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Netanyahu la Tribunal
Înalta Curte de Justiție a declarat că va dezbate dacă
premierul Benjamin Netanyahu ar putea forma un
guvern, având în vedere că acesta este inculpat
în trei cazuri penale diferite

I

nstanța a anunțat
că a primit și a
aprobat o petiție
semnată de 67 de persoane diferite, prin
care se solicită să se
pronunțe dacă un
membru al Knessetului care se confruntă cu
acuzații penale, poate
primi sarcina de a forma un guvern.
Luna trecută, Mandelblit a decis că Netanyahu poate rămâne
prim-ministru interimar, la doar câteva zile după ce premierul a
fost supus unor acuzații de fraudă, abuz de încredere și luare de
mită.
Mandelblit a susținut în trecut că preferă ca problema statutului legal al Netanyahu să fie dezbătută ca fiind una publică și nu
o problemă juridică.
Duminică, Înalta Curte de Justiție a stabilit, pentru 31 decembrie, o audiere a avocatului general, Avichai Mandelblit, în vederea
unei depoziții a acestuia împreună cu reprezentanții altor partide,
cu privire la posibilitatea ca premierul Benjamin Netanyahu să
poată forma un guvern.

Mesaj de Hanuka
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis
israelienilor un cald mesaj de Hanuka

„

Eu și Melania transmitem cele mai calde urări către evreii din Statele Unite, Israel și din întreaga
lume, în ajunul sărbătorii de Hanuka.
Cu mai bine de
2.000 de ani în urmă,
macabeii au recuperat Sfântul Templu
din Ierusalim, asigurând o victorie pentru poporul evreu și
credința lor.
Pe măsură ce comunitatea evreiască
se adună pentru a
sărbători această perioadă specială și sacră a anului, ne este amintit de mesajul lui Dumnezeu de speranță, milă și dragoste. De-a
lungul următoarelor opt zile, fiecare lumânare care va
fi aprinsă pe menorah, va semnala lumii că libertatea
și dreptatea vor străluci întotdeauna mai strălucitoare
decât ura și opresiunea.
Fie ca lumina menorei să vă umple inima cu fericire
și cu un sentiment bogat de credință.
Hanuka fericit!”

Binecuvântarea premierului

Ambasadorul SUA în Israel, David Friedman, s-a alăturat
premierului israelian, Benjamin Netanyahu, la ceremonia
specială de aprindere a lumânărilor la Zidul Plângerii din
Ierusalim, duminică seară, marcând începutul
sărbătorii de Hanuka
Hanuka este sărbătoarea luminii”, boiul din Gaza din 2014 și cele
a spus Friedman. „În fiecare zi, din Yehuda și Shomron.
creștem cu încă o lumânare can„În urmă cu 2200 de ani,
titatea de lumină din Hanukia. Ilumi- macabeii au câștigat războiul de eliberanăm lumea cu valorile pe care le avem re pentru poporul evreu și credința evreîn națiunea evreiască, pe care le avem în iască împotriva decretelor antisemite ale
Statele Unite, cu valorile iudeo-creștine grecilor”, a spus Netanyahu. „Au vrut
care sunt fundamentul celor două mari să ne stingă credința, să ne izgonească
țări ale noastre.”
libertatea, să ne alunge de pe acest păNetanyahu, la rândul său, a con- mânt, să spună că nu avem niciun drept
damnat decizia recentă a Curții penale să existăm.”
internaționale de la Haga de a investiga
„Am luptat cum nu a luptat nimeni
acuzațiile autorității palestiniene legate de-a lungul istoriei. Am traversat prăde „crimele de război israeliene” din răz- pastia de la dispariție la supraviețuire,

„
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la independență și acum la o democrație
înfloritoare”.
Curtea Penală Internațională susține
astăzi că evreii nu au dreptul să se stabilească în patria lor, în Țara lui Israel.
Vom spune: rușine! Lumina adevărului
se aprinde aici și vom depăși acest antisemitism, așa cum am biruit mereu în
istorie. Nu ne vom pleca capul.
Hag Hanuka Sameah tuturor evreilor din Israel și din lume!”
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Ioana TOFF

Pericolul iertării

Z

ilele trecute, președintele
partidului Israel Beitenu,
Avigdor Lieberman, a propus ca premierul Netanyahu să demisioneze iar în schimb să nu se mai
facă nicio acuzație la adresa primului
ministru. Pe înțelesul tuturor, Lieberman propune ca Netanyahu să fie
iertat de orice acuzație dacă pleacă de
la conducere.
Acordul sugerat de Liberman ar
însemna un sfârșit al agitațiilor politice din țară dar ar stabili un precedent periculos, marcându-l efectiv pe premier, ca pe cineva care se află mai presus
de lege.
O grațiere pentru premierul Benjamin
Netanyahu, în condițiile în care demisionează din funcția sa, este o idee care a
atras multe dezbateri publice în societatea
israeliană. O retragere a premierului ar
smulge Israelul din abisul politic în care
se adâncește, ar însemna sfârșitul stării de
rău în care ne regăsim - cu țara condusă
de cineva care se confruntă cu acuzații de
fraudă, luare de mită și abuz de încredere, dar am rămâne cu un fost premier care
nu a avut posibilitatea să-și demonstreze
nevinovăția și asupra căruia va plana suspiciunea că poate este vinovat.
E adevărat că, dacă va fi găsit vinovat,
vom avea o imagine neplăcută a unui alt
premier care va merge la închisoare cu un
impcat internațional violent. Oricum, procesul lui Netanyahu va fi o extravaganță
care va lărgi diferențele din societatea israeliană și va eclipsa multe alte chestiuni
naționale importante.
Având în vedere toate cele de mai sus,
este important să spunem că ideea de a-l
ierta pe Netanyahu stabilește și un precedent periculos, acela că îl pune efectiv pe
Netanyahu deasupra legii și ar aduce prejudicii indiscutabile principiului de bază al
egalității în fața legii.
Oferirea unui exemplu personal ar trebui să fie o caracteristică centrală a conducerii, iar funcționarii aleși ar trebui să simtă
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puterea deplină a sistemului judiciar și, cu
atât mai mult, când este vorba de primul
ministru.
Dreptul de a rămâne tăcut, de exemplu, nu ar trebui să fie exercitat de către
funcționarii aleși care își datorează poziția
și puterea publicului; pentru că atunci când
aleșii sunt sub sceptrul suspiciunilor, este
în interesul public să se clarifice aceste
suspiciuni.
În cazul lui Netanyahu, o înțelegere precum cea pe care o propune Liberman, este
extrem de periculoasă datorită nenumăratelor teorii ale conspirației despre răsturnarea guvernului în general și a primului
ministru în mod special.
Oricât de absurde sunt aceste așa zise
conspirații, există un grup mare de oameni
care le consideră adevărate.
Iertarea lui Netanyahu în schimbul
demisiei sale ar fi o „dovadă” în plus că
afirmațiile privind o lovitură de stat, sunt
corecte.
Netanyahu se confruntă cu acuzații grave, iar adevărul trebuie să fie găsit în fața
instanței. Primul ministru se poate apăra
pe de o parte și o anchetă riguroasă, fără
compromisuri, va avea loc pe de altă parte.
Dacă președintele Reuven Rivlin va alege să-l ierte pe Netanyahu dacă acesta va fi
găsit vinovat într-un proces corect și legal,
așa să fie.
Oricât de greu îi este țării să meargă spre
al treilea tur de scrutin sau poate chiar mai
departe, o astfel de înțelegere nu trebuie
încheiată sub nicio formă.
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A

Dublă lansare de carte la
CASA SCRIITORILOR ROMÂNI

sociația Scriitorilor Israelieni de
Limbă Română a organizat joi,
19 decembrie, la „Casa Scriitorilor Români” din Tel Aviv, evenimentul
de lansare a două volume de excepție:
„Victoria Speranței” de Ada Shaulov
Enghelberg și „Din cioburi de cristal”
de Hedi Simon. Manifestarea i-a avut
ca invitați speciali din România pe poetul Adrian Popescu, laureatul Premiului
Național de Poezie pentru Opera Omnia
și redactorul şef al celei mai prestigioase
publicaţii literare clujene, STEAUA și
pe Dr. Irina Airinei, lector universitar
la SNSPA.
„Întâlnirea cu poetul Adrian Popescu,
petrecută aseară la Tel Aviv m-a aruncat
într-o lume a amintirilor tinereții, vremea aceea în care acest mare poet publica
„Umbria”, „Curtea Medicilor”, „Suburbiile cerului”, „O milă sălbatică”, „Călătoria continuă”, cărți esențiale pentru
poezia română. Știam pe de rost versurile sale și le recitam repetitiv , îmi creau
o emoție dureroasă, de frăgezire a sufletului, o stare incomparabilă” – a spus,
de la început, poeta Cleopatra Lorințiu,
recitând din opera invitatului nostru:
„Carnea mea toată este o lumânare/Dar
eu sunt flacără într-un cer străveziu./Ca
păsările mort/Voi cântări mai mult decât
viu./Ochiul arzând se hrănește din ceară/Și face un strop de
rouă fierbinte/ Odată am știut să zbor,
odată/Dovadă n-am,
dar îmi aduc aminte./
Trupul meu întreg
este o lumînare/După
ce se va fi scurs toată
în țărână/Și flacăra se
va topi în albastru/
Veți mai simți o arsură
pe mână.”( din „Umbria”, 1971).
Cuvântul de deschidere a aparținut

președintelui Asociației
Scriitorilor Israelieni de
Limba Română, directorul Gazetei Românești,
Dragoș Nelersa care a
spus, printre altele: „ Ada
vorbește despre iubire dar
iubirea e înconjurată de
multă tristețe, de ură, de
păcate, de o răutate care
se revarsă asupra unor
oameni nevinovați, asupra copiilor, e o
carte dură. Există o rază de lumină în
toată povestea asta, Victoria care face ca
binele să triumfe.”
Despre cartea celeilalte protagoniste, Hedi Simon, editoarea Ioana Toff a
spus: „ Această carte mi-a mers la inimă, bijuteriile lui Hedi, aceste cioburi
de cristal mi-au bucurat sufletul, ea le-a
combinat așa de bine încât ai putea crede că este vorba despre un roman și nu
despre nuvele separate. ”
Adrian Popescu a poziționat noul
volum al Adei Shaulov în zona stilului
doric, după viziunea lui N. Manolescu.
Un roman sobru, a cărei acțiune se autogenerează, părțile au independență dar
au și unitate. E un roman tensionat care
alunecă în tragic. Această concepție morală, această viziune religioasă dă de fapt
unitate, boala venerică transmisă eredi-
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tar fiind văzută ca un blestem.”
„Parcurgând VICTORIA
SPERANȚEI, treci de la bucurie la
exuberanță și de la erotism la senzualitate, cu arta de a transpune realitatea în
proză de foarte bună calitate. Vrei mereu să recitești anumite pasaje nu numai
pentru a retrăi toate acele emoții, ci și
pentru plăcerea descoperirii anumitor
personaje sau descifrarea profundă a
personalității lor. Modul în care istoria trăită, istoria cotidiană s-a oglindit
în destinul individual al evreilor a fost
una dintre temele recurente și centrale
ale creaţiei sale” – a spus Irina Airinei.
Scriitoarea Madeleine Davidsohn a
remarcat: „Proza lui Hedi Simon are
o tristețe care îți pătrunde în suflet și
mergi împreună cu ea până la deznodământul bun. Pentru că Hedi este o
persoană optimistă, o persoană pozitivă
care, până la sfârșit îți dă
satisfacția unei încheieri
pe care ți-ai dorit-o.”
Seara s-a încheiat în
mireasma florilor dăruite tuturor celor de față
de decana de vârstă a
poeților israelieni, Maria Găitan Mozes, cu
speranța într-un an nou
mai bun, întru unire,
așa cum este câmpul cu
flori. Așa să fie.
VIVAT, CRESCAT,
FLOREAT!
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Îndemnuri la anarhie
Organizația teroristă Hamas a cerut public escaladarea „bătăliei”
armate împotriva Israelului în „Cisiordania ocupată” - denumirea
dată zonelor Yehuda și Shomron și cartierelor arabe din Ierusalim

A

bad al-Latif al-Qanoa, purtător
de cuvânt al Hamasului, a solicitat Autorității Palestiniene
(AP) să încheie coordonarea de securitate cu Israelul.
El a avertizat, de asemenea, împotriva represaliilor pentru escaladarea sub
formă de „atacuri” ale „coloniștilor” împotriva arabilor din AP, inclusiv pentru
agricultură, daune aduse locuințelor,
graffiti și incendii.
El a numit „facerea de rău către arabii din AP - o escaladare periculoasă

care demonstrează teroarea statului sionist și extremismul acestuia”.
„Comportamentul sălbatic al efectivelor de coloniști cere ca noi să ne
ocupăm de ei, folosind toate mijloacele
necesare pentru a oferi o undă verde
bătăliei împotriva lor, pentru a proteja
națiunea noastră”, a spus al-Qanoa.
Atacurile israeliene asupra civililor
arabi sunt rare, dar ori de câte ori este
suspectat un astfel de atac, suspectul
evreu este arestat. Cu toate acestea,
arabii aruncă zilnic bombe incendia-

Traficanții de arme
Un purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare din Israel a declarat
duminică seară că s-a zădărnicit sâmbătă o tentativă de contrabandă
cu arme pe teritoriul israelian din Valea Iordanului - de-a lungul
graniței estice a Israelului

P

otrivit purtătorului de
cuvânt, trupele Tzahal au depistat sâmbătă trei
suspecți care transportau unelte de
construcție în zona
Văii Iordanului.
Soldații care au
ajuns la fața locului i-au prins pe

suspecți și au efectuat percheziții în
urma cărora au
fost descoperite
50 de arme, puști
M-16 și muniție.
Suspecții și dovezile
au fost transferate
agențiilor de securitate pentru interogări suplimentare.
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re și pietre asupra mașinilor evreilor,
majoritatea acestor atacuri rămânând
nepedepsite.
În cazuri rare, un terorist sau complicii săi sunt judecați de Autoritatea
Palestiniană, pedepsele lor fiind de obicei limitate la maximum câțiva ani de
închisoare și la amenzi pe care Israelul
nu îi poate obliga să le plătească.

Accident
tragic
Două persoane au fost ucise
duminică dimineață în Ramat
Gan, în coliziunea dintre o
autoutilitară și un camion

A

lte șase persoane au fost
rănite în accident, din care
două au fost internate în
stare critică la spitalul Tel Hashomer. „La început, opt persoane au
fost blocate în vehicul. Doar patru
au reușit să se extragă iar patru au
fost salvați prin descarcerare de
pompieri”, a declarat un purtător de cuvânt al serviciilor Magen
David Adom.

Cei care și-au pierdut viața în
acest accident și cei răniți erau
muncitori palestinieni în drum spre
muncă în Israel.
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Palestinienii în străinătate
Liderii catolici din Israel și Cisiordania au condamnat
sâmbătă o decizie a autorităților israeliene de a-i împiedica
pe creștinii din Fâșia Gaza să viziteze Beitlehem-ul de
Crăciun

U

n purtător de cuvânt al Tzahalului a declarat la
începutul lunii decembrie
că locuitorii din Gaza vor
primi permise de călătorie
în străinătate de Crăciun
dar, din motive de securitate, vor fi împiedicați
să intre în Israel sau în
Cisiordania. Ulterior, armata și-a retras declarația,
declarând că nu a fost luată încă o
decizie finală.
Aproximativ 1.000 de creștini
trăiesc în Gaza, alături de 2 milioane de musulmani, iar numărul
acestora este în continuă scădere.
Într-o scrisoare către coordonatorul activităților guvernamentale din teritorii (COGAT), liderii catolici au protestat împotriva
respingerii cererilor de permise de
călătorie.
„La fel cum este permis ca
națiuni din întreaga lume să intre în Beitlehem pentru a sărbă-

În vizită la Papa
Primarul Nazaretului, Ali Sallam, a avut
o audiență weekendul trecut cu Papa
Francisc la reședința sa privată din Vatican,
pentru discuții despre situația politică
a Israelului, importanța Nazaretului în
creștinism și o posibilă a doua vizită în
Israel a șefului Bisericii Catolice

S

tori Crăciunul, este de asemenea
dreptul creștinilor din Gaza să
celebreze nașterea lui Isus în locul
nașterii sale”, au declarat liderii
catolici. „Solicităm autorităților
israeliene să permită, fără întârziere, creștinilor din Gaza să meargă
la Beitlehem pentru a sărbători
vacanța”.
Din cele 950 de solicitări ale
creștinilor din Gaza de a călători
în străinătate, Tzahalul a aprobat 850, autorizațiile acordate
permițând și călătoria în Iordania
prin punctul de trecere a frontierei
Allenby.

allam
și Papa
au discutat despre
cea mai bună
modalitate
de a promova Nazaretul
în rândul
turiștilor
creștini, primarul promițând să numească una
dintre străzile orașului după fondatorul ordinului franciscan, Sfântul Francisc - după care Papa
este numit. El l-a invitat pe Papă ia parte în Israel
la inaugurarea străzii.
Cei doi au discutat și despre posibilitatea construirii primei universități a orașului, înființarea
mai multor institute de învățământ în oraș și
despre conflictul dintre Israel și palestinieni.
Sallam i-a înmânat papei Francisc cheia orașului
Nazaret, un certificat de reședință onorifică și un
tricou al echipei de fotbal a orașului împodobit
cu numărul 33, un număr care semnifică vârsta
la care creștinii cred că Iisus a decedat.

Vor alegeri la Ierusalim

„

Nu vom fi niciodată de acord ca Ierusalimul să nu fie inclus în alegerile palestiniene”, a spus Shtayyeh.
Într-un apel adresat ambasadorilor
și consulilor străini, șeful cabinetului

Liderul cabinetului Autorității Palestiniene (AP), Mohammad
Shtayyeh, a declarat luni că președintele Abu Mazen a inițiat
alegerile parlamentare și prezidențiale, a obținut acordul
organizațiilor palestiniene, iar acum așteaptă răspunsul
israelian la cererea sa de a permite ca alegerile
să aibă loc în Ierusalimul de est
a declarat că Autoritatea Pa- tul de a organiza alegeri parlamentare în
lestiniană solicită țărilor lor să AP, alegeri care nu au avut loc din 2006,
intervină și să facă presiuni asu- când Hamas a câștigat o majoritate
pra Israelului pentru a permite covârșitoare. Mandatul de președinte al
alegeri în Ierusalimul de Est. El AP a expirat în 2009, dar Abu Mazen
a solicitat, de asemenea, ca aceste țări a rămas în funcție în absența alegerilor.
Partidul său, Fatah, a declarat luna
să ia parte la supravegherea procesului
trecută că Abu Mazen, în vârstă de 84 de
electoral.
Mazen a reînnoit recent angajamen- ani, va fi „singurul candidat” la alegeri.
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Tableta zilei

U

Umorul

morul și vorbirea îl deosebesc pe om de toate celelalte animale. Au existat încercări speculative de
a descrie prezența umorului la primatele hominide
dar, până în prezent, poate fi socotit ca și vorbirea gândită o
funcție specifică a ființei umane.
Umorul, produs al progresului ființei umane, apare odată cu dezvoltarea neocortexului (creierului cel mai recent
- cel frontal) și depinde de un spectru larg
de factori între care cei mai importanți sunt:
gradul de inteligență, vârstă, educație, gradul
de cultură, constituția genetică, etnia, religia, localizarea geografică, ierarhia socială și
economică, istoria poporului și multe altele.
Umorul este o funcție a creierului pe care
neuro-biologia modernă o poate testa dacă
există sau nu. Când nu există, reprezintă nu
defect în capacitatea de comunicare a omului.
Ea poate fi măsurată.
Există o scară largă de forme de umor, între care cele mai frecvente sunt: anecdota, satira, epigrama sau caricatura și fiecare om are
afinități diferite pentru acestea. Un om poate
găsi umorul într-o experiență pe care semenul
lui o găsește plină de seriozitate și lipsită de
orice urmă de umor. Umorul poate avea un
caracter subtil, deseori insesizabil de marea
majoritate, el trecând neobservat. El poate fi
binevoitor, plin de blândețe, înțelegere și autocritic, plăcut,
dar poate fi și dăunător, provocând jigniri chiar atunci când
nu este caustic, transformând ironia în batjocură și cinism.
S-au făcut studii ample asupra caracterului istoric al umorului. Se susține că, în afara perioadei istorice, își pierde savoarea, devenind depășit sau neadecvat, într-un cuvânt, fără
haz. Otto Julius Bierbaum (1865 – 1910) susține că umorul
istoric ia naștere în situații de criză politică, râsul fiind supapa soluțiilor greșite cărora oamenii le-au căzut victimă,
încercând astfel să readucă voia bună și optimismul.
La Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor
Securității din România, s-a găsit în dosarul X, următorul
denunț care spunea: „Permiteți-mi să raportez, în legătură cu
glumele tendențioase ale profesoarei M.A. „A scăpat în ziua
de 22.10.1976 următoarea glumă: Cum spune o surdomută,
<<M-am născut în România>>: își dă cu pumnii în cap”.
Multe personalități au fost pasionate de „fenomenul
umor”; astfel, Christopher Fry (1907-2005), în scrierile sale
dă o interpretare dramatică umorului, considerându-l un
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Mă bucur că, în sfârșit,
ți-ai găsit și tu un loc de muncă
permanent
U R NĂ
D E VOT

act intelectual de refugiu în fața deznădejdii.
Rabelais (1532), în tripla sa calitate de medic,
scriitor și preot, convins de strânsa asociere
dintre starea de bine și umor, descrie râsul –
în cartea sa, „Gargantua și Pantagruel“ – ca
o reacție emoțională.
Rezultatul final al umorului este efectul
emoțional, fie el pozitiv sau negativ, manifestat motor prin surâs, râs, tristețe sau
plâns. Marea majoritate a cercetătorilor
umorului acceptă ca mecanism intim al lui
„INCOMPATIBILITATEA”. Momentul
incompatibilității este momentul când povestea relatată te face să te aștepți la un anume
rezultat și te trezești inopinat în fața contrarului! Incompatibilitatea sau incongruența
momentului surpriză (Rothbart 1977), fie
o multiplicitate de incompatibilități (Shultz
1976), Pepicello and Weisberg (1983),
Rothbart și Pien (1977).
Exemplu: Un pacient venit la doctor, sună și întreabă
prin vorbitor „doctorul e acasă?” tânăra și frumoasa soție
răspunde: „nu, poți să intri!”. Textul te pune în situația
relației doctor/pacient, și frivolitatea soției te pune în fața
incompatibilității: surprinzătoarea frivolitate. Este un moment surpriză sau un moment al absurdului.
Freud, în 1905, dezvoltă umorul pe larg și îi adaugă aspectele psihologice, scoțând în evidență eliberarea de energie.
Psihanaliza interpretează descărcarea energiei psihice ca pe
rezultatul unei lungi stări de tensiune provocată de concentrarea cognitivă urmată de momentul absurdului.
Trei persoane ajung la gară; mai sunt 20 de minute până
vine trenul; așezați la restaurant, comandă 3 beri; mai sunt
10 minute; mai comandă 3 beri; între timp, trenul se pune
în mișcare și doi, cu un efort suprem, prind ultima ușă a vagonului și se suie. Al treilea, rămas în restaurant, izbucnește
într-un hohot de râs interminabil. Chelnerul îl întreabă „de
ce râdeți, ați pierdut trenul”? Omul răspunde: „ei au venit
numai să mă conducă”!
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Israelul
nu poate fi acuzat

Un patriot adevărat
Natan Sharansky, simbol al evreilor originari din
Uniunea Sovietică, a fost distins cu prestigiosul
premiu „Genesis 2020” pentru o viață care
promovează libertățile politice și religioase

P

remiul în valoare de 1 milion
de dolari este
acordat în fiecare an
unei persoane recunoscute pentru realizarea profesională remarcabilă, contribuția
la umanitate și angajamentul față de valorile

Statele Unite şi-au exprimat vineri opoziţia
fermă faţă de orice acţiune a Curţii Penale
Internaţionale (CPI) care ar viza Israelul, după
ce procuratura CPI şi-a anunţat intenţia de
a declanşa o anchetă asupra unor eventuale
„crime de război” în teritoriile palestiniene

P

rocuroarea Fatou Bensouda „a cerut judecătorilor CPI să confirmă
posibilitatea ca Curtea să îşi
exercite jurisdicţia asupra Cisiordaniei, Ierusalimului de
Est şi Fâşiei Gaza” a declarat,
într-un comunicat, şeful diplomaţiei americane Mike Pompeo. „Ne opunem ferm acestui
Mike Pompeo
lucru şi oricărei alte acţiuni ce
vizează Israelul în mod injust.
Prin luarea acestei măsuri, procuratura recunoaşte în mod
expres că există întrebări juridice serioase cu privire la autoritatea Curţii de a începe o anchetă’’, a adăugat el.
„Sunt convinsă că există o bază rezonabilă ce justifică
declanşarea unei anchete” asupra situaţiei din Palestina şi
că „au fost comise sau sunt pe cale să fie comise crime de
război în Cisiordania şi în special în Ierusalimul de Est şi în
Fâşia Gaza”, a anunţat vineri Bensouda într-un comunicat.
Bensouda a deschis o anchetă preliminară în ianuarie
2015 asupra acuzaţiilor de crime de război şi crime împotriva umanităţii în Israel şi în teritoriile palestiniene, în
urma războiului din Gaza din 2014.

evreiești.
Sharansky s-a făcut remarcat în anii 70 ca dizident în Uniunea Sovietică, unde a lucrat îndeaproape cu activistul pentru
drepturile omului și câștigătorul Premiului Nobel pentru pace,
Andrei Sakharov.
El a fost membru fondator al grupului Helsinki, care a monitorizat abuzurile sovieticilor și a devenit unul dintre cei mai
cunoscuți „refuznici”, adică evrei sovietici cărora li s-a refuzat
permisiunea de a emigra în Israel.
În 1977, Sharansky a fost încarcerat pentru acuzații fabricate
de spionaj pentru Statele Unite. A petrecut nouă ani în închisoare, fiind închis în special la izolare. El a rezistat jucând partide
de șah în minte devenind faimos pentru schemele inventate.
Sharansky a fost eliberat într-un schimb de prizonieri în 1986,
după o intensă campanie internațională, condusă de soția sa,
Avital, și s-a mutat imediat în Israel.
În anul următor, el a condus o manifestație la Washington
unde, în ajunul vizitei liderului sovietic Mikhail Gorbaciov,
aproximativ 250.000 de evrei au cerut încetarea persecuției evreilor sovietici și libertatea
emigrării acestora. Gorbaciov a deschis ulterior
granițele țării, dând drumul la aproximativ 1,6
Apărarea antiaeriană a Siriei a tras duminică seară asupra unor
milioane de evrei să emigreze.
rachete israeliene şi a doborât unul dintre „obiective” la periferia
În Israel, Sharansky a petrecut peste un deDamascului, a informat agenţia oficială Sana
ceniu ca parlamentar și ministru, promovând
integrarea noilor imigranți în societatea israeliotrivit Oboferit alte detalii,
ană, abordând, de asemenea, o atitudine severă
servatorudar locuitorii din
față de palestinieni. El s-a opus acordării unor
lui sirian
Damasc au spus că
concesii majore pentru aceștia susținând că pentru drepturile
au putut fi auzite
Israelul nu poate face pace decât cu o entitate omului (OSDO),
explozii în apropalestiniană democratică.
trei explozii au fost
pierea Capitalei.
Sharansky a ocupat și funcția de președinte auzite la periferia
În Libanul vecin,
al Agenției Evreiești. A scris trei cărți și a primit Damascului, tirul de rachete având avioane de război israeliene au fost
o serie de recunoașteri de prestigiu, inclusiv cel ca ţintă „poziţii ale regimului sirian şi detectate survolând spațiul aerian al
mai mare premiu al Israelului, Premiul Israel, iraniene” din apropierea Damascului. țării în momentul atacurilor aeriene
precum și Medalia de libertate prezidențială a
Televizorul de stat sirian nu a din Siria.
Statelor Unite și Medalia de aur a Congresului.

Explozii în Damasc

P
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Justiție nemiloasă

Gaze israeliene

Cipru, Grecia şi Israel vor semna la 2
ianuarie 2020 un acord privind construcţia
aşa-zisului gazoduct EastMed, a anunţat
duminică biroul premierului grec Kyriakos
Mitsotakis

A

cordul urmează să fie semnat la Atena de
premierul grec, de omologul său israelian Benjamin Netanyahu şi de preşedintele cipriot
Nikos Anastasiades.
Viitoarea conductă urmează să
transporte
gaz natural
din cele trei ţări, via Italia către restul Europei.
Israelul prevede să înceapă din 2025 livrările
de gaz spre Europa prin gazoductul EastMed, ce
urmează să aibă un traseu de aproape 2100 km,
pornind din statul evreu spre Cipru, insula greacă
Creta, Grecia continentală şi ajungând în Italia.
Costurile proiectului ar putea depăși 6,5 miliarde de dolari.

Tribunalul rus a decis luni să lase neschimbată pedeapsa
israelienei care a primit o condamnare de șapte ani în
închisoare pentru infracțiuni cu droguri

T

ânăra de 26 de ani, Naama
Issachar, a fost arestată în
aprilie, în timp ce se afla în
tranzit pe un aeroport din Moscova, pe ruta din India spre Israel
și a fost acuzată că transporta 9,5
grame de canabis. Autoritățile ruse
au acuzat-o de contrabandă cu droguri și a fost condamnată la șapte
ani de închisoare de o instanță
din Moscova. Naama, care a fost
prezentă la Tribunal închisă întro boxă de sticlă, a spus că a fost
forțată să semneze documente în
limba rusă, fără să știe ce înseamnă
acestea. Ea a speculat că mărturisirea ei finală ar fi putut fi fabricată,
deoarece nu existau interpreți în
cameră în momentul în care i s-a
cerut să semneze mărturisirea.
Judecătorul a spus că ea a admis
parțial o deținere ilegală de droguri

și acuzația de contrabandă cu droguri. Echipa sa de apărare a reiterat că fata nu avea nicio intenție
de contrabandă ilegală cu drogurile în timpul călătoriei. Apărarea
a susținut, de asemenea, că traducătorii din timpul interogatoriului
aveau cunoștințe slabe de engleză și
nu-i puteau explica de ce era acuzată. Prin urmare, echipa lui Naama a
cerut instanței să anuleze sentința,
deoarece dreptul ei de a avea un
proces echitabil a fost încălcat.

„Am stopat creşterea preţului locuinţelor
Premierul Benjamin Netanyahu şi Ministrul de Finanţe, Moshe
Kahlon, au prezentat duminică, în deschiderea şedinţei cabinetului,
date despre preţurile locuinţelor din Israel

Î

ncă de la început, premierul Nenatyahu a spus că „situaţia Israelului în sectorul locuinţelor nu e simplă,
deoarece suntem una dintre cele mai
mici ţări din lume, dar cu o populaţie
ce creşte mai repede decât orice altă populaţie din lume.”
„E situaţia reală a ratei natalităţii
populaţiei evreieşti şi arabe din statul
israelian. Oricine crede că rata natalităţii populaţiei evreieşti e mică, ar trebui
să ştie că anul trecut ea a depăşit rata
natalităţii populaţiei arabe din Israel” a
remarcat premierul.
„Israelul are o suprafaţă mică şi o
populaţie ce creşte mai repede decât în
aproape orice altă ţară din lume. Prin
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urmare, rezultatul aproape automat e
creşterea permanentă a preţului locuinţelor deoarece suprafaţa e limitată
iar zonele preferate sunt limitate, adică
exact situaţia în care ne aflăm în ultima
jumătate de deceniu.”
„Când a preluat mandatul acum
circa cinci ani, ministrul de finanţe
Kahlon a încercat să ia problema sub
conducerea sa şi i-am pus la dispoziţie
o serie de mijloace pentru a face ceea
ce era perceput atunci ca irealizabil –
stoparea creşterii preţurilor locuinţelor.
Azi îi cer Ministrului de Finanţe analiza
amplă şi detaliată şi prezentarea rezultatului” a spus Netanyahu, prezentând
graficul preţurilor.
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Moshe
Kahlon

„Ce s-a întâmplat aici, e o realizare
uriaşă pentru guvernul nostru” a afirmat Netanyahu. „Mergeţi la minister, la
echipa care a lucrat cu dumneavoastră.
Vedeţi tendinţele. A existat o creştere
bruscă a preţurilor locuinţelor şi acum
circa trei ani, o stagnare care nu poate
fi ignorată, în ciuda criticilor din partea mass-media. E o realizare imensă
a guvernului şi a dumneavoastră şi vă
aplaud”.
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Cu banii din cele 3 scrutine
s-ar fi putut construi 5 spitale
Costul imediat al economiei israeliene pentru organizarea celui
de-al treilea scrutin în decurs de mai puţin de un an e estimat
la 3,8 miliarde şekeli

P

otrivit Asociaţiei Producătorilor
din Israel, întreruperea activităţii în Ziua Alegerilor costă economia 1,5 miliarde şekeli potrivit unor
estimări prudente, dar ar putea ajunge
la 2 miliarde şekeli.
Firmele care vor lucra în Ziua Alegerilor, vor fi nevoite să-şi plătească angajaţii cu 200% în plus în ziua respectivă,
iar alte firme de pe piaţă vor primi o a
patra zi liberă pentru a-şi putea exercita
datoria civică pe cheltuiala guvernului
în mai puţin de un an, incluzând alegerile naţionale şi alegerile pentru consiliile locale şi regionale.
Comitetul Electoral Central a primit
un buget de 200 milioane şekeli pen-

tru activitatea de la scrutinul din
septembrie, incluzând costurile
camerelor de supraveghere şi ale
prezenţei observatorilor la secţiile
de votare – toate acestea destinate prevenirii fraudării procesului de votare. De
data aceasta, el va primi fonduri suplimentare, iar costurile suportate de contribuabili vor fi de 360 milioane şekeli.
La polul opus al ecuaţiei, se preconizează o creştere a vânzărilor, dat fiind că
votanţii vor profita de ziua liberă pentru a lua cu asalt centrele comerciale.
Asociaţia Producătorilor estimează că
votanţii vor cheltui circa 1 miliard de
şekeli. Costul cumulat al ultimelor trei
scrutine e estimat la 10 miliarde şekeli

Autobuzul ucigaș
Patru persoane au fost ucise și încă 14
au fost rănite într-un accident de autobuz
duminică seara în centrul țării

A

ccident u l
s-a produs
în apropiere
de intersecția
Bedek, pe autostrada 40,
lângă Yehud,
când un autobuz Egged s-a răsturnat lângă o stație
de autobuz.
Patru dintre cele 15 persoane rănite au fost ulterior declarate decedate, în timp ce alte două, o femeie
de 19 ani și o femeie de 67 de ani, au fost rănite grav.
Alte 12 persoane au suferit răni ușoare.
Victimele au fost transportate la Spitalul Assaf
Harofe din Tzrifin, la Spitalul HaSharon din Petah
Tikva și la spitalul Sheba Tel Hashomer din Ramat
Gan.

– sumă cu care s-ar fi putut construi
cinci spitale ultra-moderne sau creşte
ajutoarele încasate de circa un milion
de cetăţeni vârstnici aflaţi în dificultate
sau construi săli de clasă, pentru a da
doar câteva exemple.
Înalţi oficiali din Ministerul de Finanţe au declarat marți că „un al treilea
scrutin e o risipă de bani care ar fi putut fi cheltuiţi în alte locuri şi, în ciuda
creşterii cu 2% a populaţiei, nu se poate
decide un nou buget de stat până la investirea noului guvern.”

Parcare gratuită
Luni, municipalitatea din Ierusalim a anunţat că, începând
de la 1 ianuarie 2020, locuitorii capitalei vor fi eligibili
pentru o oră de parcare gratuită în zonele oraşului

P

entru a beneficia
zilnic de ora de
parcare gratuită,
locuitorii trebuie să se
înscrie pe website-ul municipalităţii şi să ataşeze
documentele relevante.
După încheierea procesului de înregistrare, persoana va primi mesajul
„V-aţi înscris cu succes la prima oră de parcare gratuită. Reducerea
va fi activată în cel mult 48 ore de la primirea acestui SMS.”
Parcarea gratuită se acordă pe baza semnelor rutiere municipale
şi condiţionată de utilizarea aplicaţiilor Pango sau Cellopark unde
cetăţenii pot vedea dacă au dreptul la o oră de parcare gratuită. În
plus, posesorii de carduri „Jerusalemite” vor beneficia de o reducere
de 20% pentru fiecare oră de parcare de după prima oră.
Primarul Ierusalimului, Moshe Lion a spus: „După un an de
muncă asiduă, sunt încântat şi fericit să-i anunţ pe locuitorii Ierusalimului că, începând de la 1 ianuarie, vor fi eligibili pentru o oră
de parcare gratuită.”
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Condamnat la
închisoare
Un tribunal din Franţa l-a condamnat pe
fostul director executiv al companiei de
telecomunicaţii Orange, Didier Lombard,
la un an de închisoare, după ce l-a găsit
vinovat de „hărţuire morală”, într-un caz
care are legătură cu o serie de sinucideri ale
angajaţilor companiei, la sfârşitul anilor 2000

Hanuka în România
Premierul României, Ludovic Orban, a declarat, duminică,
la Templul Coral din București, la ceremonia de Hanuka,
faptul că „bogăţia constă în diversitate” şi a vorbit despre
comunitatea evreilor din România

„

Atât de mulţi au fost nevoiţi să plece din România. Când mergi
în multe localităţi, de la Sighet la Dorohoi, Botoşani, vezi practic civilizaţia în mare parte născută prin muncă, prin efortul
şi priceperea
evreilor care
au trăit în România. Ştiu că
în Israel sunt
foarte mulţi cetăţeni ai
statului Israel
care au plecat
din România
Ludovic
pe care oricând
Orban
îi aşteptăm cu
bucurie să treacă şi pe acasă”, a afirmat şeful executivului român.
Orban a participat la ceremonia de Hanuka, alături de preşedintele Klaus Iohannis, de vicepremierul Raluca Turcan, de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, ambasadorul Israelului,
David Saranga şi membri ai comunităţii evreieşti.
Ceremonia a fost deschisă de preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Aurel Vainer, care a amintit că Hanuka
se numeşte şi „Săptămâna luminilor”.
Hanuka marchează rededicarea Templului din Ierusalim în urma
victoriei revoltei conduse de fraţii Macabei asupra monarhiei seleucide, care încerca să distrugă religia iudaică şi să elenizeze popoarele
de sub dominaţia sa.

D

in sentinţa de un an în închisoare, 8 luni au
fost cu suspendare, însemnând că Lombard
va petrece în spatele gratiilor până la 4 luni.
De asemenea, el a primit o amendă de 15.000 de
euro. Compania Orange, cunoscută la vremea sinuciderilor sub denumirea de France Telecom, a fost,
de asemenea găsită vinovată de aceeaşi acuzaţie şi
amendată cu 75.000 de euro. Între 2008 şi 2009, 35
de angajaţi ai France Telecom (Orange) s-au sinucis,
unii dintre ei invocând un „management al terorii”,
menit să îi facă să părăsească compania.

Didier
Lombard

Papa a împlinit 83 de ani

J

Papa Francisc a împlinit săptămâna aceasta 83 de ani

orge Mario Bergoglio, după numele
său de mirean, s-a născut în Argentina în familia unor imigranți italieni.
Oameni din lumea întreagă l-au sărbătorit de aproape sau de departe pe suveranul pontif care a fost nevoit să sufle
în zeci de lumânări, aproape la fiecare
eveniment la care a participat în ultimele
zile.
Papa Francisc a anunţat marţi schimbări în modul în care Biserica RomanoCatolică tratează cazurile de abuz sexual
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asupra minorilor, eliminând regula
„secretului pontifical” invocat deseori de biserică.
„Secretul pontifical”, numit uneori şi secretul papei, este o regulă de Papa
confidenţialitate care protejează in- Francisc
formaţiile sensibile referitoare la guastfel încât să garanteze securitatea, invernarea bisericii universale.
Chiar dacă a ridicat secretul pontifi- tegritatea şi taina spovedaniei, pentru a
cal, papa argentinian impune totuşi un proteja buna reputaţie, imaginea şi conminim de atenţie, cerând ca „informa- fidenţialitatea tuturor celor în cauză, mai
ţiile” despre aceste cazuri să fie „tratate ales că unii pot fi acuzați pe nedrept”.

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă
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Renunţă la pensie
Emmanuel Macron a renunţat la viitoarea sa
pensie de preşedinte - în valoare de 6.220 de
euro brut pe lună -, a anunţat Palatul Elysee în
a 17-a zi de grevă în Franţa împotriva
reformei pensionării

Ş

eful statului, care şi-a
sărbătorit sâmbătă
împlinirea vârstei de
42 de ani, şi al cărui mandat se încheie în 2022, a
decis totodată să nu facă
parte, în viitor din Consiliul Constituţional francez. Foştii şefi de stat sunt
membri de drept pe viaţă
ai Consiliului şi primesc
Emmanuel
o indemnizaţie în valoaMacron
re de 13.500 de euro pe
lună.
Macron devine astfel primul preşedinte care renunţă
la pensia pe viaţă la care are dreptul, după ce pleacă din
funcţie.
Pensia unui fost preşedinte este în valoare de 6.220
de euro brut pe lună. Potrivit unei legi din 1955, această
pensie nu este condiţionată de vârstă şi nici de vreun
plafon al veniturilor.
Potrivit Palatului Elysee, în virtutea coerenţei, legea
din 1955 urmează să nu se mai aplice niciunui preşedinte în viitor.

Frământări în India
Premierul indian Narendra Modi a încercat duminică
să-i liniştească pe musulmanii din ţară, în faţa
preocupărilor privind noua lege a cetăţeniei, care a
dus la manifestaţii violente soldate cu cel puţin 25
de morţi şi a pus presiune asupra guvernului său
naţionalist hindus

M

odi a
Narendra
acuzat
Modi
de asemenea principalul
partid de opoziţie
indian, Partidul
Congresului, de
indulgenţă faţă de
violenţele care au
însoţit manifestaţiile şi de răspândirea
de „zvonuri conform cărora toţi musulmanii vor fi trimişi în
lagăre de detenţie. Toate aceste poveşti privind lagărele de
detenţie sunt minciuni, minciuni şi iar minciuni”, a asigurat
premierul.
Legea privind cetăţenia adoptată pe 11 decembrie de Parlamentul indian şi care facilitează obţinerea cetăţeniei indiene
de către refugiaţii din Afganistan, Bangladesh şi Pakistan, cu
excepţia musulmanilor, a fost considerată discriminatorie faţă
de musulmani, declanşând una din cele mai vaste mişcări de
contestare din ultimii ani din India, ţară unde comunitatea
musulmană reprezintă circa 14% din populaţie, respectiv 200
de milioane din cele 1,3 miliarde de locuitori.

Diplomați expulzați în secret

Statele Unite au expulzat „în secret“ doi diplomaţi chinezi care
au încercat în septembrie să intre într-o bază militară din statul
american Virginia, a anunţat duminică The New York Times

C

el puţin unul dintre ei este suspectat de autorităţile americane
a fi agent chinez de informaţii,
a adăugat cotidianul, care citează mai
mulţi oficiali americani sub anonimat,
evocând primele expulzări de diplomaţi
chinezi pentru spionaj în ultimii peste
30 de ani.
Incidentul, pe fondul războiului
comercial şi, dincolo de asta, al confruntărilor dintre primele două puteri
economice ale planetei, a avut loc în
septembrie într-o „instalaţie sensibilă”
în apropiere de Norfolk, Virginia, care

adăposteşte forţe speciale, conform relatării publicate de cotidianul american.
Doi responsabili ai Ambasadei
Chinei la Washington, însoţiţi de
soţiile lor, s-au prezentat cu maşina la postul de control al bazei dar,
în lipsa autorizaţiei, li s-a refuzat accesul
de agentul de serviciu. În loc să plece,
vehiculul a continuat drumul spre bază,
scăpând de controlul militarilor americani şi, în final, a fost blocat de camioane
care i-au tăiat calea.
Motivul acestei tentative de intruziu-
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ne nu a fost clarificat, dar oficialii americani cred că diplomaţii chinezi voiau
să studieze dispozitivele de securitate.
Aceştia din urmă au invocat o greşeală,
susţinând că nu ştiu bine engleza şi nu
au înţeles instrucţiunile, ceea ce nu a
convenit interlocutorilor americani.

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 1 3

G A Z E TA I N F O R M AȚ I I
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Un kanion uriaș
Complexul în aer liber Outlet din Golful
Haifa, deţinut de Grupul de Proprietăţi
Melisron şi Ashtrom, finalizează
ultimele detalii legate de ocuparea noii
sale clădiri de 10.000 mp care va fi cel
mai mare complex outlet în aer liber
din nordul Israelului

C

entrul e situat la joncţiunea Vulcan
ce leagă Haifa de Nord, ocupând o
suprafaţă de 150.000 mp dintre care
65.000 mp sunt construiţi şi arendaţi.
Noua clădire în care s-au investit 80 milioane şekeli, va purta numele răposatului Motti Sela, fostul președinte al grupului Proprietăţilor Ashtrom şi fost partener în procesul
de dezvoltare şi modernizare a complexului.
Clădirea va cuprinde filiale uriaşe ale unor
mărci de top.
Haim Horesh, directorul complexului
Outlet a declarat că „noua clădire e o completare strategică a magazinelor outlet din
zonă, destinată extinderii semnficative a sortimentului de mărci, cu magazine uriaşe şi
preţuri reduse cu 50-70% la toate produsele,
aşa cum se practică în magazinele outlet din
străinătate. „Contrar tendinţei din Israel şi
lumea întreagă unde lanţurile şi mărcile îşi
închid magazinele, în zona Golfului Haifa ele
continuă să deschidă magazine imense.”
Principala categorie de cumpărături din
complex se referă la articole la modă şi încălţăminte, prin vânzarea câtorva zeci de mărci
israeliene şi internaţionale, toate la preţuri
reduse. Următoarea categorie e spaţiul de design casnic cu 20.000 mp, iar a treia categorie divertismentul, restaurantele şi magazinele
alimentare.
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Cultivatori de droguri

Trei operaţiuni de cultivare a marijuanei evaluate la aprox.
13 milioane şekeli au fost supuse unei razii efectuate vineri
de poliţia israeliană, ocazie cu care au fost confiscate 1.800
răsaduri şi sute de kilograme de plante de canabis

Î

n plus, au fost arestate nouă
persoane iar alte trei reţinute de
Unitatea Naţională de Combatere
a Formelor Grave de Criminalitate
Internaţională, cunoscută sub denumirea Lahav 443, sub bănuiala
de trafic de droguri.
Potrivit poliţiei israeliene, raziile şi capturile au avut loc în trei
oraşe din centrul ţării: Holon, Tel
Mond şi Ramat Yishai. De asemenea, poliţia a găsit materiale de ambalare, echipamente de recoltat şi o
cantitate mare de flori de marijuana
uscate, gata de distribuţie.
Se pare că suspecţii implicaţi
răspundeau de gestionarea operaţiunii de cultivare, de la procesul
iniţial de creştere a plantelor până
la eventuala distribuţie pe piaţă şi
către dealeri.
O purtătoare de cuvânt a poliţiei israeliene a declarat în legătură

cu raziile că poliţia „va continua să
se axeze pe aplicarea legii vizavi de
această problemă gravă pentru demascarea crimelor ce pun în pericol siguranţa publică şi aducerea în
faţa justiţiei a celor ce comit aceste
această infracţiune.”
Raziile au fost organizate după
reprimarea distribuţiei şi comercializării marijuanei în Israel. În luna
martie, poliţia israeliană s-a infiltrat şi a arestat 42 suspecţi implicaţi în Telegrass, o renumită reţea
de distribuţie a canabisului formată
din zeci de administratori şi distribuitori şi aprox. 100.000 membri.

Exportul de gaze
Israelul a devenit luni un important exportator de energie,
după ce a semnat un acord de export de gaze naturale în Egipt

A

nunțul vine cu doar câteva zile înainte ca zona
productivă de gaz Leviathan din Israel în Marea Mediterană să fie „în lucru”.
Ministrul Energiei, Yuval Steinitz, a numit permisul drept un
„reper istoric” pentru Israel. El
a spus că este cel mai important
proiect de cooperare economică
între țările vecine, de când au semnat
un acord de pace în 1979.
În afară de beneficiile economice, promisiunea de export a gazului
pare să fi ajutat Israelul să se apropie de guvernele arabe și de alte țări
mediteraneene.
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Israelul a semnat anul trecut o
tranzacție de 15 miliarde de dolari
pentru a oferi Egiptului 64 de miliarde de metri cubi de gaz pentru o
perioadă de 10 ani, care va ajuta cele
două țări în a deveni factori regionali
ai energiei.
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O viață în datorii
Peste 42% dintre familiile israeliene cu cel puțin
un cont bancar au fost înregistrate cu minus
la bancă, a arătat un sondaj realizat de Biroul
Central de Statistică (CBS)

C

inci la sută
dintre aceste gospodării nu au depus
suficienți bani la
bancă și li s-a blocat
accesul la cont cel
puțin o dată în ultimul an. De asemenea, statisticile au arătat că 2,5% dintre gospodării nu au un cont
bancar, dintre care 13% din
gospodăriile arabe și 1%
din gospodăriile evreiești.
În plus, 51% dintre gospodăriile arabe au declarat că
niciunul dintre membrii familiei nu are carduri de credit, comparativ cu 11% din
gospodăriile evreiești.
23% dintre gospodări-

ile israeliene au o ipotecă
în comparație cu doar 4%
dintre gospodăriile arabe, cu
explicația că la arabii există
o tradiție de moștenire sau
construcție a caselor de familie, care nu suportă datorii sau credite ipotecare.
Aproape jumătate (44%)
din familiile cu copii sub
18 ani au o ipotecă, precum și 27% din familiile
monoparentale.

Inegalitatea dintre sexe

S

Inegalitățile de gen reflectate în salariile
din Israel s-au extins în 2018,
transmite Biroul Central de Statistică

alariul mediu
lunar brut
pentru bărbați
a fost de 12.498
șekeli în 2018, iar
salariul mediu lunar
brut pentru femei a
fost de 8.546 șekeli.
Salariul mediu net
lunar pentru bărbați
în 2018 a fost de
9.207 șekeli și 6.672 de șekeli pentru femei.
O parte din acest decalaj se datorează numărului mai mic
de ore în care femeile lucrează în medie. Atunci când comparăm veniturile pe oră, diferența salariului mediu din 2018
pentru bărbați și femei este de 16%, față de 15,8% în 2017.
Salariul mediu în Israel în 2018 a fost în creștere cu 6,3%
față de 2017. Angajații au lucrat în medie 40,9 ore pe săptămână, iar salariul mediu pe oră a fost de 61,70 șekeli.
Salariul mediu brut lunar al unui israelian evreu în 2018
a fost de 11.191 șekeli, în comparație cu salariul mediu brut
lunar al unui israelian arab, care a fost de 7.338 șekeli.

Combaterea poluării
Pentru prima oară în istoria Israelului, Ministerul Protecţiei
Mediului a adoptat o poziţie fermă împotriva rafinăriilor de petrol
situate pe ţărmul râului Kishon din Haifa, prin transmiterea către
Cabinetul Premierului a unei solicitări de închidere a rafinăriilor, la
cererea ministrului Zeev Elkin

C

ostul estimat al restaurării terenului
din jurul rafinăriilor
e estimat la câteva sute de
milioane de şekeli din cauza
puternicului efect al produselor chimice asupra terenului, după deschiderea rafinăriilor în 1934.
Râul Kishon are legătură
cu Golful Haifa – unul din
cele mai poluate locuri din
ţară datorită concentraţiei
mari de fabrici din zonă, a
traficului intens, a activităţii

portuare şi a condiţiilor climatice şi topografice care îngreunează şi mai mult eliminarea materialelor poluante.
De-a lungul timpului,
Ministerul Protecţiei Mediului s-a străduit să reducă
elementele poluante din regiune dar, datorită industrializării masive din Golf, poluarea e încă excesivă. Localnicii
şi câteva organizaţii de protecţie a mediului încearcă
fără succes de câţiva ani să
forţeze fabricile să se mute

din zonele populate ale oraşului.
Acum, populaţia se bucură, în
sfârşit, de sprijin din partea
ministerului de resort.
Directorul-general al Ministerului Protecţiei Mediului, Guy Samet, i-a trimis o
scrisoare şefului Cabinetului
Premierului, Ronen Peretz,
declarând sprijinul ministerului „pentru evacuarea treptată a complexului petrochimic din Golful Haifa, totul
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sub supraveghere strictă pentru a asigura desfăşurarea în
siguranţă a procesului.”
Samet a avertizat că, datorită scăderii consumului
petrolului rafinat, rafinăriile s-ar putea închide în curând, fiind abandonate fără
nicio supervizare, provocând
deteriorarea infrastructurii
şi daune ireversibile asupra
mediului.
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Aliaua - un succes
Israelul a „absorbit” aproximativ 3,3 milioane de imigranți
de la crearea sa în 1948, a declarat Biroul Central de
Statistică (CBS) într-un raport dat publicității luni

D

in acest număr,
43,7% au imigrat din 1990,
când evreii din statele
sovietice au fost în final
lăsați să plece, odată cu
prăbușirea URSS.
În 2019, Israel a salutat 37.200 de noi
imigranți, dintre care
28.100 au fost olim hadashim, o creștere de 6,6% față de anul 2018. Raportul arată că majoritatea olimilor au fost de sex feminin cu vârste între 15 și 64 de ani.
Țările din care au sosit cei mai mulți olimi în 2019 au fost Rusia
(10.500 de persoane), Ucraina (6.400 de persoane), S.U.A. (2.400 de
persoane) și Franța (2.400 de persoane).
Majoritatea olimilor și-au exprimat mulțumirea cu viața lor (85%),
comparativ cu 92% dintre evreii israelieni. Cu toate acestea, mult mai
puțini sunt mulțumiți de statutul lor economic. Doar 55% au declarat
că sunt mulțumiți de situația economică actuală. Puțin peste jumătate
(52%) au declarat că sunt mulțumiți de salariile lor, 73% spunând că
își pot suporta cheltuielile lunare.

POEZIE ROMÂNEASCĂ ÎN ȚARA SFÂNTĂ
ÎNDEMN de Silviu SANIE
Grădină, sanctuar, bijuterie vie,
Loc de rememorări și nostalgie,
Parcursul pământean apare-n altă
haină
În preajma poeziei și a ei taină.
Asachi, un Da Vinci moldav,
Inginer, talent polivalent, chip grav,
Simbolul legii ce l-a proiectat,
În Parc l-a înălțat nu la Palat.
Și Obeliscului, stâlp între cer și glie
Cu patru lei, în patru zări ca temelie,
Un mare iubitor de poezie, un Tei
I-a devenit prieten de idei.
Căci poezia respiră greu in tiranie
Și nu-i priește o controlată fantezie;
Se scrie cu o neînfrânată vrere
Iar drumul către oameni să n-aibă
bariere.
Bătrânul tei cu cingătoarea lui de fier
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N-a fost sfințit prin trăsnetul din cer;
Seva ce-i dă o viață-n veșnicie,
I-au dăruit-o glăsuitori prin poezie.
Trăind secvențe din Luceafăr, dure,
Cu înfruntări deschise sau din văi
obscure,
Mihai și Veronica veneau la „Teiul lor”
Ca la un tăcut și sigur Confesor.
Pseudoepigonul, din a veciei sferă
S-ar lumina să vadă că și în astă eră
Vestitul Tei al Iașului în devenire
Rămas-a receptacol de poezie și iubire.
Gânduri, pași, trăiri, speranțe
Risipite pe alei,
Greu de-ncolonat în ștanțe
Ca imagini și idei.
De ajungi la Iași
Să mergi la Tei
Și la Piatra peste Lei!
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Criză evitată
Duminică, miniştrii noștri au evitat o
criză a sistemului sanitar, adoptând
în ultima clipă alocarea sumei de 500
milioane şekeli pentru plata unor
medicamente noi ce pot salva vieţile a
mii de pacienţi

I

sraelul a rămas fără un guvern permanent şi
nu are nici un buget de stat pentru 2020,
adică ministerele sale după lege revin la bugetul anului anterior fără alte cheltuieli noi. Mii
de pacienţi ce suferă de tot felul de afecţiuni, s-au
temut că acest lucru va însemna lipsa banilor necesari pentru acoperirea noilor medicamente sau
tehnologii medicale ce le-ar putea salva sau îmbunătăţi vieţile.
„Sunt veşti importante pentru persoanele bolnave şi pentru sistemul sanitar” a declarat Ministrul Adjunct al Sănătăţii, Yaakov Litzman după ce
ministerele sănătăţii şi de finanţe au făcut rost de
bani. Litzman nu a specificat provenienţa banilor.
Pe 11 decembrie, grupurile de pacienţi au
insistat pe lângă legiuitori să aloce de la buget
fonduri suplimentare înaintea termenului de la
sfârşitul anului. „E de neînţeles ca situaţia (politică) din ţară să pună în pericol capacitatea copiilor
mei de a vedea” a spus Aharon Kabesa, tatăl a doi
copii ce suferă de o afecţiune rară a retinei care
poate duce la orbire.
Bugetul anual al Israelului e de circa 54 miliarde şekeli. O dată pe an, pacienţii, doctorii şi
companiile farmaceutice cer includerea în „coşul de medicamente” a sute de tratamente noi.
O comisie a Ministerului Sănătăţii evaluează şi
alege câteva din acestea, examinând aspecte ca
eficacitatea, frecvenţa şi costul.
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Crăciunul - sărbătoarea creștinilor
Crăciunul sau Nașterea Domnului (nașterea lui
Iisus Hristos) este o sărbătoare creștină celebrată
la 25 decembrie (în calendarul gregorian) sau 7
ianuarie (în calendarul iulian) în fiecare an. Ea
face parte din cele 12 praznice împărătești ale
bisericilor de rit bizantin. În anumite țări, unde
creștinii sunt majoritari, Crăciunul e de asemenea
sărbătoare legală, iar sărbătoarea se prelungește
în ziua următoare, 26 decembrie: a doua zi
de Crăciun. De la debutul secolului al XX-lea,
Crăciunul devine și o sărbătoare laică, celebrată
atât de către creștini cât și de către cei necreștini,
centrul de greutate al celebrării deplasându-se
de la participarea în biserică la rit, spre aspectul
familial al schimbului de cadouri sau, pentru copii,
„a darurilor de la Moș Crăciun.”

perspectiva bisericii.
Mulți creștini ai primelor
secole erau scandalizați și de
veselia și festivismul celebrării, pe care îl vedeau ca fiind
o reminiscență a păgânismului, în special al Saturnaliilor
romane. Ei aveau dreptate să
afirme asta: plasarea sărbătorii nașterii lui Isus Hristos
din momentul în care aceasta a început să fie celebrată
de creștini, exact la finele lui
decembrie sau începutul lui
ianuarie (adică 25 decembrie
sau 6 ianuarie), se datora copierii tradițiilor păgâne, căci
răciunul a început
Evanghelia
să fie serbat de către
nu dă nici un
creștini la 25 decemdetaliu despre
brie, după cel puțin trei secodata nașterii
le de la începerea misiunii de
lui Isus.
evanghelizare a apostolilor,
Din moanume începând cu secolul
tive politice,
al IV-lea în Vest și începând
așa cum sucu cel de-al V-lea secol în Est.
gerează istoInițial, sărbătoarea nașterii
ricul Edward
lui Hristos era ținută la 6 iaGibbon, iernuarie, istoricii știind azi că Bisericii au emis comentarii arhia creștină a considerat
ea se celebra deja în anul 336 sarcastice privitoare la obice- copierea sărbătorilor și a ritue.n., la Roma.
iul păgân de a celebra zile de rilor păgâne ca fiind soluția
În primele două secole naștere când, de fapt, sfinții răspândirii accelerate a cultucreștine, a existat o puternică și martirii trebuiau, în viziu- lui lor în mase, mase care pe
opoziție la celebrarea zilelor nea lor, să fie celebrați la data atunci erau puternic atașate
de naștere ale martirilor și a matiriului lor, adică la data vechilor sărbători și practici
lui Iisus. Numeroși Părinți ai „adevăratei lor nașteri” din
rituale păgâne.
Factorul pentru care
NESTEMATE POETICE - culese de Ady Covaliu
primii creștini au ales
datele de 25 decembrie
Aveai părul lung până la cer
sau 6 ianuarie ca moment al nașterii Fiului
de Emil Brumaru
lui Dumnezeu, a fost
Aveai părul lung până la cer,
Doar cu floarea grea a unui crin deci că la aceste date,
Atârnai de dânsul pe pământ.
Să le-mbrățișez, îngenunchind. în lumea romană, gerMă gândeam să-ți mângăi trumanică și orientală, se
pul sfânt,
Și apoi, ca fluturii să pier,
celebrau diverse date
Sânii cu sfială să ți-i cer.
Luat de dup-amiază și de vânt. de naștere ale zeilor
Aveai părul lung până la cer,
păgâni.
Coapselor închise să mă-nchin, Spânzurând de dânsul pe
O sărbătoare popuSă le-ating, uimit ce albe sunt,
pământ.
lară la Roma, celebra pe

C

Jo i , 2 6 d e c e m b r i e 2 0 1 9

•

25 decembrie nașterea Soarelui neînvins (Dies Solis Invicti Nati, Deus Sol Invictus), ca
simbol al renașterii soarelui și
alungării iernii (ca și Saturnaliile). Odată ce creștinii au
abandonat celebrarea nașterii
Fiului lui Dumnezeu pe 6 ianuarie optând pentru data
de 25 decembrie, scriitorii
creștini fac frecvente legături
între renașterea soarelui și
nașterea lui Hristos.
Creștinii secolului al IIIlea credeau că creația lumii a
avut loc la echinocțiul de primăvară, pe atunci plasat pe
25 martie; prin urmare, noua
creație prin „întruparea lui
Hristos” (concepția), trebuia, în viziunea lor, să aibă loc
tot pe 25 martie, moment de
la care numărându-se 9 luni
(sarcina, gestația) se obținea
data de 25 decembrie.

*

Despre obiceiul bradului
de Crăciun nu se știe exact
de unde a luat naștere. Se
bănuiește că pomul de Crăciun ar fi apărut pentru prima
dată la popoarele germanice
iar cu timpul, acest obicei a
intrat și în tradiția creștină.
În România, bradul de
Crăciun a fost împodobit
pentru prima dată în palatul
regelui Carol I de Hohenzollern, în anul 1866 iar de
atunci, românii au preluat
această tradiție.
Bradul de Crăciun era
împodobit, la început, cu
fructe, flori de hârtie sau
biscuiți. În timp, s-a trecut la
ornarea acestuia cu fel și fel
de minunății, printre care:
globulețele de sticlă, beteală,
bomboanele de ciocolată și
instalațiile luminoase.
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Pericopa cetățeanului
de rând

ecesitatea de a colecta informații legate de situația politică a unui stat vecin este
menționată încă din Tanah,
atunci când Moshe - eliberatorul poporului evreu din
sclavia egipteană – ajuns în
apropierea teritoriilor făgăduite poporului evreu de
către Divinitate, a trimis
„meraglim” (spioni) pentru
a culege informații legate de
teritoriile respective.
Acțiunea de spionaj și contraspionaj
este o parte integrală din cadrul fiecărui stat independent. Israelul nu face
excepție în acest domeniu și unități de
spionaj au fost create și în timpul când
Anglia stăpânea fosta Palestina. Concomitent în acea perioadă, locuitorii evrei
au organizat unități de autoapărare care
au devenit, odată cu crearea statului,
ARMATA ȚĂRII.
Unitățile de colectare a informațiilor
erau îndreptate atât asupra organelor
coloniale britanice, cât și împotriva
țărilor arabe sau a coloniilor arabe din
Levant.
Una dintre misiunile acestor unități
din țările arabe era și aceea de a organiza emigrările evreilor, acestea fiind
limitate de imperiul britanic. Fiind
înconjurați de nenumărate țări musulmane a căror limbă era araba, și centrele de colectare a informațiilor, în majoritatea lor, erau tot în această limbă.
În momentul în care au fost deschise
granițele țărilor arabe în fața influenței
ruse (în trecut Uniunea Sovietică), aceste centre de colectare a informațiilor
au început să culeagă informații și în
limba rusă. Bineînțeles că informaţiile
erau efectuate atât de armată, cât și de
unitățile civile.
Aceste centre de strângere a

18

informațiilor s-au specializat în probleme bine definite și responsabilul fiecărei unități pregătea zilnic o dare de
seamă care era prezentată guvernului.
Problemele legate de raportare și aprecierea celor prezentate guvernului, au
fost în centrul analizărilor celor petrecute în ajunul războiului de Iom Kipur.
Există o discuție continuă între organele de colectare și organele politice,
despre informațiile care pot fi publicate în mass-media cotidiană. Bineînțeles
că decizia absolută în acest domeniu,
este luată de conducerea politică, adică
GUVERNUL.
Trebuie menționat că guvernul poate împiedica publicarea în mass-media
cu ajutorul cenzurii statului sau în alte
cazuri și prin decizie juridică. Toți cei
care au lucrat, fie ca militari, fie ca
civili în aceste unități de colectare de
informații, în momentul terminării misiunii lor, sunt căutați de firme private
de informații, firme de detectivi particulari, pentru a se folosi de experiența
lor în acest domeniu.
Informația spionului sovietic din
Japonia, conform căreia Japonia nu
deținea niciun program pentru a ataca
Rusia, a permis Armatei Roșii să transfere un milion de luptători aflați în Asia
răsăriteană spre frontul împotriva germaniei fasciste.
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Acul
lui
BUJENIȚĂ
Rondeluri
RONDELUL CELUI CE MĂ SUSŢINE
Domnu-mi ţine sus moralul,
Vrând chiar să mă menajeze,
Acum când bătrân e calul
Ce zburda pe metereze!
Când lovit parcă cu parul
Stau cu gândurile treze,
Domnu-mi ţine sus moralul,
Vrând chiar să mă menajeze.
De-aş vrea fete să ofteze,
Să mă port ca armăsarul,
Nici cântarul să vibreze
Că am depăşit quintalul,
Domnu-mi ţine sus moralul...
RONDELUL ŞTIUCII
Un zâmbet larg, cuceritor
De la ureche la ureche
Şi argintiu, unduitor,
Un trup mlădiu, făr’ de pereche
Văzu guvidul poftitor
De-ai săi hormoni împins în streche,
Un zâmbet larg, cuceritor
De la ureche la ureche.
Viteaz ca un conchistator,
Se aruncă bietul ţâţeche...
Şi-a fost tocat încetişor
De colţi ascunşi, o glumă veche,
De-un zâmbet larg, cuceritor....
RONDEL PENTRU O BLONDĂ
PARAŞUTISTĂ
O ştii pe fata-aceea blondă
Cu salopeta gri precum un nor?
Avea un trup de anacondă
Şi m-am înscris la cursuri de planor.
Deşi, în timp, mai rubicondă,
Când mă privea, simţeam că mor;
O ştii pe fata-aceea blondă
Cu salopeta gri, precum un nor!
Întors acasă, ostenit de zbor,
Nevastă-mea, cam cât o sondă,
Mi-a dat fiori şi am simţit că mor,
Zâmbind subtil ca o giocondă...
O ştii pe fata-aceea blondă!
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CRĂCIUNUL - pe meridianele lumii

RĂCIUNUL, această sărbătoare aduce în casele
tuturor naționalităților de
pe meridianele și paralelele globului nu numai lumina veseliei ci
și bucurii neașteptate, momente
de desfătare și înfrățire. Chiar și
la o vârstă înaintată, luminițele
care pâlpâie, melodiile intonate,
textele populare care se repetă din
generație în generație, reușesc să
ne cuprindă, să ne emoționeze. Aș
putea afirma că, indiferent în ce
colț al lumii (unde obiceiurile și
simbolurile sunt diferite) m-a găsit CRĂCIUNUL, am trăit mereu
momente de relaxare și veselie.
Am putut citi în ochii și sufletele
copiilor, a tinerilor și a celor cu părul
platinat, emoția aprinderii beculețelor
multicolore, pâlpâitul lumânărelelor și
primirea MOȘULUI (sau a altor simboluri ale sărbătorii) care purta în spinare
SACUL cu daruri.
Am trăit aceste momente – clipe magnifice în satele moldovenești, orășelele
care se transformau – pentru o noapte –
în basme cu zeci de figuri și melodii populare. Viața vibrantă – care uneori ținea
doar o noapte, sau poate trei zile scotea
la iveală sentimente ascunse undeva în
adâncimea sufletelor, a amintirilor preocupate în zilele obișnuite ale anului de
„pâinea de toate zilele”.
Chiar dacă nu toate popoarele lumii
– ale acestui Glob, atât de încercat și de
pestriț, nu întâmpină în aceeași noapte „CRĂCIUNUL” la aceeași oră, pe
același „MOȘ CRĂCIUN” cu daruri ca
pe la noi în Moldova, momentul emoției
rămâne adânc imprimat.
Mi-a fost dat – prin alegerea profesiei – să mă găsesc vremelnic în unele localități depărtate. În AUSTRIA,
„KRAPUS” este un demon despre care
se spune că apare doar în acea perioadă
și îi bate pe copiii care au fost neascultători. În Norvegia – unde temperatura

este scăzută mult sub zero grade, vrăjitoarea cucerește locul principal iar în
GROELANDA, bunătățile care se digeră – numite „MATTAK”, nu m-au
atras, căci nu sunt obișnuit cu pielea
crudă de balenă, pe care o au la îndemână, savurând-o, precum noi carnea de
vită. Băștinașii se delectează cu „pielea”
al cărei „parfum” adăugat la „gust” nu
mi-a oferit o „noapte sărbătorească” iar
moldoveanul din mine nici măcar nu a
gustat!!! Noroc că păhărelele cu „TĂRIE” erau înșirate și te puteai „dezinfecta”, chiar de la mirosul răspândit.
În ISLANDA – tradiția e să se cumpere îmbrăcăminte nouă pentru toți
membrii familiei, ca nu cumva să fie
YULE – o pisică mitologică – rău impresionată, atunci când o întâmpină
clanul familiar. Ci dimpotrivă, YULE va
fi primită în haine strălucitoare, ovații,
cântece și lumini aprinse ca să-i fie calea
cât mai festivă!
Amintind de țări îndepărtate, aproape
de POL, legenda povestește că MOȘUL
- indiferent de ce nume poartă - a pornit cu sau fără săniuță, pe cărările mapamondului. În NOUA ZEELANDĂ se
obișnuiește ca pomul să se orneze cu o
coroană bogată de flori roșii, denumit
„Medrosideros”. Patronul florăriei – la
rândul său, poartă „simbolul” pe cap
vreme de câteva zile, de cum deschide
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magazinul și până la ultimul
buchet.
Vorba românului: „Câte bordeie, atâtea obiceie (obiceiuri)”!
Mă așteptam ca în ITALIA
(italienii se trag și ei din romani),
să găsesc tradiții, obiceiuri comune – ca la noi, românii. AȘ!
MOȘ CRĂCIUNUL e „BEFARA” - o vrăjitoare, ce e drept
prietenoasă, al cărei sac, în care
poartă dulciuri și jucării, să fie
din „fir de mătase”! Doar „sacul”
e ca la români!
Una dintre primirile cele mai
pline de bucurii, străluciri ale
sufletului și rugăciuni în onoarea CRĂCIUNULUI, există la Beit Lehem. Încă
din preziua Crăciunului, locuințele sunt
pavoazate cu mii de beculețe colorate,
pomii cu beteală și globuri strălucitoare,
mesele pline de bunătăți, iar damigenele
pregătite, la piciorul mesei, ca nu cumva
musafirii să facă un efort. Ș-apoi, nu se
ridică niciunul de la ospăț, până ce nu
se golesc paharele.
Trăncăneala, bancurile întrețin atmosfera. Tot acolo am ascultat mii de glume
– dar cine poate să le țină în memorie?!
Iată una, din 1001:
Ce s-a-ntâmplat când a venit MOȘ
CRĂCIUN la o fetiță?
Un tătic voia să-i facă micuței o plăcere – o fetiță de 6 anișori. Tatăl își făcu
rost de un costum de MOȘ CRĂCIUN,
se îmbrăcă în camera alăturată, luă un
sac și un băț, intră în sufragerie și începu:
- Moș Crăciun cu plete dalbeeee, a
sosit de prin nămeți, să aducă daruri
multeeeee, la fetițe și băieți....
La care fetița reacționează:
- Mami! Tata iar s-a îmbătat!!!
Iar eu urez cititorilor mei „Ochii să
vă strălucească, paharele cu vin să fie pline, mesele să se îndoaie de bucatele de
sărbătoare, cu dorința ca „Sărbătoarea
de Crăciun să se împlinească cu tot ce e
mai bun și frumos!
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Medici investigați

M

inisterul Sănătății va
investiga patru medici
psihiatri după ce un reportaj
de televiziune a arătat că au
prescris medicamente elevilor
de ieșiva, inclusiv minorilor,
pentru a le inhiba dorințele
sexuale.

Într-o emisiune difuzată
în weekend, Canalul 12 a trimis doi bărbați sub acoperire
îmbrăcați cu straie religioase
să solicite îngrijiri de la medici de renume. Cazul a pornit de la declarațiile lui Kobi
Weinberg, un ultra-religios ce
face parte din secta hasidică
Gur, care este cunoscută pentru strictețile sexuale. „Timp
de trei ani din viața mea cât
am fost în yeshiva, am fost
condiționat să iau pastile. De
la vârsta de 9 ani până la 15
ani am luat pilule psihiatrice
de care nu aveam nevoie. Miam pierdut pofta de mâncare
și de somn, am fost deprimat
și am devenit o umbră. Când
n-am mai vrut să iau pastilele, un profesor m-a apucat de
gât,mi-a pus pilula în gură și
a turnat apă”.
Deocamdată, o anchetă
este în desfășurare. Oficialii
Ministerului Sănătății au declarat că trei dintre cei patru
psihiatri au fost investigați și
deocamdată medicii nu pot fi
puși sub acuzare și nici măcar
criticați.

20

Crește Kinneretul
nostru

D

upă un noiembrie foarte uscat, primele ploi
mai abundente ale sezonului
au lovit Israelul, iar nivelul
Kinneret-ului (Marea Galileii) a început să crească. În
ciuda a peste 30 de milimetri
de ploaie în unele părți
din Galil și Golan, luni,
Autoritatea Kinneretului a raportat că lacul a
crescut săptămâna trecută cu doar 0,5 centimetri până la un nivel de
211,87 metri, sub linia
roșie de 213 metri. Lacul se așteaptă să crească
mai departe din torentele care curg pe dealurile
Galilului și ale Golanului.
Până acum, cele mai abundente ploi au fost în centrul și
sudul țării, cu 44,3 milimetri
în Beit Gamliel, lângă Yavne,
pe câmpia sudică a coastei
și 39,7 milimetri la Kibbutz
Hulda, lângă Rehovot. 31,4

milimetri au căzut în Carmiel, 24,8 milimetri au căzut în
Ierusalim și 7,9 milimetri au
căzut în Beit Dagan.
Ploaia ușoară a continuat săptămâna aceasta cu un
scurt răgaz și temperaturi mai
mari, urmând ca de azi și de
mâine ploile să revină.

A murit de supărare

I

tzik Weiss de 31 de ani,
a murit duminica trecută, după ce și-a pierdut
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cunoștința în timp ce stătea
șiva, pentru fiul său de 5 luni,
care a decedat din cauza unui
„sindrom al sugarului”.
Medicii Magen David
Adom au ajuns la fața locului
în orașul Bnei Brak și, după
numeroase încercări eșuate
de a-l resuscita, l-au transportat pe Weiss
la Centrul Medical Sheba în stare critică, unde
a fost pronunțat
decesul.
Joi, Weiss și-a
pierdut fiul din
cauza unei maladii rare. Unul
dintre prietenii
lui a spus că „el
și-a pierdut bucuria pentru
viață, inima i s-a rupt absolut;
a fost o tragedie atât de mare
pentru acest om care și-a dorit atât de mult un copil”.
Potrivit paramedicilor care
au ajuns la fața locului în jurul orei 2 după ce au vorbit
cu Weiss la telefon, acesta s-a
prăbușit în
timp ce medicii încă vorbeau cu el.
„Echipa a
încercat să-l
resusciteze
imediat”, au
spus ei, „după
nouăzeci de minute de încercări eșuate, s-a decis transportarea domnului Weiss la
spital unde, din păcate, a fost

declarat decedat.

U

Un om corect

n șofer de taxi israelian
e obișnuit în general
să găsească obiecte uitate în
mașina sa de către pasagerii neatenți. Moshe Barkat
a făcut însă o descoperire la

sfârșitul schimbului său vineri, care l-a șocat. Moshe a
găsit o pungă cu 60.000 de
dolari.
„De obicei, oamenii uită
telefoane mobile sau obiecte
mici dar o astfel de sumă nu
mi-am închipuit că poate fi
uitată”, a spus el.
Om cinstit, Moshe Barkat
a anunțat că a găsit pachetul
cu bani și a început să-i cau
te pe pasageri. Surpriza a fost
că banii aparțineau unei femei în vârstă într-un scaun
cu rotile care era însoțită de
doi tineri. Ei merseseră la
Spitalul Ichilov din Tel Aviv
iar banii erau folosiți pentru
finanțarea unor tratamente
medicale.
Mo s h e t a x i m e t ri s t u l
locuiește în Bat Yam, la sud
de Tel Aviv,
și a declarat
că „sunt un
om credincios, banii
nu sunt ai
mei și i-am
returnat
din toată
inima.”
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Concurență la
spectacol

ând Lionel Richie
și-a programat prima
reprezentație în Israel, pentru 2 martie, nici el, nici organizatorii israelieni nu s-au
gândit că vedeta americană se
va confrunta cu o concurență
dură din partea lui Benjamin
Netanyahu și a lui Benny
Gantz.
Data de 2 martie stabilită
pentru alegeri a determinat
o serie de probleme pentru
producătorii show-ului. Temându-se că unii participanți
la concert vor renunța la
achiziționarea de bilete pen-

de 12 zile, dar și perioadei de
carantină.
Nava a acostat în luna
aprilie, pisica s-a aflat apoi
într-o perioadă de carantină
de patru luni, a primit numele Izzy şi se află acum la
un centru de adopţii pentru
pisici din oraşul Newbury.
„N-o să-i cunoaştem niciodată întreaga
poveste, dar este
foarte probabil să
se fi strecurat în
container în căutarea unui loc bun
de dormit şi astfel a
ajuns să fie încuiată
înăuntru. E destul
de remarcabil că a
supravieţuit atât
tru a-l vedea pe Richie și vor de mult timp fără mâncare
alege în schimb să urmăreas- sau apă, în condiţii probabil
că la ora 22:00 rezultatele din foarte incomode”, a susținut
sondaje din ziua alegerilor, o reprezentantă a centrului.
producătorii spectacolului au
anunțat duminică că showul
Invazie de porci
lui Richie va fi terminat până
la ora 19:00. Spectacolul se
mistreți în Haifa
va termina la timp pentru ca
alegătorii să mai poată mereci de porci mistreți au
ge la urne sau să fugă în fața
invadat în ultima perioatelevizoarelor pentru a vedea
dă orașul Haifa. Fenomenul
rezultatele.
s-a amplificat în orașul de
coastă, de când primarul ur-

Z

Pisica cu multe vieți

O

pisică în vârstă de aproximativ un an a fost descoperită într-un container pe
o navă de marfă din Israel
ce a acostat în Southampton, Marea Britanie. Pisica
a supraviețuit unei călătorii

bei a interzis uciderea
acestor animale.
Porcii sălbatici se
pot întâlni la tot pasul
la poalele Munților
Carmel, împreună
cu vulpi, șacali și alte
animale protejate de
legea israeliană.
În trecut,
mistreții se apropiau
numai noaptea de zonele locuite, în căutare
de mâncare și apă.
Însă în ultimul
timp, locuitorii Haifei
se plâng că mistreții
au ajuns să blocheze
traficul, să sape în parcuri publice și chiar să
răstoarne pubele de gunoi,
ziua în amiaza mare.
Primarul Haifa, Einat Kalisch-Rotem, apără vehement
decizia municipalității de a
interzice uciderea porcilor,
spunând că ei fac parte din
natură.

Mistreții, o specie de porci
sălbatici care provin din Europa, Asia și Africa de Nord,
pot crește până la doi metri
lungime - deși majoritatea
sunt mai mici. Se hrănesc în
primul rând cu
plante și fructe
de pădure. În
Haifa nu au existat cazuri de atacare a oamenilor
de către mistreți,
dar unii locuitori se declară
îngrijorați.
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Profesoara norocoasă

O

profesoară, însărcinată în cinci luni, s-a
prăbușit marți dimineață, în
urma unui atac de cord lângă
școala unde activa. Doi elevi
aflați în zonă s-au repezit
și i-au oferit primul ajutor,
efectuând asupra sa mane-

vre de masaj cardiac, până
în momentul în care a sosit
ambulanța.
Chen Danziger, 29 de ani,
mamă a doi copii, a „murit”
de patru ori, dar medicii care
au folosit șocuri electrice cu
care au resuscitat-o de fiecare
dată.
A fost dusă la
spitalul Hadassah
Ein Kerem, în stare gravă, dar medicii au reușit să o
stabilizeze.
Doctorița Gabby Elbaz Greener,
care a tratat-o pe
Danziger, a declarat că aceasta a fost „foarte
norocoasă” cu cei doi elevi
care au observat-o la timp,
acordându-i primul ajutor și
salvându-i astfel viața.
Danziger a fost internată
în Unitatea de Terapie Intensivă Cardiacă, unde i s-a
montat un stimulator cardiac.
Fratele femeii a suferit la
rândul său un incident similar în urmă cu patru ani,
prăbușindu-se în urma unui
atac de cord și a supraviețuit
ca prin minune.
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Peste 30 de gardieni
angajați ai Diviziei de corecții
și reabilitare din Virginia de
Vest, SUA au fost suspendați
pentru că au făcut o fotografie de grup în care apăreau
în timp ce executau un salut
nazist.
Gardienii participau la
un curs de perfecționare și
doi instructori i-au învățat să
facă un salut nazist în timp ce
strigau „Hail Byrd!”
Cursurile s-au desfășurat
în perioada 21-27 octombrie,
a informat postul local de știri
WCHS. Informația că gardienii au învățat un asemenea salut la un curs de perfecționare

și fotografia de grup, a marcat
autoritățile locale și întreaga comunitate din Virginia.
„Este dezastruos, dureros,
tulburător, extrem de insensibil și complet nepotrivit”,
a declarat Jeff Sandy, secretarul Departamentului pentru
Afaceri Militare și Securitate
Publică din Virginia de Vest.
A fost deschisă o anchetă în
care urmează ca acei vinovați
să fie trași la răspundere.
STOPSTOPSTOP

Cea mai recentă creaţie a
artistului stradal Banksy, care
cuprinde o reprezentare a scenei naşterii Domnului, a fost
dezvelită la hotelul artistului
din Beitlehem.
Creaţia, intitulată „Cicatricea din Beitlehem’’, este
alcătuită dintr-o reprezenta-
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re a scenei naşterii Domnului, cu Fecioara Maria, Iosif
şi pruncul Isus, dar în locul
stelei strălucitoare de deasupra ieslei, se poate vede urma
unui glonţ care a străpuns un
zid gri şi solid.
Lucrarea se află la Walled
Off Hotel, deţinut de artistul
a cărui identitate
este învăluită în
mister. Ferestrele
hotelului dau spre
zidul de separaţie
dintre Israel şi teritoriile palestiniene.
Inaugurat cu
doi ani în urmă,
hotelul este prezentat ca „având
cea mai teribilă privelişte
dintre toate hotelurile lumii’’
şi cuprinde numeroase lucrări
semnate de Banksy.
Cea mai importantă atracţie a imobilului este camera
numărul trei, denumită „camera lui Banksy’’, unde oaspeţii pot dormi într-un pat de
mari dimensiuni dedesubtul
unei picturi care înfăţişează
un palestinian şi un israelian în mijlocul unei bătăi cu
perne.
Artistul este cunoscut
pentru lucrările sale în graffiti încărcate de mesaje politice şi a făcut în trecut mai
multe incursiuni în teritoriile
palestiniene.
Într-una dintre aceste vizite secrete, a desenat o fetiţă
trasă de un balon roşu peste
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distruse.

zidul despărţitor
şi se crede că s-a
strecurat pe teritoriul Fâşiei Gaza
pentru a realiza patru picturi murale,
printre care una,
pe o uşă metalică,
reprezentând-o pe
zeiţa greacă Niobe, ghemuită peste
molozul unei case

STOPSTOPSTOP

Designerul francez Emanuel Ungaro, care s-a descris ca un „obsedat al
senzualității”, a decedat la Paris la 86 de ani. Ungaro, care
s-a retras din modă în 2004,
a murit sâmbătă, după doi ani

în care s-a aflat „într-o stare
de sănătate slăbită”, a declarat
un membru al familiei.
Ungaro s-a născut în Aixen-Province, în sudul Franței,
în 1933, într-o familie de
imigranți italieni și s-a mutat
la vârsta de 22 de ani la Paris,
unde a fost instruit de croitorul spaniol Cristobal Balenciaga, înainte de a lansa propria
sa marcă, nouă
ani mai târziu.
Ungaro a
fost al doilea
dintre cei șase
copii al unui
tată croitor.
Un g a r o v a
declara mai

târziu că a aflat elementele
de bază ale designului vestimentar de la tatăl său și de
la Balenciaga. În 1965, cu o
mână de lucrătoare, și-a deschis propria casă de modă
pe Avenue Mac-Mahon, în
arondismentul 17 din Paris.
De-a lungul anilor, a construit un imperiu care s-a extins
și în zona parfumurilor, a
încălțămintei și a ochelarilor.
Marca Ungaro a fost cumpărată în 1996 de familia
Ferragamo.
STOPSTOPSTOP

Concursul Eurovision din
2019 care s-a desfășurat în
Israel a fost votat luni ca fiind cel mai bun al deceniului.
Evenimentul care a avut loc în
Tel Aviv în luna mai a fost
câștigat de Olanda cu melodia „Arcade”, interpretată
de Duncan Laurence. Italia
a terminat pe locul doi și
Rusia pe locul trei.
Reprezentantul israelian Kobi Marimi s-a clasat
pe locul 23. Marimi a interpretat melodia „Acasă”
și a izbucnit în lacrimi.
Cântăreața israeliană Netta
Barzilai a câștigat finala Eurovision în 2018 la Lisabona,
Portugalia, cu piesa „Toy”.
Eurovision este cel mai
mare eveniment TV nonsportiv din lume și cel mai
vizionat program de divertisment live din Europa, atrăgând anual aproape 200 de
milioane de telespectatori din
întreaga lume.
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Mari interpreți români
Florica Cristoforeanu

omânia a dat lumii cântăreți mari,
care au dus pe toate scenele lirice
faimă și cinste țării natale, dovedind că sunt produsul unui neam care a
născut foarte multe talente.
Ar fi greu de făcut o enumerare a marilor interpreți români începând cu un secol
în urmă, dar se pot aminti câteva nume
răsunătoare care au cucerit Europa, America, chiar și Australia, ca Hariclea Darclee (căreia Teatrul Muzical din Brăila îi
poartă numele), Elena Teodorini, Grigore
Gabrielescu, Marioara Ventura, Florica
Cristoforeanu, George Niculescu-Basu,
ca și mulți alții care au ocupat un loc statornic în mișcarea muzicală mondială.
Florica Crisoforeanu nu și-a schimbat
niciodată numele primit de la părinții
ei, nici atunci când era vedetă în Italia,
nici prin căsătoria cu un bărbat italian.
Ea s-a născut la 10 mai 1887 la Râmnicu Sărat dintr-o mamă italiană, Annina
Rossi, și un tată român, Vasile Cristoforeanu. Acesta și-a luat doctoratul în drept
la Napoli și s-a cununat cu aleasa inimii
sale, Annina, în 1883, care l-a urmat în
România la Râmnicu Sărat, unde s-a asimilat și a trăit tot restul vieții în orașul
de baștină al soțului ei. Florica a primit
o educație muzicală temeinică din copilărie, deoarece a dat dovadă de înclinații
deosebite spre arta cântului. Mama a făcut tot posibilul s-o trimită în Italia la un
examen de admitere la Conservator, unde
a și reușit cu succes. Tânăra studentă a
fost remarcată de către profesorii de canto, care au sprijinit-o să primească o mică
bursă, datorită căreia a reușit să ducă până
la capăt cei trei ani de studii.
După aceea, a urmat o perioadă grea de
căutare a unui angajament, fiind prost plătită de către impresarii care se îmbogățeau
tocmai pe seama tinerilor cântăreți buni,
dar lipsiți de experiență. Până la urmă,
publicul a fost acela care a ridicat-o pe
Florica pe o treaptă superioară a carierei,

ovaționând-o și bisând ariile cărora ea le
dădea o interpretare magistrală. Debutul
în opera „Lucia di Lammermoor” de G.
Donizetti, a fost un succes imens, despre
care s-a scris în toate ziarele, chiar și în
cele din Roma, determinând impresarii
să nu o mai considere începătoare, ci s-o
respecte, plătind-o ca pe o cântăreață experimentată și cunoscută.
Din acel moment, Florica Cristoforeanu și-a început adevărata carieră în Teatrul Liric italian, obținând angajamente
pentru multe stagiuni în diferite orașe din
Italia, ceea ce i-a și permis să-și sprijine
financiar părinții din țară. Ziarele italiene îi elogiau „frumosul timbru al vocii
educate la o școală bună, voce melodioasă, cu agilități minunate, mânuită cu
talent”. Toate aceste elogii ajungeau și la
ziarele din București, făcând-o cunoscută
și acasă, unde ea dorea cu ardoare să se și
întoarcă.
În România, însă, funcționau la început de veac numai campanii particulare,
deși persoane de vază, ca profesorul și
compozitorul George Ștefănescu luptau
pentru a înjgheba un teatru liric permanent, deocamdată însă fără succes. Existau, în schimb, două companii particulare de operetă cu sedii permanente, una
la Teatrul Liric din capitală și a doua pe
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scena din Parcul Ototelesceanu pentru
spectacole de vară. După o dilemă grea,
ea a învins dorința de a se întoarce acasă
în familie și astfel Florica Cristoforeanu
a renunțat temporar la cariera strălucită de „stea” în lumea operei, acceptând
oferta unui angajament la operetă. Acest
„temporar” s-a prelungit însă pentru
zece ani.
În acea perioadă destul de lungă din
viața sa artistică, Florica a cântat ca primă
solistă în cele mai încântătoare operete la
modă, cutreierând cu formația sa întreaga țară, făcându-se astfel cunoscută și în
România ca o personalitate de seamă în
viața artistică. În diferite ocazii speciale
a fost invitată să concerteze și la Ateneul Român. Astfel, au trecut cei zece ani,
răgazul pe care și l-a permis artista de-a
trăi despărțită de scena operei, pentru care
a fost de fapt pregătită. Până la urmă, a
învins dorul de rolurile ei și de succesele
obținute în teatrele italiene; într-o zi, a
luat hotărârea de a părăsi opereta în favoarea operei iar nimeni nu a reușit s-o
oprească.
Iat-o din nou la Neapole, unde publicul care nu a uitat-o; o aștepta cu nerăbdare. Reapariția pe scenele orașelor italiene
cu „Madam Butterfly” de Puccini, „Manon” de Massenet, „Carmen” de Bizet,
„Tosca” de Puccini, au fost un adevărat
triumf, dovedind că și impresarii, ca și
criticii, nu au uitat-o, aidoma publicului.
Deși Florica Cristoforeanu a apărut pe
scenele operei numai 18 ani, ea a cucerit
milioane de admiratori cu vocea ei unică
care a stăpânit toate registrele de soprană:
lirică, coloratură, dramatică, spinto, până
la mezzo și contralto. Ceea ce explică cum
o singură voce a putut da viață unor roluri atât de diferite, trecând cu ușurință
de la „Madam Butterfly” la „Carmen”,
„Manon”, „Fedora” sau „Salomeea” de
Richard Strauss.
Războiul mondial a gonit-o din Europa pe marea cântăreață. În 1940 s-a
mutat în Brazilia împreună cu soțul și
copiii, unde a și rămas până la capăt,
părăsind această lume greu de acceptat,
în 1960. A lăsat în urmă războaiele, ura
între oameni, dar a mai lăsat generațiilor
viitoare amintirea de neșters despre vocea
ei nemuritoare.
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Gala „Împreună - BeYahad”

F

undaţia Filderman pentru Educaţie, Cultură şi Artă şi Clubul
Cavalerilor Hospitalieri - Cavaleri de Malta au organizat, marţi seara,
Gala Excelenţei „Împreună/Be Yahad”,
eveniment în cadrul căruia au avut loc
semnarea unui protocol şi decernarea
de diplome de excelenţă de membru de
onoare şi de recunoştinţă unor personalităţi din mediul academic, civic şi social.
În deschiderea evenimentului, care a
avut loc la Palatul Noblesse, a fost semnat protocolul dintre Clubul Cavalerilor Hospitalieri şi Fundaţia Filderman
pentru Educaţie, Cultură şi Artă pentru
parafarea proiectelor şi activităţilor culturale şi educaţionale, sociale şi civice,
în folosul semenilor, indiferent de confesiune sau etnie, realizate de cele două
asociaţii.
Documentul a fost semnat de directorul Fundaţiei Filderman, consilier în cadrul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România, Janina Ilie, şi președintele
Asociaţiei Clubul Cavalerilor Hospitalieri, George Rusu, care au apreciat că,
prin această parafare, şi pe viitor, proiectele şi activităţile culturale şi educaţionale, sociale şi civice în folosul semenilor,
indiferent de confesiune sau etnie, vor fi
realizate de cele două organizaţii cu „atât
suflet ca şi până acum”.
„Protocolul presupune colaborare
pe proiecte culturale, sociale şi
educaţionale pentru cel puţin
doi ani”, a precizat Janina Ilie.
„Unul dintre proiecte este
continuarea Taberei de pictură,
aflată la cea de-a 6-a ediţie, în
2020, care va avea loc la Dorohoi, unde se vor comemora
80 de ani de la Pogromul de
la Dorohoi. În cadrul unui alt
proiect, vom deschide împreună câteva cursuri de meserii
pentru doamnele care sunt în
dificultate financiară şi nici nu
pot lucra şi avem, în continuare, proiecte pentru copiii foarte
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talentaţi. Sunt şi alte lucruri
şi urmărim pas cu pas ca activitatea noastră să fie cât mai
bună”, a detaliat aceasta.
Preşedintele Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din
România, dr. Aurel Vainer, a
primit Diploma de Excelenţă „pentru remarcabilul stil
profesional în promovarea
dialogului intercultural, interetnic şi
interconfesional, consecvenţa şi profesionalismul manifestate în recunoaşterea
valorilor umane ca modele pentru formarea unei societăţi sigure, abnegaţia şi
entuziasmul dovedite ca lider al comunităţilor evreieşti din România”.
„Este un eveniment de premieră al
unui club care se gândeşte la oameni.
(...) Ceea ce aş recomanda tuturor, de
pe poziţia vârstei mele: fiţi apropiaţi de
oameni! Daţi-le consideraţie în orice situaţie şi celor mai diferiţi oameni. (...)
Cea mai importantă creaţie a lui Dumnezeu este fiinţa umană; daţi dreptate
celui care are dreptate”, a declarat Aurel
Vainer, care a primit şi un cadou simbolic: statueta zeiţei Justiţiei, Themis.
Rabinul Comunităţii Originarilor
din România, Iosef Wasserman, a primit
diploma „membru de onoare” al Clubului Cavalerilor Hospitalieri de Malta,
prilej cu care a reafirmat că doreşte ca
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lumea să devină mai bună, mai unită,
mai apropiată. El a anunţat, totodată,
că anul viitor va avea loc, pe 29 iunie, la
Iaşi, „Marşul Vieţii”, eveniment derulat
de această dată sub conducerea preşedintelui FCER, Aurel Vainer.
Directorul Departamentului pentru
Administrarea Patrimoniului Imobiliar al FCER - CM, Rudy Marcovici, a
primit diploma de recunoştinţă pentru
profesionalismul şi implicarea efectivă
în activitate, coerenţa şi luciditatea cu
care promovează dialogul intercultural,
interetnic şi interconfesional bazate pe
cunoaştere şi participare.
Diplome de merit au mai primit o
serie de personalităţi, precum şi copii cu
talent deosebit, între aceştia fiind pianista de 15 ani Erica Agnes Cadar, Cătălina Maria Sfetea, campioană naţională
la echitaţie, tineri artişti de la Liceul de
Arte din Buzău, coordonaţi de profesoara Georgeta Hlihor.
Din program au făcut parte un recital
de pian în interpretarea tinerei
pianiste Erica Cadar şi vernisajul expoziţiei de pictură care a
cuprins lucrări realizate de 37
de tineri artişti, elevi ai colegiilor de artă din Bacău, Buzău
şi Constanţa.
În intenţia de a descoperi
şi promova tineri care au aptitudini artistice, Clubul Cavalerilor Hospitalieri, Fundaţia
Filderman pentru Educaţie,
Cultură şi Artă şi Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din
România au iniţiat Tabăra de
pictură „Artistul, martor al vi-
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itorului”, adresată tinerilor
artişti, iar o parte dintre lucrările realizate de cei 37 de
tineri artişti, care au putut fi
admirate în cadrul Galei, vor
pleca la Vatican, a precizat,
pentru AGERPRES, preşedintele Clubului Cavalerilor
Hospitalieri, George Rusu,
care va deschide o filială anul
viitor, la Ierusalim.
„Vrem să susţinem copiii
foarte talentaţi, foarte dotaţi,
copii care ne fac cinste. Firesc
a fost să ne dăm mâna şi să
ajungem împreună la un parteneriat pe care să-l dezvoltăm
împreună cu proiecte viitoare
legate nu doar de copii talentaţi, ci şi pe alte domenii de
interes, pe zona culturală şi
nu numai. Noi, Cavalerii de
Malta, suntem înfiinţaţi în
Ierusalim, acum mai bine de
1.000 de ani, lucru care pentru noi are o valoare simbolică. (...) Şi atunci proiectul pe
care ni l-am propus pentru
anul viitor, de a deschide o
reprezentanţă a noastră la Ierusalim, face parte din demersurile internaţionale, tot din
dorinţa de a ne crea nişte poduri culturale între noi, între
România şi Israel, între noi
ca organizaţie, Primăria Ierusalimului, Biserica Ortodoxă
Română, Patriarhia Ierusali-

mului - o legătură firească pe
care o avem cu Ierusalimul”,
a arătat George Rusu.
Asociaţia neguvernamentală a semnat, în 2019, alături
de o fundaţie americană, un
parteneriat prin care s-a investit o sumă de bani în dotarea a 12 şcoli din Uganda,
Africa, unde acum 12.000 de
copii consumă apă curată, potabilă, de acest proiect beneficiind şi familiile acestora, a
precizat, la rândul său, primvicepreşedintele organizaţiei,
Marian Coman.
„Şi, pentru că proiectul
a fost o reuşită, pentru anul
2020 am finalizat discuţiile cu partenerul din SUA şi,
sub egida ONU, vom trimite
25 de voluntari în Kenya şi
Uganda, voluntari speciali-

zaţi în domeniile educaţiei,
sănătăţii şi social, la care se
adaugă şi un proiect de aducţiune de apă într-o localitate
cu 6.000 de locuitori. La finele săptămânii, Clubul nostru
a fost invitat de către familia

regală Bourbon de Parma din
Franţa, unde voi avea marea
onoare de a prezenta câteva
aspecte din ceea ce înseamnă
activitatea noastră”, a adăugat
Marian Coman.
Clubul Cavalerilor Hospitalieri este o asociaţie neguvernamentală care are ca
scop realizarea şi promovarea
de activităţi umanitare şi în
scopuri caritabile de sprijinire a invalizilor, bolnavilor
şi a persoanelor în vârstă, a
săracilor şi copiilor fără adăpost, promovarea în societate a principiilor cavalereşti şi
sprijinirea tinerilor talentaţi,
„prin oferirea de burse dar
şi promovarea principiilor
cavalereşti”.

Bianca MARCOVICI

││││PARALELE
Mesaj de bunică
Visăm cărți editate
Clipe nepermise
Precum frunzele ruginite plimbate de vânt,
Evitând impactul virtualului și glumele
Fără acoperire,
Ne aliem culorii roșu
Și stresului suportat de copiii Sudului.
„Culanu be țeva adom”.
Ein pitaron... nu e rezolvare.
Iar noi ne prefacem că totu-i bine!
Ascultăm știrile
Și interminabile discuții politice la televiziunea deștepților
din Șuk
Care strigă mai tare
Îmi sparg timpanele muzicale,
Să renunț.
Să mă ascund.
Nepoții au deja vârsta armatei.
Speranța s-a transformat intr-o soacră cicălitoare...
Vrem pace ACUM.
Și o ploaie continuă.
Seceta din noi sună precum o notă prelungă... de alarmă.
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Cafea vărsată
O tânără a cerut despăgubiri unei companii
austriece din cauza unui pahar de cafea care s-a
vărsat în timpul unui zbor între Palma de Mallorca
şi Viena, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
hotărând marți că despăgubirile trebuie limitate la
124.000 de euro (!!!)

Î

n speţă, o tânără a cerut
despăgubiri din
partea companiei aeriene
austriece Niki
Luftfahrt, ca urmare a arsurilor
pe care le-a suferit atunci când,
în timpul unui zbor de la Palma de Mallorca (Spania) la Viena (Austria), cafeaua fierbinte care îi fusese servită tatălui său
şi fusese aşezată pe măsuţa pliantă a acestuia s-a vărsat din
motive necunoscute.
Compania aeriană susţine că nu este responsabilă, întrucât nu ar fi vorba despre un accident în sensul Convenţiei
de la Montréal, care reglementează răspunderea companiilor
aeriene în caz de accident. Astfel, această noţiune ar impune
să se realizeze un risc inerent zborului, condiţie care nu ar fi
îndeplinită în speţă.
De fapt, nu s-a putut stabili dacă paharul cu cafea s-a răsturnat din cauza unei defecţiuni a măsuţei pliante sau a vibraţiilor avionului.

O insulă militară
Japonia a anunţat luni că urmează să cumpere
o insulă nelocuită, situată în largul sudvestului ţării, cu 132 de milioane de euro, cu
scopul de a instala pe ea o instalaţie destinată
antrenamentului armatei americane

T

okyo şi Washingtonul au convenit în 2011 să mute centrul
de formare a piloţilor de vânătoare americani pe Insula Mageshima,
situată la aproximativ 30 de kilometri
de ţărmul Kyushu, cea mai mare insulă din sudul arhipelagului nipon. Un
acord a fost încheiat luni cu privire la
cumpărarea Insulei Mageshima, „în
urma unor discuţii între Ministerul
Apărării şi promotorul imobiliar care
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A născut asistată de
fiica de 4 ani
O femeie a născut acasă, în piscină, asistată de fiica
ei în vârstă de patru ani, iar momentul inedit în care
micuţul iese din burtica mamei a fost imortalizat

A

pril Wilda, în vârstă de 29 de ani, a împărtăşit momentul magic în care fiica ei de patru ani a ajutat-o să
îl nască pe fratele său, micuţa intrând chiar în bazinul
în care a fost scos bebeluşul.
Mă m i c a a
optat să îl aducă pe lume pe
cel de-al treilea
copil - un băieţel numit Grayson - în piscină,
acasă, în Cheshire, iar alături
de ea a fost fiica
River, soţul şi
micuţul abia venit pe lume.
Tânăra a învăţat nașterea sub apă şi yoga pentru sarcină
şi a dorit să fie înconjurată de cei pe care îi iubeşte.
Nașterea sub apă este un curs extins despre naştere, educaţie prenatală şi postnatală. Este metoda ideală pentru o
naştere naturală, relaxantă, fără stres şi intervenţii medicale.
La baza acestui proces se află ideea că unui bebeluş i-ar plăcea
să se nască într-o atmosferă plăcută, prietenoasă, calmă, şi că
o naştere naturală nu trebuie neapărat să fie acompaniată de
durere. Viitoarea mămică se pregăteşte în mod responsabil
atât fizic, psihic cât şi mintal, experimentând naşterea copilului cu uşurinţă într-un mod plăcut şi blând. De multe ori, în
aceste cazuri naşterea se desfăşoară lin şi aproape fără dureri.

deţine cea mai
mare parte a
insulei”, a precizat un purtător de cuvânt al
Guvernului japonez, Yoshihide
Suga. Operaţiunile americane de
antrenament aerian se desfăşoară
în prezent pe Insula Iwo Jima, la
aproximativ 1.200 de kilometri sud
de Tokyo.
Washingtonul a cerut mutarea, argumentând că Iwo Jima - locul unei
bătălii-cheie în al Doilea Război Mondial - este prea departe de baza militară
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americană Iwakuni (vest), în care sunt
staţionate avioane de vânătoare.
Forţele japoneze se limitează la apărare, în virtutea Constituţiei pacifiste a
ţării, a cărei securitate depinde larg de
Statele Unite.
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Miss World 2019

Furtul secolului

Miss Jamaica 2019, Toni-Ann Singh, a fost
aleasă Miss World la cea de-a 69-a ediție a
celebrei competiții de frumusețe

Bijuterii în valoare de 50 de milioane de lire sterline
(64 milioane de dolari) au fost furate din reşedinţa
din Londra a Tamarei Ecclestone, bogata moştenitoare
a fostului director executiv din Formula 1 Bernie
Ecclestone, în urma unui jaf care a durat 50 de minute

„

Fetiţei din St.
Thomas, Jamaica şi tuturor
fetiţelor din lume, le
spun «Vă rog, aveţi
încredere în voi. Vă
rog, fiţi conştiente
că sunteţi valoroase şi capabile să vă
îndepliniţi visurile. Această coroană
nu este a mea este
a voastră. Aveţi un
scop»”, a scris Singh într-un mesaj
publicat pe internet
sâmbătă, după ce s-a
încheiat competiţia,
organizată la Londra, în Marea Britanie.
În vârstă de 23 de ani, Singh s-a născut în Morant, St. Thomas, Jamaica. A absolvit cursurile de
psihologie şi studii ale femeilor la Universitatea de
Stat din Florida, SUA.
Sâmbătă, aceasta a fost ovaționată după ce a cântat hitul lui Whitney Houston „I Have Nothing” și
a răspuns strălucitor unei serii de întrebări puse de
jurnalistul britanic Piers Morgan. „Cred că reprezint
ceva special, o generație de femei care împing lumea
spre schimbare”, i-a spus aceasta lui Morgan.

T

rei hoţi s-au ascuns în
grădină şi au pătruns
apoi în vila pe care
Tamara Ecclestone, în vârstă de 35 de ani, o deţine în
apropiere de Hyde Park din
Londra, evitând gărzile de securitate, în noaptea de vineri
spre sâmbătă. Ei au furat apoi
bijuteriile aflate în seifurile
din dormitorul principal al
reşedinţei.
În momentul producerii
acestui jaf, Tamara Ecclestone, model şi vedetă TV în
Marea Britanie, părăsise ţara
de puţin timp pentru a pleca Tamara Ecclestone, alături
de soțul și fiica ei
în străinătate, unde îşi petrece
vacanţa de Crăciun alături de
soţul ei, Jay Rutland, şi de fiica lor, Sofia.
Autorii jafului au plecat de la faţa locului având asupra lor numeroase inele şi cercei de mare valoare, dar şi o brăţară Cartier în valoare
de 80.000 de lire sterline, un cadou de nuntă al Tamarei Ecclestone.
Tamara Ecclestone şi Jay Rutland s-au căsătorit în iunie 2013.
Fiica lor, Sofia, s-a născut în martie 2014.

Trăsnăile lui Putin
La summitul privind Ucraina de luni, de la Champs Elysees din
Paris, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, probabil că nu s-a
simțit deloc în siguranță

L

a început, Putin a mers la toaleta palatului, însoțit de șase
însoțitori. Apoi, Putin a apărut
în sala de ședințe cu o gardă de corp cu
fizic amenințător și înarmată.
Pentru negocierile cu președintele
francez Emmanuel Macron, cancelarul
german Angela Merkel și președintele
ucrainean Vladimir Zelenski, această

namilă a fost acreditată ca membru
al delegației.
Fostul șef al unuia dintre serviciile de informații germane a declarat că
situația a fost una scandaloasă. „Putin
își permite astăzi orice. Acest lucru se
întâmplă pentru că lumea îi permite
(să se comporte astfel)”. „Prezența unei
gărzi de corp înarmate în sală în timpul
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acestor negocieri este o provocare deschisă și o amenințare… Imaginați-vă
că fiecare delegație va face acest lucru
– adica vor veni fiecare cu câte o mică
armată în sala de negocieri!”, relatează
publicația.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP

G



BEEP

Selecţii: Laurențiu Ghiță

Crăciunul la români

uvernul Orban a
decis ca, înaintea
perioadei sărbătorilor, românii să primească o
zi liberă legală, pentru descâlcirea luminițelor care urmează să fie puse în bradul
de Crăciun.
Corpul de Control al
Premierului va efectua controale prin sondaj, inopinat,
la câteva adrese, ca să se asigure că românii chiar descâlcesc instalația și nu se dau
cu sania.
Crăciunologul Sanie Renescu explică
necesitatea acestei măsuri: „Această activitate care genera mulți nervi, multă
frustrare și uneori chiar și despărțiri, era
de obicei prestată de cineva din familie
care avea timp, gen un bunic, sau cineva
trebuia să-și ia o zi de concediu, că altfel
urlau ăia mici că n-au luminițe în pom”.
Pentru a nu se întâmpla abuzuri, cei
care doresc să beneficieze trebuie să de-

Medalion
Vasile Larco,
Iaşi
Cu gândul la Mihai Eminescu
Deşi se-aşterne peste ani zăpada
Şi dalbe flori, noi nu-l uităm defel.
Iar c-a fost mare, iată şi dovada:
Că mulţi nici astăzi nu încap de el!
De Revelion
Fumul gros inundă casa,
Curge vinul în pahare
Şi, de la un timp, doar masa
Se mai ţine pe picioare.

pună la serviciu bonul bradului, bonul
instalației, un bon pentru cel puțin un
glob sau o beteală, adeverință de la administrator că nu au datorii la bloc, certificatele de naștere ale copiilor minori,
certificatul de căsătorie, deces, încorporare, lăsare la vatră, livret militar.”
Dacă toate aceste acte sunt depuse
împreună cu o cerere tip, cetățenii pot
primi liber de la serviciu.

UMOR
Ce să faci ca să devii nefericit:
1. Uită lucrurile bune din viaţă şi concentrează-te asupra
celor rele.
2. Atribuie o valoare excesivă banilor.
3. Gândeşte-te că eşti indispensabil pentru slujba, comunitatea şi prietenii tăi.
4. Consideră că eşti împovărat de muncă şi că oamenii încearcă să profite de
tine.
5. Gândeşte-te că eşti excepţional şi că ai dreptul la privilegii speciale.
6. Fii convins că îţi poţi controla sistemul nervos prin pură voinţă.
7. Uită drepturile şi sentimentele altora.
8. Cultivă o aparenţă pesimistă tot timpul.
9. Nu uita niciodată un necaz.
10. Nu uita să-ţi pară rău pentru tine.

28

INCURSIUNI ÎN
UNIVERSUL EPIGRAMEI
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Motivaţia şcolarului
Când mai sfioşi, când fără trac,
Privind la bec ori la pantofi,
Elevii la examen tac…
Doar or rămâne filozofi!
Toamnă roditoare
Cu roade iarăşi te mândreşti,
În galben ai schimbat decorul,
O, toamnă, ce bogată eşti…
Şi cât e de sărac poporul!
Fuzionarea partidelor
Problema care se iveşte,
E cea mai gravă dintre toate,
Deoarece puterea creşte,
Iar „osul” e pe jumătate.
Necazul unui soţ de revelion
S-a făcut de băcănie
Când s-a stins din nou lumina,
Sărutând pe-a lui soţie
Confundând-o cu vecina.
România-i ca o floare…
O floare-i ţara, nu mă miră
Când pe al lumii scump decor,
Sunt unii care o admiră,
Iar alţii-o vor în glastra lor.
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Cel mai mare caz de
corupţie în tenis
Tenisul este în stare de şoc, după ce presa germană a
demascat cel mai mare caz de corupţie de până acum în
istoria sportului alb, anunţând că 135 de jucători sunt
implicaţi în trucarea de meciuri pentru pariuri

U

n jucător
german,
nenumit, a
făcut dezvăluiri, iar
pe listă s-ar afla şi
un jucător din actualul Top 30 mondial. Epicentrul reţelei
mafiei pariurilor:
Armenia, ţară care,
în prezent, nu punctează cu vreun jucător în clasamentul mondial.
Publicaţia „Die Welt“ şi postul de televiziune ZDF au dezvăluit, duminică, o anchetă în desfăşurare demarată de FBI şi autorităţi europene. Dezvăluirile sunt şocante: o reţea bine organizată
de mafia pariurilor ar fi ajuns în şapte ţări, printre care Franţa,
Belgia, Statele Unite şi Spania.
Starurile din tenis evită să vorbească despre acest subiect, chiar
dacă dovezile existenţei unor reţele importante de trucare de meciuri sunt din ce în ce mai solide şi mai dese.
Interesant este însă faptul că şi Andrea Petkovic, 32 ani, fost
număr 9 mondial pentru Germania, o sportivă cu înclinaţii pentru filozofie şi citit, a declarat pentru „Die Welt“: „Sunt mulţi
jucători profesionişti care nu au resursele pentru călătorii, care
depind de bani şi ştiu sportivi din circuit care au fost abordaţi“.

Premii
Spaniolul Rafael Nadal, elvețianul Roger
Federer, britanicul Andy Murray și frații
americani Bob Bryan și Mike Bryan se numără
printre laureații premiilor acordate de
circuitul profesionist de tenis pe anul 2019

N

adal, care a primit deja trofeul pentru numărul unu mondial la finalul sezonului 2019
la Turneul
Campionilor, și-a
adjudecat și premiul
Stefan Edberg pentru
sportivitate, pentru al
doilea an consecutiv
și al treilea în total,
în urma voturilor jucătorilor din circuit.
Fostul lider mondial Andy Murray,
care a fost operat în
ianuarie la șold, a
fost votat „revenirea anului”, după ce a obținut titlul
în proba de dublu la Queen’s Club și pe cel de simplu
la Antwerp.
Federer a fost recompensat cu premiul de Favoritul
Fanilor, la dublu acesta revenind gemenilor Bob și Mike
Bryan, pentru a 14-a oară.
Perechea anului a fost cea a columbienilor Juan Sebastian Cabal și Robert Farah, în timp ce sud-africanul
Kevin Anderson a primit premiul Arthur Ashe, pentru
implicarea în cauze umanitare.

O finală de zile mari
Liverpool a câştigat în premieră Cupa Mondială a Cluburilor
la fotbal, sâmbătă, după ce a învins-o în finală pe Flamengo
Rio de Janeiro cu scorul de 1-0, după prelungiri, în finala
disputată la Doha (Qatar)

D

eţinătoarea trofeului Ligii
Campionilor la fotbal s-a impus prin golul marcat de brazilianul Roberto Firmino (99), la capătul
unui contraatac purtat de senegalezul
Sadio Mane.
Finala de la Doha a fost o reeditare a
Cupei Intercontinentale din 1981, când
Flamengo a obţinut victoria.
Liverpool, sextuplă campioană a
Europei, se proclamă în premieră cam-

pioană a lumii la nivel de club,
după ce a ratat trei şanse, în
1981, 1984 şi 2005.
Campioana Braziliei, Flamengo, care a câştigat luna trecută
Copa Libertadores, cea mai importantă
competiţie intercluburi din America de
Sud, a dominat prima repriză, a suferit
în actul al doilea şi a forţat egalarea în
ultima repriză a prelungirilor, însă nu a
reuşit să marcheze.
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Firmino a avut o bară imediat după
pauză (minutul 47).
În prelungiri, „cormoranii’’ au primit penalty, după un fault al lui Rafinha
la Mane dar, în urma intervenţiei arbitrajului video, s-a observat că infracţiunea a avut loc în afara careului.
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Magdalena BRĂTESCU

„Antigona” de Sofocle

S

Premieră la Teatrul Han din Ierusalim

pectacolul regizorului Udi Ben Moshe,
ireproșabil ca montare,
îmbracă tragedia antică grecească a lui Sofocle „în haine
moderne” la propriu și la figurat. Textul, în traducerea
lui Shimon Buzaglo, toaletizat
pentru a deveni explicit, descifrează înțelesurile etern valabile ale conținutului. Distribuția
include toată floarea actorimii
ierusalmitene căreia, de-a lungul anilor, i-am admirat umorul irezistibil în comedii. De
data aceasta, echipa face proba unui talent dramatic care surprinde și emoționează. În plus, dicțiunea
interpreților este foarte îngrijită astfel
încât niciun sens nu se pierde. Totul
este clar și precis, iar învățămintele lesne de absorbit.
Piesa prezintă un aspect politic care
ține de autoritatea absolută a conducătorului închistat în deciziile lui, inflexibil și incapabil de a-și recunoaște
greșelile. Tirania se extinde de la popor,
la propria sa familie. Hotărârile lui nu
se discută, sfaturile primite de la consilieri - în caz că se opun opiniilor șefului
suprem - nu sunt luate în considerație.
Cealaltă latură se referă la dileme
profund umane, independente de timp
și de spațiu. Eroii au de ales între etică și
tradiție, între viața personală și familie,
între respectul față de legile stabilite de
oameni în conducerea statului și propriile lor concepții care le contrazic.
Fiică a lui Oedip, fost rege al cetății
Teba, Antigona este un copil născut
din dragostea incestuoasă a acestuia cu
mama lui, Iocasta. Antigona are o soră,
Ismena și doi frați, Eteocle și Polinice,
care pentru a moșteni puterea se luptă
între ei până la moarte. Pe tronul Tebei
se suie Creon care decide o înmormân-

30

tare pompoasă pentru Eteocle, apărătorul cetății. Dar interzice înmormântarea
lui Polinice care venise în fruntea unei
armate străine cu gând să cucerească
Teba. Înfruntând pericolul condamnării la moarte pentru nerespectarea ordinului regal, Antigona îl îngroapă pe
Polinice după datina omenească.
Excepțională în rolul eroinei principale, Or Lombrozo crează tipul femeii
cutezătoare care nu se teme să desconsidere dictatul regal, ascultând glasul
conștiinței, moralității, respectului
pentru familie și obiceiuri. Antigona
își înfruntă destinul și acceptă să moară
sfidând legile sociale nedrepte. Se sacrifică în numele unor legi nescrise care țin
de puritatea conștiinței omenești fiind
demnă de admirația spectatorilor din
toate timpurile. Și-a îngrijit tatăl orb, a
încercat să-și împace frații, a pus datoria
față de semeni mai presus de propria ei
fericire și dragoste. Este un monument
al datoriei respectate în pofida morții.
Personajul antagonic e Creon în excelenta interpretare a lui Erez Shafrir,
tipul conducătorului autoritar, trufaș și
egoist, crud și inuman. El o condamnă
la moarte pe Antigona, viitoarea soție
a fiului său, Haimon (Shahar Netz).
Shafrir reușește să captiveze spectatorii

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

prin transformarea vizibilă de la
obstinația destructivă la tardiva
înțelegere a greșelilor, remușcare
și disperare.
Din păcate, imuabilitatea deciziilor sale provoacă trei sinucideri, Antigona, Haimon și Euridice (Carmit Mesilati-Kaplan),
soția lui Creon. Deși rămas în
viață, Creon devine personajul cel
mai tragic prin pierderea oamenilor dragi. Pedeapsă divină? Nu!
Prin deciziile lui greșite, Creon
și-a croit singur destinul și, din
păcate, nu numai pe al lui...
D i n t re i n t e r p re ț i m a i
menționez pe Suzana Papian (excelentă
în Ismena), Itai Szor (solul), Yehoachin
Friedlander (o apariție antologică în
profetul orb Tiresias), Yossi Eyni (consilier militar), Nir Ron (consilier de
stat). Fidel tragediei grecești, Ben Moshe aduce pe scenă corul antic, compus
din toți actorii sau din trei corifei (Meni
Gross, Ofer Grinberg, Israel Paniel) cu
laitmotivul „omul poate învinge orice,
în afară de moarte”!
Decorul scenografei Svetlana Breger
e sobru, o poartă centrală într-un zid
cenușiu pe fundal. Nuanța modernă
israeliană e creată de intervențiile unui
grup de tineri religioși extremiști care
scriu lozinci cu spray. „Judecata Celui
de Sus e deasupra legilor Statului” sau
cuvinte cheie precum „trădător”, sau
„moarte”.
Muzica lui Yossef Brandashvili perfect adecvată momentului are inflexiuni armonic electronice. Costumele lui
Oren Dar sunt moderne fără ostentație,
cele militare fără detalii de identificare.
Lighting designul lui Roni Cohen crează decor din razele spoturilor.
Regizorul Udi Ben Moshe dovedește
că teatrul antic este mai actual ca
niciodată!
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Melodiile celui de al doilea război mondial (I)

rezentele rânduri au ca
obiect câteva melodii
de succes, care au fost
asociate în mod eronat cu hitlerismul, dat fiind că în cel
de Al Doilea Război Mondial
propaganda nazistă le-a difuzat sistematic pentru trupele
Wermachtului. Mă refer la
melodiile „Fliegermarsch”,
„Alte Kameraden”, „Škoda
Lásky” (Rosamunde) și „Lilli
Marlene” compuse și interpretate în Cehia, Polonia sau
Germania, mult timp înainte
de apariția nazismului.
După război, melodiile
a fost repuse în valoare de
interpreți celebri cum ar fi
Karel Gott, Heino, Marlene
Dietrich sau mari muzicieni
ca James Last și André Rieu.

„Fliegermarsch”
Hermann Dostal compozitorul melodiei „Fliegermarsch”, s-a născut la Strelice, în
Cehia. A crescut într-un mediu muzical și apoi a studiat la
conservatoarele din Praga și la
Viena. Dostal a intrat în serviciul militar, în Regimentul nr.
93 din Olomouc. S-a transferat apoi în trupa Regimentului 4 Bosnia-Herțegoviniană,
care a fost staționată la Viena
din 1894. Acest lucru a făcut
posibil pentru Dostal să-și
termine studiile la Conservatorul din Viena. Franz Lehár,
care a regizat trupa la acea
vreme, l-a recrutat pe tânărul
muzician pentru trupa sa. În
1902, când Lehár a părăsit regimentul, Dostal a rămas ca
dirijor al acestei trupe până în
1911, când a devenit director
de trupă. În 1918, a preluat

funcția de lider al trupei.
După 1918, Dostal a activat
ca dirijor de formații și orchestre în Viena, contribuind
la menținerea celor mai bune
tradiții ale trupei austro-ungare. Dostal a murit la Viena
la 20 decembrie 1930.
Cu puțin timp înainte
de izbucnirea Primului Război Mondial, primele teste
de succes în aviație au creat
aproape o frenezie. În 1912,
Hermann Dostal a fost
influențat de acest fenomen
și a compus „Căpitanul de cavalerie zburătoare”. „Marșul
aviatorilor” își are originea în
această operetă. Inițial a fost
compus pentru concert și nu
ca marș militar.
Hermann Dostal, l-a scris
în 1912 sub titlul „Kerzengrad steig ich zum Himmel”,
ca piesă vocală a unui balonist
pentru opereta sa, ca de altfel
uitată, „Căpitanul zburător”.
Opera lui Dostal, odată cu
marșul aviatorului din 1912,
aparține istoriei muzicii pe
vremea operetei vieneze. În
această perioadă, opereta vieneză a avut reputația de divertisment de masă.
Nazismul a preluat în mod
cinic melodia, folosind-o ca
ilustrație muzicală în jurnalele de actualități care prezentau atacurile avioanelor
Luftwafe asupra Angliei și
Aliaților...
Abia după război, a devenit publică originea cehă a
melodiei și numele compozitorului: Hermann Dostal....
În zilele noastre, lucrurile
s-au schimbat fundamental;
atât forțele armate federale
germane, cât și armata fe-

derală austriacă, au atribuit
„marșul aviatorilor” ca marș
oficial al unităților principale.
Astăzi, marșul aviatorului
este una dintre cele mai interpretate piese din Bundeswehr
și face parte și din repertoriul
muzicii militare.
Muzicieni de divertisment, precum James Last
și André Rieu, au prelucrat
marșul aviatorului în stilul
lor iar multe orchestre interpretează frecvent acest marș.
Pentru audiție, vă recomand: Österreichischer Militärmarsch „Fliegermarsch”
pe You Tube.

„Alte Kameraden”
„Alte Kameraden” („Vechi
tovarăși”) este titlul unui popular marș militar german
compus de Albert Hermann
Teike (1864 - 1922), care a
scris peste 100 de marșuri militare și douăzeci de lucrări de
concert.
Născut fiul unui fierar
din Stettin-Polonia, Teike a
fost al patrulea dintre cei 14
copii din familia sa. A început să studieze muzica la 14
ani, cântând la o varietate de
instrumente. Când avea 19
ani, s-a alăturat armatei din
Württemberg ca muzician
în Regimentul 123. El a fost
staționat în orașul Ulm, unde
a cântat la saxofon și percuție
pentru orchestrele teatrelor
locale.
Teike a început să scrie
marșuri militare, inclusiv
unul din 1889 care va fi
numit „Alte Kameraden”
(„Vechi tovarăși”). Marșul
a fost scris în Ulm, Germa-
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nia. Când a adus marșul său
recent compus în regiment,
Kapellmeisterul i-a spus pur
și simplu: „Avem destul de
multe marșuri muzicale, pune-l pe acesta în sobă!”.
După dezaprobarea maestrului său de bandă pentru
această compoziție, Teike
și-a dat demisia din armată și
a numit marșul „Alte Kameraden”. Un editor a cumpărat melodia de la el pentru
douăzeci de mărci germane
Goldmark. Alte Kameraden
a devenit ulterior una dintre
cele mai populare marșuri din
lume.
Teike a devenit ofițer de
poliție în Ulm și s-a mutat
la Potsdam, unde a murit în
1922. Pentru audiție, vă recomand: Alte Kameraden - Heino - Lyrics – YouTube.
După război, Heino și
André Rieu au prezentat sistematic melodia în germană,
acreditând pentru întreaga
lume originea teutonică a
melodiei. Într-un târziu, în
2017, polonezii au revendicat
melodia, organizând un festival Alte Kameraden în orașul
polonez unde a fost compusă.
Armata poloneză a defilat cu
acest marș, iar pe casa compozitorului Teico a fost depusă o
coroană de flori. La festival au
participat formații din țările
baltice și din...Ucraina. De
ce Ucraina? Prin acordarea
unei fâșii întinse între Uigorod, Cernăuți și Lvov (de
pactul Molotov- Ribentrop),
Ucraina a devenit una dintre
moștenitoarele imperiului
Habsburgic! Vă recomand
insistent You Tube - Alte
Kameraden 2017.
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Matinalii *Partea I
Diasporadar
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30 de ani în 30 de episoade
Matinalii *Partea a III-a
ÎNTÂLNIRE CU MOŞ CRĂCIUN
Bună vreme, boieri mari!
Discover Romania
Colind Paula Seling
Colindăm, colindăm
Telejurnal
30 de ani în 30 de episoade
Film românesc - Artista, dolarii şi
ardelenii
Din cele mai frumoase colinde
Izolaţi în România
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Câştigă România!
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Petrecerea Clejanilor
Discover Romania  
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REDUCERE
DE PREȚ LA
COLECȚIA
ALEXANDRU
ANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul
Doctor Mesmer
• Ca’n filme
Patru cărți pentru numai 190 de șekeli!
Sunați acum la editură la tel. 0524-716004
și comandați pachetul Alexandru Andy!
(Prețul unui singur volum este 80 de șekeli)

SCORPION

Deși sunt multe contexte în care ai nevoie de
confirmare socială, rămâi o fire independentă
și individualistă. Evită să respingi persoanele
care nu-ți îndeplinesc așteptările.
Deși majoritatea deciziilor pe care le iei te
scot din zona de confort, îți asumi acest lucru.
Ai rămas aceeași fire naivă dintotdeauna. Un
asemenea comportament poate fi periculos.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

Relațiile profunde pe care consideri că le ai
cu anumiți oameni din viața ta fac diferența
atunci când te afli în perioade tensionate.
Încerci să vezi lucrurile dincolo de aparențe.

Ai posibilitatea de a evalua calitatea relațiilor
de care ai parte, profesionale sau personale.
Din fericire, simți că ai în jurul tău doar oameni fideli și devotați și pe care te poți baza.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

Convingerea în raport cu ceea ce îţi dorești
te ajută să faci întotdeauna ca lucrurile să se
întoarcă în favoarea ta. Agitația de care ai
parte la birou, nu îți este neapărat pe plac.

Influența pe care o primești din partea Lunii te
face să alegi dintre totul sau nimic. Dacă mingea e la tine în teren în ceea ce privește o anumite persoană, „șutează” sau renunță definitiv.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Există destul de multă tensiune în viața ta.
Atunci când ești pus în postura de a-ți negocia poziția într-un anumite context social,
ai senzația că nu știi ce argumente să aduci.

Colegii de birou şi superiorii se încred în abilitatea ta de a rezolva probleme delicate. Nu
scapi niciodată de responsabilitate în astfel
de situaţii. Ai nevoie de intimitate...

PEȘTI

21.06 - 22.05

Lasă loc de răbdare și de compasiune! Prin
prisma situațiilor critice prin care treci, este
nevoie să fii mai indulgent cu tine. Viața profesională - într-o continuă ascensiune.

Ai nevoie ca partenerul să fie mai prezent în
tot ceea ce faci. Te simți nesigur și vulnerabil. Este important să pui întrebări atunci
când simți că ceva este în neregulă.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

În fața ta se așterne o lume întreagă ce se
lasă explorată. Zilele acestei săptămâni vor
intensifica dorința ta de a călători. Visezi cu
ochii deschiși la mii de destinații.

BERBEC

20.04 - 21.03

Chiar dacă îți dorești autenticitate în viață,
îți dai seama că nu reușești să faci compromisuri în acest sens. Atunci când vine vorba
de alegeri iraționale, ești primul care le face.

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
xcvcbzfhgkshgkscaneasca
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Topul destinațiilor
de pe glob din 2020
Prestigioasa revistă americană „National Geographic“ a întocmit
clasamentul destinaţiilor care nu ar trebui să lipsească anul viitor
din calendarul iubitorilor de călătorii. Revista a făcut recomandări
privind locaţiile în care să mergi, ce trebuie să ştii despre ele şi de ce
trebuie să le vezi, în mod special, chiar în anul următor

Abu Simbel, Egipt
Tăiate iniţial într-o stâncă de către
faraonul egiptean Ramses II (cca. 1303
î. Hr.), templele de la Abu Simbel sunt
comori arheologice şi minunăţii ale ingineriei moderne. Puteţi trece de la o

districtul de pe malul apei, unde mai
multe proprietăţi din epoca olandeză şi
britanică găzduiesc galerii şi cafenele.
Bienalele Kochi-Muziris, în care sunt
expuse opere contemporane indiene şi
internaţionale, vor avea loc în perioada
12 decembrie 2020-10 aprilie 2021.
Pe lângă vizita galeriilor, e recomandat să participaţi şi la o reprezentaţie
a Kathakali, dans tradiţional.

Mostar, Bosnia şi
Herţegovina

cameră la alta prin Marele Templu de
98 de metri înălţime, păzit de patru
figuri gigantice ale faraonului, dar şi
de imagini ale primei sale soţii, Nefertari, gravate pe pereţi acum mai bine
de 3.000 de ani. Lunile februarie şi
martie sunt cele mai potrivite pentru
o astfel de experienţă.

Parţial distrus în timpul Războiului
Bosniac ce a avut loc în perioada 19921995, oraşul este bogat în istorie, însă
încă poartă cicatricile trecutului. Numeroase clădiri din Oraşul Vechi au
fost reconstruite sau restaurate în cei
25 de ani de la acordurile de pace de la
Dayton. În jur veţi vedea clădiri abandonate pline de găuri care sunt deco-

Provincia Guizhou, China
„Păşeşte în sate aproape neatinse de timp“ este motivul pentru care
„National Geographic“ recomandă ca
destinaţie de călătorie provincia chineză. Cea mai potrivită perioadă pentru
vizită este aprilie-mai. Din punct de

vedere istoric, Guizhou este una dintre cele mai nedescoperite provincii
din China, cu o climă răcoroasă graţie
regiunii muntoase. Satele tradiţionale
ale grupurilor etnice minoritare, precum Bouyei, au poveşti interesante.

Insulele Magdalen, Canada
Atunci când mergi pe gheaţă e uşor
să uiţi că există un ocean sub tine.
Această lume îngheţată oferită de Insulele Magdalen este completată de cerul
de un albastru impresionant, soarele

Fort Kochi, India
Cea mai veche aşezare europeană
din India câştigă notorietate ca un
hub de artă. Litoralul Kochi, situat
în statul Kerala din sud-vestul Coastei Malabar, a fost fondat în 1500 de
Portugalia, pentru a guverna portul
tropical. Acest trecut colonial este cel
mai prezent în istoricul Fort Kochi,

34

rate de artiştii locali şi internaţionali
cu picturi murale. Cea mai simbolică
imagine a păcii din Mostar este Stari
Most sau Podul Vechi, ce datează din
secolul al XVI-lea, reconstruit în 2004.
Podul Vechi conectează partea de vest
a majorităţii creştine croate din Mostar cu estul bosniac. Luna mai este cea
mai potrivită perioadă pentru vizitarea
oraşului Mostar, deoarece se vor marca
25 de ani de pace.
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strălucitor, vântul care vibrează ca un
violoncel şi tot albul din jur. În Golful St. Lawrence, din largul Insulelor
Magdalen, Quebec, animalele adulte
migrează din zona arctică, femelele însărcinate caută gheaţă potrivită pentru
naştere şi urmează masculii dornici de
împerechere. Puii se nasc pe gheaţă la
sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii martie. Focile de Groenlanda tinere
sunt unele dintre cele mai captivante
creaturi de pe planetă, cu ochi mari,
nas de cărbune şi blană moale. Perioada oportună pentru a vizita Insulele
Magdalen este februarie-martie.
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Pierderea în greutate scade
riscul de cancer la sân
Femeile supraponderale îşi pot diminua riscul de a dezvolta cancer
la sân dacă slăbesc după vârsta de 50 de ani şi-şi menţin greutatea
scăzută, potrivit unui studiu american publicat în Journal of the
National Cancer Institute

R

iscul a fost evaluat ca fiind cu
26% mai mic, comparativ cu femeile care nu au pierdut niciun
kilogram în greutate.
Greutatea în plus creşte riscul de apariţie a cancerului de sân în perioada de
după menopauză.
Oameni de ştiinţă din cadrul Societăţii Americane de Oncologie, Facultatea de Sănătate Publică T.H. Chan de
la Harvard şi colegii lor au analizat date
prelevate de la 180.885 de femei, de 50
de ani şi peste această vârstă, care au

participat la zece studii.
Greutatea participantelor a fost
evaluată de trei ori într-o perioadă
de zece ani. Cercetătorii au identificat 6.930 de cazuri de cancer de
sân în perioada de monitorizare şi
au concluzionat că riscul de cancer
de sân a scăzut odată cu pierderea
din greutate. Femeile care au slăbit între două şi patru kilograme
şi jumătate au avut o reducere cu
13 procente a riscului în comparaţie cu
cele cu o greutate stabilă.
În cazul participantelor care au pierdut între patru kilograme şi jumătate şi
nouă kilograme, riscul a scăzut cu 16
procente. Femeile care au slăbit nouă
kilograme au avut un risc cu 26 de procente mai mic de cancer de sân.
La studiu au participat femei din
Statele Unite, Australia şi Asia care nu
utilizaseră terapia hormonală după instalarea menopauzei.

Mergeți la teatru!
Un studiu recent, la care au participat 6.710 de persoane, a
concluzionat că persoanele care intră în contact cu arta la câteva
luni sau mai des prezintă o reducere cu 31 de procente a riscului de
deces prematur

C

hiar şi în cazul persoanelor care
s-au bucurat de activităţi culturale mai rar - o dată sau de două
ori pe an - a fost observat un risc redus
cu 14 procente de deces în perioada
medie de monitorizare de 12 ani, în
comparaţie cu indivizii care nu au intrat în contact cu evenimente artistice
sau culturale.
Rezultatele s-au menţinut chiar şi
atunci când au fost luaţi în considerare
factori susceptibili să influenţeze aceste

rezultate (starea civilă, statutul profesional, nivelul de trai, educaţia sau grupurile sociale).
Pentru acest studiu publicat în jurnalul ştiinţific British Medical Journal
(BMJ), participanţilor li s-a solicitat
să menţioneze cât de frecvent au intrat în contact cu arta şi evenimentele
culturale.
La studiu au participat persoane cu
vârste peste 50 de ani - vârsta medie de
66 ani - 54% fiind femei.
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Și calculatorul
mai greșește
Unul dintre principalii furnizori
de servicii medicale din Israel
lucrează la contactarea a
mii de pacienți, după ce o
eroare de calculator a făcut ca
rețetele lor să fie completate
necorespunzător

A

proximativ 3.000 de pacienți
nu au primit doza adecvată de
medicamente de la Societatea

medicală Maccabi, potrivit unui raport dat publicității vineri, raport care
a citat surse din cadrul organizației
de întreținere a sănătății, și în care se
specifică că greșelile au variat de la o
jumătate de miligram la un mililitru.
„Din conversațiile pe care le-am
purtat până acum cu pacienții, am descoperit că, în multe cazuri, farmaciștii
au observat că ceva nu este corect și
le-au recomandat pacienților să se întoarcă la medicii lor sau să îi contacteze pentru a rezolva neregula”, a spus
una dintre surse.
Nu au fost raportate cazuri de
pacienți care să se fi confruntat cu
complicații medicale datorate administrării unei doze improprii de
medicament.
Dozele incorecte au fost distribuite
între zilele de marți și joi, săptămâna
trecută.
„Defecțiunea a fost remediată și
sistemele au revenit la normal”, au
declarat reprezentanții Maccabi.
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6
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9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ORIZONTAL: 1. Îi dispreţuieşte pe cei
de altă rasă, neam, religie — Tecuci! 2.
De nemişcat ca un judecător, ce nu poate
fi destituit din funcţie. 3. O treabă de
notariat. 4. E dintr-un loc anume. 5. Gigi
scrie! — Picior de pitic la un voinic! —
Mare la stat (pop). 6. Maşina francezilor
— Closet în cifre. 7. Bate alte cărţi — Nu
le are cu credinţa. 8. Nişte naturi aparte,
vezi la trandafiri — O firmă israeliană cu
lactate. 9. A trage de limbă — Un zeu
păstoresc în panică. 10. Trimit voci în
unde.
VERTICAL: 1. O gravură în lemn. 2.
Doctrină filozofică interpretând lumea în
spiritul energiei fundamentale. 3. Nume
maghiar într-un carnagiu, dar şi la un camionagiu! — Rozătoare cu blana scumpă.
4. A manifesta un semn de respect — O
literă veche într-un chiot! 5. Un înveliş
al rădăcinii părului — Acord total. 6. Făcut de oaie — Mărit pe margini laterale.
7. Imperiu făcut harcea-parcea de turci
la 1453. 8. Opreşte mingea să intre în
poartă — Şi premiul învingătorului. 9.
Sportul lui Wilhelm Tell, ochind mărul
pe capul fiului — Un refuz ebraic — Fiul
mătuşii. 10. Fete puse pe furat.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:

De vânzare rochie de mireasă, fru*
moasă, fără mâneci, albă, mărimea
Judecătorul întreabă martorul la
46, voalul inclus, purtată o singură proces:
dată, din greşeală!
- La ce distanţă v-aţi aflat de locul
accidentului?
*
- La 6 metri şi 75 de centimetri.
Poliţistul către blondă:
- Şi cum de ştiţi aşa de exact?
– Domnişoară, aţi întrecut orice
- Când am văzut accidentul, mimăsură, în această săptămână aţi loam dat seama pe loc că voi fi întrevit deja al cincelea pieton!
bat la proces de vreun tâmpit şi am
– Şi, câţi am voie?
măsurat...
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Integramă: b, n, cubic, moto, zbura, arac, cc, ta, c,
u, ea, zdranc, gala, auriu, legenda, l, nas, da, top, u,
ivi, visa, ns, echi, tb, postavuri, port, rasol, iterativa.
Pag. 36: deformabil, inscaunati, ao, asi, sal, pra,
fad, ri, omisa, arap, ziditor, su, itan, pas, t, ta, elabora, italic, rin, vecinatate.
Pag. 37: a) paramaribo, acumulator, romantioşi,
amintit, to, sona, taran, eda, au, an, la, abdicat, ebar,
ilara, niciuna, ir, altimetrie. b) parfumerie, apartament, rima, ri, ce, ts, nr, toar, i, acaret, n, cupizi,
eti, uro, apelat, lila, amica, atomi, itit, regenerate.
c) cinemateca, enumerabil, limitare, t, imera, anca,
bir, lan, rr, atomizare, tatici, ota, abate, amic, rita,
plana, ila, blanar. d) clarificat, rafinatori, i, eve,
epic, turele, ida, inar, total, citadela, o, ac, nord,
as, bav, rn, avi, itari, stat, legitimati.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
1. Sancționată.
1
L
2. Dezrobitor.
3. Rimă neter- 2
E
minată! ― MaD
mifer carnivor 3
din familia 4
A
mustelidelor,
de mărimea 5
unei pisici, cu
6
corpul lung și
subțire, cu pi- 7
cioare scurte
O
(plur.). 4. A 8
reproduce ― 9
R
Încheie o ruT
găciune. 5. Se 10
zice că ― Arbori riverani. 6. Subdiviziuni organizatorice din cadrul
forțelor armate ― Deliciu canin. 7. Roman istoric ― Replică
finală! 8. Centru motor! ― Locul de sacrificare a animalelor destinate consumului. 9. Fond de sponsorizare! ― Artizanii pământului. 10. În plin onirism! ― Răcoare (fig.).
VERTICAL: 1. Amenințători. 2. Care te scoate afară din
joc. 3. Ucigași. 4. Ba din contra! ― Părinți. 5. Soția lui
Tindar, regele Spartei ― … Lugojana, operetă de Filaret
Barbu. 6. Liric în esență! ― Cal dobrogean ― Margine de
pălărie. 7. Dulciuri. 8. Subdiviziune a moleculei (plur.) ― A
treia roată la motocicletă. 9. Oraș în NV Italiei ― Renumită
școală de meserii în Israel. 10. Pădurice de arini (pl.).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ORIZONTAL:
1. Plănuit. 2. Li1
bertate de alegere (fig.). 3. In2
stigare ― Alumi3
niu. 4. Populație
care trăiește în
4
partea de sud
5
a Sudanului,
Uganda, Congo,
6
Tanzania, Kenia ― Conținutul
7
unei tablete! 5.
8
Orgolii ― Nu e
cald deloc. 6.
9
Sensibili (fig.)
10
― Pricini. 7. În
centru la Bicaz!
― Locuitor al Siriei. 8. Trăsură închisă, cu patru roți ― Cai
dobrogeni. 9. Utilizate în fracturi ― Marfă depozitată. 10.
Plată la urmă! ― Impresionare.
VERTICAL: 1. Prevăzut. 2. Lege aprobată de organul suprem al statului. 3. Verificarea gradării unui instrument
de măsură prin comparare cu etalonul oficial acceptat. 4.
Păroși ― Dânsele. 5. Secret feminin ― Dans ritmic sincopat efectuat cu vârful și tocul pantofilor. 6. Tari ― Sigla
organului de spionaj american. 7. Zile romane ― Sursă luminoasă pe mare ― Scut! 8. Cutie! ― Audiție radiofonică
perturbată. 9. Organ al organismului animal constituit din
organele de simț, căi de transmisie și centri cerebrali. 10.
Avantajate de ecranul televizorului. 
DICȚIONAR: BLE, ICA, CIA.
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ORIZONTAL: 1)
Planeta Venus şi
1
alte stele strălucitoare. 2) A face 2
o alianţă - Stea a
teatrului de revistă 3
interbelic (Constan- 4 A V E N A
tin). 3) Paradă a
stelelor iarna (pl.) 5
- Corp de legi! 4)
Prăbuşire carstică 6
- Tip de stea, va- 7
O
riabilă. 5) Fiecare
S
dintre cele două 8
jumătăţi ale sferei 9
A
cereşti. 6) Verbul
C
agricultorului - O 10
stea din est! - Astronom mexican, descoperitorul unei noi categorii de galaxii, îl
găsești în barou. 7) Tunse! - Călător printre stele. 8) Grupare
stelară celebră - Avanpremieră a apariţiei stelelor (pl.). 9) Corp
ceresc (dim.) - Nucleu de neon! 10) Acide - O mare de stele.
VERTICAL: 1) Regină printre stele - A se lega sufleteşte. 2)
Cosmosul plin de stele - Petece! 3) Are stelele ei adorate de fani
- Estrada stelelor. 4) Localitate în Pakistan -... Lactee, formată
din miliarde de stele. 5) Îndărătnice (fig.) - În grup! 6) Steaua
litoralului - Coada unei stele - În stoc! 7) Arbore de luncă - Organizaţia Statelor Americe Centrale (abr.). 8) Soare egiptean
- Programe şcolare. 9) Exigent - Vreme ploioasă. 10) Regina stelelor din constelaţia Lira - Constelaţie între emisfera boreală şi
cea australă, situată deasupra ecuatorului formată din 7 stele.
DICŢIONAR: ARA, SNI, ANINE.

ORIZONTAL: 1. A
1
da peste
ceva — Po2
lul negativ
3
al unei pile.
2. Ezitatori.
4
3. A şti (od.)
— A răsfăţa.
5
4. Lucrează
6
V
la sondă
7
G A D I N E (pl.) — Mic
tovarăş. 5.
8
A R L E S
Lopăţică de
curăţat plu9
E
gul — Tere!
— Simbolul
U
10
molibdenului. 6. A impune o idee — În josul unei ape 7. Fiice
de bumbac — Animale sălbatice. 8. Literă grecească în
România — Oraş în Franţa. 9. Teren cu canale pentru
apă — Răsărit. 10. Imprimate.
VERTICAL: 1. Care şi-a făcut gospodăria lui. 2. Fac
vârfuri de creioane 3. Din neamul sciţilor (f.) — Tip fără
cap! 4. Cămăşi înflorate — Document — Ofiţer turc. 5.
Zeu casnic la Romani — Ţine de agricultură. 6. Trecut
prin greutăţile vieţii — Ia altitudine! 7. Armăsari — A
da jos părul. 8. Prost — Localitate în România 9. Cioban
bogat în turme — Secure! 10. Sunt ai dracului!
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Colecția DAVID GROSSMAN

Fundaţia pentru promovarea şi dezvoltarea iudaismului
român organizează Comemorarea anuală a regretatului

Rabin PINHAS ELIAHU WASSERMAN (ztl)
Fost rabin şi păstor spiritual
al evreilor din Dorohoi şi
împrejurimi, timp de 50 de ani.
La împlinirea a 23 ani de la încetarea sa
din viaţă. Comemorarea va avea loc luni,
16 Tevet 5780, 13/01/2020, orele 13:30, la
cimitirul Har Hamenuhot (parcela Tamir),
din Ghivat Shaul, Ierusalim.
Cunoscuţii regretatului rabin z.l. sunt invitaţi să participe.
Mormântul rabinului z.l., a devenit în ultimul timp un centru
de pelerinaj pentru multe dintre comunitățile din toată țara.
Locul este vizitat și de turiștii din România, care se roagă
la mormântul rabinului, pentru succes în acțiunile lor.

Colecția AMOS OZ

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 26.12.2019
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3,44

3,51

1 euro

3,83

3,90

1 liră
sterlină
1 leu
românesc

4,49

4,58

0,81

0,83

Volume best-seller

PROGNOZA METEO
26-28 decembrie
Zonă

joi,
26 dec.

vineri,
27 dec.

sâmbătă,
28 dec.

Haifa

17°

15°

15°

Nazareth

14°

14°

16°

Tveria

18°

18°

20°

Tel Aviv

17°

17°

19°

Ierusalim

12°

12°

14°

Eilat

20°

20°

23°

* valorile reprezintă media zilei

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

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

Peste 50 de programe românești

0524-716004

RAFI: 0509-656.634
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Semnalăm apariția la Editura Familia a celui de-al doilea
volum al antologiei „Rendez-vous cu teatrul” semnat de
talentata și binecunoscuta în Israel și în România, prozatoarea și jurnalista-critic de
teatru, Magdalena
Magdalena Brătescu
Brătescu.
Volumul cuprinde cronicile
dramatice semnate de autoare
în perioada 20172019 în „Gazeta
Românească”, pagina 30, la rubrica
săptămânală mult
vol. II
apreciată de cititori „Din fotoliul
spectatorului”.
În afară de recenziile spectacolelor de teatru
Editura Familia 2019
și Operă din toate
teatrele israeliene,
antologia cuprinde și un amplu capitol dedicat scenelor
bucureștene.

ASOCIAȚIA SCR
LIMBĂ ROMÂ IITORILOR ISRAELIENI DE
INTERNAȚION NĂ A PARTICIPAT LA TÂRGU
L
AL DE CARTE
DE LA IERUSA
LIM

iei
Revista Asociaţ

elieni de
Scriitorilor Isra
Tel Aviv

- Nr. 5/2017

iei Scriitorilor

Serie Nouă -

Israelieni de

Tel Aviv - Nr.

Glasul roţilor de tren

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

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

LUNI, la chioșcuri - nr. 2761 al

Revistei Familiei!

Limbă Română

4/2015

ciaţiei Scriitor

ilor Israelie

Nouă realizat de Beatrice
Serie
Bernath

Limbă Română

Revista Asociaţ

5 - Revista Aso

I

IZVOARE

IZVOARE

IZVOARE nr.

OR ISRAELIEN

MÂNĂ

A apărut cel mai recent volum al scriitoarei Francisca Stoleru

la Editura Familia

Magdalena Brătescu  Rendez-vous cu teatrul israelian (II)

ditor

NOU!

NOU

Română
ni de Limbă

vous
e pe
spre
onal,
ână”.
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șekeli

Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română
lansează o cerere de ofertă pentru editarea și
tipărirea revistei „Izvoare”.
Societățile 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 tel. 0524-716004

Citiți în revista dvs. preferată:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Revista

FAMILIEI

MAGAZIN SĂPTĂMÂNAL ● Director fondator: I. Aurescu

22 ŞEKELI

În magazinele unde nu se
percepe I.V.S. revista costă
18.80 şekeli

Anul 52 - NR. 2761

30.12.2019

Edy Grossman: Știri pe scurt
Tâlharul păcălit
Faţă în faţă…
Muşcătura
Mai tare decât moartea
A primit acordul reginei
O nouă lecţie de stil
Infamia
Pentru încheierea unui
abonament puteți suna la:
Povestea actorului de Oscar
0524.716.004
Hugh Grant: „Sunt prea bătrân
şi urât pentru comedii romantice”
Și-a lansat propria colecţie de bijuterii
Soţul îşi recunoaşte tardiv greşeala...
William și Kate, șoferi pentru cei trei copii
Cea mai elegantă regină din lume
Felix Aderca - un reprezentant important al
modernismului literar românesc
Rețete: Ton fript cu coriandru şi busuioc proaspăt /
Plăcintă cu dovleac / Prăjitură cu mere rase
Sănătate: Râdeţi din toată inima!

•
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