandru Andy!
(Preţul unui singur volum este 80 de șekeli)

REDUCERE REDUCERE 
DE PREȚ LA DE PREȚ LA 
COLECȚIA COLECȚIA 

ALEXANDRU ALEXANDRU 
ANDYANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul 

Doctor Mesmer
• Ca’n filme

xcvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA - HOROSCOP

07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Ca’n	viaţă	
10:50	 Discover	Romania	
11:00	 Observatori	la	Parlamentul	
	 European	
11:30	 Expediţiile	memoriei	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 30	de	ani	în	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	în	30	de	episoade	
21:00	 Generaţia	următoare	
21:30	 Investiţi	în	România!	
23:00	 Timișoara,	anul	30	
00:00	 Câştigă	România!	

MIERCURI, 18 dec 2019
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
09:55	 Vorbeşte	corect!	
10:00	 Ca’n	viaţă	
10:50	 Discover	Romania	
11:00	 Timişoara,	capitală	culturală	
	 europeană
11:30	 Garantat	100%	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
15:00	 Investiţi	în	România!
16:30	 Aventura	urbană	
17:30	 1989	-	DECEMBRIE	ROŞU	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 30	de	ani	în	30	de	episoade	
21:00	 Generaţia	următoare	
21:30	 Articolul	VII	
23:00	 Timișoara.	anul	30	
00:00	 Câştigă	România!	
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3 Chiar dacă la birou colegii au devenit destul 

de agresivi și interesați, nu eziți să îți susții 
ideile așa cum ai făcut-o și până acum, cu 
încredere în reușită.

Ai reușit să treci peste multe provocări, de 
toate felurile, însă tot nu ai ajuns să ai o în-
credere în sine de nezdruncinat. Stările de 
neliniște continuă să te dezechilibreze...

Legat de carieră, lucrurile se precipită destul 
de mult în ultimul timp. Ai senzația că până 
în prezent nu ai reușit să inserezi în munca ta 
cele mai bune idei de care ești capabil.

Având în vedere atracția energetică dintre 
Saturn și Marte, zilele următoare vor fi ca-
racterizate de aventură și riscuri. Problemele 
celor din jur te acaparează și uiți de tine.

Atunci când vine vorba de comunicare, ești 
mult prea categoric sau inflexibil, mai ales 
în context profesional. În ceea ce privește 
propriile obiective, nu avansezi prea mult...

Simplitatea și banalul își fac loc în viața ta 
și îți oferă motive palpabile de fericire, chiar 
dacă uneori nu ești cu adevărat conștient de 
ceea ce trăiești.

Încrederea în ceea ce va urma te ajută întot-
deauna să acționezi în beneficiul propriului 
echilibru. În plan profesional ajungi să con-
trabalansezi în mod repetitiv anumite decizii.

Ești o fire puternică, concentrată pe acțiune 
și pe rezultate și nimic nu te va face să îți 
întorci privirea din fața drumului pe care ai 
pășit.

Sensibilitatea care te caracterizează iese la 
suprafață în această perioadă. Indiferent de 
punctul în care te afli în relația personală, îți 
dorești mai mult de la cel de lângă tine.

Saturn pare că își „revarsă” toată energia asu-
pra zodiei tale. Tot ceea ce resimți tu este 
nevoia de a te face remarcat la birou, cu orice 
preț. Zilele se vor scurge într-un mod haotic.

Indiferent de tot ceea ce viața îți oferă, este 
important să îți dai seama de poziția pe 
care o ocupi în raport cu anumite persoane. 
Renunță să te mai compari cu cei din jur!

Gândurile constructive te ajută să îți mode-
lezi cariera după propriul plac, chiar dacă 
sunt multe persoane care vor încerca să îți 
influențeze pașii pe care urmează să îi faci.
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GAZETA PRACTIC

Cele mai periculoase 
rase de pisici

Pisicile cunoscute de toată lumea sunt adorabile. Sunt 
considerate, alături de câini, printre cele mai populare ani-
male de companie. Puțini sunt însă cei care știu că nu toate 
rasele de pisici sunt domesticite 100%. Iată câteva dintre 
cele mai periculoase rase de pisici:

Pisicile Bombay
Pisicile Bombay sunt ex-

trem de sensibile la zgomote 
puternice și bruște, cum ar 
fi muzica și bubuiturile. De 
menționat este și faptul că 
această rasă de pisici este mai 
agresivă cu copiii. Începând 
din Evul Mediu, aceste feline 
elegante au devenit asociate 
cu vrăjitoarele. Femeile acuza-
te de vrăjitorie aveau grijă de 

pisicile fără stăpân, iar multe dintre ele erau negre. Ulterior, 
oamenii au început să creadă că felinele erau purtătoare ale 
farmecelor acestor vrăjitoare. 

Scottish Fold
Scottish este o rasă care 

provine dintr-o anomalie 
genetică. Aceste pisici inter-
acționează foarte puțin cu 
oamenii. Sunt, de asemenea, 
foarte egoiste. Optează pen-
tru propriile lor nevoi de zi cu 
zi. În schimb, ele tind să se 
împace bine cu alte animale 
de companie din gospodărie.

Siameză
Aceasta este una din cele 

mai agresive rase de pisici din 
lume. Ele pot să-și manifeste 
supărarea și să atace în cel mai 
neașteptat moment. Siameze-
le nu tolerează manifestarea 
afecțiunii și atenția sporită 
asupra lor. Specialiștii spun 
că, dacă este îngrijită cores-

punzător, nu veți avea probleme cu o astfel de pisică.
Cymric

Pisicile Cymric evită pe 
cât pot oamenii. Iar dacă 
verișoarele lor îndepărtate 
Scottish Fold sunt toleran-
te cu animalele de compa-
nie, cele din rasa Cymric 
sunt de-a dreptul alergice, 
în special la câini.

Bengaleză
Reprezentantele 

acestei rase de pisici 
se deosebesc printr-
un caracter capricios 
și un instinct pro-
nunțat de vânătoare. 
Există cazuri înregis-
trate când aceste pi-

sici își rănesc grav proprietarii. Nu le place să fie mângâiate 
și vor folosi, cu siguranță, ghearele de fiecare dată când vor 
fi deranjate de ceva. Aceste pisici încă afișează unele dintre 
caracteristicile sălbatice ale strămoșilor săi: comportament 
sălbatic. Cu toate acestea, pot fi dresate și se pliază după stă-
pânii lor, devenind agresive doar cu persoanele necunoscute.

Specialiștii spun că nu toate pisicile care aparțin acestor 
rase de pisici sunt agresive, contează foarte mult mediul în 
care au crescut, dar și personalitatea fiecărei pisici în parte.

Supă-cremă de legume 
cu crutoane picante

Spală și curăță legumele, după care taie-le în bucăți mai 
mari și pune-le la fiert în doi litri de apă, cu două linguri 
de ulei. Atunci când legumele s-au fiert, trece-le prin 

blender, iar apoi pune-le din nou la foc, să mai dea într-un 
clocot. Potrivește cu 
sare și piper și adaugă 
pătrunjel verde, tocat 
mărunt. Servește cu 
crutoane pe care le 
poți obține din pâi-
ne mai veche rume-
nite în ulei de măs-
line condimentate cu 
sare, piper și cimbru.

Ingrediente: doi cartofi, doi morcovi, o ceapă,  
un dovlecel, o rădăcină de ţelină, un sfert de varză,  

un ardei gras, o mână de fasole verde 

Pisicile au fost considerate pe rând îngeri și 
demoni. Au fost răsfăţate și ridicate uneori la 

rangul de zeiţe, așa cum s-a întâmplat în Egiptul 
antic, dar în întunecatul Ev Mediu, au fost maltrate 
și arse adeseori pe ruguri, considerându-se că sunt 

în legătură cu forţele infernale



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 3535Joi ,  12 decembrie  2019Joi ,  12 decembrie  2019

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA SĂNĂTATE

Nu fumatului!

Diabetul gestational este un tip de 
diabet care se poate dezvolta la fe-
meile însărcinate, inclusiv la cele 

care nu aveau deja diabet. În fiecare an, 
2% până la 10% din sarcinile din Statele 
Unite sunt afectate de diabetul gestațional, 
potrivit Centrelor pentru controlul și pre-
venirea bolilor.

Boala poate crește riscul mamei de hi-
pertensiune arterială în timpul sarcinii și 
creșterea în greutate a bebelușilor, ceea ce 
poate declanșa nașteri precoce și, eventual, 
complicate. De asemenea, copilul are șanse 
mai mari de a avea glicemie scăzută și de a 
dezvolta diabet de tip 2 mai târziu în viață.

Într-un studiu publicat săptămâna 
aceasta în „Obstetrică și Ginecologie”, 
echipa internațională de cercetători a des-
coperit că femeile însărcinate care fumează 
pot avea un risc mai mare de a dezvolta diabet gestațional.

Studiul a constatat că femeile care fumau la fel sau un 
număr mai mare de țigări pe zi, așa cum o făceau înainte de 
sarcină, au aproape 50% șanse să dezvolte diabet gestațional.

„În mod ideal, femeile ar trebui să renunțe la fumat îna-
inte de a încerca să rămână însărcinate”, a declarat Dr. Yael 
Bar-Zeev de la Școala Braun de Medicină Comunitară și de 
la Universitatea Evreiască, care a condus echipa.

Fumatul în timpul sarcinii este unul dintre cei mai 
importanți factori de risc pentru rezultatele slabe ale sarcinii.

În Statele Unite, 10,7% din toate femeile fumează în 
timpul sarcinii sau sunt expuse fumului uzual. În acest sens, 
își plasează copiii la un risc mai mare de naștere prematură, 
greutate redusă la naștere și întârzieri în dezvoltare, mai mari 

decât femeile care nu fumează.
Echipa internațională de cercetare condusă de Bar-Zeev 

în colaborare cu Dr. Haile Zelalem și prof. Ilana Chertok de 
la Universitatea Ohio a descoperit acum că riscul crescut de 
diabet gestațional a fost o complicație suplimentară legată 
de fumat în timpul sarcinii.

„Datorită riscurilor mari implicate, este imperativ ca gra-
videle fumătoare să aibă acces la programe de încetare a fu-
matului specifice sarcinii”, a declarat Bar-Zeev. „În prezent, 
în Statele Unite și Israel, aceste servicii nu sunt suficient de 
accesibile sau nu sunt adaptate pentru femeile însărcinate.”

Cercetătorii au analizat 222.408 de femei care au născut 
în perioada 2009-2015, dintre care 12.897 (5,3%) au fost 
diagnosticate cu diabet gestațional.

Cercetătorii israelieni și americani 
susţin că fumatul în timpul 

sarcinii poate crește riscul de 
diabet gestaţional, ceea ce crește 
pericolele sarcinii și șansele de 

complicaţii la naștere

Metode sigure  
care ne scapă de sughiţ

Sughițul apare de multe ori 
atunci când mâncăm prea re-
pede sau prea mult. La copii se 

manifestă mai ales după ce mănân-
că, deoarece ei au tendința să înghită 
mult aer. Sughițul poate apărea și 
atunci când bem repede o băutură 
fierbinte sau foarte rece. La fumă-
tori, apare mai des deoarece aceștia 
înghit mai mult aer, dar și în urma 
consumului de alcool.

Bea nouă înghiţituri de apă rece
Pare un leac băbesc, însă chiar 

poate funcționa. Atunci când înghi-
țiți mult, contracțiile ritmice ale eso-
fagului se suprapun peste spasmele 
diafragmului; aceasta ar fi explicația. 

Pune-ţi degetele în urechi
Dacă nu ne vede nimeni, putem 

ține degetele în urechi 20 - 30 de 
secunde sau să apăsăm în zona din 
spatele urechilor, imediat sub baza 
craniului. 

Trage aer în piept și  
menţine-l câteva secunde

Nivelul dioxidului de carbon din 
plămân va crește și asta va relaxa 
diafragma. 

Cei din jurul tău  
ar trebui să te sperie

Bineînțeles, inițiativa trebuie să 
vină din exterior, fără ca persoana 
care sughiță să știe. Sperietura poate 
stimula nervul vag și pune astfel ca-
păt sughițului. 

Mănâncă o linguriţă de zahăr
Explicația este cât se poate de sim-

plă - o linguriță de zahăr, înghițită 
atunci când sughițăm, modifică im-
pulsurile nervoase ale nervilor din di-
afragmă și calmează contracțiile care 
provoacă sughițul. 

În general, sughițul se oprește de 
la sine după câteva minute, dar poate 
dura uneori și câteva ore. Dacă, însă, 
durează mai mult de 48 de ore, este 
cazul să ne prezentăm la medic. 

Sughiţul nu este niciodată binevenit. Oricând ne-ar apuca, ar fi 
un moment nepotrivit. Așa că, indiferent de moment,  

ne grăbim să luăm măsuri
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ORIZONTAL: 1) A compus „Primăvara” 
(Antonio) — Cale. 2) Are loc pe 22 mar-
tie. 3) Notă muzicală — Iese primăvara la 
câmp. 4) Literă grecească — Pătrime. 5) 
Nădragi țărănești — 14 aprilie! 6) A scris 
„Rapsodii de primăvară” (George). 7) Oraș 
în Italia — Caraghios — Formulă pentru 
nou. 8) Învârte și prăjește puiul — A urla. 
9) Fosta Persie — Lucrează cu sapa. 10) 25 
martie! — Personaj mitologic — 13 lire! — 
13 lei! 11) 1 Mai! 12 Renaște primăvara 
— Pătlăgele.

VERTICAL: 1) „... primăverii”, poezie de 
George Coșbuc. 2) Aproape de noi — Flori 
de primăvară. 3) Din veghe! — Plantă cu 
flori galbene — Abis! 4) Ghiocei — Fără 
via ță. 5) Abreviere engleză — Stânjenel 
— Ţesătură groasă de lână. 6) Voievod 
— Scoate puii primăvara. 7) Prietena lui 
Rica — Făcută de albine — Tudor Vladimi-
rescu. 8) Abreviere militară — 13 aprilie! 
— Torențiale, cad primăvara. 9) Vaporos — 
Lucrător al câmpului. 10) Trasee — Aliat 
— Notă muzicală. 11) Ceas — Poartă ste-
lele pe umăr. 12) Oferite de 1 martie.
DICŢIONAR: OPI, EAC, LNE, TNS.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: d, p, betiv, fila, parol, istm, lm, ia, l, e, 

al, superb, stacan, leu, ologite, c, vrea, toval, o, aga, 
tabu, ib, uda, tac, roluri, ta, saracacios, deteriora.

Pag. 36: manusa, gem, obositoare, tavaliti, r, otir, 
n, nas, tec, l, gar, oribila, vs, le, upercut, i, abandona, 
clantanit, bestie, uta.

Pag. 37: a) saltimbanc, translator, recapatata, esa, 
id, v, p, c, totaliza. uluci, acat, rosatic, pi, amir, duna, 
ta, ironici, instalatie. b) vegetativa, inari, anod, tito, 
aloca, iberici, ap, caritabila, uhe, ararat, la, urina, 
o, trezie, dna, o, re, naier, regalitate. c) pirateresc, 
orologerie, recomandat, taigale, mo, ul, eti, c, g, 
gimnaziale, atai, anton, lag, bt, ace, itaca, praz, 
aeronavala. d) nobil, pasi, aromata, er, un, emisari, 
fard, atras, r, aiuriti, arcane, e, a, gaite, prim, ist, 
luiana, acostat, ar, tirliituri.

La psihiatru: 
– Bună ziua, doctore. 
– Bună ziua, luați loc. Cum vă 

numiți? 
– Napoleon!
– Mmda… Cu ce vă pot ajuta? 
– Doctore, e vorba de nevastă-mea, 

Josefina, nu știu cine dracu’ i-a băgat 
în cap c-o cheamă Vasilica Popescu…

*
- Ce s-a întâmplat cu mine? bol-

borosea un tip, revenindu-și după o 
operație chirurgicală.

- Ați nimerit într-un accident ru-

tier și ați fost operat.
- Înseamnă că sunt în spital?
- În mare parte, da...

*
Pe un șantier, vine o comisie în 

inspecție. 
Șeful  de șantier  le  spune 

lucrătorilor:
- Orice s-ar întâmpla, reacționați 

în așa fel de parcă așa trebuia să fie.
Vine comisia, privește. 
Deodată, cade un perete. Un lucră-

tor, bucuros, se uită la ceas:
- Zece și treizeci. Exact după grafic!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 A

2 A

3 A A

4

5 A A A

6 A

7 A

8 A

9 A A A

10 A A

11 A A A

12 A A
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ORIZONTAL: 
1) Lichid, pur 
și simplu! — 
S c u f u n d a r e 
într-un lichid. 
2) Fructe... 
lichide — Fără 
viteză. 3) A 
descoperit că 
un corp scu-
fundat într-un 
lichid pierde 
din  greuta -
tea sa o parte 
egală cu cea a 
volumului de 
lichid dezlo-
cuit — Pline de 
apă. 4) Colec-
ție de fluiere 
— Râu în Brazilia — Ca pelinul de mai. 5) În cutie! — Lichide 
potabile. 6) Vehicul pentru apa solidificată — Trimiși. 7) Dif-
tong — Creatura supremă — Capitala Italiei. 8) A da rufele 
prin apă — Întreg. 9) Rom — Stropitoarea din baie — Nu-i aici. 
10) Apă a fost, apă va fi — Bani lichizi. 11) Disecat — Tuns la 
spate! 12) Lichidată — Sclipiri ale creierului.

VERTICAL: 1) A înlătura apa de pe un teren — Ca oțetul 
(fem.). 2) Curată — Se dizolvă într-un lichid. 3) A plăti bani-
gheață — Chiar acum. 4) A vui! — Sport în apă — Numele mai 
multor râuri în Europa. 5) Pușcă — Care derivă dintr-un acid 
prin deshidratare — 3,14. 6) A da apa în clocot — Anunță 
ploaia. 7) Apă în Congo — Cenușie. 8) Capăt de funie! — Nu e 
greu deloc — Apelativ. 9) În Rodna! — Parte a moleculei — A 
reda curgător conținutul unei cărți (pop.). 10) Pilă electrică cu 
apă tare. 11) Reproduceri — Nu lasă apa să treacă prin acope-
riș. 12) Combinații lichide obținute din alcool! — Obiecte din 
care s-a scos apa prin presare (masc.).

CUVINTE RARE: AMU, IMID, DUA.

O R I Z O N -
TAL: 1. In-
f l a m a ț i a 
î n v e l i ș u l u i 
oaselor.  2. 
Nu se prinde 
de ea nicio 
boală molip-
sitoare — Râu 
î n  F r an ța . 
3. Muzicanți 
care  cântă 
după note. 4. 
Se bate cap în 
cap cu baza! 
— Un adevă-
rat paradis! 
5. Vorbește la 
obiect — Pronume cu întrebare. 6. A trecut prin mâna 
chirurgului — Băț de biliard. 7. Începe gimnastica! — Lo-
calitate în Mexic. 8. Fire de... încurcat — Se spune despre 
un text de lege anulat. 9. Ultimii năvălitori mongoli — Fir 
de bumbac. 10. Nu-și poate mișca încheieturile.

VERTICAL: 1. Bătută la cap de cineva. 2. Emil cel mic! — 
Grad ofițeresc. 3. Vechi litere germanice — Şi altele mai 
pe scurt. 4. N-au niciun fel de miros (m.) — Exclamație de 
surprindere sau durere. 5. Interjecție — A i se părea că a 
văzut ceva. 6. Se enervează foarte repede. 7. Sabie scurtă 
și lată — Molibden în chimie. 8. Fug teribil de repede — 
Val de mare. 9. Prefix de întreire — Trecute prin toate 
experiențele vieții. 10. Începe să-și dea aere! — Fără un 
pic de apă — Mică localitate în Ungaria.

CUVINTE RARE: EURE — IZAMAL — RUNICE — OAT — TAT.

O R I Z O N -
T A L :  1 . 
Crește după 
p l o a i e .  2 . 
D r e p t  î n 
frunte (pop.) 
—  C r e s c 
m â n j i .  3 . 
Ud ș i  tre -
murând de 
frig — Drept 
la mijloc! 4. 
Curse! — Port 
în  Algeria. 
5. Ploaie — 
În proverbe 
sare casa. 6. 
Localitate în 
U.S.A. — Gust de poame verzi. 7. Greșeală religioasă — Au 
suportat o invazie străină. 8. Dânsa — Pană de lemne — 
The Royal Institution of Naval Architects (abr.). 9. Ce mai 
ploaie! — Râu. 10. Personaj folcloric aducător de ploaie.

VERTICAL: 1. Apar după ploaie, multicolore pe cer. 2. 
A aluneca pe ploaie, vorbind de mașini. 3. Se deschid pe 
ploaie — Operă. 4. „Omul care aduce ploaie” — Face o 
ploaie fină de făină. 5. Măsură de electricitate — Nota 
de diapazon — Ansamblu de voci. 6. Oraș în Peru — Puțin 
la început! 7. A chema în justiție — Umed, în zilele de 
ploaie. 8. 46 picături de ploaie! — Calitate de ploaie! 9. 
Apărători împotriva ploilor. 10. Ca o ploaie de vară (nu 
la noi!) — Materie primă pentru ploaie!

CUVINTE RARE: CALLE, BEL, DEP, ICA.

ORIZONTAL: 1) 
Aleargă cam 42 de 
km. 2) Mai mare 
râsul (pl.). 3) De-
gajați, mai spațiați 
— Loc în deșert... 
și în savană! 4) Pe-
rioadă istorică — A 
se întinde la chef. 
5) Care este așezat 
în linie dreaptă. 6) 
Platforma unei săli 
de spectacole — 
Cartofi. 7) Mai... 
la urmă! — Un tip 
închis. 8) A edita, 
a tipări — Salu-
tul puștilor. 9) 
Prins, lipit — Şi-a pierdut vederea. 10) Lipsă de chibzuință, 
imprudențe. 

VERTICAL: 1) Nu e mic deloc — Soluție cu care se curăță... 
oamenii. 2) Mâhnire, tristețe. 3) Sătești, țărănești — Încă o 
dată. 4) Ziua de față — A ridica. 5) Sondări, pipăiri. 6) Uitați 
— Repetă tot ce spui. 7) Genele de jos! — Bandajări, oblojiri. 
8) Instruit, cult — Bene! 9) Ţară — A trecut prin multe. 10) 
Stăruință, perseverență.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A A

2 A A

3 A A

4 A A A

5 A A

6 A A

7 A A A

8 A A

9

10 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 E
2 T
3 E
4 A R U R
5 I
6
7
8
9

10 R
11 O
12 T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 E

2 R E E

3 E E G E

4 E

5 E E

6 E E

7 E E C E H I

8 E

9 E

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 I T I

2 I E

3 I S I

4 I A I

5 I C

6

7 I I

8 I I

9 I

10 I
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Colecția DAVID GROSSMAN

Colecția AMOS OZ

Volume best-seller

xvcbzfhgkshgkscaneasca

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

 0524-716004

GAZETA PUBLICITATE

Specialist, montez 
antene de satelit 

pentru toate 
programele românești 
din pachetele DOLCE.  

Profesionalism, servicii 
de calitate, garanţie.

Peste 50 de programe românești
RAFI: 0509-656.634

PROGNOZA METEO
12-14 decembrie

Zonă joi, 
12dec.

vineri,
13dec.

sâmbătă,
14dec.

Haifa 18° 18° 17° 
Nazareth 16° 14° 15° 

Tveria 20° 18° 19° 

TelAviv 19° 19° 19° 

Ierusalim 14° 13° 14° 
Eilat 22° 22° 22°

*valorilereprezintămediazilei

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade12.12.2019

șekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,43 3,49
1 euro 3,80 3,87
1 liră 

sterlină 4,51 4,60
1 leu 

românesc 0,80 0,82

Cu ocazia zilei de naștere,  
urăm prietenului și  

directorului cultural FCER  

ROBERT SCHORR
LA MULTI ANI!

cu multe bucurii și sănătate!
Dragoș și Ioana
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Cartea se poate 
procura telefonând  
la 04-8261123, sau 
trimiţând un cec de 
50 șekeli la adresa: 
str. Ghivat Downes 
21/3 Haifa 3434543 

NOU!
A apărut cel mai recent volum al scriitoarei Francisca Stoleru 

Glasul roţilor de tren
Editura 24 ore-Iași 

Tamara, studentă din Naharia, care face zilnic naveta cu 
trenul spre Universitatea din Tel-Aviv, este fermecată de 

lumea pestriţă și pitorească ce populează un compartiment 
și de oamenii ce-și deapănă amintiri și întâmplări. 

„Eu nu am făcut decât să redau poveștile auzite... în ritmul roţi-
lor alunecând pe șine... din mersul trenului”, spune ea. „Pentru 
Francisca Stoleru, Haifa este acasă. Aici, la intersecţia atâtor 

culturi, aproape de corabia marinarului Sindbad, ea aduce aro-
mele balcanice pentru a le amesteca cu sarea Mediteranei, cu 
parfumurile Arabiei, cu mirodeniile Orientului cel adevărat, în 

foșnetul mătăsos al celor o mie și una de nopţi.” - Ioan Holban
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MARŞUL VIEŢII  
pe pământul României

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:

26.6.20 - 3.07.20

Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limbă Română
văinvitălaevenimentuldelansare 

adouăvolumedeexcepție:
VICTORIA SPERANȚEI  
deAdaShaulovEnghelberg 

șiDIN CIOBURI DE CRISTAL  
de Hedi Simon

Manifestareaîivaaveacainvitați
specialidinRomâniape:

ADRIAN POPESCU -laureatulPremiuluiNaționalde
PoeziepentruOperaOmniașiredactorulșefalcelei
maiprestigioasepublicațiiliterareclujene,STEAUA
Dr. IRINA AIRINEI-lectoruniversitarSNSPA
VăașteptămJOI, 19 DECEMBRIE, ora 16:30

laCasa Scriitorilor Români  
din str. Leonardo Da Vinci nr 13, 
clădireaHatnuaHakibutzit,TelAviv.

Intrareaesteliberăînlimitalocurilordisponibile
Programmuzical:HaimRoter

Tratațieșibar




