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Piaţă veche de 2000 ani

În acest sit au fost descoperite şi zeci 
de greutăţi pentru cântar din piatră, 

cu prilejul excavaţiilor realizate în Par-
cul Arheologic din Cetatea lui David, în 
Ierusalimul de Est, în teritoriile palesti-
niene, potrivit unui comunicat oficial al 
Autorităţii pentru Antichităţi din Israel 
(IAA).

Experţii sunt de părere că aici se gă-

seau birourile inspectorului însăr-
cinat cu supravegherea greutăţilor 
folosite la cântar precum şi a pieţei 
care „a servit ca punct central al 
comerţului” în zonă.

Aici se găsea aşa-numita Cale a Pe-
lerinilor evrei care pornea de la Bazinul 
din Siloam până la Muntele Templu-
lui (denumirea ebraică a Esplanadei 

Moscheilor).
Comercianţii puteau astfel calibra 

instrumentele de măsurare folosind un 
standard uniform.

Descoperirea la Ierusalim a unei mese cântar din secolul I î.e.n. 
folosită pentru cântărirea vinului sau a uleiului oferă indicii că 
aici ar fi putut exista în urmă cu peste 2000 de ani o piaţă din 
care se aprovizionau pelerinii în drumul spre al Doilea Templu

Noul director Cellcom

Contracandidaţii săi la această funcţie au 
fost vicepreşedintele de vânzări şi service 
al Cellcom, Amos Maor şi CFO Cellcom, 

Shlomi Fruhling.
Nimeni nu s-a aşteptat ca Gabbay, care în trecut 

a fost CEO-ul companiei israeliene de telecomuni-
caţii Bezeq şi Bezeq International să fie de acord să 
revină în lumea afacerilor şi să accepte funcţia de 
director executiv al unei companii de telecomuni-
caţii, după perioada sa de preşedenţie a Partidului 
Muncii.

Se preconizează 
că Gabbay va prelua 
postul de la Cell-
com pe 19 ianuarie, 
înlocuindu-l pe Nir 
Sztern, care a fost 
numit CEO al com-
paniei Paz Oil.

Preşedintele Cell-
com, Ami Erel a de-
clarat: „Sunt încre-
zător că Dl. Gabbay cu excelenta sa înţelegere a 
pieţei de telecomunicaţii şi calităţilor de lider e 
omul potrivit la momentul potrivit pentru con-
ducerea firmei Cellcom Israel, executarea planului 
său de restructurare şi readucerea companiei pe 
profitabilitate. 

Consiliul director al firmei Cellcom Israel 
Ltd. a anunţat numirea lui Avi Gabbay în 

funcţia de director al companiei

Avans de 6 locuri pentru 
Alb-Albaștri

Av a n s u l 
de şase 
locuri a 

depăşit cu două 
locuri rezultatul 
sondajului rea-
lizat de acelaşi 
institut pe 20 
decembrie care 
anticipa că Alb-
Albaştrii ar obţi-
ne 38 mandate, iar Likud 34.

Noul studiu a prevăzut că Lista Unită ar obţine 13 locuri, câte 8 
pentru Şas şi Israel Beitenu, câte 7 pentru Iudaismul Unit pentru 
Tora şi Uniunea Naţională – Bait Yehudi, 6 pentru Noua Dreaptă şi 
5 pentru Laburişti – Gesher. Meretz nu ar trece pragul.

Întrebaţi cine ar fi cel mai potrivit pentru funcţia de premier, 41% 
dintre respondenţi au răspuns că Netanyahu, 40% l-au preferat pe 
liderul Alb-Albaştrilor Benny Gantz, iar 19% au spus că nu ştiu. Son-
dajul a mai arătat că 47% din populaţie se opune acordării imunităţii 
parlamentare lui Netanyahu, 35% o susţin, iar 18% nu au avut nici 
o opinie pe această temă. 

În rândul votanţilor Likud, 77% susţin imunitatea şi doar 6% sunt 
împotrivă. Conform sondajelor de pe Canalele 12 şi 13 şi Kan, Alb-
Albaştrii se bucură de un avans de două locuri faţă de Likud.

Potrivit unui sondaj de opinie realizat zilele trecute de 
Panels Research pentru ziarul Jerusalem Post şi ziarul 
în ebraică Ma’ariv, dacă alegerile programate pentru 2 

martie ar fi organizate acum Alb-Albaştrii ar învinge Likud 
cu 36 locuri faţă de 30
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Ioana TOFF

Imunitatea  
lui Netanyahu

Primul ministru Benjamin Netanya-
hu a cerut Knesset-ului să-i acorde 
imunitate de sub urmărire penală în 

cele trei cazuri de corupţie deschise împo-
triva lui. Parlamentarii israelieni se bucură 
de imunitate la urmărirea penală pentru a 
li se permite să îşi îndeplinească îndatori-
rile fără teama de amestec nejustificat sau 
hărţuire din partea Guvernului. În trecut, 
imunitatea pentru membrii parlamentului 
a fost justificată de faptul că persoane cu 
funcţii executive puternice i-au hărţuit pe 
reprezentanţii aleşi ai cetăţenilor, în încer-
carea de a-i împiedica să îşi îndeplinească 
slujba. Imunitatea nu este ceva automat 
împotriva urmăririi penale, ea se acordă în 
concordanţă cu statul de drept şi principiul 
egalităţii în faţa legii. Ea transmite mesajul 
că funcţionarii aleşi nu pot fi inculpaţi pe 
motive politice.

După ce procurorul general trimite 
rechizitoriul acuzării unui parlamentar 
preşedintelui Knessetului, parlamentarul 
are 30 de zile în care să solicite să îi acorde 
imunitatea. Când o astfel de solicitare este 
înaintată, Comitetul Camerei Knesset tre-
buie să o analizeze cât mai curând posibil. 
După ce aude argumentele prezentate de 
parlamentar pe de o parte şi de procurorul 
general de cealaltă parte, Comitetul Came-
rei trebuie să voteze imunitatea. Decizia 
trebuie ratificată de plenul parlamentar. 

De ce premierul a solicitat imunitate 
dacă ştie că nu există un Comitet al Ca-
merei care să ia în considerare cererea sa?

Cererea de imunitate poate duce la 
întârzierea procesului penal împotriva 
lui Netanyahu. Fără o astfel de cerere, re-
chizitoriul împotriva lui poate fi înaintat 
instanţelor de judecată imediat. O cerere 
de imunitate trebuie să fie ascultată de Co-
mitetul Camerei Knessetului dar, având în 
vedere faptul că deocamdată nu avem un 
Knesset, problema va rămâne în suspensie 
până după următoarele alegeri generale.

Orice decizie poate fi atacată la Înalta 
Curte de Justiţie, procedură care poate 

amâna depunerea rechizitoriului timp de 
câteva luni. Pe scurt, mişcarea premierului 
este o tactică legală de a bloca, cel puţin 
temporar, pericolul de a se confrunta cu 
un proces.

Până acum nici un ministru nu a pri-
mit imunitate, deoarece legea a fost mo-
dificată în 2005, şi este mult mai restric-
tivă. S-ar putea ca nici Netanyahu să nu 
primească imunitate, întrucât este acuzat 
de infracţiuni grave.

Deocamdată, nu se pot face speculaţii 
decât despre motivele avocaţilor primului 
ministru pentru cererea sa de imunitate. 
Dar putem observa deja că circumstanţele 
actuale nu corespund în mod clar niciunui 
criteriu specificat în lege. În primul rând, 
nu există nicio legătură clară între acuzaţiile 
formulate împotriva sa şi atribuţiile sale 
parlamentare. Rechizitoriul se concen-
trează în principal pe acţiuni care vizează 
obţinerea de beneficii personale sau care 
se abat în mod clar de la comportamentul 
aşteptat de la un reprezentant al publicului.

Având în vedere natura acuzaţiilor şi în 
special faptul că acestea se referă la forme 
grave de corupţie, este foarte dificil să se 
pretindă că acestea sunt atacuri politice şi 
că începerea unui proces ar constitui o lo-
vitură serioasă pentru interesul public. 

Pentru Netanyahu urmează o luptă 
grea în justiţie, el şi-a angajat cei mai buni 
avocaţi şi este convins că nevinovăţia lui 
va fi dovedită. Întrebarea este când şi dacă 
ţara va avea de suferit cu un prim ministru 
care trebuie să facă faţă unor procese foarte 
dificile.
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Orientul Mijlociu  
în pragul unui război

Preşedintele american Donald 
Trump a ordonat uciderea gene-
ralului iranian Soleimani, decizie 

prin care riscă o explozie necontrolată a 
violenţelor în Orientul Mijlociu şi care 
slăbeşte forţele democratice din Iran şi 
din regiune.

După lichidarea generalului irani-
an de rang înalt Qassem Soleimani la 
Bagdad, într-un atac-surpriză executat 
de armata SUA, toate semnele indică o 
agravare suplimentară a situaţiei. Regi-
mul de la Teheran şi aliaţii săi au jurat 
deja răzbunare şi există temerea unor noi 
acţiuni violente. Astfel, situaţia ar putea 
scăpa de sub control foarte rapid.

Principalii aliaţi ai SUA din zonă, Is-
raelul, Arabia Saudită, Libanul dar mai 
ales Irakul ar putea resimţi repercusiuni 
grave. Începând cu atacuri sângeroase 
asupra civililor sau instituţiilor statu-
lui, atacuri asupra unor nave petrolie-
re sau conducte de petrol şi culminând 
cu rachete lansate asupra aliaţilor SUA. 
Nimic nu poate fi exclus fiindcă Tehe-
ranul nu poate interpreta uciderea lui 
Soleimani decât ca pe un act de umilire 
şi, în fapt, ca pe o declaraţie de război. 
Iranul aproape că nu-şi poate permite să 
nu riposteze, măcar din raţiuni de poli-
tică internă.

Republica Islamică poate în context 
să treacă la acţiuni militare, dar nu este 
obligatoriu. Graţie şi activităţilor foarte 
eficiente ale lui Suleimani din ultimii 

ani, militare şi specifice servi-
ciilor secrete, ţara dispune de o 
reţea extrem de funcţională de 
trupe auxiliare înarmate până 
în dinţi în întreaga regiune. Este 
vorba de miliţiile pro-iranie-
ne din Irak şi Siria, de miliţiile 
Hezbollah din Liban şi de rebe-
lii Huthi din Yemen. Aceştia din 
urmă se confruntă de câţiva ani 
în mod direct cu Arabia Saudi-
tă, rivalul Teheranului, şi sunt 
un adversar declarat al Israelului.

O greșeală politică
O dată cu Soleimani a fost 

eliminat creierul operativ al po-
liticii expansioniste şi de putere a Ira-
nului în regiune. E chiar de mirare că 
regimul de la Teheran nu a fost capabil 
să-şi protejeze cel mai important general 
care desfăşura operaţiuni în străinătate 
de un astfel de atac. Dar nici în Orien-
tul Apropiat şi Mijlociu nu este nimeni 
de neînlocuit, nici măcar Qassem Solei-
mani, comandantul redutabilelor brigăzi 
al-Quds. Iar reţeaua organizată de el, 
compusă din miliţii fidele Iranului, va 
rămâne şi fără el eficientă şi periculoasă 
iar un succesor al generalului ucis a fost 
deja numit în funcţie.

Soleimani a avut, indiscutabil, merite 
în combaterea militară a Statului Islamic 
(SI) în Irak şi Siria. Dar a fost unealta 
unui regim care sprijină teroarea şi vio-

lenţa. Nu există motiv pentru a avea milă 
de un astfel de om. Însă uciderea sa a 
fost o greşeală politică. Donald Trump, 
în calitate de preşedinte al SUA şi co-
mandant suprem al armatei americane, 
împinge o regiune întreagă în primejdie 
de război, deşi a început de fapt să-şi re-
tragă trupele din acea zonă.

Mai mult decât atât, Trump riscă 
un efect de solidarizare anti-americană 
şi anti-occidentală la scara întregii regi-
uni. Acest efect ameninţă să dea o lovi-
tură de graţie şi mişcărilor democratice 
de protest din Irak, Liban şi chiar din 
Iran, fiindcă toate aceste proteste s-au 
îndreptat, direct sau indirect, şi împo-
triva regimului de la Teheran. 

Dacă lucrurile vor lua o astfel de 
întorsătură, putem spune că tocmai 
Trump a lucrat nemijlocit în interesul 
Iranului.

Chiar dacă primul ministru Ben-
jamin Netanyahu a transmis că Israe-
lul susţine 100% decizia preşedintelui 
american, ţara noastră este în alertă 
maximă.  Către noi se îndreaptă furia 
iraniană, steagurile alb albastre au fost 
arse de cetăţenii iranieni furioşi şi ne 
putem aştepta la atacuri dintre cele mai 
surprinzătoare.



  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  66 Joi ,  9  ianuarie  2020Joi ,  9  ianuarie  2020

Atac cu pietre

Printre răniţi se numără o fată 
care a fost lovită la faţă şi şoferul 
autobuzului care a fost rănit în 

partea inferioră a corpului. Răniţii nu 
au avut nevoie de transport la spital. 
Acesta a fost al treilea caz dintr-o sin-
gură zi, de aruncare cu pietre înspre 
vehiculele israeliene pe şoseaua 55. În 
ambele cazuri anterioare, nu au fost 
înregistrate victime.

Forţele Tzahal au efectuat percheziţii 
pentru localizarea atacatorilor.

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA INTIFADA

Acuză Autoritatea Palestiniană

Dumin i că 
gruparea 
t e r o r i s -

tă a declarat că a 
reţinut persoanele 
răspunzătoare pen-
tru colaborarea cu 
Israelul  care a dus 
la lichidarea lui 
al-Ata. 

Baha Abu al-
Ata, unul din cei 
doi comandanţi de rang înalt ai Jihadu-
lui Islamic din Gaza a fost responsabil 
cu amenajarea artileriei proiectate de 
Iranieni în Fâşie şi supervizarea a nu-
meroase atacuri împotriva ţintelor civile 
israeliene.

El a fost lichidat în urma unui atac 
precis lansat de Forţele Aeriene Israeli-
ene pe 12 noiembrie. Jihadul Islamic a 

ripostat cu atacuri 
masive ale artile-
riei asupra Israe-
lului, paralizând 
efectiv sudul ţării 
timp de două zile. 
Potrivit Hamas, 
Israelul a primit 
informaţii despre 
poziţia al-Ata de la 
membrii unei echi-
pe a Serviciului Se-

cret General al AP din oraşul Ramallah, 
Cisiordania.

Filmul publicat de Hamas pretinde de 
asemenea că-i prezintă pe membrii echi-
pei secrete AP mărturisind colaborarea 
cu serviciul de securitate Shabak din Is-
rael, dar cum vocile şi feţele acestora sunt 
mascate, autenticitatea confesiunilor e 
greu de stabilit.

A 55-a aniversare

Înfiinţată de Yasser Arafat 
în 1965, Fatah conduce 

de zeci de ani lupta arma-
tă împotriva Israelului ca 
o componentă principală a 
Organizaţiei pentru Elibe-
rarea Palestinei. 

Popularitatea lui Abu Ma-
zen şi prin extensie a grupă-
rii Fatah a scăzut în ultimii 
ani din cauza eşecului de a 
obţine independenţa statu-
lui sau de a vindeca ruptura 
cu Hamas. Mulţi palestinieni 
acuză de asemenea Autorita-

tea Palestiniană condusă de 
Fatah de corupţie generaliza-
tă. OEP a recunoscut Israe-
lul la începutul anilor 1990, 
la demararea procesului de 
pace şi de atunci s-a dedicat 
soluţiei bistatale.

Fatah se întrece de mult 
cu gruparea teroristă Hamas 
pentru conducerea luptei 
naţionale palestiniene. În 
2007, cele două facţiuni s-au 
bătut în Gaza, Hamas ajun-
gând să preia violent fâşia de 
coastă. Numeroasele tentati-

ve de reconcilie-
re din ultimii 12 
ani au eşuat.

Procesul de 
pace cu Israelul a ajuns într-
un punct mort acum mai 
bine de un deceniu, Auto-
ritatea Palestiniană condusă 
de Fatah având control li-
mitat asupra Cisiordaniei şi 
speranţe reduse de obţinere 
a unui stat independent 
în viitorul apropiat. Isra-
elul conduce o parte din 
Cisiordaniaşi Ierusalimul 

de Est. Unii palestinieni do-
resc să formeze un stat viitor 
dar nu se poate ajunge la o 
înţelegere teritorială.

Premierul Benjamin Ne-
tanyahu a promis recent că 
va anexa părţi mari din Ci-
siordania, drept pentru care 
înfiinţarea unui stat palesti-
nian viabil va deveni practic 
imposibilă.

Sute de palestinieni au mărşăluit săptămâna trecută prin oraşul 
Ramala din Cisiordania pentru a marca a 55-a aniversare a 

mişcării Fatah conduse de preşedintele Abu Mazen

Hamas i-a acuzat pe ofiţerii serviciilor secrete ale Autorităţii 
Palestiniene că au ajutat luna trecută Israelul să-l ucidă pe 
comandantul radical al Jihadului Islamic, Baha Abu al-Ata,  
şi a publicat o înregistrare video cu atacul aerian asupra  

adăpostului din nordul Gazei unde acesta locuia împreună  
cu soţia sa în momentul lansării atacului

Luni seara, trei persoane au fost 
rănite uşor, când un grup de 

arabi au aruncat cu pietre într-un 
autobuz care circula lângă Kfar 

Azzon în Shomron

Baha Abu al-AtaBaha Abu al-Ata
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„Morcovul și băţul”

Șeful de Stat Major Tzahal, Aviv Kochavi, a făcut 
luni un anunţ dramatic în care a declarat că sus-
ţine planul menit să uşureze situaţia cetăţenilor 

din Gaza ca răspuns la acalmia din sudul Israelului. 
Graţie planului considerat de Kochavi o „politică 

de guvernare”, mii de cetăţeni din Gaza ar putea 
intra în Israel în scopul angajării. E un plan revo-
luţionar, dat fiind că abordează un subiect conside-
rat tabu în Israel după blocarea porţilor către Gaza 
acum 13 ani.

Aducerea mun-
citorilor din Gaza 
pe teritoriul isra-
elian e o măsură 
aprobată public de 
Tzahal şi care are 
potenţial de a fi 
avizată de noul Ministru al Apărării, Naftali Bennett, 
care tinde să adopte metoda clasică a „morcovului 
şi băţului” ce a fost testată cu succes acum patru 
ani, reuşind prevenirea celei de-a treia Intifade. Prin 
această metodă, populaţia din Gaza va beneficia de 
sprijin civil şi economic cât timp se menţine liniştea 
în regiune, dar dacă Hamas instigă din orice motiv 
la comiterea unui atac asupra teritoriului israelian, 
populaţia din Gaza va fi cea care va plăti un preţ 
mare, extrem de sever şi lipsit de compromisuri.

Tristeţe în Gaza

Liderii grupului Hamas şi a fracţiunii Jihadul Islamic Palestini-
an, ambii susţinuţi de Iran, s-au alăturat doliului într-un cort 
ridicat în onoarea lui Soleimani, în inima oraşului Gaza. Dra-

pelele Statelor Unite şi Israelului au fost aşezate pe pământ pentru 
ca vizitatorii să păşească pe ele pe măsură ce intrau în cort unde se 
plecau în faţa fotografiilor şi picturilor înfăţişându-l pe Soleimani. 
Steagurile au fost apoi incendiate.

„Suntem fideli celor care au sprijinit rezistenţa şi Palestina şi con-
siderăm administraţia americană şi ocupaţia sionistă pe deplin res-
ponsabile pentru consecinţele acestei crime deplorabile”, a declarat 
Ismail Radwan, un oficial Hamas.

Hamas - care se bucură de mult timp de sprijinul financiar şi 
militar al Teheranului - a condamnat vineri uciderea lui Soleimani 
şi a trimis „cele mai dragi condoleanţe” în Iran.

Sute de palestinieni din Fâşia Gaza au jelit sâmbătă 
moartea comandantului Gărzii Revoluţionare Iraniene, 

Qassem Soleimani, ucis de un atac aerian american din Irak

Furia lui Abu Mazen

Potrivit ştirii, „ministrul AP pen-
tru afaceri civile”, Hussain Al-
Sheikh, a cerut marţi o întreve-

dere urgentă cu Ministrul de Finanţe 
Moshe Kahlon, declarând că trebuie 
să-i transmită un mesaj din partea lui 
Mazen. 

Întrevederea a avut loc în aceeaşi zi.
Oficialii israelieni au declarat că 

Al-Sheikh i-a spus lui Kahlon că AP 
tratează cât se poate de serios decizia 
Israelului de a deduce veniturile din 
impozite palestiniene. 

Al-Sheikh i-ar fi spus lui Kahlon, 
„Urmăriţi o înţelegere cu Hamas dar 
totodată aplicaţi mai multe sancţiuni 

Autorităţii Palestiniene.”
Oficialul AP i-a spus lui Kahlon că 

AP e împotriva violenţei dar decizia is-
raeliană „a stârnit emoţii” iar situaţia 
din zonele Yehuda şi Shomron adminis-
trate de AP „e pe punctul de a exploda”.

Kahlon a transmis pe scurt mesajul 
lui Abu Mazen premierului Netanyahu 
şi cabinetului de securitate.

Preşedintele Autorităţii Palestiniene (AP), Abu Mazen, a transmis 
printr-un reprezentant un mesaj puternic premierului Benjamin 
Netanyahu după ce cabinetul israelian a decis deducerea a 149 

milioane şekeli din veniturile fiscale AP în condiţiile în care Israelul 
face presiuni pentru a ajunge la o înţelegere cu Hamas în Gaza

Tzahal îndeamnă cetăţenii din Gaza să vină 
la muncă în Israel
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Acad. prof. dr. Jean ASKENASY

Tableta zilei
Ignorarea ignoranţei

În tableta „Lupta contra ignoranţei” 
am descris procesul înnăscut, mo-
torul învăţăturii prin care creierul 

îşi construieşte „cunoaşterea”. Acest 
proces are loc în creierele conştiente 
de ignoranţa lor. Există însă creiere 
care-şi ignoră ignoranţa, sau conştiinţa 
ignoranţei şi incompetenţei este ab-
sentă, fenomen denumit „efectul 
Dunning-Kruger”. 

În anul 1995 un infractor a spart în 
plină zi o bancă, fără să poarte mască 
şi fără nici o altă măsură de precauţie, 
de parcă o făcea ostentativ. Bineînţeles a fost prins, oprit din 
acţiunea sa, dar declaraţia lui a fost „stupefiantă”, a mărturisit 
că îşi dăduse cu suc de lămâie pe faţă şi era convins că, în felul 
acesta, a devenit invizibil pentru camerele de supraveghere. 

David Dunning, profesor la Universitatea Michigan, şi 
Justin Kruger, specialist în psihologia socială, de la School of 
Commerce, a Universităţii din New York, cercetau ignoranţa 
şi incompetenţa sportivilor şi şoferilor, dar nu ale infracto-
rilor. Ei aveau formulată ipoteza prin care explicau aceste 
acte sociale, aparent ciudate, pentru un creier normativ şi 
anume: persoanele ignorante tind să îşi supraestimeze nivelul 
de competenţă. 

Profesorul Dunning şi grupa de cercetători au elaborat 
un proiect care a impus întâi colectarea tuturor studiilor 
existente pe această tema. Astfel au descoperit că fenomenul 
fusese descris din antichitate de Aristotel, care era convins că 
„ignorantul afirmă, savantul se îndoieşte, iar înţeleptul reflec-
tează”. Confucius considera că „adevărata cunoaştere este a-ţi 
şti dimensiunea ignoranţei” iar Charles Darwin, în secolul al 
XIX-lea, remarca dezamăgit că „ignoranţa generează mai des 
încredere decât cunoştinţele”. Charles Bukowski, susţinea că 
„problema acestei lumi este că oamenii inteligenţi sunt plini 
de îndoieli, în timp ce cei mai proşti sunt plini de încredere, 
în toate împrejurările”.

Şi astfel a luat naştere ipoteza: efectul Dunning-Kruger – 
„ignoranţii şi incompetenţii nu numai se supraapreciază dar 
se fac promovaţi”. Efectul de supraîncredere/supraapreciere, 
o eroare de autoevaluare, face ca persoanele ignorante, incom-
petente să îşi aprecieze nivelul de inteligenţă, de cunoaştere 
şi de competenţă ca fiind cu mult mai ridicat decât în reali-
tate. Pentru a verifica această ipoteză s-au efectuat studii. Un 
grup de studenţi la psihologie, de la Universitatea Cornell, 
au efectuat teste de autoevaluare în domeniul logicii şi al 

raţionamentului, teste de gramatică şi în privinţa umorului. 
După testare, i s-a cerut fiecărui student să îşi autoevalueze 
locul în raport cu ceilalţi şi s-a ajuns la concluzia că cei com-
petenţi au făcut o estimare corectă, unii dintre ei chiar sube-
valuându-se, iar cei mai puţin competenţi s-au supraevaluat. 
Un alt experiment s-a făcut pe 30.000 de angajaţi, cărora li 
s-au adresat diverse întrebări, ultima dintre ele fiind formu-

lată astfel: „Ştiu dacă performanţa mea 
este ceea ce trebuie să fie?”. Rezultatul 
a fost că numai 29% au răspuns că ştiu 
întotdeauna care trebuie să fie compe-
tenţa lor, ceilalţi declarând că ştiu nu-
mai uneori sau deloc.

Tendinţa de a-ţi omite ignoranţa şi 
incompetenţa apare într-un procent de 
25% din populaţie. Efectul Dunning-
Kruger este extrem de vizibil în viaţa 
politică, în care multe persoane incom-
petente îşi supraapreciază competente-
le, ocupând poziţii şi funcţii care dău-

nează statului respectiv. Un jurnalist de la revista Le Monde, 
vorbeşte despre tipologia hiper-hiper-incompetenţilor în po-
litică. „Inflaţia legislativă” care are loc în diverse parlamente 
este expresia incompetenţei şi a incapacităţii de recunoaştere 
a acestui fapt. Erorile de autoapreciere, fac ca binele popo-
rului în minţile ignoranţilor să fie dăunător. În celebrul co-
tidian britanic, The Times, în articolul „De ce votăm (încă) 
incompetenţi?” răspunsul este: „Pentru că incompetenţa dă 
încredere prin forţa ei convingătoare. A fi inteligent poate 
crea impresia de ezitare, ceea ce riscă să nu convingă electorii”.

Ignorantul nu este dăunător datorită incompetenţei lui, 
ci datorită puterii de convingere cu care-şi susţine ignoranţa. 
Ca un corolar trebuie amintit dr. Laurence J. Peter, autorul 
cărţii de umor „Principiul Peter”, care a stârnit un asemenea 
efect încât a devenit după studii ample, un principiu cu o va-
loare ştiinţifică inechivocă. Principiul Peter se exprimă prin 2 
propoziţiuni: „în orice ierarhie, fiecare angajat este promovat 
până la nivelul lui maxim de incompetenţă”; „pe termen lung, 
multe posturi vor fi ocupate de angajaţi incapabili să îşi asume 
responsabilităţi”. În continuare se constată că: 10% – angajaţi 
sunt foarte incompetenţi, 20% – angajaţi incompetenţi, 40% 
– angajaţi moderat competenţi, 20% – angajaţi competenţi, 
10% – angajaţi foarte competenţi.

În concluzie atât efectul Dunning-Kruger cât şi Principiul 
Peter sunt consecinţele incapacităţii de a se autoevalua corect, 
fapt care poate perturba relaţiile interumane şi sistemul de 
valori care guvernează o societate. O minte ignorantă este 
ca un vas umplut cu experienţe înşelătoare şi inutile care, 
din nefericire, la mulţi oameni, sunt echivalente cu adevăra-
ta cunoaştere. Efectul Dunning-Kruger are două consecinţe 
nefaste, posibilitatea de a vindeca această defecţiune cerebrală 
este problematică şi, în faţa legii, ca în cazul descris la început, 
„Ignoratio non excusa” ignoranţa nu absolvă de pedeapsă.
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Susţinere israeliană

Netanyahu a declarat duminică în faţa cabinetului 
său că Soleimani a „iniţiat, planificat şi efectuat 
multe atacuri teroriste” în Orientul Mijlociu şi 

nu numai. Israelul l-a acuzat de multă vreme pe Solei-
mani că este capul teroriştilor iranieni din regiune.

„Qassem Soleimani a provocat moartea a numeroşi 
cetăţeni americani şi a multor alţi inocenţi în ultimele de-
cenii până în prezent”, a spus Netanyahu. „Preşedintele 
Trump merită toată stima pentru a lua măsuri hotărâte, 
puternice şi rapide.”

Netanyahu a declarat că Israelul „stă pe deplin” alături 
de Statele Unite în campania actuală împotriva Iranului.
Netanyahu a fost printre cele mai puternice voci împotri-
va conducătorilor islamici iranieni în ultimii ani. Liderul 
nostru a militat puternic împotriva acordului nuclear 
semnat de puterile occidentale cu Teheranul în 2015.

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA COTIDIAN

Presiuni europene pentru alegeri

Uniunea Europeană a devenit 
principalul donator pentru 
Autoritatea Palestiniană după 

ce în 2018 şi la începutul anului 2019 
administraţia preşedintelui american 
Donald Trump, în trecut cel mai puter-
nic susţinător al palestinienilor, a sistat 
ajutoarele economice şi de securitate de 
sute de milioane de dolari.

„Europa transmite un mesaj foar-

te clar Autorităţii Palestiniene şi 
preşedintelui Abu Mazen că trebuie să 
aibă loc alegeri cât mai curând” a decla-
rat în condiţii de anonimitate o sursă 
europeană.

Autoritatea Palestiniană nu a mai 
organizat alegeri parlamentare sau 
prezidenţiale de mai bine de 15 ani.

Angela Merkel, Cancelarul german, 
i-a transmis personal lui Abu Mazen la o 

întâlnire din Berlin din luna august că ea 
crede că palestinienii trebuie să acţioneze 
prin organizarea de alegeri.

Uniunea Europeană face presiuni asupra conducerii palestiniene  
cu sediul în Ramallah să organizeze alegeri legislative şi  

prezidenţiale, în condiţiile în care UE este cel mai important  
susţinător financiar al Autorităţii Palestiniene

Ministru contestat

Litzman a fost Mi-
nistru Adjunct al 
Sănătăţii până de 

curând, datorită dorinţei 
partidului său de a evita 
să facă parte din guvern şi 
să împartă responsabilita-
tea pentru toate deciziile 
guvernului. Numirea sa a 
stârnit mânia comunităţii 
de evrei din Australia. Litz-
man a fost acuzat că împie-
dică extrădarea în Australia 

a unui presupus infractor sexual dat în urmărire.
Litzman a apărut târziu la şedinţa de guvern în care s-a dezbă-

tut numirea sa. La sfârşitul şedinţei, cabinetul lui Litzman a de-
clarat că numirea sa a fost urmarea evoluţiilor politice şi juridice. 

Comunitatea evreiască din Australia a răspuns rapid cu con-
sternare faţă de această desemnare: „Numirea lui Litzman: O 
palmă pe obrazul comunităţii evreieşti din Australia”

Preşedintele Federaţiei Sioniste din Australia, Jeremy Leibler 
a declarat într-o scrisoare deschisă: „Numirea lui Yaakov Litz-
man în funcţia de Ministru al Sănătăţii este o palmă pe obrazul 
comunităţii evreieşti australiene şi, cel mai şocant, o palmă dată 
supravieţuitorilor abuzului asupra Malkăi Leifer”. 

După cum ştiţi, poliţia israeliană a recomandat punerea sub 
acuzare a lui Litzman pentru mită, fraudă, influenţarea marto-
rilor şi abuz de încredere.

Guvernul israelian a aprobat săptămâna trecută 
numirea parlamentarului Yakov Litzman (Iudaismul 
Unit pentru Tora) în funcţia de Ministru al Sănătăţii

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că 
preşedintele Donald Trump este „demn de 

toată aprecierea” pentru că a ordonat uciderea 
generalului iranian Qassem Soleimani

Yakov Yakov 
LitzmanLitzman

Abu MazenAbu Mazen
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 Satelit de comunicaţii naţionale

El se va baza 
î n  l i n i i 
m a r i  p e 

tehnologia israeli-
ană şi va răspunde 
nevoilor de comu-
nicaţii prin satelit 
ale ţării timp de 
cincisprezece ani. 
Costul estimat al 
proiectului e de 190-200 milioane $ 
şi va fi suportat în principal de stat.

Conform acordului semnat de stat 
cu IAI, Dror 1, care va fi primul satelit 
dintr-o serie, va fi gata de lansare în 
următorii patru ani.

Prin acest acord se pune în aplicare 
decizia luată de guvern în 2018 de a 
promova o strategie pe termen lung 
referitoare la sateliţii de comunicaţii. 
Unul dintre aspectele care au condus la 
această decizie a fost păstrarea capabi-
lităţilor considerate vitale pentru ţară, 

precum şi men-
ţinerea indepen-
denţei în sateliţii 
de comunicaţii.

Ultimul sate-
lit de comunica-
ţii construit de 
IAI a fost Amos 
6, pentru Spa-
cecom Satellite 

Communications Ltd, dar a fost dis-
trus pe 1 septembrie 2016 când lansa-
torul pe care era montat a sărit în aer.

Satelitul Dror 1 va fi dezvoltat de 
Grupul SMS (Sisteme, Rachete & 
Spaţiu) din IAI, care răspunde printre 
altele de rachetele de apărare Săgeata 
2 şi 3 şi de racheta sol-aer Barak 8. 
„Suntem foarte bucuroşi să continuăm 
cu Dror 1, care e cel mai avansat sate-
lit de comunicaţii construit vreodată 
în Israel” a declarat Boaz Levy, şeful 
Grupului SMS.

Industria Aerospaţială Israeliană (IAI) va dezvolta şi construi 
satelitul de comunicaţii naţionale al ţării, care va fi denumit Dror 1

Populaţia ţării

Populaţia Israelului a crescut cu 
1,9% în ultimul an ajungând la 
9,14 milioane, potrivit rapoartelor 

Biroului Central de Statistică. 6,772 mi-
lioane (74%) de cetăţeni din Israel sunt 
evrei, 1,916 milioane (21%) arabi, iar re-
stul de 448.000 (5%) include imigranţi 
vorbitori de rusă care nu sunt evrei.

78% din creşterea populaţiei în 2019 
s-a datorat naşterilor şi 22% imigrării. În 
2019 în Israel s-au născut 177.000 copii 
şi au venit 34.000 imigranţi.

Populaţia Israelului a ajuns la 9,14 
milioane la începutul anului 2020

Salarii în ţara noastră

Venitul lunar mediu al angajatu-
lui unei firme noi din Israel e de 
aproximativ 20.000 de şekeli, 

dublu faţă de venitul mediu general din 
ţară, potrivit raportului menţionat. La 
firmele noi cu 21-50 angajaţi, venitul 
mediu e de circa 23.000 de şekeli, s-a 
menţionat în raport.

Şi situarea geografică face diferenţa. 
În Tel Aviv, angajaţii firmelor noi câs-
tigă în medie circa 23.000 de şekeli pe 
lună, pe când în Ierusalim ei trebuie 
să se mulţumească cu circa 17.000 de 
şekeli adică doar de 1,3 ori mai mult 
decât venitul lunar mediu general.

Raportul se bazează pe 
datele autorităţii fiscale şi ra-
poartele transmise agenţiei 
naţionale de securitate socială Bituah 
Leumi şi arată că în Israel între 2011 
şi 2018 au fost înfiinţate 5.313 firme 
noi, dar 2.387 din ele (45%) s-au în-
chis sau au îngheţat până în 2018.  În 
total, în 2018 în Israel au activat 4.363 
companii noi, o scădere de 6% faţă de 
2017 dar o creştere anuală totală de 5% 
după 2011. Companiile respective au 
avut 29.000 angajaţi în 2018, marcând 
o creştere anuală de 7% după 2011. 
73% din firmele noi şi 79% din posturi 

s-au concentrat în zona metropolitană a 
Tel Avivului, iar 64% din companii au 
activat în industria software.

Conform raportului, Autoritatea 
pentru Inovaţie Israeliană a acordat 
subvenţii pentru cercetare şi dezvoltare 
unui procent de 13% din companiile 
active în anii 2016-2018, cheltuind în 
total circa 491 milioane $ la cursurile de 
schimb actuale). Numai în 2018 autori-
tatea a dat circa 170 milioane $ în prin-
cipal firmelor noi de tehnică medicală.

Un raport publicat recent de Biroul Israelian Central de 
Statistică arată că angajaţii firmelor recent înfiinţate au un 

venit lunar mediu de circa 5.780 de dolari, angajaţii firmelor 
noi din Tel Aviv câştigând în medie cu aproximativ 1.550 de 

dolari mai mult decât omologii lor din Ierusalim
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Gaze israeliene în Europa

Prim-ministrul grec Kyriakos Mit-
sotakis, premierul israelian Ben-
jamin Netanyahu şi preşedintele 

cipriot Nikos Anastasiades au fost toţi 
prezenţi la ceremonia de semnare din 
capitala greacă.

Următorul pas este de a scoate la li-
citaţie proiectul astfel încât investitorii 
privaţi să poată dezvolta proiectele. Is-
raelul estimează că controversata con-
ductă de 2.000 de kilometri ar putea fi 
funcţională din 2025.

„Construim un pod cu care va fi 
adusă energie în Europa”, a declarat 
Mitsotakis, adăugând că conducta va 

contribui la stabilizarea regiunii şi 
va aduce mai multă prosperitate 
oamenilor.

Turcia a respins în repetate rân-
duri gazoductul EastMed, Ankara 
declarând că nu va permite proiec-
te de acest fel în estul Mediteranei fără 
participarea sau consimţământul său şi 
numind alianţa trilaterală o încercare de 
încercuire a ţării.

Din 2025, Israelul intenţionează 
să livreze gaze naturale în Europa prin 
acest gazoduct. Costurile s-ar putea ri-
dica la peste 6 miliarde de euro iar con-
ducta urmează să pornească din Israel 

spre Cipru, iar de acolo către Creta şi 
apoi spre Grecia continentală. Acolo, 
gazul va fi livrat în Italia printr-o altă 
conductă, potrivit Atenei.

Proiectul este susţinut de Statele 
Unite şi Uniunea Europeană. Washing-
tonul a subliniat că Europa ar trebui să 
devină mai puţin dependentă de livră-
rile de gaze naturale din Rusia.

Liderii din Cipru, Grecia şi Israel au semnat un acord de 
bază, la Atena, deschizând calea construcţiei planificate a 

gazoductului EastMed în Mediterană

Netanyahu cere imunitate

Premierul a renunţat 
la patru portofo-
lii: Sănătate, Afa-

ceri Sociale, Agricultură şi 
Diaspora. 

Premierul Netanyahu 
a anunţat duminică după-
amiază că îl numeşte pe 
ministrul adjunct Tzipi 
Hotovely (Likud) în funcţia de ministru al Diasporei. Hotovely 
este prima femeie religioasă care a fost numită ministru.

De asemenea, Netanyahu a anunţat că ministrul construcţiilor 
şi locuinţelor, Yifat Shasha-Biton (Likud), va fi numit ministru al 
bunăstării şi serviciilor sociale, iar ministrul adjunct Yitzhak Cohen 
(Shas) va fi numit ministru al locuinţei şi construcţiilor.

De asemenea, a fost anunţată numirea lui MK David Bitan (Li-
kud) în funcţia de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
Un oficial de la Likud a spus că Netanyahu i-a promis lui Bitan 
poziţia cu mult înainte de începerea investigaţiilor împotriva sa, 
iar premierul şi-a ţinut cuvântul.

Poliţia a recomandat în martie ca Bitan să fie pus sub acuzare 
pentru acuzaţii de corupţie pentru luare de mită, în timp ce el era 
viceprimar în Rishon Lezion.

Premierul Benjamin Netanyahu a renunţat la toate 
posturile sale ministeriale, dar îşi păstrează funcţia de 
prim-ministru, în contextul în care este cercetat într-o 

serie de dosare de corupţie

Nu se amestecă!

Instanţa spune că nu va lua o decizie în acest mo-
ment deşi recunoaşte că problema ridicată de 
petiţionari este „fundamentală şi importantă” 

şi a adăugat că „în acest moment petiţia este teoretică 
şi prematură”.

Judecătorii instanţei au arătat anterior că au cre-
zut că este prea devreme pentru a da o hotărâre, în-
trucât alegerile nu au avut loc încă şi au declarat că 
ar putea fi mai potrivit de luat această decizie dacă şi 
când Benjamin Netanyahu va avea sarcina de a forma 
un guvern după sondajul naţional.

Înalta Curte de Justiţie a respins o petiţie 
depusă  împotriva primului ministru ca 

acesta să nu poată forma  un guvern după 
alegerile viitoare din martie, din cauza 

cauzelor sale penale
Tzipi HotovelyTzipi Hotovely
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Cine era Qassem Soleimani, 
generalul ucis la Bagdad

Qassem Soleimani era foarte po-
pular în Iran şi chiar se discuta 
de o eventuală candidatură al lui 

la preşedinţie. Totuşi, el era mai puţin 
cunoscut în afara regiunii.

În autobiografia sa, el a scris că s-a 
născut la Rabor, un oraş din estul Ira-
nului, iar la 13 ani a plecat în localităţile 
vecine pentru a munci să plătească da-
toria tatălui său. Când a căzut regimul, 
în 1979, Suleimani s-a alăturat ayatolla-
hului Ruhollah Khomeini şi Gărzilor 
Revoluţiei.

În următorii doi ani, el a fost 
trimis în războiul contra Iraku-
lui, remarcându-se prin numeroase mi-
siuni de recunoaştere în spatele liniilor 
inamice şi fiind numit şef de brigadă. 
A fost rănit şi a pierdut mulţi oameni, 
dar a şi intrat în contact cu numeroşi 
militari străini.

Când a căzut Guvernul irakian în 
2003, Soleimani a condus trupele Quds 
şi a fost acuzat că a sponsorizat miliţia 
Shia, care a ucis mii de civili irakieni.

Cu 18 luni înainte de moartea sa, 

Suleimani i-a transmis un avertisment 
public lui Donald Trump.„Domnule 
Trump, îţi spun, suntem mai aproape 
de tine decât crezi. Tu vei porni războiul, 
dar noi îi vom pune capăt”.

Potrivit unui sondaj publicat de Iran-
Poll în 2018, 83 la sută dintre iranieni 
aveau o părere bună despre Soleimani, 
care îl devansa pe preşedintele Hassan 
Rohani şi pe şeful diplomaţiei, Moha-
mmad Javad Zarif.

La 62 de ani, generalul Qassem Soleimani era unul dintre 
oamenii-cheie ai regimului iranian. El a contribuit la 

consolidarea relaţiilor diplomatice dintre  
Teheran şi Orientul Mijlociu

Avertisment terifiant: Moartea lui Soleimani  
„va declanșa un război devastator”

Qassem Soleimani a fost ucis în 
noaptea de joi spre vineri, ală-
turi de Abu Mahdi al-Muhandis, 

principalul său locotenent din Irak, în 
timpul unui raid asupra unui convoi pe 
aeroportul din Bagdad.

Pentagonul a confirmat că Donald 
Trump a dat ordinul ca generalul irani-
an să fie ucis. „La ordinul preşedintelui, 
armata americană a luat măsuri defensi-
ve decisive pentru a proteja personalul 
american aflat în străinătate, ucigându-
l pe Qassem Soleimani”, se arată într-

un comunicat al Departamentului 
american al Apărării.

„Acest atac a avut drept scop 
descurajarea unor planuri viitoare 
de atac iraniene”, se arată în comu-
nicat, în care se adaugă că SUA vor 
continua să adopte măsurile necesa-
re pentru a-i proteja pe americani şi 

interesele americane pe glob.
Donald Trump, preşedintele State-

lor Unite a declarat: „Am luat măsuri 
pentru a opri un război. Nu am acţionat 
ca să începem unul. Soleimani plănu-
ia atacuri iminente şi sinistre asupra 
militarilor şi diplomaţilor americani, 
dar l-am prins asupra faptului şi l-am 
lichidat.”

Pentagonul a mai precizat că genera-
lul Soleimani a organizat atacurile din 
ultimele luni asupra bazelor coaliţiei 

din Irak şi a aprobat atacurile asupra 
ambasadei SUA din Bagdad de săptă-
mâna aceasta. În urma acestor atacuri, 
Donald Trump a ameninţat Teheranul 
că va plăti „un preţ foarte mare”.

Mii de irakieni au scandat sâmbă-
tă „Moarte Americii”, în cortegiul din 
jurul sicrielor celor doi oficiali ucişi 
vineri. 

Premierul demisionar irakian Adel 
Abdel Mahdi a declarat că raidul ame-
rican, care a dus la moartea generalului 
iranian Qassem Soleimani şi a locote-
nentul său în Irak, va „declanşa un răz-
boi devastator în Irak”.

Ambasada americană la Bagdad, 
atacată marţi de manifestanţi pro-Iran, 
le-a cerut cetăţenilor săi “să părăseas-
că imediat” Irakul, la câteva ore după 
asasinarea influentului general iranian.

Preşedintele Donald Trump a postat pe Twitter imaginea 
drapelului american, fără alte comentarii, la scurt timp după 

anunţul morţii generalului iranian Qassem Soleimani
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Inundaţii grave  
în Indonezia

Peste 170.000 de persoane care locuiau în cartie-
rele afectate de inundaţii rămân în continuare în 
adăposturi.

Ploile torenţiale au început să cadă în ajunul Anului 
Nou, declanşând inundaţii şi alunecări de teren în regiu-
nea Jakarta, dar şi în regiunea Lebak, situată în sud-vestul 
insulei Java, la o sută de kilometri de capitală.

Majoritatea victimelor au murit înecate, îngropate de 
alunecări de teren sau din cauza hipotermiei.

Aceste intemperii sunt cele mai dezastruoase de la in-
undaţiile din 2013, soldate cu zeci de morţi la Jakarta.

Capitala Indoneziei este afectată în mod constant de 
inundaţii în timpul sezonului ploios din Indonezia, care 
începe la sfârşitul lunii noiembrie.

Zeci de mii de indonezieni nu se întorseseră încă 
la casele lor duminică, în urma inundaţiilor care 
au lovit regiunea capitalei Jakarta, soldate cu 

moartea a 53 de persoane

Incendii catastrofale

Trei incendii 
s-au com-
binat şi au 

format unul singur, 
cu o întindere mai 
mare decât cartie-
rul Manhattan din 
New York. Pompi-
erii australieni au 
luptat sâmbătă cu 
ceea ce a căpătat dimensiunea celei mai catastrofale zile, 
dintr-un sezon deja devastator.

Incendiile s-au unit în cursul nopţii în regiunea Omeo 
din statul Victoria, acoperind 6.000 de hectare, zonă unde 
a fost declarată stare de dezastru. În statul vecin New South 
Wales, un incendiu în regiunea Wollondilly din sudul capi-
talei Sydney rămâne „scăpat de control”, potrivit Serviciului 
de Pompieri. Aici au ars 264.000 de hectare de teren în 
ultimele luni.

Cel mai recent bilanţ al incendiilor din Australia vorbeşte 
despre cel puţin 26 morţi şi 55 de dispăruţi. De asemenea, 
1.400 de case şi cinci milioane de hectare de vegetaţie au 
fost distruse de flăcări. În plus, 500 de milioane de animale 
au murit, un număr care a şocat întreaga lume.

Armata şi Marina ajută la stingerea incendiilor, iar Ca-
nada şi Statele Unite au trimis unităţi de pompieri volun-
tari. Dar furia localnicilor din zonele calamitate împotriva 
autorităţilor este enormă.

Australia a chemat 3.000 de rezervişti să se 
desfăşoare pentru a face faţă incendiilor de vegetaţie 
care devastează în prezent ţara, a anunţat premierul 

Scott Morrison, o mobilizare fără precedent

Olanda își schimbă numele

Olanda nu va mai exista, în actele 
oficiale, din acest an. Începând 
cu 2020, ţara şi-a schimbat nu-

mele şi va purta de acum titulatura ofici-
ală de Regatul Ţărilor de Jos, în neerlan-
deză „Het Koninkrijk der Nederlanden”. 

Acesta are capitala la Amsterdam şi 
include teritoriul european al Ţărilor de 
Jos, denumite neoficial Olanda, precum 
şi teritoriile Aruba şi Antilele Olandeze 
din Caraibe.

Schimbarea îi va costa pe olan-
dezi 200.000 de euro din bugetul 
de stat. De la instituţii publice şi 
locale, la instituţii de presă şi com-
panii private, toate trebuie să trea-
că şi să folosească noua denumire.

Conform sursei citate, guvernul 
speră ca prin această modificare 
ţara să scape de eticheta de „ţară a dro-
gurilor şi a prostituţiei”.

În acest sens, autorităţile din Am-

sterdam vor să înlocuiască şi denumirea 
celebrului „Cartier Roşu” pe care vor să 
o schimbe cu De Wallen, numele istoric 
al zonei.

Olanda şi-a schimbat numele folosit oficial,  
începând cu 1 ianuarie 2020
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Taximetriștii protestează

Cursele pe rutele inter-
urbane se vor ieftini 
cu 6,5%, iar cele din 

oraşe se vor scumpi cu 13%. 
Noul sistem de calculare a ta-
rifelor foloseşte o formulă ce 
combină durata călătoriei şi 
distanţa, pe când vechiul sis-
tem se raporta fie la durată, 
fie la distanţă.

Asociaţia Şoferilor de Taxi din 
Israel a anunţat perturbări în ser-
viciul de taxi în semn de protest 
faţă de noile metode de tarifare. 
„Sperăm ca statul şi comisia să re-
vină şi să pună capăt deciziei care 
va afecta 30% din venitul şoferilor 
de taxi. Cine din lume ar accepta 
să-i fie diminuat venitul?” 

Pre ş ed in t e l e  Asoc i a ţ i e i 

Şoferilor de Taxi, Yehuda Bar Or 
a declarat: „Diseară va avea loc o 
întrunire decisivă cu Ministerul 
Transporturilor şi Ministerul de 
Finanţe. Dacă întrunirea nu va 
avea succes vom declanşa grevă în 
toate staţiile începând de mâine 
dimineaţa la ora 10:00, vom or-
ganiza demonstraţii cu taxiuri în 
oraşe şi o mare demonstraţie în 
Tel Aviv.”

Reforma tarifelor curselor de taxi a intrat în vigoare 
duminică

Un an mortal

În 2019, 349 persoane au 
fost ucise în 314 accidente – 

marcând o creştere a număru-
lui de decese faţă de 2018 când 
s-a raportat o scădere.

Marea majoritate a acci-
dentelor mortale din 2019 au 
fost cauzate de erori umane, 
în principal de încălcarea re-
gulilor de trafic sau neacorda-
rea priorităţii pietonilor. Doar 
două din 314 accidente s-au dato-
rat defecţiunilor tehnice. Cea mai 
semnificativă creştere a numărului 
de decese s-a înregistrat în rândul 
motocicliştilor. În 2019 au murit 
68 motociclişti, o creştere cu 55% 
faţă de anul anterior. 

Numărul deceselor în rândul pi-
etonilor a scăzut uşor anul trecut la 

fel ca şi cel înregistrat printre utiliza-
torii de biciclete electrice şi scutere, 
graţie noilor regulamente de limita-
re a vitezei şi obligativitatea purtării 
de căşti, la fel ca şi impunerea unei 
vârste minime (deşi această cerinţă 
nu a fost încă pusă în aplicare).

Angajamentul guvernului şi 
finanţarea sunt cruciale pentru scă-
derea numărului de accidente rutiere.

În medie, un pieton moare o dată la patru zile în accidentele 
rutiere din Israel iar un ciclist e ucis o dată la 20 zile, potrivit 

Autorităţii Naţionale pentru Siguranţă Rutieră

Confortul 
pasagerilor El Al

Cu toate acestea pasagerii care rezervă un 
loc cu mai mult spaţiu la picioare vor 
trebui să plătească mai mult.

De exemplu, la avionul 787 (Dreamliner), 
vor fi oferite 70 locuri El Al SPACE cu spaţiu 
de 86 de cm pentru picioare faţă de 78 de cm 
la locurile obişnuite din clasa economică. La 
avioanele 737 şi 777 spaţiul suplimentar pen-
tru picioare va fi de 84 de cm.

Suprataxa pentru locurile cu spaţiu supli-
mentar va fi de 39 de dolari la un bilet dus în 
zborurile pe distanţe scurte (Larnaca, Atena, 
Sofia şi Bucureşti), 59 de dolari pentru cele-
lalte destinaţii europene şi 99 de dolari pen-
tru cursele pe distanţe lungi (SUA, Canada, 
Africa de Sud şi Asia). Deţinătorii de bilete El 
Al Classic vor beneficia de reduceri, suprataxa 
în cazul lor fiind redusă la 25$, 45$ şi 85$ la 
biletul dus pentru trei categorii de destinaţii.

Vicepreşedintele pe probleme comerciale şi 
industriale El Al, Michael Strassburger a decla-
rat, „Prin întâlnirile şi conversaţiile cu clienţii 
noştri loiali am înţeles nevoia de extindere a 
ofertei noastre prin mărirea spaţiului în clasa 
turist şi ne pregătim să lansăm programul El Al 
SPACE şi să finalizăm o procedură ce include 
întreaga flotă a liniei aeriene.”

El Al îşi reconfigurează avioanele 
Boeing 737, 777 şi 787 (Dreamliner) 
care vor conţine mai puţine scaune 
şi vor avea mai mult spaţiu pentru 

picioare la clasa economică  
începând din 29 martie 2020
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Destinaţia turistică cu cea mai 
rapidă dezvoltare din lume

Ierusalimul a urcat cu şase 
locuri în clasamentul pri-
melor 100 destinaţii urbane 

din 2018 ajungând pe poziţia 
61 cu 3,93 turişti din străină-
tate, cu 12% mai mult faţă de 
2017 şi se estimează o creştere 
cu 38% în 2019 până la 4,8 mi-
lioane, potrivit companiei „Eu-
romonitor International”. Cum  
Biroul Central de Statistică estima 
4,9 milioane vizitatori străini în Is-
rael în 2019, e posibil ca procentul 
de mai sus să fie o supraestimare.

Tel Avivul s-a clasat pe locul 79 
în 2018 cu 2,8 milioane vizitatori, o 
creştere cu până la 8% faţă de 2017 
şi se estimează că în 2019 va atrage 

circa 3 milioane vizitatori.
Cele mai populare şase oraşe 

în 2019 au fost Hong Kong 
(26,7 milioane turişti în ciuda 
demonstraţiilor); Bangkok 25,8 mi-
lioane; Macau 20,6 milioane; Sin-
gapore 19,8 milioane; Londra 19,6 
milioane; şi Paris cu 19,1 milioane.

Ultimul studiu al celor mai populare oraşe turistice din lume 
realizat de compania de informaţii economice din Marea 

Britanie „Euromonitor International” indică Ierusalimul ca 
fiind destinaţia cu cea mai rapidă dezvoltare din lume

Automobile Tesla în Israel

Acum o lună, Tesla a 
înregistrat o filială 
în Israel denumită 

Tesla Motors Israel Ltd. iar 
la începutul lui decembrie 
compania a dat anunţ pen-
tru angajarea unui manager 
general pe ţară şi a unui ma-
nager de vânzări. Magazinul 
deschis temporar de gigantul 
de maşini electrice al lui Elon 
Musk în mallul Ramat Aviv 
le va permite cumpărătorilor 
din păturile prospere să fie 
primii din Israel care se vor 
înscrie pentru achiziţionrea 
unei maşini noi Tesla.

Expansiunea globală Tesla 
include pătrunderea în Euro-
pa cu maşinile sale Model 3, 
inclusiv modelele compacte. 
În septembrie 2019, Tesla a 
vândut 17.490 maşini din 
această serie, devenind cea 
mai bine vândută maşină 

electrică din 
lume în luna 
r e s p e c t i -
vă. În 2019 
Tesla a vân-
dut 75.000 
maşini în Eu-

ropa şi continuă să pătrundă 
pe pieţele mici cum ar fi Isra-
elul datorită cererii mari din 
partea consumatorilor. Tesla 
a început să vândă maşini în 
Iordania acum trei ani.

Modelul Tesla 3 are un 

preţ în SUA de pornire de la 
40.000 de doalri iar SUV-ul 
Tesla Y, care va fi pus în vân-
zare din 2020 va avea un preţ 
de bază de 35.000 de doalri. 
Modelele Tesla din Israel 
vor costa probabil 400.000-
500.000 de şekeli, ceea ce 
limitează piaţa de desfacere 
doar pentru oamenii bogaţi. 
Pe acest segment Tesla va 
avea concurenţă din partea 
maşinilor europene fabricate 
de Audi, Mercedes şi Jaguar.

Producătorul de maşini electrice Tesla cu sediul în SUA intră pe 
piaţa auto israeliană din luna ianuarie, ştirea fiind anunţată în 

premieră de „Globes.” Luna aceasta Tesla deschide temporar un 
magazin în kanionul Ramat Aviv din nordul Tel Avivului

McDonald’s  
la aeroport

McDonald’s are deja magazin la 
Terminalul 1, destinat în princi-
pal liniilor aeriene low-cost. Noul 

magazin va fi casher, chiar dacă e deschis non-
stop, inclusiv de Şabat. Spre deosebire de ma-
gazinul de la Terminalul 1, în noul magazin 
se vând hamburgeri.

Magazinul de pe Terminalul 3 conţine 
puncte de plată independente răspândite 
în jurul terminalului, pentru ca pasagerii şi 
angajaţii să poată plasa comenzi de la distanţă 
şi să le poată ridica de la magazin. Cei ce pre-
feră plăţile în numerar pot apela la cele 22 
maşini McTouch. Deocamdată plata se face 
în şekeli şi monede, dar pe viitor maşinile vor 
accepta şi bancnote Euro şi dolari.

Totodată la magazinul James Richardson 
se fac pregătiri pentru modificările obligatorii 
aplicate începând din 8 ianuarie. Magazinul 
va fi nevoit să scoată de pe rafturi ţigările şi 
produsele destinate fumatului, acestea fiind 
comercializate doar la cerere. Modificarea se 
înscrie în a treia etapă a legislaţiei destina-
te reducerii fumatului. Pachetele de ţigări şi 
produsele cu tutun vor fi lansate într-o culoa-
re uniformă descrisă ca fiind „cea mai urâtă 
din lume,” iar avertismentul de sănătate va 
fi mărit pentru a acoperi 65% din suprafaţa 
pachetului de ţigări.

La 1 ianuarie, la 9 ani după părăsirea 
Terminalului 3 al Aeroportului Ben 

Gurion, lanţul fast-food McDonald’s a 
lansat un nou punct de desfacere acolo
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Pericopa - Vaihi

De la începutul primei 
cărţi Băreişit până 
înainte cu o săptă-

mână, am citit despre părinţii 
noştri cu curiozitate, panică şi 
frică. Ei duceau lupte grele cu 
duşmanii dar spre sfârşit am 
simţit bucurie şi satisfacţie 
fiindcă ei ieşeau învingători.
Dar de o săptămână citim 
spre regretul nostru despre, 
poate, cea mai grea dramă a 
poporului evreu, lupta între 
fraţi, fraţii noştri. Gelozia, 
invidia, intenţia de crimă, 
vânzarea fratelui tocmai la 
duşmani, sunt fapte josnice, 
de neînchipuit. 

În marea noastră durere 
noi căutăm o rază de lumină, 
de speranţă, de reîntoarcere la 
normele etice pe care Dum-
nezeu ne îndeamnă. Unde o 
găsim? Trebuie să citim peri-
copa Vaihi, pericopa Vaigaş? 
Despre ce este vorba? Faţă în 
faţă stau cei doi fraţi Iosef şi 
Iuda şi noi suntem martori la 
cearta lor furtunoasă şi dură. 
Ştim că Biniamin, fiul cel mai 
iubit al lui Iakov este învinuit 
pe nedrept de furt din palatul 
lui Iosef.

Iuda face toate eforturile 
să-l salveze şi să-l readucă pe 
Iosef la tatăl lui, precum îi 
promiseră. Planul său de acţi-
une se bazează pe trei tactici. 
În primul rând el se foloseşte 
de tactica diplomatică, spu-
nându-i că-l cinsteşte ca pe 
regele Egiptului, dar dacă îl 
va enerva şi nu-l va cinsti îl  

va omorî. A doua tactică a 
fost apelul la sentimentele de 
tată ale lui Iosef, care are şi el 
însăşi copii spunîndu-i că nu 
poate să se întoarcă la tatăl lui 
fără Biniamin, care este legat 
în mod special de Iakov.

A treia tactică este sacrifi-
carea de sine, care este cea mai 
impresionată tactică posibilă. 
Văzând că cele două încercări 
n-au dat rezultate, Iuda se 
oferă să fie el sclav în locul 
fratelui său, căci el este mai 
folositor în toate domeniile. 
La auzul acestei propuneri, 
impresionate de puterea de 
sacrificiu şi de dragostea faţă 
de fratele său, Iosef se lasă 
convins, scoate din încăpe-
re toţi slujitorii, nu se poate 
preface că este străin de fraţii 
săi şi se destăinuieşte lor. El 
le spune doar atât: „Eu sunt 
Iosef”.

Toţi cei 11 fraţi sunt 
speriaţi, de teama răzbunării 
fratelui pe care l-au vândut. 
Dar Iosef îi linişteşte şi încu-
rajează spunându-le că ei nu 
sunt vinovaţi şi că tot ce s-a 
întâmplat este de la Dumne-
zeu. Dumnezeu a hotărât ca 
ei să coboare în Egipt şi el să 
ajungă înainte spre a asigura 
venirea lor şi cinstirea lor în 
Egipt. Văzând ruşinea, regre-
tul şi frica înregistrată pe fe-
ţele lor, Iosef i-a apropiat cu  
blândeţe şi le-a vorbit ome-
neşte de la inimă la inimă cu 
felul de-a vorbi cu care erau 
obişnuiţi la părinţi lor. Iată 

deci cum datorită înţelepciu-
nii şi simţului de răspundere 
a celor doi fraţi familia s-a 
reunit.

Iuda regretă tot timpul 
fapta josnică de vânzare a 
propriului frate. El simte 
remuşcări, frământări de 
conştiinţă, înţelepciunea l-a 
îndreptat spre dorinţa de a 
repara imensa crimă, dorind 
să vindece rănile sufleteşti ale 
tatălui său. Înţelepciunea i-a 
dat tăria de a se sacrifica în 
favoarea fratelui său. Aceasta 
datorită simţului de răspun-
dere pe care l-a avut faţă de 
promisiunea făcută tatălui 
său. Faptele lui Iuda îl repre-
zintă ca pe un pocăit, care îşi 
repară marea lui greşeală. Pe 
de altă parte Iosef este înţe-
leptul sfânt care a renunţat 

la răzbunare, la învinuiri în 
favoarea înţelegerii, unirii 
familiei. 

Faptul că înainte de a arăta 
cine este cu adevărat, a scos 
pe toţi servitorii din încăpe-
re, arată că a preferat să-şi 
asume riscul de-a fi ucis de 
către fraţii lui, spre a nu se 
cunoaşte fapta lor ruşinoasă 
de către străini. Deci grija de 
nu a înjosi, batjocori este mai 
presus decât chiar viaţa. Din 
toată comportarea lui Iosef 
l-a care ne-am referit, se vede 
marea lui răspundere pentru 
unirea familiei.

Ar fi bine să ne gândim cât 
sunt de actuale învăţăturile 
morale, ale dramei lui Iosef şi 
fraţii săi, şi  în zilele noastre. 

Şabat Şalom!

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA TRADIȚII

Nemărginire
de Mioara Iarchi-Leon

Toate sunt la fel:
şi iarba şi plaja
şi noaptea şi luna
şi liniştea şi zâmbetul.
Numai păsările se deosebesc.
Zboară sus, tot mai sus,

Ca o chemare, 
Ca o speranţă.
Semn că nu trebuie
să renunţ
să cred în adevărul meu. 
Semn că există lumina....

NESTEMATE POETICE 
culese de Ady Covaliu 

Vaihi este ultima pericopă, care încheie prima carte 
a Torei, care se numeşte BEREŞIT sau GENEZA, 

şi sfârşitul perioadei patriarhilor noştri Abraham, 
Iţhac şi Iacov
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Matei GRISARU

Între atacul japonez de la Pearl Harbour din 
1941 și atacul forţelor pro iraniene asupra 

ambasadei americane din Bagdad în 2019

Dacă  din punct 
d e  v e d e r e  a l 
intensităţii con-

fruntării, al numărului de 
pierderi omeneşti dar şi ma-
teriale, diferenţa între cele 
două evenimente enunţate 
mai sus este enormă, există 
totuşi un fir care le uneşte.

Suntem în anul 1941. 
Parisul, ca şi celelalte ţări 
europene, cad una după alta 
pradă armatelor naziste. An-
glia geme greu sub tirul avi-
oanelor germane Stuka. Se 
pare că totul este pierdut...

Ce îi rămâne Europei 
altceva de făcut decât să caute un aliat 
capabil să o scoată din impas? Toate pri-
virile traversează oceanul şi se îndreaptă 
spre marele continent american. Dar 
Preşedintele Roosvelt ezită. Implicarea 
în război a trupelor terestre presupune 
pierderi omeneşti. Cum va justifica el 
faţă de propriul său popor aceste pier-
deri? Cât pare de curios dar rezolvarea 
este în mâna aviaţiei şi marinei japoneze. 
Şase port avioane se îndreaptă spre baza 
marinei americane de la Pearl Harbour. 
Rezultatul: peste două mii de victime 
omeneşti plus pierderi materiale inco-
mensurabile. Statele Unite ale Americii 
au toate motivele să intervină în conflic-
tul european. Rezultatul este cunoscut.

Anul 2019. Iranul face eforturi şi 
în mare măsură reuşeşte să-şi extindă 
influenţa nefastă asupra Irakului şi a al-
tor puncte din regiune. Atacă un rezervor 
de petrol din Saudia fără ca nimeni să-l  
deranjeze. Înarmează pe toate căile posi-
bile pe cei mai juraţi duşmani ai noştri: 
Hamasul şi Jihadul în sud, Hezbollahul 
în Nord plus alte ţări şi organizaţii tero-
riste a căror scop suprem este distrugerea 

Israelului. „Arhitectul” tuturor acestor 
manevre, omul nr. 1 din ierarhia militară 
iraniană nu este altul decât Kasem Su-
leimani. După cum se ştie, Israelul este 
cunoscut în toată lumea ca o forţă mili-
tară apreciabilă. Dar singur nu îşi poa-
te asuma sarcina stârpirii acestui şarpe 
veninos înzestrat cu o putere demnă de 
susţinerea unor cauze mai bune.

Nici Preşedintele Donald Trump nu 
putea intra în joc fără a avea un motiv 
serios, un motiv care să atingă direct 
prestigiul celei mai 
mari puteri din 
lume. Atacarea am-
basadei americane 
din Bagdad de că-
tre forţe pro-irani-
ene a servit pe tavă 
acest motiv. De 
fapt, după cum se 
ştie, nu este pentru 
prima oară când o 
ambasada america-
nă este atacată. În 
timpul revoluţiei 
islamice din 1979, 

tot corpul diplomatic ame-
rican din Teheran a fost luat 
ostatic. Nu numai prestigiul 
Statelor Unite a fost terfelit 
în gunoi dar au fost încălcate 
şi cele mai elementare nor-
me ale relaţiilor diplomatice 
dintre state. Nu am de unde 
să ştiu cum ar fi acţionat 
Donald Trump dacă el ar fi 
fost în perioada respectivă 
Preşedintele Statelor Unite, 
în orice caz, încă de atunci 
contul a rămas deschis şi 
vreau să cred că el nu a fost 
închis odată cu lichidarea 
lui Kasem Suleimani. Mai 

sunt încă multe de făcut, nu ştim dacă 
Donald Trump va fi sau nu reales şi, în 
orice caz, nu putem să ne bazăm numai 
pe ajutor exterior. 

Oricum ar fi, lucrurile nu sunt sim-
ple. Din cei 80 de milioane de iranieni, 
nu este exclus ca unul sau chiar mai 
mulţi dintre ei să încerce să ia locul ace-
luia care a ajuns în lumea falşilor sfinţi. 
Noi le urăm viitorilor şi chiar şi actuali-
lor conducători iranieni să ajungă şi ei, 
cât de curând în lumea „sfinţilor”. 

ABONAMENTE LA PRESA ROMÂNEASCĂ

un mod sigur de a primi în fiecare 

săptămână publicaţia preferată la domiciliu!
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Arie KUPFERSCHMIDT

Renașterea 
Imperiului Otoman

Regiunea Orien-
tului Apropiat a 
trecut în ultimii 

100 de ani prin meta-
morfoze politice şi soci-
ale importante, printre 
care şi independenţa 
Statului Israel.

La înfiinţarea statu-
lui, problema esenţială 
era aceea a securităţii 
militare, deoarece toţi 
vecinii noştri musulmani 
erau de părere că existen-
ta noastră este ilegală şi neverosimilă; în 
consecinţă ne-au atacat militar pentru a 
distruge noul stat în faşă - Israelul. Războ-
iul de 6 zile ne-a zguduit din temelii după 
care vecinii au început să se obişnuiască cu 
prezenţa noastră aici.

Trebuie de menţionat că liderii noului 
stat nu au avut nici o experienţă adminis-
trativ- guvernamentală şi în consecinţă nu 
s-au creat cadre de cercetare, studiere şi 
programare a relaţiilor noastre cu vecinii 
musulmani. Lipsa unor asemenea foruri 
este resimţită şi în prezent şi, în majori-
tatea cazurilor, noi nu suntem preocupaţi 
de viitor şi ne limităm la apariţiile politice 
curente.

Exemplul cel mai elocvent este 
prezenţa noastră în decurs de 20 de ani 
în Peninsula Sinai, fără a folosi acest timp 
pentru rezolvarea aşa numitei probleme 
„palestiniene”.

Cel mai important factor din această 
regiune, indiferent dacă dorim sau nu, 
este rămăşiţa Imperiului Otoman: Turcia. 
Imediat după terminarea primului război 
mondial, Mustafa Kemal Ataturc, a fost 
revoluţionarul care a transformat Turcia 
dintr-o ţară primitivă orientală, într-o 
ţară apuseană dezvoltată. Printre altele, 
el a iniţiat scrierea limbii turcă cu litere 
latine, el a defalcat religia mahomedană de 
punctul central pe care îl ocupa în fostul 

imperiu otoman. Din anul 1923 şi până ce 
a murit, el a fost conducătorul acestei ţări.

Noua revoluţie de a reveni la situaţia 
anterioară conducerii lui Ataturc, este 
condusă de actualul lider al Turciei – 
domnul Recep Tayyip Erdogan- care în 
mod sistematic anulează reformele laice 
şi introduce în locul lor ideile musulmane 
din trecut.

 Cât timp interesele Turciei erau de a 
avea relaţii apropiate cu Israelul, Erdogan 
le încuraja şi le dezvolta. În momentul în 
care Israelul nu a mai fost un factor prin-
cipal pentru interesul Turciei, relaţiile au 
fost reduse, până la momentul când lide-
rul turc a ajuns în situaţia de a deveni unul 
dintre liderii duşmănoşi cu Israelului.

Trebuie să recunoaştem, că domnul 
Erdogan a devenit un politician iscusit, 
de aşa manieră încât a creat o situaţie po-
litică, în cadrul căreia Turcia e prietenă cu 
toate ţările apropiate şi îndepărtate ale ei. 
Iscusinţa sa a creat şi condiţii economice 
acestei ţări în aşa fel încât a devenit una 
din cele mai dezvoltate ţări din regiune.

Exemplul cel mai concludent, este fap-
tul că aviaţia turcă a doborât un avion rus 
şi domnul Putin a înghiţit această pilulă 
amară trecând-o la ordinea zilei.

Dacă privim fotografiile publicate în 
mass-media, domnul Erdogan este întot-
deauna în centrul liderilor prezenţi.

Acul 
lui 

BUJENIȚĂ
Rondeluri

RONDELUL GRELEI 
DESPĂRŢIRI

Ne vom vedea, păcat, mai rar
Şi gândul printre pleoape-mi trece
Suspin după un vis hoinar
De ani, în urmă cam vreo zece…
Ne-am întâlnit sub un umbrar.
La început îmi păreai rece;
Dar te-am sorbit, din ochi, ştrengar,
Şi-un zâmbet ai lăsat să-ţi plece…
Deşi-s deşert de foc solar,
Dorind ca apele să sece
Iubită sticlă din Cotnar;
Ficatul meu nu mai petrece,
De-aceea ne-om vedea mai rar…

RONDELUL CASTELULUI  
RUINAT

Castelul ce-i acum ruine
Domniţele l-au admirat
Când în a faclelor lumine
Părea-n rubine îmbrăcat.
Poveşti cu regi şi cu regine,
Se spune chiar de-un împărat…
Castelul ce-i acum ruine, 
Domniţele l-au admirat.
Dar colţii vremilor haine
Încet-încet, l-au măcinat
Chiar pietrele i  s-au furat
Şi seamănă acum cu mine
Castelul care-i în ruine…

RONDELUL LUI PILAT 
PONŢIU

Îl înţeleg pe-acel Pilat
Ce se spăla pe mâini atent
Ca să nu pară neglijent
Şi-apoi o crimă-a ordonat.
Era, desigur, vigilent,
Fiind în fond un biet soldat. 
Îl înţeleg pe-acel Pilat
Ce se spăla pe mâini atent.
Iar eu produsul strict format,
Printr-un program ce competent 
M-a prelucrat chiar vehement
Şi-am creierul complet spălat;
Îl înţeleg pe-acel Pilat!
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Dr. Paul LEIBOVICI

Necesitatea exprimării și înţelegerii

Suntem la sfârşitul celui de al Doilea 
Război Mondial. Popoarele euro-
pei au ieşit nu numai obosite dar 

şi ruinate. Odată cu deschiderea porţilor 
lagărelor, evreii – atât cât au mai rămas 
îşi puneau întrebarea: ÎNCOTRO? 

Evreii, puţini la număr, din lagărele 
Transnistriei sau de concentrare, lipsiţi 
de puterea fizică şi adesea intelectuală 
îşi puneau întrebarea dacă să pornească 
spre casa părăsită sau spre Eretz Israel? 

Drumul spre Eretz Israel – la rân-
du-i punea zeci de întrebări... era plin 
de obstacole... Evreii din România, în 
ciuda tuturor întrebărilor la care ade-
sea nu puteau da un răspuns sigur, au 
decis: Eretz Israel. Multe familii au luat 
drumul pribegiei, ajungând după zile de 
drumeţie în Austria, Italia. Cei care cu 
greu au obţinut un bilet pentru vapor 
au ajuns mai întâi în lagărele din Cipru. 

Mişcările sioniste împotriva cărora 
regimul comunist a deschis procese, 
numeroşi sionişti fiind anchetaţi şi apoi 
aruncaţi în chinurile închisorilor, păs-
trau pe cât posibil flacăra speranţei vie, 
având încredere în viitor... Maabarot 
(aşezări provizorii), corturi familiare, 
moşavuri, kibuţuri... pretutindeni se pu-
teau asculta conversaţii în limba româ-
nă, iar diverşii îndrumători se străduiau 
să le uşureze noilor veniţi clitarea, să le 
găsească locuri de muncă.

Apariţia zilnică a unui ziar în limba 
română a fost sprijinul moral al noilor 
veniţi. Partidele de diverse opinii şi cu-
lori s-au străduit la rândul lor să edite-
ze ,,foi informative” în limba română. 
Printre olimi s-au aflat ziarişti, scriitori, 
istorici, o intelectualitate superioară care 
treptat s-a organizat. Rezultatul pozitiv a 
fost o vastă literatură în limba română.

A venit vremea să-i descoperim, să 
cercetăm scrierile acestor înaintaşi, şi să 
le analizăm paginile literare cu poezii, 
proză, reportaje.

În vara anului 1957, printre noii 
veniţi a fost poetul, scriitorul şi militan-

tul SAMSON LAZĂR. Veteranul 
scriitor s-a bucurat de o primire 
călduroasă, colegială, prieteneas-
că a Cenaclului literar „Menora” 
şi a preşedintelui acestuia Israel 
BAR-Avi. 

Într-unul din volume au fost 
înscrise povestirile şi nuvelele care 
au evocat trecutul antic al popo-
rului evreu (israelian)precum 
şi al vieţii din ţările româneşti. 
Editorul a dat prioritate paginilor 
de proză şi poezie care reflectă, în 
bună parte, autobiografia personajului 
Eleazar, momente de luptă şi de creaţie 
beletristică ale adolescenţei, tinereţii din 
anii ce s-au scurs tumultuos în viaţa lui 
Samson Lazăr de la Iaşi – locul de baştină 
al său până la venirea pe pământul Eretz 
Israelului. Menţionez cu prioritate po-
vestirea „Năpârca, pui de Năpârcă” care 
cuprinde momente din odiosul război 
antonescian-hitlerist, cât şi „Navigare la 
infinit”. Scriitorul îşi omagiază în aceas-
tă nuvelă mama de la care a moştenit 
romantismul şi de asemeni pe părintele 
său, Elias Şaraga – editorul moldovean-
ieşean, unde numeroase lucrări literare 
a scriitorilor clasici români, au văzut nu 
numai lumina tiparului dar scriitorii 
respectivi au devenit cu vremea clasicii 
literaturii române. 

„KADIŞ” este mai mult decât o 
povestire, deoarece paginile ei sunt un 
omagiu lui A.I. ZISSU, cunoscut lup-
tător pentru cauza sionistă. În pagini-
le nuvelei sunt evocate momente din 
trecutul evreilor ieşeni, evrei care au 
trudit, au părăsit lumea şi se află între 
zidurile cimitirului evreiesc din cartierul 
Ciurchi-Iaşi. 

Scriitorul–poet evocă momente din 
Iaşiul tinereţii într-un Sonet cu acelaşi 
titlu „IAŞII”.

...Ce trist e-aici, ce trist Mărinimia
Gonită e şi dusă în exil.
Şi mi-au zdrobit brutal copilăria...
Căci azi aleargă zvoană de-nvrăjbire,

Văd ură-n ochi, văd un gettou umil
Şi-n două colţuri, două cimitire.
Samson Lazăr s-a bucurat de o deose-

bită popularitate printre cititorii ziarelor 
şi revistelor de limbă română din Israel, 
fiind publicat în „Facla” din Tel Aviv, în 
1957 şi tradus în ebraică de N. Mark. 

Nuvela „Al doilea cal” o povestire a 
cărei acţiune se petrece în anul 1940 în 
lagărul Miercurea-Ciuc – primul lagăr 
fascist şi rasist din România – în care 
a fost închis şi scriitorul, vechi luptă-
tor antifascist şi conducător al tuturor 
organizaţiilor populare evreieşti antifas-
ciste. Nuvela a fost publicată în „Lupta” 
la Tel-Aviv în 1958 şi apoi la Ierusalim 
în 1966. Cu prilejul comemorării catas-
trofei vasului Struma, a închinat versuri 
intitulate „CIUMA” şi apărute în Caie-
tul pentru Literatură, Ierusalim, 1967.

Cu prilejul zilei Independenţei Is-
raelului, ziarul „MIŞMAR” a publicat 
poezia sa „Grotele amintirii” –Tel Aviv, 
1966. 

Menţionez faptul că în scrierile sale, 
prin pana lui, idealul sionist şi socialist 
timp de 50 de ani, a fost tipărit în re-
vistele sioniste şi socialiste, de credinţă 
în viitorul poporului evreu în patria sa 
istorică Eretz Israel. 

Fac apel către cititorii mei care deţin 
documente, povestiri, nuvele, biografii 
ale scriitorilor, poeţilor de limbă română 
din Israel, să mi le facă cunoscute. Din 
păcate nici una din Arhivele din Israel 
nu deţine astfel de documente.

Monumentul Monumentul 
Struma din Struma din 

AșdodAșdod
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Înghesuială la vaccinat

Organizaţiile de sănătate 
au înregistrat o creştere 

puternică a numărului de 
persoane care s-au prezen-
tat la vaccinarea antigripală 
după cele patru decese de 
săptămâna trecută şi zecile 
de internări în spital datorate 
îmbolnăvirilor grave datorate 
contactării virusului.

Unsprezece persoane au 
murit de la începutul sezo-
nului de gripă 2018-2019, 
iar 98 sunt internate în stare 
gravă în spitale, potrivit ci-
frelor Ministerului Sănătăţii. 
Cel puţin nouă decese s-au 
datorat complicaţiilor gri-
pei porcine, după cum relata 
miercurea trecută Haaretz. 
Iarna trecută, 54 oameni s-au 
îmbolnăvit grav de gripă, 17 
dintre ei decedând.

Cele mai mari organizaţii 
de sănătate din ţară au ra-
portat o creştere bruscă a 
numărului de persoane dori-
toare de vaccin. Serviciile de 
Asistenţă Medicală din Clalit 
au declarat că circa 18.000 
persoane s-au vaccinat doar 
miercuri, adăugându-se celor 
900.000 care se vaccinaseră 
deja dinainte.

Serviciile de Asistenţă Me-
dicală din Maccabi au rapor-
tat că numărul persoanelor 
vaccinate zilnic a sărit de la 
circa 2.200 la 10.000. Me-
uhedet a declarat că 6.000 oa-
meni s-au vaccinat miercurea 
trecută faţă de media de doar 

1.600 din zilele precedente.
Numărul total de persoane 

vaccinate în perioada noiem-
brie – decembrie rămâne mai 
mic decât în anii anteriori, 
potrivit unei ştiri din Haaretz.

Amendă pentru  
Coca Cola 

Coca-Cola Israel s-a tre-
zit zilele trecute cu o 

amendă de câteva zeci 
de milioane de şekeli 
din partea Autorităţii 
Israeliene în Materie 
de Concurenţă pentru 
încălcarea legilor anti-
monopol prin încerca-
rea limitării vânzărilor 
de băuturi răcoritoare 
concurente. La o audi-
ere de marţea trecută, 

Autoritatea a amendat Com-
pania Centrală de Îmbutelie-
re cu 36 milioane şekeli, redu-
când astfel amenda iniţială de 
62 milioane şekeli.

Autoritatea a acuzat com-
pania că a profitat de poziţia 
sa monopolistă de pe piaţa 
băuturilor răcoritoare pentru 
a se angaja într-un compor-
tament de piaţă nerezonabil.

Printre politicile pe care 
compania le-ar fi adoptat s-a 
numărat refuzul de a permite 
expunerea produselor con-
curente în frigiderele oferite 
comercianţilor cu amănun-
tul, dar şi încercarea de a-i 
forţa pe aceştia să îndepăr-
teze frigiderele cu produsele 

competitorilor.
S-a constatat 

că firma a în-
călcat condiţiile 
unui acord de 
fuziune cu firma 
de îmbuteliere 
a apei minerale 
Neviot, inclu-
zând în anumite 
situaţii scăderea 
preţului  pro-
duselor Coca-Cola pentru 
clienţii care au achiziţionat şi 
produse Neviot.

CBC a precizat într-un co-
municat că a fost a treia audi-
ere cu care s-a confruntat pe 
tema acestor acuzaţii şi că de 
fiecare dată Autoritatea şi-a 
retractat o parte din acuzaţii, 
reducând amenda cu zeci de 
milioane de şekeli.

Monede de aur vechi 
de 1.200 ani

Un cadou de Hanuka des-
prins parcă din legenda-

ra poveste „O Mie şi Una de 
Nopţi” a luminat sărbăto-
rile unui grup de arheologi 
israelieni.

Au t o r i t a t e a  p e n t r u 
Antichităţi a anunţat dumi-
nică descoperirea unei comori 
cu monede rare de aur datând 
de acum 1.200 ani într-o 
groapă săpată în Yavne chiar 
înaintea Festivalului Lumini-
lor. Săpăturile au fost făcute 
de IAA înaintea construirii 
unui nou cartier în oraş.

„Catalogam 
un număr mare 
de artefacte pe 
care le-am gă-
sit în timpul 
e xc a v a ţ i i l o r 
când deodată 
am auzit stri-
găte de bucu-
rie,” a declarat 
Liat Nadav-

Ziv, directorul lucrărilor de 
excavaţie în numele IAA. 
„Am alergat în direcţia stri-
gătului şi l-am văzut pe Marc 
Molkondov, un arheolog 
vechi de la Autoritatea Isra-
eliană de Antichităţi apropi-
indu-se de mine emoţionat. 
L-am urmat rapid în locul 
unde am văzut cu uimire co-
moara. E fără îndoială o des-
coperire unică şi emoţionantă 
mai ales în timpul sărbătorii 
de Hanukka.”

Potrivit expertului numis-
mat al IAA, Robert Kool, mo-
nedele datează de la începutul 
perioadei abbasizilor, secolul 
9 en. Perioada a marcat înce-
putul epocii de aur a impe-
riului musulman, când dom-
nitorii abbasizi dobândeau 
recunoaştere internaţională 
şi promovau arta, ştiinţa, 
comerţul şi industria. Con-
form declaraţiilor lui Kool, 
printre monede s-a aflat şi 
un dinar de pe timpul dom-
niei califului Harun al-Rashid 
(786-809 CE), a cărui curte a 
fost decorul multor părţi din 
renumita poveste „O Mie şi 
Una de Nopţi” – cunoscută 
şi sub denumirea de Nopţile 
Arabe.

„Tezaurul conţine şi mo-
nede găsite rar în Israel,” a 
spus Kool. „Sunt dinari de 
aur emişi de dinastia Aghla-
bid care a domnit în nordul 
Africii, pe teritoriul actual 
al Tunisiei, din partea Cali-
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fatului Abbasid cu centrul în 
Baghdad,” a adăugat el. „Este 
negreşit un dar minunat de 
Hanukkah pentru noi.”

Vinovată de sperjur

Tânăra britanică ce a 
acuzat nişte adolescenţi 

israelieni că au violat-o în 
grup în Cipru, acum câteva 
luni, a fost găsită vinovată de 
acuzaţii inventate.

Un tribunal din Para-
limni, Cipru a declarat-o 
vinovată pe fata în vârstă de 
19 ani că a depus o plânge-
re falsă la poliţie pentru viol 
public, constatând că turista 
britanică i-a acuzat fals pe cei 
12 israelieni că au violat-o în 
grup într-un hotel din oraşul-
staţiune Ayia Napa la data de 
17 iulie.

Judecătorul Michalis Pa-
pathanasiou a afirmat că in-
culpata nu a spus adevărul 
la proces şi a acuzat-o că în-
cearcă să înşele instanţa prin 
declaraţii „convenabile” şi 
„evazive”. „Declaraţiile pe 
care le-aţi dat au fost false,” a 
spus Papathanasiou.

Luni la tribunal a fost 
prezent un grup de peste 12 
femei purtând eşarfe albe pe 
care era brodată imaginea 
unor buze închise. Femeia a 
cărei identitate nu a fost făcu-
tă publică e pasibilă de un an 
de închisoare şi o amendă de 
1.700 Euro. Instanţa a stabilit 
ca data pronunţării sentinţei 
va fi 10 ianuarie.

Sezonul 3 din „Fauda” 
vizualizat de un milion 

de ori în 48 ore

Primul episod al celui de-
al treilea sezon din Fauda, 

seria celebră în toată lumea 
despre o unitate israeliană 
de combatere a terorismului 
şi adversarii săi palestinieni a 
stabilit un record de viziona-
re în Israel la difuzarea sa în 
premieră joi noaptea. Inclu-
zându-i pe cei ce au urmărit 

episodul la difuzarea sa pe 
canalul YES Action, pe YES 
VOD şi pe canalul YES de pe 
YouTube în următoarele 48 
ore, cel mai nou episod din 
Fauda a avut un milion de 
vizualizări. 

Episodul s-a bucurat de o 
audienţă de 12,6% joi, dobo-
rând recordurile sezoanelor 
precedente.

Cel mai remarcabil aspect 
al cifrei de un milion e faptul 
că ea se referă la difuzările în 
ebraică şi arabă, cu subtitluri 
în ebraică. Telespectatorii 
care nu vorbesc ebraica vor 
trebui să aştepte până la lan-
sarea de către Netflix a celui 

de-al treilea sezon 
în 2020 cu subti-
trare în alte limbi, 
inc lus iv  l imba 
română. 

Fauda a avut un 
succes uriaş în toa-
tă lumea după ce 
a fost preluată de 
Netflix şi redată cu 

subtitrări în mai multe limbi.
Seria a primit recenzii en-

tuziaste în lume, clasându-se 
săptămâna trecută pe locul 8 
în topul celor mai bune serii 
TV ale deceniului realizat 
de The New York Times (în 
vârful acestui top situându-se 
altă serie israeliană, Prizonieri 
de război din Keshet).  

Donaţie generoasă

Un bărbat israelian în 
vârstă de 94 de ani, care 

a decedat săptămâ-
na trecută, a lăsat o 
moştenire de 15 mi-
lioane de dolari unui 
spital din Tel Aviv.

În timp ce vecinii 
lui Daniel Jacobson 
au povestit că acesta 
a dus o viaţă modes-
tă,  toată lumea a fost 
surprinsă să afle că 

avocatul pensionar a lăsat o 
avere spitalului Ichilov din 
Tel Aviv.

Într-adevăr, Jacobson a 
donat spitalului 50 de milioa-
ne de şekeli (aproximativ 15 
milioane de dolari), o sumă 

care va acoperi costul unei noi 
săli de operaţie şi va aduce o 
serie de alte îmbunătăţiri ma-
jore spitalului.

Jacobson era un descen-
dent al unora dintre pionie-
rii israelieni care au creat 
comunităţile Rechovot şi Ri-
shon Letzion.

Van Gogh,  
readus la viaţă

„Van Gogh Viu,” care se 
auto-promovează ca fiind 
„experienţa expoziţională 
multimedia cea mai vizitată 
din lume,” soseşte în Herzliya 
luna aceasta. Expoziţia va fi 
deschisă din 16 ianuarie până 
în 18 aprilie.

Muzeul Van Gogh din 
Amsterdam a sponsorizat eve-
nimentul în care prin tehno-
logia multi-senzorială folosită 
vizitatorii sunt introduşi în 
universul lucrărilor faimosu-
lui artist Vincent van Gogh. 
Prin proiecţii mari pe perete, 
muzică şi episoade narate vi-
zitatorii fac o călătorie prin 
viaţa şi activitatea lui van 
Gogh.

Pentru a găzdui complexa 
infrastructură a evenimentu-
lui, arena din Herzliya a fost 
supusă unor renovări specia-
le. Mii de lucrări emblematice 
ale artistului vor fi prezentate 
la expoziţia care se bazează pe 
inteligenţa artificială „pentru 
a proiecta imagini grandioase 
pe pereţi enormi între colţuri 
ascuţite, coloane impozan-
te, tavane deschise şi chiar 
podea.”

Proiectul expoziţiei le per-
mite vizitatorilor să examine-
ze microdetalii şi technici ale 
artei lui van Gogh ca nicioda-
tă până acum. Proiecţiile sunt 
intercalate cu o simfonie de 
sunete şi spectacole de lumini 
extravagante prin care vizita-
torii pătrund în spectacolul 
atotcuprinzător de 360 grade.

De peste 150 ani stilul unic 
al lui van Gogh influenţează 
lumea artei. Până acum „Van 
Gogh Alive” a făcut turul a 50 
ţări, primind înalte aprecieri 
din partea criticilor de artă 
şi a admiratorilor obişnuiţi 
deopotrivă.
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STOPSTOPSTOP
O grupare evreiască aus-

traliană a cerut vineri firmei 
Amazon să sisteze comer-
cializarea unui joc în care 
participanţii câştigă prin 
instalarea la putere a dicta-
torului nazist Adolf Hitler. 
Comisia de luptă împotriva 
defăimării cu sediul în Mel-
bourne i-a cerut gigantului 
de comerţ cu amănuntul pe 
internet să „arate respect faţă 
de supravieţuitori” şi a decla-
rat că obiecţia sa faţă de jocul 

„Secret Hitler” a fost cauzată 
de o plângere din partea cui-
va a cărui tată a supravieţuit 
Holocaustului.

 „E extrem de îngrijorător 
că Amazon Australia oferă o 
nouă cale populară de reînvi-
ere şi normalizare a numelui 
lui Hitler, adresată unei noi 
generaţii de tineri care pot 
crede că e super tare să-l joa-
ce. Facem un apel către com-
panie să înceteze imedait co-
mercializarea acestui joc,” s-a 
precizat în declaraţie.

Comisia de luptă împo-
triva defăimării a adresat 
plângerea companiei Ama-
zon Australia, dar jocul e de 
vânzare şi pe site-ul american 
al firmei Amazon, unde peste 
1.400 utilizatori l-au evaluat 
cu 4,8 din 5 stele. Pe site-ul 
american al firmei Amazon, 
jocul a ocupat locul 36 în 
topul vânzărilor la categoria 
„Jucării&Jocuri” la data re-
dactării articolului.

Produsul e etichetat drept 
un „joc de deducţie socială” 
pentru 5 până la 10 persoa-
ne care are loc înaintea celui 
de-al Doilea Război Mondial. 
O echipă de liberali încearcă 
să ţină guvernul unit şi să-l 
împiedice pe Hitler să preia 
puterea, în timp ce o echipă 
mai mică de fascişti, dintre 
care unul joacă în secret rolul 
lui Hitler, încearcă să preia 
guvernul şi să-l instaleze can-
celar pe dictatorul nazist.

Jocul a fost lansat în 2015 
printr-o campa-
nie de strângere de 
fonduri, unde s-au 
strâns aproape 1,5 
milioane $ de la pes-
te 34.000 donatori. 
Jocul nu conţine nici 
un simbol nazist sau 
imagini cu Hitler.

STOPSTOPSTOP
Televiziunea iraniană de 

stat a relatat duminică că Ira-
nul nu va mai respecta niciu-
na dintre limitele acordului 
său nuclear din 2015.

Anunţul a venit după ce 
un alt oficial iranian a decla-
rat că ar avea în vedere luarea 
unor măsuri şi mai dure în 
ceea ce priveşte uciderea de 
către SUA a generalului irani-
an, Qassem Soleimani, vineri 
la Bagdad.

Nu este clar ce înseamnă 
acest lucru pentru progra-
mul nuclear, mai ales când 
vine vorba de îmbogăţirea 
uraniului. 

Un fost lider al Gărzii 

Revoluţionare a Iranu-
lui a declarat sâmbătă 
că oraşele Tel Aviv şi 
Haifa pot fi vizate ca 
ţinte ale răzbunării 
uciderii generalului 
Soleimani.

Mohsen Rezaee a 
făcut comentariul la 
Teheran în cadrul unei cere-
monii în onoarea şefului mi-
litar ucis.

Rezaee a susţinut anteri-
or că Israelul este cel care a 
furnizat cu siguranţă către 
forţele americane, informaţii 
despre locaţia lui Soleimani.

Purtătorul de cuvânt al 
preşedintelui Autorităţii Pa-
lestiniene, Abu Mazen, Nabil 
Abu Rudeineh, a refuzat să 
comenteze uciderea puterni-
cului general iranian  de către 
forţele americane.

„Este o problemă cu care 
nu avem nimic de a face”, a 
declarat Abu Rudeineh unui 
grup de reporteri israelieni 
din Ramallah, susţinând că 
incidentul este o „problemă 
israeliano-americană-irania-
nă”. „Politica noastră a fost 
întotdeauna clară. Nu inter-
venim în politica celorlalţi 
- indiferent dacă e vorba de 
Israel, Iran sau America ”, a 
adăugat el.

Abu Rudeineh a declarat, 
de asemenea, că coordonarea 
de securitate a Autorităţii 
Palestiniene cu SUA şi Israel 
este în desfăşurare.

STOPSTOPSTOP
Cercetătorii de la Univer-

sitatea Ben-Gurion 
(BGU) au descoperit 
recent o nouă me-
todă de optimizare 
a îndepărtării pra-
fului de pe panouri-
le solare în vederea 
menţinerii eficienţei 
şi a absorbţiei lumi-

nii. Ei şi-au bazat studiul pe 
proprietăţile de autocurăţare 
ale frunzei de lotus.

Asemenea altor câte-
va plante, frunza de lotus 
foloseşte procesul de „ultra-
hidrofobie” pentru a elimina 
excesul de apă şi implicit mur-
dăria. „În natură observăm 
că frunza de lotus rămâne 
fără praf şi patogeni datorită 
suprafeţei sale nanotexturate 
şi a unui strat subţire de ceară 
hidrofob care respinge apa,” a 
explicat Tabea Heckenthaler, 
o studentă masterandă din 
Düsseldorf Germania la In-
stitutul de Cercetare a Apei 
BGU Zuckerberg.

„În deşert, praful se acu-
mulează pe suprafaţa celu-
lelor solare şi e nevoie de o 
muncă laborioasă pentru 
curăţarea lor constantă, aşa 
că încercăm să mimăm aces-
te comportament pe o celulă 
solară,” a precizat într-un co-
municat din partea BGU Dr. 
Yair Kaufman, consultant în 
cadrul acestui studiu.

Cum peste 90% din 
locuinţele israeliene se bazea-
ză pe panouri solare pentru 
încălzirea apei, menţinerea 
eficienţei celulelor solare e 
crucială. Consumul de pu-
tere solară în lume a crescut 
pentru a veni în completa-
rea consumului de energie 
convenţională.

Remarcabil e că 98% din 
particulele de praf au fost 
îndepărtate prin noua teh-
nică descoperită de echipa 
israeliană.
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Hedi S. SIMON

Cine se naște evreu, evreu moare
(În memoria lui Heinrich Heine, la împlinirea a 210 ani de la nașterea sa) 

Revoluţia franceză, ca şi cucerirea 
Europei de către Napoleon, au 
marcat începutul unei ere noi în 

civilizaţia lumii, acea explozie culturală 
care a urmat unor veacuri de întuneric 
medieval. Ceea ce a avut o influenţă be-
nefică şi asupra întregii populaţii evreieşti 
din statele europene, favorizând ieşirea 
acestora din ghetto-uri, schimbând în-
treaga lor existenţă atât din punct de ve-
dere economic, cât şi cultural; astfel, s-a 
deschis în faţa populaţiei evreieşti calea 
spre educaţie şi de integrare în fluxul cul-
tural în mijlocul populaţiei autohtone în 
toate ţările unde trăiau. Ne aflăm exact 
în perioada când Moshe Mendelsohn 
şi-a făcut intrarea în viaţa clocotitoare 
a oraşului ca deschizător de drumuri 
pentru neamul său, militând pentru in-
trarea acestuia în viaţa nouă, care năştea  
marile talente propulsate de atmosfera 
liberală a timpului, libertatea de gândire 
şi exprimare.

Atunci şi evreii au căpătat dreptul fi-
resc de a participa la progresul general, 
aducând un tribut generos vieţii inte-
lectuale din ţările lor prin naşterea unor 
creatori geniali în multe domenii. Unii 
dintre tinerii evrei înflăcăraţi de dorinţa 
de a se asimila cât mai repede, de a fi 
acceptaţi în societatea cultă autohtonă 
cu mai multă uşurinţă, s-au îndepărtat 
de tradiţia iudaică şi în anumite cazuri 
s-au convertit la creştinism, crezând că 
asta este calea cea mai sigură de a urca pe 
treptele superioare ale societăţii. Astfel 
şi Heinrich Heine a trecut la protestan-
tism, dorind ca în acest fel, să-şi „cum-
pere” un bilet de intrare în lumea  mare. 
Dar el a rămas toată viaţa legat de iuda-
ism iar convertirea i-a pricinuit multă 
nefericire, chiar dacă uneori i-a netezit 
drumul spre glorie. La fel, peste ani, 
compozitorul şi dirijorul Gustav Mahler 
s-a convertit la catolicism cu scopul de 
a obţine un pupitru de dirijor al Operei 

din Viena. Pe care l-a obţinut desigur, ca 
şi postul de director al renumitului tea-
tru de operă vienez, dar datorită marelui 
său talent şi nicidecum datorită schim-
bării religiei. Muzica sa a rămas totuşi 
străbătută ca un fir roşu de influenţe şi 
tonalităţi evreieşti. Căci atât Heine, cât 
şi Mahler sau mulţi alţi tineri evrei care 
au pornit pe calea convertirii de dragul 
carierei, au continuat să rămână evrei în 
sufletul lor, dar şi în ochii celor din jur 
care continuau să-i  considere evrei ieşiţi 
din familii evreieşti. Heinrich Heine a 
primit la naştere numele de Haim, în 
amintirea bunicului său, Haim Brucken-
burg. Ulterior, l-a schimbat în Harry şi 
în continuare în Heinrich Heine. Sub 
acest nume omenirea îl va cunoaşte de-a 
pururi pe unul dintre cei mai mari, mai 
îndrăgiţi poeţi lirici ai Germaniei. Viaţa 
sa a fost un exemplu tragic al soartei ar-
tistului evreu nevoit să trăiască şi să cre-
eze într-o societate creştină şi potrivnică, 
chiar dacă se situa în cea mai înfloritoare 
epocă a iluminismului german. Opere-
le lirice ale lui Heine cuprind romanţe, 
cântece (lieduri), sonate, ode, poveşti ro-
mantice, poeme epice cu motive evreieşti 
(după modelul poetului medieval Hale-
vy). Heine a fost însă şi jurnalist, ese-
ist, critic literar, chiar dacă memoria 
colectivă l-a păstrat  veşnic ca „Poetul” 
libertăţii. Mai ales după mutarea sa în 
Franţa, în 1831, unde a găsit o atmosfe-
ră absolut liberală şi unde nimeni  nu-i 
amintea intenţionat de originile sale 
evreieşti. Aici el s-a integrat în cultura 
franceză atât de bogată, reprezentată 
de Victor Hugo, George Sand, Balzac, 
Berlioz, Mayerbeer... Francezii au recu-
noscut marele talent al lui Heine, l-au 
îndrăgit, numindu-l „Apollo german”.

Abia după ce şi-a cucerit celebritatea 
în Franţa, talentul deosebit al lui Hei-
ne a primit şi elogiile Germaniei, de 
care aparţinea de fapt. Heine a devenit 

cunoscut în special prin creaţiile muzi-
cale inspirate de versurile sale de către 
compozitori celebri ca Frantz Schubert, 
Mendelsohn, Schuman, Liszt, chiar şi 
Wagner.

Considerat ca fiind un Chopin al lite-
raturii, Heine, poetul german trăind în 
Franţa, a influenţat generaţii întregi de 
scriitori şi compozitori. Creaţiile poetice 
ale lui Heine au fost atât de cunoscute 
în Germania şi Austria, încât au intrat 
în folclor. Precum s-a întâmplat cu re-
numitul poem „Lorelay” care a fost in-
clus în culegeri de poezii drept „cântec 
popular”. 

Cu toate divagaţiile sale către o viaţă 
de liberal asimilat, pentru a crea liber şi 
fără restricţii, spre sfârşitul vieţii, Hei-
ne s-a dedicat iudaismului, scriind cele 
mai evreieşti versuri din opera sa boga-
tă. Peste un secol, când Germania a fost 
contaminată de nebunia nazistă, scrie-
rile lui Heinrich Heine au fost arse pe 
uriaşul rug al ruşinii, care a mistuit cele 
mai geniale creaţii ale tuturor timpurilor 
de către geniile umanităţii. Ei, naziştii, 
nu au recunoscut măreţia creatorilor care 
s-a ridicat peste propria lor micime şi 
mediocritate, mai ales dacă aceştia nu 
erau „arieni”.

În orbirea lor xenofobă hitleriştii 
păgâni au distrus cu un singur chibrit 
tot ce a lăsat cultura germană pentru 
posteritate. Iată că nici Heine, poetul 
genial, nu a fost iertat pentru originea 
sa evreiască. Ceea ce ne dovedeşte că ni-
ciun om, chiar şi acela ajuns pe culmile 
talentului şi culturii, nu are puterea de 
a-şi schimba vreodată provenienţa, iar 
cine s-a născut evreu, tot evreu moare.
Chiar dacă poartă nimbul de nemurire 
datorită creaţiilor sale geniale, cum a fost 
poetul fără moarte, Heinrich Heine.

 Bibliografie: Amus Eilon - „Requiem 
evreiesc” (vol. Evreii din Germania dina-
intea lui Hitler)
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GALA AMIR 2020

Magdalena BRĂTESCU 

Contribuţia originarilor 
din România la apărarea 
și securitatea Israelului

Scriu aceste rânduri 
încă purtând în suflet 
amestecul de mândrie 

şi emoţie resimţit la eveni-
mentul de înaltă ţinută care 
a avut loc duminică, 5 ianu-
arie, la Muzeul Tel Aviv.

Organizaţia uniunii ori-
ginarilor din România în 
Israel, AMIR, în frunte 
cu preşedintele său, dom-
nul Micha Harish, a dedi-
cat cea de a cincea ediţie a 
„scenei deschise”, în nume-
le regretatului Itzhak Artzi, 
pentru discuţii dedicate 
personalităţilor care, de-a 
lungul a 120 de ani, şi-au 
adus aportul la apărarea şi 
asigurarea securităţii patriei 
strămoşeşti, Eretz Israel.

Comunitatea „români-
lor”, după cum s-a exprimat 
regretatul Shimon Peres, in-
vitat de onoare la prima Gală 
AMIR din 2012, „a venit în 
Israel păşind pe tălpi de cau-
ciuc, n-a cerut nimic, nu s-a 
plâns, a muncit şi a clădit. 

Ea este dintre cele mai nu-
meroase, cuprinzând circa 
400.000 de cetăţeni israeli-
eni care s-au evidenţiat cali-
tativ în toate domeniile, artă, 
medicină, ştiinţă, armată. O 
comunitate intelectuală, mi-
nunată, o comoară!”

În cuvântul său de des-
chidere, după ce a salutat 
audienţa şi pe invitaţii de 
seamă aflaţi în sală, prin-
tre care rabinul şef al Ro-
mâniei, Rafael Shaffer, 
precum şi pe preşedintele 
comunităţii evreieşti din 
Oradea, preşedintele AMIR, 
domnul Micha Harish a 
amintit tematicile galelor 
anterioare. Ele au fost de-
dicate personalităţilor din 
hightteck, industrie, cultură 
şi comunicaţie, aşezărilor de 
tip kibutz şi moshav, econo-
miei. Cu mândrie, vorbito-
rul a amintit că „Patruzeci de 
Premii Israel au fost decerna-
te unor originari din Româ-
nia, personalităţi de valoare 

din toate domeniile”!
Celebra jurnalistă de la 

Galei Tzahal, Yael Dan, a 
moderat seara cu inteligenţă, 
umor, simpatie şi admiraţie 
faţă de comunitatea origi-
narilor din România. Foar-
te reuşitul film documentar 
realizat de Eyal Zeid, a con-
cretizat vizual activităţile, 
organizaţiile, personalităţile 
originare din România care 
au marcat istoria Israelului. 

Generalul  în  rezer-
vă, dr. Beni Michelsohn, 
preşedintele Asociaţiei israe-
liene pentru istorie militară 
a realizat, printr-o muncă 
asiduă ce a durat cinci ani, 
o amplă „Cercetare pri-
vind contribuţia evreimii 
româneşti la securitatea Is-
raelului”. Publicul prezent 
în sală a primit o broşură 

cuprinzând un rezumat al 
acestei excepţionale lucrări. 

În discursul său, dr. Mi-
chelsohn a trecut în revis-
tă istoria alyalei române 
începând cu organizaţia 
clandestină Nili şi până la 
numele a numeroşi ofiţeri 
de informaţii din Mossad, 
amintindu-i pe cei 3,000 
de voluntari din armata 
britanică în lupta împotri-
va nemţilor. Jumătate din 
voluntarii paraşutişti au 
fost originari din România. 
Comunitatea noastră a avut 
membri în Etzel, Lehi, Pal-
mach, Ha’Hagana. În Răz-
boiul de Independenţă au 
luptat 5.000 de soldaţi. De-
sigur au fost citate nume de 
eroi, militari, ostaşi, ofiţeri, 
din birourile de informaţii, 
din cei care au pus bazele ar-

Yael Dan, jurnalistă, Yael Dan, jurnalistă, 
moderatoarea galeimoderatoarea galei

Generalii în rezervă Zeevi Farcas, Herzl Generalii în rezervă Zeevi Farcas, Herzl 
Bodinger și Iftah Ron TalBodinger și Iftah Ron Tal
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matei israeliene Tzahal, din forţele aeri-
ene, de la artilerie, transporturi, poliţie, 
Shabak, Aman, sau Mossad.

Seara a fost agrementată cu cântece 
israeliene interpretate de Shula Hen, 
fostă solistă în Lahakat Ha’Nahal.

„Noi n-avem diamante, nici petrol, 
spunea Itzhak Rabin, bogăţia noastră 
sunt oamenii, israelienii noştri, socie-
tatea noastră, ţara noastră”!

Generalul în rezervă Zeevi Farkaş, 
comandant în serviciul de informaţii 
militare AMAN, vorbind despre ca-
racteristicile comunităţii originarilor 
din România a amintit năzuinţa spre 
perfecţionare şi promovare, setea de 
învăţătură, ambiţia de a reuşi în viaţă, 
autodisciplina, inteligenţa emoţională 
superioară, discreţia, fidelitatea şi eti-
ca înaltă. Lozinca lui este „să fii OM!” 
Subscriu!

La discuţiile tip „masă rotundă” au 
răspuns la întrebările lui Yael Dan gen. 
rez. Zeevi Farkaş, gen. rez. Herzl Bo-
dinger, comandant al forţelor aeriene 

şi gen. rez. Iftach Ron-Tal, comandant 
al forţelor terestre Tzahal. Fiecare fer-
mecător în felul său, captivant, curajos, 
tenace, inteligent şi cu câte o poveste de 
viaţă care a cucerit asistenţa. Voi povesti 
pe scurt doar trei dintre acestea:

Lui Bodinger tatăl care era fascinat 
de avioanele de pe aeroportul din Su-
ceava i-a spus un prieten român „Tu 
n-ai să fii niciodată aviator, pentru că 
evreii nu pot fi aviatori”! Peste ani, Bo-
dinger fiul a ajuns la aeroportul din Su-
ceava însoţit de comandantul forţelor 
aeriene române... Herzl Bodinger era 
aviator şi comandant al forţelor aeriene 
israeliene!

Zeevi Farkaş, singurul evreu din clasă 
în satul unde s-a născut, lângă Oradea, 
s-a întors la şcoala din sat unde le-a ară-
tat foştilor săi colegi frunzele de măslin 
de pe uniforma lui de comandant!

Iftach Ron-Tal, actualmente direc-
tor al Societăţii de electricitate, are 
angajaţi în companie 400 de persoane 
cu dizabilităţi. Mi se pare cea mai înaltă 

dovadă de omenie!
Evenimentul s-a încheiat cu un su-

perb recital susţinut de trei tinere şi 
foarte talentate soliste ale Operei is-
raeliene, Tom Cohen, Tamara Navot 
şi Sivan Keren. În program „Duetul 
florilor” din „Lakmé”, Habanera din 
„Carmen”, aria Musettei din „Boema”, 
„Judita” şi Summer time din „Porgy 
and Bess”.

În decursul serii au fost amintite zeci 
de nume al originarilor din România 
care sunt înscrişi în cartea de onoare a 
istoriei Israelului. Nu am loc să-i citez 
pe toţi, dar vreau să-mi termin articolul 
cu numele fostului comandant suprem 
al forţelor armate israeliene, rav aluf 
rez. Beni Gantz, actualmente candidat 
la funcţia de Prim Ministru!

Evenimentul AMIR ne-a dat oca-
zia, în modul cel mai inspirat, să fim 
mândri de noi, de ţara de obârşie unde 
ne-am format şi de Israelul nostru unde 
trăim şi unde ne e locul, de eroii noştri 
de ieri şi de azi!

GALA AMIR 2020

Dr Beni Dr Beni 
Michelsohn, Michelsohn, 

autorul autorul 
cercetării cercetării 

„Contribuţia „Contribuţia 
originarilor originarilor 

din România din România 
la securitatea la securitatea 

Israelului”Israelului”

Micha Harish,Micha Harish,
președinte președinte 

AMIRAMIR
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O floare monstru

Planta este 
recunoscută 
pentru pro-

ducerea celor mai 
mari inflorescenţe 
din lume.

Uriaşa Raffle-
sia tuan-mudae 
este o floare roşie 
cărnoasă, cu pete 
albe, şi are diametrul de 111 centi-
metri. Această dimensiune depăşeşte 
recordul anterior, de 107 centimetri, 
stabilit de o floare găsită în urmă cu 
câţiva ani în aceeaşi regiune, în jungla 
din Sumatra de Vest.

Floarea rămâne deschisă o săptă-
mână înainte de a se ofili.

Planta a fost numită Rafflesia după 
britanicul Sir Stamford Raffles, care 

a consemnat pen-
tru prima oară un 
astfel de exemplar 
în Indonezia, la în-
ceputul secolului al 
XIX-lea.

Specia creşte în 
mai multe ţări din 
Asia de Sud-Est, 
inclusiv în Filipi-

ne, unde a fost observat un exemplar 
cu un diametru de 100 de centimetri.

Inflorescenţa plantei parazitare, 
uneori denumită floarea-cadavru, 
imită duhoarea cărnii putrede pentru 
a atrage insectele, notează sursa citată. 
Un miros similar este răspândit şi de 
Amorphophallus titanum din Indone-
zia, o floare în formă de falus, ce poate 
atinge înălţimi de până la trei metri.

Cea mai mare „floare monstru”, cunoscută pentru proprietăţile 
sale parazite şi duhoarea repugnantă, a fost descoperită de 

specialiştii în conservarea mediului din Indonezia

Culoarea anului 
2020

Dacă în 2019 culoarea anului stabi-
lită de Pantone a fost coraiul, în 
2020 lucrurile vor sta altfel. Lau-

rie Pressman, vicepreşedinte al Institutului 
Pantone, a mărturisit detalii despre culoa-
rea anului 2020 pentru haine, dar şi pentru 
alte domenii.

În fiecare an, culorile stabilite în trend 
de către Pantone sunt folosite pe diferite 
materiale şi produse: haine pentru femei şi 
bărbaţi, accesorii, genţi de damă casual sau 
sport sau articole de design interior. Lau-
rie Pressman, vicepreşedinte al Institutului 
Pantone a oferit, în cadrul unui show tv, un 
indiciu despre culoarea anului 2020: aceasta 
este inspirată de mare şi de ocean. Astfel că 
nuanţele de albastru vor fi vedetele podiu-
mului. De asemenea, şi tonurile de verde 
vor fi în centrul atenţiei.

„Pantone 19-4052, albastru clasic, este 
fără vârstă, elegant prin simplitate. Suge-
rând cerul la amurg, ea subliniază dorinţa 
noastră pentru o bază stabilă pe care să clă-
dim pe măsură ce trecem pragul într-o nouă 
eră” spun specialiştii companiei. Pantone 
determină culoarea anului, din anul 2000, 
prin studierea tendinţelor modei şi prin stu-
dierea produselor deja existente, precum şi a 
celor care urmează să fie lansate. Predicţiile 
oferite de institut influenţează şi producă-
torii mondiali, precum şi designerii, care se 
adaptează standardelor.

La fiecare sfârşit de an, alegerea 
culorii anului următor a devenit 
o adevărată tradiţie. Institutul 

Pantone, autoritatea internaţională 
în domeniul culorilor şi al sistemelor 

de culori, a anunţat care este 
culoarea anului 2020

Milionarul care a pierdut tot

Soţia l-a părăsit, iar la scurt timp 
după aceea Glasheen s-a mutat 
pe Insula Restoration, în apro-

piere de Australia. Viaţa acolo nu a 
fost uşoară. David şi-a rupt şoldul în 
urma unei căderi. A reuşit să se târas-
că 60 de metri, timp de o oră, pentru 
a ajunge la telefonul prin satelit prin 
intermediul căruia a cerut ajutor.

„Aţi auzit zicala măsori de două ori şi tai o dată. Ei bine, măsori de cinci 
ori, tai o dată aici unde sunt eu. Nu îţi permiţi să faci greşeli”, a declarat 
Glasheen, acum în vârstă de 76 de ani.

El a adăugat, însă, că trăieşte „în paradis”. „Aici nu sunt probleme, ci doar 
oportunităţi care îţi construiesc caracterul”, a explicat bărbatul.

David locuieşte împreună cu câinele lui şi părăseşte insula doar o dată 
pe an pentru a aduce provizii.

Glasheen a declarat că singurul lucru care îi lipseşte este familia lui, un 
fiu de 21 de ani şi o fiică care nu l-au vizitat niciodată pe insulă.

În anii ’80, David Glasheen deţinea o companie minieră de 
succes, care extrăgea aur în Papua Noua Guinee. În 1987, însă, 

a avut loc un crah bursier în urma căruia omul de afaceri a 
pierdut totul, aproximativ 37 de milioane de dolari  

în banii de atunci
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Patru generaţii

Regina Elisabeta a 
II-a, în vârstă de 
93 de ani, apare în 

fotografie alături de fiul 
său, prinţul Charles (71 
de ani), primul în ordinea 
succesiunii la tron, de ne-
potul său William, duce de 
Cambridge (37 de ani) - al 
doilea în succesiunea la 
tron, şi de strănepotul său, prinţul George, în vârstă 
de doar 6 ani.     

Aceasta este a doua fotografie-portret dată publi-
cităţii cu toţi cei patru membri ai familiei regale, 
iar ocazia este prilejuită de intrarea în noul deceniu, 
potrivit comunicatului Palatului Buckingham.   

Fotografia, realizată de Ranald Mackechnie, a fost 
făcută în Sala Tronului din Palatul Buckingham.   

Imaginea anterioară cu reprezentanţii celor patru 
generaţii ale familiei regale britanice a fost publicată 
în aprilie 2016, când a fost marcată a 90-a aniversare 
a reginei. Cadrul din 2016 a apărut pe o serie aniver-
sară de timbre poştale.

Regina Elisabeta a II-a şi cei trei 
moştenitori ai tronului Regatului Unit 
al Marii Britanii apar într-o fotografie 
eveniment publicată vineri de Palatul 

Buckingham

Început de an perfect

Actriţa în vârstă de 
47 de ani şi soţul 
ei au anunţat vi-

neri pe Instagram naşte-
rea primului lor copil, o 
fetiţă pe nume Raddix.

„Un an nou fericit 
pentru familia Madden!, 
a scris cuplul pe Insta-
gram. „Suntem atât de 
fericiţi, binecuvântaţi şi 
recunoscători să începem o nouă decadă anunţând naşterea fiicei 
noastre, Raddix Madden. Ne-a cucerit inimile imediat şi ne-a întregit 
familia”.  Cei doi îşi doreau copii de când s-au căsătorit în ianuarie 
2015, conform unui apropiat al celor doi. 

Actriţă şi producător, nominalizată de patru ori la Globurile de 
Aur - pentru rolurile din „Gangs of New York” (2002), „Vanilla 
Sky” (2001), „Being John Malkovich” (1999) şi „There’s Something 
About Mary” (1998) - Cameron Diaz a primit în anul 2009 o stea 
pe bulevardul Walk Of Fame.

Fotografie inedită

Pentru a marca Anul 
Nou, ducii de Sussex, 
aflaţi în vacanţă în Ca-

nada, au publicat pe contul lor 
de pe platforma Instagram o 
fotografie cu micul Archie şi 
prinţul Harry, ambii purtând 
căciuli tricotate.

„A fost o surpriză totală şi 
foarte emoţionantă”, a declarat 
Becky Smith, cofondatoare a iniţiativei sociale Make Give Live, 
care, pentru fiecare căciulă vândută, donează o alta. Donaţiile 
merg la copii defavorizaţi, persoane fără adăpost şi refugiaţi.

Grupul, care este format din voluntari ce tricotează căciulile în 
biblioteci şi cafenele din Noua Zeelandă, a primit mii de comenzi 
după apariţia fotografiei.

Dacă, anul trecut, voluntarii primeau comenzi de 45 de căciuli 
pe lună, în prezent, cererile se ridică la peste 300 de bucăţi zilnic.

Noul an vine cu bucurie pentru cuplul format din actriţa 
Cameron Diaz şi muzicianul Benji Madden. Cei doi au 

anunţat că au devenit părinţii unei fetiţe

Membrii unei comunităţi din Noua Zeelandă care 
tricotează căciuli în scop caritabil s-au trezit asaltaţi 

de comenzi după ce o fotografie în care prinţul Archie, 
fiul prinţului Harry, apare purtând un astfel de obiect 

vestimentar a fost publicată pe Instagram

20192019

20162016
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Un bărbat ingenios

Deşi însurat de ani buni, 
un român din Tel Aviv 
merge noapte după 

noapte la bere cu prietenii săi 
burlaci. Straniul caz a atras atenţia 
presei, iar echipa ziarului Gazeta 
Românească a pornit pe urmele 
bărbatului.

Reporterii au aflat că bărbatul 
a fentat toate sistemele de secu-
ritate feminină printr-o tehnică 
demnă de lumea iluzionismului. 
Astfel, el a reuşit să slăbească 30 de ki-
lograme în doar câteva luni, iar apoi a 
inventat o tehnică de ridicare unică din 
pat. Gimnastul Marian Drăgulescu a 
explicat că este un stând pe mâini din 
poziţie culcat pe saltea cu revenire pe 
parchet în picioare, un exerciţiu unic în 
istoria gimnasticii conjugale. 

Bărbatul reuşeşte astfel să se ridice 
din pat pe nesimţite şi să meargă noapte 
după noapte la bere fără ca soţia lui să-şi 
dea seama.

„Este prietenul nostru. Înainte să slă-
bească, nu mai venise cu noi la bere de 

5 ani, din anul în care s-a însurat. Părea 
condamnat pe vecie la seri cu comedii 
romantice, îmbrăţişări şi vinuri roze. Dar 
din fericire m-am înşelat. A revenit prin-
tre cei vii, aş putea spune”, spune un pri-
eten de băutură al bărbatului misterios.

Reporterii Gazeta care s-au ocupat 
de caz au ales să nu dezvăluie numele 
bărbatului. Decizia, aplaudată intens 
de comunitatea masculină, a stârnit 
însă o revoltă fără precedent în rându-
rile Societăţii Tinerelor Adorate de Soţi 
Iubitori (STASI), ale cărei membre cer 
publicarea urgentă a numelui „odiosului 
bărbat”.

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

BEEP  BEEP

Într-un club londonez un tip se 
apropie de altul, care citea liniştit un 
ziar, lângă un ceai.

- Domnule, n-aţi avea chef de o 
partidă de şah?

- Îmi pare rău, domnul meu, dar 
am mai jucat o dată şi mi s-a părut 
tare plictisitor.

- Iertaţi-mă domule. O zi plăcută!
A doua zi, acelaşi tip se adresează 

din nou celui care citea ziarul.
- Domnule, scuze pentru deranj. 

Suntem trei şi am vrea să jucăm bridge. 
N-aţi avea chef să jucaţi cu noi?

- Îmi pare rău, domnul meu, am 
jucat o dată şi eu bridge, dar mi s-a 

părut un joc tare plictisitor.
Următoarea zi, aceleaşi personaje:
- Domnule, vă deranjez din nou, cu 

scuzele de rigoare. Suntem douăzeci şi 
unu şi am vrea să jucăm fotbal. N-aţi 
avea chef...

- Îmi pare rău, dar am mai jucat 
fotbal o dată şi...

- Vi s-a părut plictisitor!
- Da domnule, într-adevăr. Dar 

uite, acum coboară scările fiul meu, 
poate are el chef.

- Mă scuzaţi, domnule, e singurul 
dumneavoastră copil, nu-i aşa?

- Da.
- Mă gândeam eu...

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEŞTI
Selecţii: Laurenţiu Ghiţă

Medalion  
Elena Leach, Sângeorz Băi, 

Bistriţa Năsăud

Fără dușmani
N-am duşmani de anvergură,
Oameni dornici să mă sape;
Ci prieteni – pe măsură –
Foarte dornici să mă-ngroape.

Își ascunde vârsta
E  tinerică şi frumoasă,
Fiindcă la numărătoare
Lipsesc constant – precum se pare,
Exact cei şapte ani de-acasă.

Progresul  medicinei
Mă dezbrăca la 20 de ani
Domn’  doctor şi-mi lua şi bani;
Acum, la 65, nu dau un  leu
Citeşte  boala  de  pe  chipul  meu.

Ochi  de  pisică 
Bunii  mei  vecini  de  scară
Ochi  de  mâţă  au  cu  toţii:
Mi-au  văzut  amantu-aseară,
... Ziua  nu-mi  văzură  hoţii.

Prieten  prea  apropiat
Pe-un  prieten  l-a-mpuşcat
Că-l  găsi  cu  soaţa-n  pat; 
Şi-o  să-şi  piardă  în  curând
Mulţi  prieteni... rând, pe  rând.

Americanii  la  Deveselu
Îi  spuse  oltencei  străinul:
„I love you, I need you, I want 

you!”
O  şoaptă-i curmă tot suspinul
Când  ea îi răspunse: „Ai vrea tu!”

Contracte  cu  comisioane  mari
La  cârmă-s  profitori  sforari
Contracte  mari  bugetul  seacă:
Cu  cât  sunt  şpăgile  mai  mari,
Cu-atâta-i  ţara  mai  săracă!
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La un pas de moarte

Osaka (22 ani), 
care va înce-
pe noul sezon 

săptămâna aceasta, cu 
ocazia turneului de la 
Brisbane (Australia), a 
declarat că incidentul 
a avut loc în timpul va-
canţei pe care a petre-
cut-o în insulele Turks şi Caicos.

„Sora mea m-a convins să urc pe placă şi să vâslesc, dar 
apoi am fost luate de curent şi am fost la un pas de moarte”, 
a precizat Osaka într-un interviu recent.

Naomi Osaka este favorita numărul 3 a turneului de 
la Brisbane, la care mai participă şi australianca Ashleigh 
Barty, liderul clasamentului WTA.

Sistem de corupţie

IWF este „preocupată 
în mod special de aces-
te dezvăluiri privind un 

posibil dopaj sistematic în 
rândul tinerilor sportivi”, a 
reacţionat Federaţia inter-
naţională într-un comuni-
cat dat publicităţii, asigu-
rând că va face „o anchetă 
cât mai rapid posibil legat 
de problemele prezentate în cadrul emisiunii”.

Până în 2017, halterofilii de înalt nivel nu au fost con-
trolaţi în mod regulat, iar unii controlori antidoping au fost 
corupţi cu bani pentru a manipula probele, a afirmat ziaristul 
postului ARD, Hajo Seppelt, omul care a dezvăluit scandalul 
generalizat în Rusia.

Din cei 453 de medaliaţi la Jocurile Olimpice sau la Cam-
pionatele Mondiale între 2008 şi 2017, 204 nu au fost nici-
odată supuşi testelor antidoping în afara competiţiei în anul 
în care au fost medaliaţi.

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, 
numărul 4 mondial, a dezvăluit că a fost 
„la un pas de moarte” în timp ce practica 

paddleboarding împreună cu sora sa, în Caraibe

Federaţia Internaţională de Haltere (IWF), sub 
bagheta preşedintelui său istoric, ungurul Tamas 
Ajan, ar fi acoperit pe parcursul anilor practici de 

dopaj şi ar fi organizat „o cultură de corupţie”

Simona donează

Alţi jucători 
din întreaga 
lume au dat 

curs unul apel făcut 
de tenismanul aus-
tralian Nick Kyrgios 
de a dona câte 200 
de dolari australieni 
de fiecare dată când 
vor reuşi un as în cursul meciurilor.

Australianca Ashleigh Barty, numărul unu mondial, 
a anunţat la rândul ei că va dona la rândul ei victimelor 
incendiilor din ţara sa întreaga sumă pe care o va încasa 
în urma participării la turneul de la Brisbane, programat 
săptămâna viitoare.

Record pentru  
Lionel Messi

Argentinianul a marcat 522 de goluri în 521 de me-
ciuri, fiind singurul fotbalist de pe întreg globul, 
care are mai multe goluri decât meciuri jucate.  Fot-

balistul lui FC Barcelona este urmat de portughezul Cristi-
ano Ronaldo, ale cărui cifre ilustrează 477 de goluri în 489 
de partid şi polonezul Robert Lewandowski, care a înscris 
de 324 de ori în 454 de confruntări.  

Topul este completat de uruguayenii Edinson Cavani 
(309 goluri în 447 meciuri) 
şi Luis Suarez (303/445), 
argentinianul Kun Aguero 
(280/430), suedezul Zlatan 
Ibrahimovic (251/342), 
gabonezul Pierre-Emerick 
Aubameyang (241/457), 
argentinianul Gonza-
lo Higuain (240/457) şi 
francezul Karim Benzema 
(232/470).

Jucătoarea română Simona Halep, numărul 3 
mondial, a găsit o modalitate inedită pentru a veni 
în ajutorul victimelor incendiilor de vegetaţie din 

Australia, anunţând că va dona bani de fiecare dată 
când îl va supăra pe antrenorul său, australianul 

Darren Cahill

Celebrul fotbalist Lionel Messi este o sumă 
de recorduri, cel mai recent fiind desemnat 

golgheterul deceniului trecut, între 2010 şi 2019
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Magdalena BRĂTESCU

„Burlaci și burlăciţe”
(Ravakim ve’ravakot) - Premieră la Teatrul Gesher

Azi genialul, cândva con-
troversatul, prolificul 
dramaturg israelian 

Hanoch Levin a scris cincizeci 
şi şase de piese. Majoritatea re-
gizate de el însuşi în montări 
caracterizate printr-o perfectă 
coordonare a jocului dramatic 
cu scenografia, ilustraţia muzi-
cală şi coreografia. Este ceea ce 
reuşeşte cu succes şi talentatul 
regizor Amit Epstein în colabo-
rare cu creatorul decorului Eran 
Atzmon, designera costumelor 
Ula Shevtzova, eclerajul (Avi-Yona Bu-
eno), muzica (Aviv Koren) şi mişcarea 
(Ariel Wolf). Melodiile sunt executate 
live în stil kleizmer cu ritm şi intensi-
tate schimbătoare, uneori cu tentă de 
flaşnetă. Cinci instrumentişti, Orit Or-
bach (clarinet), Chen Shenar (vioară), 
Ettie Tevel (acordeon) şi Yakov Zilber-
man (clarinet bas) la care se adaugă şi 
actorii la percuţie, trianglu, clopoţei sau 
tamburină, agrementează foarte plăcut 
spectacolul.

„Burlaci şi burlăciţe”, scrisă în 1985, 
s-a jucat la Hacameri în 2002, în re-
gia lui Eldad Ziv, cu muzica lui Dany 
Sanderson. Premiera avea loc la trei ani 
după dispariţia autorului. Piesa este o 
comedie amară înrudită îndeaproape cu 
„Meşteşugul vieţii” prin dureroasa inca-
pacitate a vieţii în cuplu şi invaliditatea 
sentimentală a personajelor. Dar şi cu 
„Fă să-mi vibreze inima” prin lirismul 
aspiraţiei spre fericire şi optimismul 
speranţei de împlinire prin dragoste.

Spectacolul are songuri brechtie-
ne dintre care amintesc laitmotivul 
tematic „o melodie veche, o melodie 
tristă, oamenii au nevoie de dragos-
te, sau măcar de afecţiune şi dacă nu, 
de pâine cu gem”. „Pâine cu gem” cu 
semnificaţia „sex”! Deşi Hanoch Levin 
demolează aici mitul bărbatului ahtiat 

după sex aducând pe scenă trei exem-
plare masculine, misogini desigur şi 
care sunt terorizaţi de femele obseda-
te de acuplare. Ei nedorindu-şi altceva 
decât... să doarmă, somnul fiind „cio-
colata vieţii”! Scopul femeii crampon 
este instituţionalizarea rapidă a relaţiei 
amoroase la rabinat, ceea ce-l demora-
lizează şi-l chinuie pe bărbatul indecis.

Tentele cehoviene ale piesei sunt 
marcate de permanentul decalaj amo-
ros, un personaj îl vrea pe al doilea ca-
re-l caută pe al treilea, îl găseşte pe al 
patrulea, iar pe drum există şi un al cin-
cilea. La Levin sunt însă şi regrete, în-
toarceri, pagini noi care redevin repede 
acelaşi lucru. Căci numai provizoratul 
durează! 

Cei cinci burlaci şi burlăciţe au ajuns 
la vârsta de treizeci de ani dar, deşi se 
tem de singurătate, totuşi nu ajung să 
se căsătorească. Deci fără happy end, 
dar cu melanjul de frumuseţe şi durere 
specifice dramaturgului. Scrisă într-un 
limbaj poetico-filozofic, piesa mixtează 
elementele de proză cu cele de stand up. 
În concepţia leviniană oamenii îşi do-
resc împlinirea prin dragoste, dar sunt 
incapabili s-o realizeze. 

Publicul se amuză căci personajele 
tragice sunt perfecte pentru a deve-
ni subiect de comedie. Numele lor cu 

aluzie falică (Znaiduh, Bulba), 
fecală (Hrabino), de flatulenţă 
(Flotzica) şi discuţiile din care 
nu lipsesc nevoile omeneşti pur 
fiziologice stârnesc râsul, deşi 
drama solitudinii şi căutării 
perechii e dureroasă.

Ido Mosseri (Znaiduch) re-
alizează un rol excepţional de 
clovn trist, excedat de pretenţiile 
femeii, obosit de viaţă, gelos şi 
nefericit. „Te căsătoreşti, trăieşti 
şi mori” este formula existenţei 
care-l sperie şi-l împiedică să ia 

decizia de a pleca, sau a rămâne în com-
pania femeii. 

Surpriza serii este talentatul actor 
Miki Leon în cuceritorul latin lover-
ul Hrabino cu picioare lungi dezgolite 
în mers de felină, mustaţă şi păr căzut 
pe ochi. De un comic irezistibil şi de o 
naturaleţe inegalabilă. 

Yariv Dahan în solidul Oestwind 
(numele unui tanc antiaerian german) 
interpretat mai mult ca prezenţă decât 
în replici mi-a plăcut deasemenea foarte 
mult. Galeria feminină e reprezentată 
de două actriţe înzestrate, Netta Shpi-
gelman (Flotzica) varianta soft şi Ruth 
Rasiuk (Bulba) varianta sado-maso, 
antiteze frumoasă-urâtă, gentilă-dură, 
umilă-tiranică. Roluri bine cizelate dra-
matic, muzical, coreografic.

Decorul, un pat central cu trapă şi 
învârtindu-se pe ax sugerează viaţa in-
timă, cele două uşi laterale, labilitatea 
sentimentelor, speranţa, aşteptarea. 
Superbele costume în joc de alb negru, 
aluzie la rochia de mireasă şi costumul 
de ginere, se însoţesc cu pete roşii. Lu-
minile, mov intens-speranţa, roşu viu-
pasiunea şi albul felurit, veioze, lampă, 
reflector, neon pe podea aduc strălucire 
acţiunii.

Spectacolul Hanoch Levin pe scena 
Gesher este unul foarte reuşit!
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Adrian POPESCU

Destine întunecate și dramatice

Ana Shaulov-Enghel-
berg, cu recentul 
său roman „Victoria 

Speranţei”, editura Familia, 
ne-a atras atenţia, oferind-ne 
o cale de acces spre literatu-
ra din Israel, de azi, scrisă în 
limba română. 

Ana Shaulov-Enghelberg 
ar fi o reprezentantă a dori-
cului, după clasificarea lui 
Nicolae Manolescu, a realis-
mului sobru, unde se impune 
omniscienţa autorului. 

Spectaculosul întâmplă-
rilor, tragicul lor uneori, 
caracterele contrastante ale 
personajelor, de la Mose 
descurcăreţ în viaţă, emigrant 
în Statele Unite, ajuns la un 
nivel economic respectabil, 
ca tâmplar, apoi proprietar 
de atelier de tâmplărie, dar 
cu un fiu, Şalom, desfigurat 
de un accident, survenit în 
copilărie, la biata Leiale, soţia 
sa de care se desparte. Şalom 
umple treptat toată scena 
acţiunii, după ce este părăsit 
de părinţi, SUA neacceptând 
persoanele cu defecte fizice, 
el devine covrigar, un timp 
chiar birjar, apoi se aranjează 
economic şi, în ciuda defec-
tului său, se însoară. Drama 
începe de aici ca o pedeapsă, 
sifilisul primit în bordelurile 
pariziene îi răpeşte soţiile, pe 
prima, Mina, apoi pe cea de 
a doua, Goldiţa, la fel le pier 
copiii, cinci suflete inocente. 

Cu o mare pricepere, au-
toarea construieşte destine 
întunecate, dramatice. Per-
sonaje mai norocoase, Iancu, 
Toni, tinerii Din, Alin, par 
a scăpa de această pedeapsă 
divină pentru transgresiunea 

unei legi străvechi, prezen-
tă ca porunca a şaptea şi în 
Decalog.

Victoria, a doua secţiune a 
volumului, desfăşoară şi ea o 
naraţiune cu note sumbre, o 
tânără excelând în toate, Vic-
toria, devine brusc invalidă, 
dar eroina nu se lasă strivită 
de o soartă potrivnică, este 
capabilă să-şi transforme in-
firmitatea în generozitate, 
ajutându-şi semenii să iasă 
din situaţii mai mult decât di-
ficile. Concret, înfiinţează un 
„Institut al Speranţei” unde 
adună oameni din diverse 
categorii sociale, oferindu-le 
şansa să înceapă o nouă viaţă. 
Tânărul Din este primul din-
tre cei salvaţi. 

Foarte puternic creionat 
este Dr. Muhamed, medic 
de succes, care o tratează 
pe Mica, după ce ea a în-
cercat să se sinucidă, dar se 
îndrăgosteşte de ea. Cei doi 
se căsătoresc, dar soţul Micăi 
se dovedeşte homosexual şi 
pedofil, urmare a unei trau-
me din copilărie, moştenire 
neagră lăsată de un unchi per-
vers. Cea ce părea la un mo-
ment dat o soluţie, susţinerea 
sufletească reciprocă a unui 
creştin arab şi a unei creştine 
românce, se va termina urât, 
dureros, violent. O rază de 
speranţă tot există, din ghea-
rele lui Muhamed va fi salvat, 
cu ingeniozitate, Ahmed, fiul 
medicului şi al Micăi. Insti-
tutul Speranţei i-a ajutat pe 
mama şi pe copilul ei, rezul-
tat dintr-un mariaj cu un ins 
odios, să scape definitiv de 
teroarea lui.

Aceste naraţiuni, capitole 

de roman, nuve-
le, nu ştiu cum să 
le numesc exact, 
urmăresc atent, 
amănunţit, desti-
nele unor cupluri, 
ori situaţia celor 
întorşi la matu-
ritate în Israel, 
sau soarta unor 
emigranţi români 
ajunşi aici. Uneori 
aceste subiecte, 
cu inserţii realist-cotidie-
ne sunt îngemănate. Părţile 
naraţiunilor mi se par sufici-
ente de autonome, dar ceva le 
leagă, totuşi, pe lângă reluarea 
unor personaje, o anume per-
spectivă unitară, configurată 
religios-moral. Autoarea este 
convinsă că există, va exista 
mereu o răsplată divină pen-
tru cei drepţi, şi o pedeapsă 
tot divină pentru cei nedrepţi. 

Inventivă mi se pare apoi 
povestea din Aura, partea a 
treia a acestui conglomerat 
epic, unde protagonista după 
o perioadă de clandestinitate 
elveţiană, emigrează împreu-
nă cu cei doi fii, Iosif şi Israel, 
în Ţara Sfântă. Numai că lu-
crurile nu decurg lin, nici ea, 
nici copiii ei, gemenii, nu se 
pot adapta la disciplina fermă 
a kibuţului, cu toate eforturi-
le binevoitoare ale celui care 
i-a adus aici. Aparenta scăpa-
re vine de la Dr. Rabinovici, 
care este atras fascinat de 
„frumuseţea slavă” a emigran-
tei, însă iubirea lor, ce păruse 
trainică, se arată a fi o iluzie 
cruntă. Acesta se căsătoreşte, 
interesat, cu o anume Diana. 
Ura de moarte pe care o în-
cearcă Aura, răzbunarea ei, a 

femeii înşelate în sentimente-
le ei, este cumplită. 

Ultima piesă a aces-
tui puzzle narativ, Anica, 
urmăreşte evoluţia sau mai 
bine zis involuţia unei prea 
ambiţioase ţigănci din Româ-
nia. Fără scrupule, ea profită 
de bărbaţi, inclusiv de soţul 
ei, Baruh, pentru a se căţăra 
cu obrăznicie la un statut so-
cial şi profesional total necu-
venite, de medic, date fiind 
pregătirea ei precară în do-
meniul medical şi lipsa unui 
elementar bun-simţ. Cei doi 
alcătuiesc un cuplu pervers, 
sado-masochist, Baruch devi-
ne jucăria ei. El se va redresa 
mai apoi prin Ileana, o prosti-
tuată devenită familistă. Lior, 
fructul legăturii amoroase 
a lui Baruch cu Anica, este 
un copil complexat, lipsit de 
afecţiunea părinţilor. 

Suferinţa multor persona-
je din aceste naraţiuni tensi-
onate provine din drama de 
a nu fi iubiţi. Nenorocul sau 
nenorocirea pândesc mereu 
personajele scriitoarei. Inse-
rarea în text a unor proverbe 
sau judecăţi morale, culese 
dintr-o înţelepciune multimi-
lenară, cea a poporului evreu, 
este convingătoare.
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PROGRAMUL TV ROMÂNESC

PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 9 ian 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea			
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Secretul	Anielei
22:30	 Ai	noștri	
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping

VINERI, 10 ian 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea			
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Secretul	Anielei
22:30	 Ai	noștri	
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 11 ian 2020

06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:00	 La	Măruță
11:30	 Acasă	la	români
12:45	 Teleshopping
13:00	 Știrile	ProTv	
13:05	 ApropoTv
14:00	 Lecții	de	viață
15:00	 Arena	bucătarilor
15:30	 România,	te	iubesc!
16:30	 Ce	spun	românii
17:15	 Lecții	de	viață
18:00	 I	like	IT
18:30	 Superspeed
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Arena	bucătarilor
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Secretul	Anielei
22:30	 Ai	noștri	
23:15	 Acasă	la	români
00:00	 Teleshopping
DUMINICĂ, 12 ian 2020

06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	

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

LUNI, 13 ian 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea			
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 	a	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Secretul	Anielei
22:30	 Ai	noștri	
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping

MARȚI, 14 ian 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea			
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Secretul	Anielei
22:30	 Ai	noștri	
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
MIERCURI, 15 ian 2020

06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea			
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Pariu	cu	viața
21:30	 Secretul	Anielei
22:30	 Ai	noștri	
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 9 ian 2020

07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar		
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Vorbeşte	corect!	
09:00	 Matinal	*Partea	a	III-a	
10:00	 Politică	şi	delicateţuri	
10:50	 Discover	Romania		
11:00	 România	veritabilă	*Episodul	III
11:20	 Destine	ca-n	filme	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră		
14:00	 Telejurnal		
14:50	 Discover	Romania		
15:00	 Articolul	VII	
16:30	 Exclusiv	în	România	
17:20	 Discover	Romania		
17:30	 Serial	TV	-	Un	august	în	flăcări
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră		
20:00	 Telejurnal	
21:00	 România	veritabilă	
21:30	 A	doua	Românie	
23:00	 DISKOteka	
00:00	 Câştigă	România!	

VINERI, 10 ian 2020
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar		
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Vorbeşte	corect!	
09:00	 Matinal	*Partea	a	III-a	
10:00	 Politică	şi	delicateţuri	
10:50	 Discover	Romania		
11:00	 România	veritabilă	
11:30	 Profesioniştii*...	cu	Eugenia	Vodă
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră		
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Discover	Romania		
15:00	 A	doua	Românie	
16:30		 Gala	umorului	
18:20	 Concertul	Extraordinar	de	Anul	
	 Nou	-	Magical	Spanish	Night
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Actualitatea	TVRi		
21:30	 Dăruieşte,	Românie!		
23:00	 DISKOteka	
00:00	 Teatru	TV	-	Caligula
SÂMBĂTĂ, 11 ian 2020

07:00	 Natură	şi	aventură	
07:30	 Pescar	hoinar	
08:00	 Ferma	*Nu	mai	aveţi	loc	la	oraş?	
08:50	 Discover	Romania		
09:00	 Mic	dejun	cu	un	campion	
09:50	 Diasporadar		
10:00	 Drag	de	România	mea	
12:00	 Gala	umorului
14:00	 Telejurnal		
14:30	 La	un	pas	de	Romania		
15:00	 Descriptio	Moldaviae	

15:30	 Handbal	Feminin	
17:00	 Ora	Regelui	
18:00	 Down	the	Road		
19:00	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Drag	de	România	mea	
23:00	 Film	-	BULETIN	DE	BUCUREŞTI
DUMINICĂ, 12 ian 2020 

07:00	 Universul	credinţei	
07:50	 Diasporadar		
08:00	 Universul	credinţei	*Partea	a	II-a
08.50	 Discover	Romania		
09:00	 Regatul	sălbatic	
09:30	 Drumuri	aproape	
10:00	 În	grădina	Danei	
10:35	 Viaţa	satului	*Partea	I	
11:50	 Minutul	de	agricultură	
12:00	 Viaţa	satului	*Partea	II
13:00	 Tezaur	folcloric	
14:00	 Telejurnal	
14:30	 Reţeaua	de	idoli				
15:30	 Handbal	Feminin	
17:00	 Politică	şi	delicateţuri	
18:00	 Dispăruţi	fără	urmă		
19:00	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Luna	Albă	
22:10	 Revelion	2019	*Partea	a	V-a
23:00	 Film		-	Căsătorie	cu	repetiţie

LUNI, 13 ian 2020
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar		
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
09:00	 Matinal	*Partea	a	III-a	
09:50	 Vorbeşte	corect!		
10:00	 Ca’n	viaţă		
10:50	 Discover	Romania		
11:00	 Politică	şi	delicateţuri	
12:00	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10	
14:00	 Telejurnal	
15:00	 Dăruieşte,	Românie!	
16:30		 Drumul	lui	Leşe	
17:30	 Serial	TV	*	Un	august	în	flăcări
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 La	un	pas	de	România		
21:30	 Avocatul	dumneavoastră	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	

MARȚI, 14 ian 2020
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar		
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
09:00	 Matinal	*Partea	a	III-a	
09:50	 Vorbeşte	corect!		
10:00	 Ca’n	viaţă		
10:50	 Discover	Romania	
11:00	 La	un	pas	de	România		
11:30	 Memorialul	Durerii	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
15:00	 Avocatul	dumneavoastră	
16:30	 Reţeaua	de	idoli		
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Patru cărţi pentru numai 190 de șekeli!
Sunaţi acum la editură la tel. 0524-716004  

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

REDUCERE REDUCERE 
DE PREȚ LA DE PREȚ LA 
COLECȚIA COLECȚIA 

ALEXANDRU ALEXANDRU 
ANDYANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul 

Doctor Mesmer
• Ca’n filme

xcvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA - HOROSCOP

17:20	 Discover	Romania	
17:30	 Serial	TV	*	Un	august	în	flăcări
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră		
20:00	 Telejurnal	
21:00	 La	un	pas	de	România		
21:30	 Investiţi	în	România!	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	
MIERCURI, 15 ian 2020

07:00	 Matinal	*Partea	I	

07:50	Diasporadar		
08:00	Matinal	*Partea	a	II-a	
09:00	Matinal	*Partea	a	III-a	
09:50	Vorbeşte	corect!		
10:00	Ca’n	viaţă		
10:50	Discover	Romania		
11:00	 La	un	pas	de	România		
11:30	 Garantat	100%	
12:30	Un	doctor	pentru	
dumneavoastră		
14:00	Telejurnal
15:00	 Investiţi	în	România!

16:30	 Aventura	urbană
17:30	 Obiectiv	comun	
18:30	 Eminescu	
19:00	 Punctul	pe	Azi	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 La	un	pas	de	România		
21:30	 Articolul	VII	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	
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3 În viaţa profesională te axezi destul de mult 

pe intuiţie. Aceasta este prima verigă prin 
care filtrezi informaţiile. Lucrurile se preci-
pită destul de mult pe plan personal.

Deşi în acest moment totul pare să fie stabil 
emoţional, totuşi nu te simţi împlinit. Eşti 
acompaniat de o mână de oameni dedicaţi 
şi inimoşi, iar tu continui să te simţi singur.

Încă acţionezi destul de ambiguu în raport 
cu anumite relaţii din viaţa ta, iar la momen-
tul actual, nici tu nu mai găseşti explicaţia 
acestui comportament.

Indiferent de ceea ce pretinzi, sunt persoane 
care au influenţe negative asupra echilibrului 
tău interior. Această influenţă o pot avea însă 
doar dacă tu le vei permite acest lucru.

Intuiţia care te călăuzeşte în aceste zile îţi 
transmite că este necesar să „pierzi” contro-
lul asupra unor aspecte pentru a descoperi 
lucruri noi despre propria persoană.

Mintea ta este un adevărat carusel. Eşti destul 
de sceptic cu privire la o anumită persoană. 
Indiferent de ceea ce simţi, nu vei alege să 
vorbeşti despre propriile emoţii.

Chiar şi atunci când determinarea care ţi-e 
caracteristică suferă schimbări de intensitate 
din cauza oboselii psihice, nu te laşi contro-
lat în vreun fel de acest aspect.

Stagnarea pe care o trăieşti la nivel profesi-
onal este ceva normal în dinamica oricărei 
vieţi. Deşi tu te simţi mai special, nimic nu 
ţi se întâmplă doar ţie în mod deosebit.

Te simţi blocat în tot felul de gânduri şi 
senzaţii, iar nemotivarea pe care o trăieşti te 
face să te afunzi în rutina de zi cu zi. Propriul 
confort ar trebuie să fie mereu primordial.

Este primordial ca în zilele care urmează să 
găseşti un echilibru între personal şi profe-
sional. Soarele va face o dubioasă „şedere” 
în zodia ta.

Imaginaţia te va ajuta să îţi setezi obiective 
profesionale exigente. Ai nevoie de confirma-
rea celor din jur atunci când intenţionezi să 
schimbi anumite lucruri la persoana ta.

Reuşeşti să duci la împlinire un proiect de 
suflet în care ai investit multă energie. Pros-
peritatea financiară de care ai parte te ajută 
să faci unele ajustări necesare propriei vieţi.
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Fără dureri

Compania a inventat o pastilă 
numită PMD-200, ce cuanti-
fică răspunsul fiziologic al du-

rerii, permiţând echipelor chirurgica-
le să ofere „tratament personalizat şi 
optimizat al durerii pentru pacienţii 
anesteziaţi, care nu pot comunica”.

Cu această invenţie, durerea poa-
te fi gestionată în mod obiectiv, fără 
supra-sau sub-medicaţie, ceea ce este 
deosebit de important la pacienţii cu 
demenţă necomunicativă.

PMD-200 foloseşte inteligenţa ar-
tificială şi o platformă senzorială non-
invazivă proprie pentru monitorizarea 
şi cuantificarea durerii pacientului în 
mod obiectiv. Acest lucru este util în 
special atunci când sunt tratate per-
soanele cu demenţă sau Alzheimer, 
deoarece acestea nu sunt în măsură să 
comunice în mod corespunzător.

„În timp ce durerea este o problemă 
majoră clinică, socială şi economică, 
care afectează calitatea vieţii pentru 
sute de milioane de oameni la nivel 
global, măsurarea durerii a rămas 
subiectivă”, explică site-ul web Me-

dasense. În consecin-
tă, îngrijirea durerii nu 
este adaptată nevoilor 
specifice ale pacienţilor, 
dependenţa de opioide 
a devenit o epidemie, iar costurile di-
recte ale asistentei medicale legate de 
durere cresc”. 

O mare parte din cercetările Me-
dasense sunt realizate în colaborare cu 
„Dorot Reabilitare şi Geriatric Medi-
cal Center” din Netanya, Israel. Dorot 
este unul dintre cele mai mari centre 
de geriatrie din ţară şi este afiliat la 
Facultatea de Medicină din Technion. 
Este specializată în medicină cronică, 
reabilitare, asistenţă medicală, geropsi-
hiatrie, îngrijire a răgazului, ospiciu, 
îngrijire dependentă de ventilator cro-
nic şi medicină acută geriatrică.

„Vrem să ne asigurăm că oferim 
pacienţilor noştri un control individu-
al al durerii: nu dorim să administrăm 
medicamente pentru durere atunci 
când este posibil să nu fie necesar şi 
nu dorim să sub-tratăm durerea”, a 
explicat Dr. Ady Sasson, director ad-

junct al Dorot, într-o declaraţie pu-
blicată de Medasense. „Până acum nu 
am avut instrumentele pentru a putea 
cunoaşte.”

Există aproximativ 50 de milioa-
ne de oameni din întreaga lume care 
trăiesc cu demenţă, cu 10 milioane de 
cazuri noi diagnosticate în fiecare an.

„Practicanţii şi îngrijitorii au evalu-
at de multă vreme durerea la pacienţii 
cu demenţă folosind indicatori su-
biectivi, precum nelinişte, agitaţie, 
expresie facială, gemete, respiraţie 
modificată sau modificări de compor-
tament”, a spus Medasense. Cu toate 
acestea, aceşti indicatori nu reuşesc să 
fie suficient de specifici pentru a şti 
câtă durere suferă persoana şi pentru 
a identifica forma corectă de medica-
mente pentru a-şi alina suferinţa.

Proiectul este susţinut de Autorita-
tea israeliană pentru inovare şi Minis-
terul Sănătăţii.

O companie israeliană numită Medasense este liderul 
unei noi abordări în managementul durerii, pe lângă 

lupta acesteia dusă împotriva dependenţei de opioide

Ceaiul care vindecă zeci de boli

Ceaiul de lavandă este 
miraculos. Planta are 
proprietăţi terapeu-

tice valoroase: anticolitice, 
coleretic-colagoge, antisepti-
ce, diuretice, relaxante şi an-
xiolitice. Acest lucru este po-
sibil pentru că în compoziţia 
plantei se regăsesc alcoolul 
olifalic, acidul acetic, taninul 
şi principiile amare, care atri-

buie lavandei virtuţi vindecă-
toare pentru mai bine de 70 
de boli.

Preparatele din lavandă 
(infuzia şi tinctura) ajută 
în caz de dischinezii biliare, 
de balonări sau de migrene; 
tinctura şi uleiul volatil sunt 
indicate în nevroză şi în su-
prasolicitarea psihică. La fel 
de eficientă este terapia in-

ternă cu infuzii, cu 
ulei volatil şi cu mie-
re în ceai de lavandă 
afecţiunile respiratorii (gripă, 
bronşită sau tuse convulsivă) 
care se asociază cu tratamen-
tul extern: se fac inhalaţii cu 
ulei de lavandă în amestec cu 
apă caldă.

În afecţiunile aparatului 
urinar (colica, cistite) sunt 

indicate tinctura şi uleiul vo-
latil, asociate cu băile calde de 
şezut.

În compoziţia plantei au 
fost identificate peste 40 de 
componente care nu pot fi 
obţinute pe cale de sinteză în 
laborator.

Ceaiul este una dintre băuturile noastre preferate. Mulţi dintre noi îl 
bem zilnic sau doar când suntem răciţi sau vrem să ameliorăm o stare 
de sănătate. O anumită plantă, însă, face din această băutură să fie o 

băutură minune
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Vaccinarea

Spre deosebire de numeroase alte 
studii care s-au concentrat asu-
pra ratei de mortalitate în rândul 

persoanelor vaccinate, noua cercetare 
a analizat rata de spitalizare în rândul 
copiilor vaccinaţi.

Studiul, condus de BGU, organiza-
ţia israeliană pentru servicii de asisten-
ţă medicală Clalit şi Universitatea din 
Michigan, Statele Unite, a examinat 
statusul vaccinării în cazul a 3.746 de 
copii de cu vârste cuprinse între şase 
luni şi opt ani, spitalizaţi pentru com-
plicaţii gripale în iernile din perioada 
2015 - 2018.

Potrivit concluziilor publicate pe 
site-ul Centrului Naţional pentru In-
formaţii de Biotehnologie (NCBI) din 
Statele Unite, vaccinul antigripal a fost 
eficient în prevenirea spitalizării în rân-
dul copiilor din Israel vaccinaţi complet 
pe parcursul a trei sezoane de gripă, dar 
nu şi în rândul copiilor vaccinaţi parţial.

Copiii cu vârste de până la opt ani 
reprezintă unul dintre grupurile de po-
pulaţie cărora li se recomandă în mod 
special vaccinurile antigripale din cauza 
riscurilor ridicate de complicaţii.

O echipă formată din cercetători 
israelieni şi americani a 

concluzionat în urma unui studiu 
că vaccinarea antigripală a 

copiilor cu vârste de până la opt 
ani reduce cu 54 de procente 

riscul de spitalizare a acestora, a 
anunţat duminică Universitatea 

Ben-Gurion (BGU)

Casca medicală a viitorului

Fondatorul şi preşedintele 
firmei Augmedics, Nissan 
Elimelech, a declarat luni 

că sistemul video cu raze X „e 
primul sistem de ghidare cu re-
alitate augmentată destinat chi-
rurgiei.” Deocamdată casca va fi 
folosită pentru intervenţii spina-
le şi pelviene.

„Deşi în medicina zilelor 
noastre se folosesc şi alte dispo-
zitive cu realitate augmentată, 
precum şi alte sisteme de ghidare 
imagistică, acesta e primul astfel de sis-
tem ce combină cele două instrumente 
destinate intervenţiilor chirurgicale,” 
a declarat Elimelech. „Alte sisteme 
de ghidare imagistică au un ecran 2D 
separat, unde chirurgul trebuie să-şi 
mute privirea de la pacient pentru a 
vizualiza datele, dar şi echipamente vo-
luminoase ce ocupă spaţiu preţios din 
sala de operaţii.”

Totuşi casca video cu raze X îi per-
mite chirurgului vizualizarea anatomi-
ei 3D a şirei spinării pacientului, prin 
piele, privind direct pacientul ca şi cum 
ar vedea cu „raze X” a spus el. „Aceas-
ta îl ajută să aşeze cu precizie şuruburi 
şi alte instrumente în şira spinării, iar 

întregul sistem e implementat într-o 
cască uşoară,” a spus Elimelech.

Augmedics a mai specificat că sis-
temul său video cu raze X constă într-
o cască transparentă cu afişaj în zona 
ochilor şi toate elementele unui sistem 
tradiţional de navigaţie. 

Sistemul e destinat revoluţionării 
intervenţiilor chirurgicale prin 
îmbunătăţirea controlului şi vizualiză-
rii pacientului, permiţând efectuarea 
unor operaţii mai rapide, mai simple 
şi mai sigure.

Întrebat cum va revoluţiona siste-
mul video cu raze X chirurgia pe vi-
itor, Elimelech a spus că revoluţia va 
consta în „modul cum se efectuează 
(intervenţiile chirurgicale).”

Compania de tehnică medicală Augmedics cu sediul în Yokneam Illit 
a primit recent aprobare din partea FDA din SUA pentru sistemul 

său video cu raze X

Agenţia Imobiliară Ing. RADU CIOROBATCA
  

vinde/cumpără/închiriază 
apartamente, vile în 

București (România).

    Tel. fix (România): 004021.3187554 
Tel. mobil (România): 004074.9902927  

Email: radu_ciorobatca@yahoo.com
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ORIZONTAL: 1) Mașină care comprimă  
(pl.) — Drumul trenului. 2) Expulzare pe 
gură — Bătut cu capul de tablă. 3) Cu-
vinte împrumutate dintr-o limbă străină. 
4) Amator  (pl.). 5) Smerit — Încadrat 
la arhivă. 6) Şerpi verzi printre ramuri 
— Cap de oltean! 7) Coadă de șacal! — 
Spusă în mai multe rânduri. 8) Limitele 
abacului! — Podoabă pentru brad — Micul 
locotenent! 9) Translator. 10) Lăcomie.

VERTICAL: 1) Bate la oră fixă — Cu-
ter! 2) Colectiv masculin — Amuzantă. 
3) A urma un curs... de per fecţionare — 
Dovleac... pe umeri. 4) Situaţie gravă — 
Formulare pentru schimbarea stării civile. 
5) Reacţie afectivă puternică — O sin gură 
zburătoare. 6) Un rezultat de-și fac pro-
nosportiștii cruce — Pescuiesc la copcă. 7) 
Floare de mină! — Împodobit. 8) A monta 
— Descoperită la sfârșit! 9) Deloc — Bătut 
de polonezi. 10) Fire — Clădirea în care 
se pot vedea foarte multe tablouri  (pl.).

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: c, c, m, s, l, morocanosi, mototolit, 

dumeri, ale, na, onorar, minutar, be, cil, lipi, batic, 
pasa, tatani, im, pi, anulare, va, acaret, tipar, to, i, 
a, at, semet, rasata, alo, rasunator.

Pag. 36: crescatori, lenticular, ele, sulina, pu, semn, 
at, tata, ain, i, oteli, cato, m, suta, dan, atit, roata, 
notabil, il, aritmetica.

Pag. 37: a) cabalistic, aromitoare, pecum, dual, 
o, etala, te, datina, ain, otet, balot, pa, icar, ne, 
eme, u, star, rasa, biela, antimoniat. b) capitonate, 
adeveritor, legalitate, iman, netot, fes, boli, e, in, 
cacica, cita, ocara, atona, a, it, tocata, uda, aratura, 
as. c) propagator, latitudine, olari, uzat, cure, acini, 
oriunde, in, nit, ia, seu, e, intuit, t, ac, iugare, lute-
ranism, ametit, uta. d) vicisitudine, oligomenoree, 
lauri, ati, a, urla, ss, cioc, b, isaccea, so, ionica, r, 
fel, la, eoliene, a, ira, pastorit, teste, perete, actoria, 
icar, turti, satana, emi, spira, il.

Cuvintele pot distruge o relaţie. 
Mai ales dacă e vorba de parolele de 
Facebook.

*
Pilotul:
- Doamnelor şi domnilor, tocmai 

am atins viteza de croazieră de 900 
km/oră...

Şi apoi completează: - Numai de 
decolat nu am reuşit încă...

*
- Am o prietenă care a început să 

facă haltere ca să întinerească.

- Şi acum pare mai tânără?
- Într-adevăr, acum nu mai pare ca 

o femeie de 40 de ani, ci ca un bărbat 
de 35...

*
Doi tipi vorbesc despre un prieten 

comun:
- De Revelion, George a amestecat 

coniac franţuzesc, bere poloneză, vod-
că rusească...

- Şi?
- A devenit poliglot, vorbea în 

limbi străine!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A

2

3

4 A

5 A

6 A

7 A A A A

8 A

9 A A

10 A A A
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ORIZONTAL: 
1) Învaţă de 
mic să conducă 
mașina (pl.) — 
Mijlocul de-a 
opri! 2) Merge 
cu viteză re-
dusă  ( fem.) 
— Philippines 
News Agency 
(siglă). 3) Peri-
oadă geologică 
(pl.) — Auto-
buz electric. 4) 
Ieșit... din cir-
cuit! — Circulă 
pe sub pământ. 
5) Colindători 
de sărbători. 6) Bat cărările (sg.) — Chelner... ieșit din 
circu laţie. 7) A lăsa în urmă — Porţiune de parcurs fără 
oprire (pl.). 8) Documentul tractoristului! — Intrarea într-un 
tunel! 9) Micșorează distanţele (dintr-o privire) — Asigură 
fluenţa circulaţiei. 10) Agent de circulaţie postat la răs-
cruce (pl.) — Vehicule trase de boi.

VERTICAL: 1) Grasul de la staţia de benzină — A îndoi. 
2) Scandaluri — Cu... întoarcere! 3) Est-nord-est (abr.) — 
Obișnuinţă. 4) Ultimele pene! — Prima femeie — În cerc! 5) 
Se strecoară cu ușurinţă (fem.; pl.) — Parcaţi pe dreapta! 
6) Totalitatea fișelor de evidenţă. 7) Chirurg scoţian (1877-
1956) — Trecut pe mar gini! 8) Îngreunează circulaţia auto 
(dim.) — Te poartă cu motocicleta. 9) Prins de roţile vehi-
culului — Lipsit de aripi. 10) Merge... prost — Membrană 
exterioară camerei de aer... auto (pl.).
DICŢIONAR: PNA, TAL, ORR.

ORIZONTAL: 1) 
Stăpânire (pl.). 
2) A i se cuveni 
— A întrebuinţa. 
3) Unealta care 
poate ucide — 
Personal. 4) A di-
minua. 5) Esenţă 
d e  c a l i t a t e ! 
— Suplu, mo-
bil — Întrebare 
nepoliti coasă a 
celor surzi. 6) 
Dușmănie — S-au 
ales în final cu 
nimic! — Nu um-
blă cu nasul pe 
sus 7) Succesi-

une, moștenire. 8) Nu are pretenţii, supus — Asfinţit. 9) Așa  
cum a lăsat-o natura — Erou din vaisul domniţei fecioare, 
precum si-al altor domnișoare. 10) Îmbrăcăminte sportivă — 
Mișei în final sunt dânșii!

VERTICAL: 1) Manifestare verbală a unei admi raţii dusă 
până-n pânzele albe — Produs lactat. 2) Zenit — Repetitivă 
și discretă mișcare trupească. 3) Amprentă — Incapabile de 
cultură, dar însetate. 4) La noi îi spune „șuk” — Animal cu 
avânt. 5) Primii atașaţi la Atena! — oblăduire, ocrotire. 
6) Secretoși — Pepene! 7) Lipsit de preţuire — Iarmaroc. 
8) Plantă cu tulpina în... covor — ... și alta cu rădăcina în 
troacă (pl.). 9) Interval determinat de Luminăţia-Sa — Mai 
jos de sat (pl.) 10) Propriu vieţii de la ţară, de la câmp (pl.).

ORIZONTAL : 
1. Pompă care 
funcţionează cu 
presiune de apă. 
2. Fragment fix 
de zi. — Pană 
d e  d e s p i c a t 
lemne — Ochi 
de drac! 3. Con-
dus în genere, 
o orchestră  — 
Lung la cap și 
la picioare! 4. 
Câine cu viteză! 
— Pro dus dulce. 
5. ...și cu toate 
astea are tem-
peratură! — Lo-

calitate în Me xic. 6. De la (od.) — Cămașă de sabie (pl.) 
— Învelit de mușchi. 7. Iau dobândă de la dobânda dobânzii! 
8. Localitate în Suedia — Fost ca valerist neamţ. 9. Trași pe 
jos, cu sila — Dăruit. 10. Fripturi din carne din regiunea 
intercostală.

VERTICAL: 1. Ca o moară cu zgomot! 2. Teren udat cu apă 
adusă pe ţevi — Fără rost. 3. Pieptene de lână — Palatul 
umblător al nomazilor. 4. A ener va peste măsură — În ţară! 
5. Insulă în Moluce — De care ţi-e teamă (pl. m.) 6. Ordin 
dat de foștii ţari — Mai mult decât sărac. 7. A îmbrăca o 
mobilă cu stofă. 8. Cuib! — Heliu simbolic — Lo calitate în 
Filipine. 9. Îi șade bine cu drumul — Armăsar dobrogean. 10. 
Vânzătoare cu grămada!

CUVINTE RARE: PETO — IVO — AIJ — ANDA.

ORIZONTAL: 
1. Din vremuri 
foarte îndepăr-
tate 2. Lăsat cu 
toate greșelile. 
3. Cumpără de 
toate pen tru in-
stituţii. 4. Por-
ţie anumită — 
De un neam cu 
evreii. 5. Un fel 
de butoi mare 
— Începi să de-
vii ridicol! 6 Lo-
calitate în Nige-
ria — E la lo cul 
lui. 7. I se mai 
spune amiant — 

Apel telefonic. 8. Folosește la colora tul lemnului — Acestea 
în popor. 9. Una din marile insule europene — Suprafaţă 
agricolă. 10. Regi cu coa mă! — Ceva mai mult decât a ţine.

VERTICAL: 1. Nu poate fi asaltat. 2. Metodă de lucru prin 
mașini. 3. Sunt drepţi și corecţi. 4. Timp umed și ceţos — 
Literă grecească… 5. Ce reală — Fricos nevoie mare! — Notă 
redacţională. 6. Veche monedă portugheză — Localitate în 
Franţa. 7. Boli de ficat — Conglomerat ţărănesc. 8. Prefăcut 
în atomi. 9. Zei casnici la romani — Dor și jale. 10. Excita-
toare.

CUVINTE RARE: ETA — REIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 I I

2 A A

3

4 I

5 A I

6 A

7 I A A P

8 I A T

9 A E

10 A A I A R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 U
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3 A

4 Z

5
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8 U L A N

9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A I I

2 I A A

3 A A I I

4 A A

5 I A I

6 A I A

7 I A

8 I A A

9 A I

10 I I
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Colecția DAVID GROSSMAN

Colecția AMOS OZ

Volume best-seller

xvcbzfhgkshgkscaneasca

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

 0524-716004

GAZETA PUBLICITATE

PROGNOZA METEO
9-11 ianuarie

Zonă joi, 
9ian.

vineri,
10ian.

sâmbătă,
11ian.

Haifa 15° 12° 14° 
Nazareth 12° 9° 11° 

Tveria 17° 14° 16° 

TelAviv 16° 14° 16° 

Ierusalim 9° 7° 8° 
Eilat 20° 19° 20° 

*valorilereprezintămediazilei

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade9.01.2020

șekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3.43 3.49
1 euro 3.82 3.89
1 liră 

sterlină 4.49 4.57
1 leu 

românesc 0.80 0.82

Specialist, montez antene de satelit 
pentru toate programele românești 

din pachetele DOLCE.  
Profesionalism, servicii de calitate, 

garanţie.

Peste 50 de programe românești

RAFI: 0509-656.634

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

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

Glasul roţilor de tren
Editura 24 ore-Iași 

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

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

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

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

foșnetul mătăsos al celor o mie și una de nopţi.” - Ioan Holban

Pentru încheierea unui 
abonament puteți suna la:

0524.716.004

LUNI, la chioșcuri - nr. 2763 al 
Revistei Familiei!
Citițiînrevistadvs.preferată:

• EdyGrossman:Știripescurt
• Unglontepentruamant
• Revederea
• Faraoniisufereaudeinimă
• Palatulviolonistului
• Acasălabunici
• Viaţăzbuciumată
• AtaclacopiiiluiDonaldTrump
• Divorțeazădupă22deani
• CadoudeCrăciun
• Transformatpeviaţă
• Patrufemeifacconfidenţe...
• Clipedegroază
• Uraganul
• Bancnotelefalse
• Întreacestepoze,sunt41deani
• MissAmerica2020
• Nuîșiaduceamintecânds-aspălatultimadată
• Rețete: PuicalaManasia/Tartecuroşiişimozzarella/
Merecoaptecumiere

RRevistaevista FAMILIEI FAMILIEI
13.01.202013.01.2020

MAGAZIN SĂPTĂMÂNAL ● Director fondator: I. Aurescu

Anul 53 - NR. 2763RRRR 22 ŞEKELI
În magazinele unde nu se 
percepe I.V.S. revista costă 
18.80 şekeli

NOU  
la Editura Familia

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, pro-

zatoarea și jur-
nalista-critic de 
teatru, Magdalena 
Brătescu. 

Volumul cu-
prinde cronicile 
dramatice sem-
nate de autoare 
în perioada 2017-
2019 în „Gazeta 
Românească”, pa-
gina 30, la rubrica 
săptămânală mult 
apreciată de citi-
tori „Din fotoliul 
spectatorului”. 

În afară de re-
cenziile specta-
colelor de teatru 
și Operă din toate 
teatrele israeliene, 

antologia cuprinde și un amplu capitol dedicat scenelor 
bucureștene.

Revista Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română

Serie Nouă - Tel Aviv - Nr. 5/2017

IZ
VOARE

DE LIMBĂ ROMÂNĂ
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ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ISRAELIENI 

Preţ: 80 șekeli

Revista Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă RomânăSerie Nouă - Tel Aviv - Nr. 4/2015

IZVOARE

realizat de Beatrice Bernath

ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ISRAELIENI DE LIMBĂ ROMÂNĂ A PARTICIPAT LA TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE CARTE DE LA IERUSALIM

ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ISRAELIENI DE LIMBĂ ROMÂNĂ A PARTICIPAT LA TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE CARTE DE LA IERUSALIM

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

Magdalena Brătescu

Editura Familia 2019

„Volumul al doilea al antologiei teatrale „Rendez-vous 
cu teatrul” cuprinde pe lângă cronicile premierelor de pe 
scenele teatrelor din Israel și un amplu capitol despre 
spectacole de referință prezentate în București la Național, 
Bulandra, Comedie, Mic, Nottara,  Odeon și Opera română”.

O adevărată capodoperă de critică teatrală... 
Ioana Toff - editor
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