AZETA
GRomâneasca

„În numele vorbitorilor de limbă română ai
Universității Tel-Aviv, exprim sincere aprecieri
pentru înaltul nivel cultural, ca formă
și conținut, cu care Gazeta Românească
prezintă actualitatea israeliană”
Acad. Jean-Jacques Ashkenazy

18 șekeli
(Eilat 15,40 șekeli)

anul 8 ۞ nr. 334
4 Shvat 5780

ZIAR ISRAELIAN ÎN LIMBA ROMÂNĂ
GAZETA ORIGINARILOR DIN ROMÂNIA

Apare în fiecare joi

۞

www.efamilia.org

„Marșul Vieții”
la București

۞

joi, 30 ianuarie 2020

pag.
24,25

EPIGRAMA LU’
LU’ GHIȚĂ
Virusul din China

M-aş ascunde ca năucul,
Cine să mă protejeze,
Când îi curge-un pic năsucul
Populaţiei chineze!

Forumul „Rolul
comunităţii evreieşti
în dezvoltarea
Bucureştiului:
trecut, prezent
şi viitor.”

Planul de pace
al lui Trump

Teroarea
baloanelor

La un pas
de libertate

pag.
2

Vizită regală
pag.
6

pag.
10

Asasinarea
președintelui

pag.
16

Nicolae Cajal,
un savant de
prestigiu
pag.
5

pag.
12

G A Z E TA A C T UA L I TAT E A
xvcbzfhgkshgkscaneasca

PLANUL DE PACE
Mult-așteptatul plan de pace al președintelui
Donald Trump solicită crearea unui stat
palestinian cu capitala în porțiuni din estul
Ierusalimului, punând capăt speculațiilor
conform cărora administrația sa abandonează
„rezoluția cu două state”

D

onald Trump a propus
marţi o „soluţie realistă cu
două state” pentru soluţionarea conflictului israeliano-palestinian, care condiţionează
totuşi naşterea unui stat palestinian
de „respingerea clară a terorismului” şi
menţionează că Ierusalimul va rămâne
„capitala indivizibilă a Israelului”.
„Viziunea mea prezintă o oportunitatea câştigătoare pentru ambele părţi, o
soluţie realistă cu două state care rezolvă
riscul pe care îl prezintă un stat palestinian pentru securitatea Israelului”, a
declarat Trumpl la Casa Albă.
În plus, liderul de la Casa Albă a afirmat că SUA sunt gata „să recunoască
suveranitatea israeliană asupra teritoriilor” ocupate, a căror amploare nu a
precizat-o. În acelaşi timp, Trump a dat
asigurări că Ierusalimul „va rămâne capitala indivizibilă a Israelului”, dar nu
a precizat ce limite geografice ar urma
să aibă loc oraşul.
Oficialii spun că planul dublează
teritoriul aflat în prezent sub control
palestinian și recunoaște suveranitatea
israeliană asupra zonelor majore din Cisiordania, lucru pe care palestinienii îl
vor obiecta aproape sigur. Palestinienii
au respins deja propunerea, acuzându-l
pe Trump că a fost părtinitor în favoarea Israelului, deoarece a adoptat politici
care să sprijine Israelul în detrimentul
lor.
Planul prevede o înghețare de patru
ani a noilor construcții israeliene, timp
în care vor fi negociate detalii despre un
acord cuprinzător. Cu toate acestea, nu a
fost imediat clar dacă înghețarea ar putea fi prelungită dacă nu se încheie un
acord final în cei patru ani.
Schița politică prezentată într-un
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document de
50 de pagini
dezbate mai
Discursul președintelui Trump
departe conCasa Albă - 28 ian. 2020
cesii acordate
palestinienilor, mult mai
nienilor, precum și a Turciei și Iranului,
mari decât au crezut mulți analiști. Cu dar au speranța că Iordania și Egiptul,
toate acestea, le va solicita să accepte singurele două națiuni arabe care au tracondiții pe care nu au dorit anterior să tate de pace cu Israelul, nu îl vor respinle ia în considerare, precum acceptarea ge în mod direct. De asemenea, este de
cedării unor porțiuni din Cisiordania. așteptat ca statele arabe din Golf, cum ar
Acordul se bazează și pe un plan eco- fi Arabia Saudită, Emiratele Arabe Uninomic pentru Cisiordania și Gaza, plan te și alții să trateze cu precauție planul.
care a fost dezvăluit în iunie 2019 și pe
Reacția Iordaniei, care își va păstra
care palestinienii l-au respins deja.
responsabilitățile față de Moscheea alÎn condițiile „viziunii de pace” la care Aqsa din Ierusalim în cadrul planului,
ginerele lui Trump, Jared Kushner lu- va fi deosebit de semnificativă. Palescrează de aproape trei ani, viitorul stat tinienii văd Cisiordania ca fiind inima
palestinian va fi format din Cisiordania unui viitor stat independent și estul Ieși Gaza, conectate printr-o combinație rusalimului ca fiind capitala lor.
de autostrăzi și tuneluri.
Cea mai mare parte a comunității
Oficialii au declarat că atât premierul internaționale își susține poziția, dar
Benjamin Netanyahu, cât și principalul Trump a inversat zeci de ani de politică
său contracandidat politic la alegerile externă a SUA, făcând presiuni pentru
din martie, Benny Gantz, au fost de realizarea unui acord. Piesa centrală a
acord cu planul.
strategiei sale a fost recunoașterea IeÎn cadrul campaniei electorale pen- rusalimului ca capitală a Israelului și
tru alegerile din 2 martie, Netanyahu a mutarea ambasadei americane acolo.
solicitat anexarea unor părți din Cisior- De asemenea, a închis birourile diplodania și impunerea suveranității israeli- matice palestiniene la Washington și a
ene asupra tuturor așezărilor sale acolo. tăiat finanțarea pentru programele de
Responsabilitatea securității pentru ajutor palestiniene.
Valea Iordaniei va rămâne în mâinile IsDar palestinienii refuză să mai vorraelului pentru viitor, dar ar putea fi re- bească cu președintele Trump și apelează
dusă pe măsură ce noul stat palestinian la sprijinul liderilor arabi. Conducerea
își va construi capacitatea, în condițiile palestiniană a încurajat, de asemenea,
planului, care spune că statalitatea va fi protestele din Cisiordania, stârnind
dependentă de palestinieni care trebuie temeri că anunțul de la Washington ar
să îndeplinească criteriile de guvernanță putea provoca o nouă rundă de violențe.
internațională.
Înainte de anunț, Tzahalul a declarat că
Oficialii au spus că se așteptau la întărește trupele de infanterie de-a lunrăspunsuri negative din partea palesti- gul văii Iordaniei.
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Shaked: „Nu vom permite
un stat palestinian”
Vineri, parlamentara Ayelet Shaked a comentat pe
marginea planului de pace american, cunoscut sub
denumirea de „Afacerea Secolului” și a reiterat
afirmația Ministrului Apărării, Naftali Bennett, cum că
partidul ei nu va permite crearea unui stat palestinian

„

Nu știm toate detaliile, dar pot spune
că nu vom permite
ca țara să fie cedată arabilor sau oricui altcuiva.
Pământul nostru e al nostru. În plus nu vom permite recunoașterea unui
stat palestinian. Credem
că statul palestinian e un
pericol pentru statul israelian și cu siguranță nu vom îngădui să se întâmple așa ceva,”
a spus Shaked într-un interviu pentru Ofira Asayag și Eyal
Berkovic pe Canal 12 TV.
„Totodată,” a continuat ea „se pare că acest plan e o șansă
uriașă de aplicare a legii israeliene în Valea Iordanului și așezările
evreiești din Yehuda și Shomron și, dacă e posibil, vom face presiuni în acest sens chiar înaintea alegerilor.”
Shaked a adăugat că „ar trebui să se înțeleagă, nicio
administrație americană nu a fost așa de solidară cu Israelul ca
cea a președintelui Trump. Până acum, președinții americani
au sprijinit planul bistatal de-a lungul graniței din 1967 cu
modificări frontaliere. E pentru prima oară când un guvern
american ne poate spune să aplicăm legea israeliană tuturor
comunităților din Yehuda și Shomron. Ei înțeleg că nu există
niciun astfel de scenariu în care noi vom părăsi comunitățile.”

D

Bibi cel curajos

Primul ministru Netanyahu și-a retras cererea
pentru imunitatea parlamentară privind
acuzațiile de luare de mită, fraudă și abuz
de încredere

N

etanyahu
l-a informat
marți pe
președintele Knessetului, Yuli Edelstein,
despre decizia sa.
Procurorul general, Avichai Mandelblit, a depus tot
marți rechizitoriul
împotriva primului
ministru Netanyahu
sub trei acuzații separate de corupție, la
Curtea Districtului
din Ierusalim. Decizia de a-l inculpa pe Netanyahu a fost luată în noiembrie
2019. În discursul său, procurorul general a declarat că a
ajuns la concluzia sa după o serioasă analiză.
Netanyahu a numit dezbaterea Knessetului „un circ”
afirmând că este „un alt pas în persecuția nedreaptă împotriva lui”. Într-o declarație postată pe pagina sa de Facebook, premierul a scris: „Este o perioadă fatidică pentru
poporul nostru. În timp ce mă aflu în Statele Unite într-o
misiune istorică de a securiza frontierele țării și de a ne
asigura apărarea pentru generațiile următoare, Knessetul
urmează să înceapă circul înlăturării imunității mele. În
loc să înțeleagă importanța momentului, ei sunt ocupați
cu politici mărunte care dăunează țării noastre”.

Bitan va fi pus sub acuzare pentru corupție

uminică, Procurorul General Avichai Mandleblit și-a
anunțat decizia de a-l pune sub
acuzare pe parlamentarul David Bitan
(Likud) pentru nouă capete de acuzare incluzând mita, frauda și abuzul de
încredere.
Potrivit rechizitoriului, Bitan e acuzat că a primit mită în valoare de 992
șekeli sub rezerva unei audieri înaintea
punerii sub acuzare, care va avea loc în
aprilie.
Ancheta poliției pe marginea condu-

itei lui Bitan, denumită
Netanyahu, e bănuit
cazul 1803, s-a încheiat
că ar fi primit mită
acum circa un an și e
în schimbul unor faconsiderată una dintre
voruri politice în cacele mai complexe și amlitate de legiuitor și
ple cercetări desfășurate
viceprimar al orașului
vreodată în Israel. Ea a
Rishon Lezion.
inclus mărturii din parLa începutul lutea a peste 300 martori
nii, Bitan a anunțat
și anchetarea a circa 80
că renunță la nomisuspecți.
nalizarea pentru funcția de ministru al
Legiuitorul Likud, care e un confi- agriculturii, de teamă ca numirea sa să
dent apropiat al premierului Benjamin nu fie blocată de Curtea Supremă.
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Ce ar trebui să știm
despre un acord cu Hamas

înțelegere pe termen
lung între Israel și
fracțiunea Hamas,
aflată la guvernare în Gaza,
nu este un lucru complet rău.
Cel mai probabil va provoca daune substanțiale
autorității palestiniene atât
pe plan intern, cât și pe plan
internațional și va ajuta Hamas să își consolideze guvernarea asupra Fâșiei Gaza. În
schimb, va oferi calmul de-a
lungul frontierei israeliene, în beneficiul
comunităților din sud, îmbunătățind viața
populației gazane și va facilita viitoarele
alianțe regionale.
Fără o alternativă strategică, cum ar fi
ca Autoritatea Palestiniană să preia controlul administrării enclavei de coastă - o
situație improbabilă în acest moment sau o preluare militară de către Tzahal,
o înțelegere pe termen lung cu hamasnicii este o opțiune care trebuie luată în
considerare.
Dar în ultimele luni, ceea ce a avut
loc pe teren este departe de speranța unei
înțelegeri strategice cu teroriștii. Se pare
că Hamasul nu este pregătit pentru un
astfel de acord iar Israelul, care este din
nou în febra alegerilor naționale, nu este
în măsură să ia decizii de natură strategică.
Funcționarii din Ierusalim încearcă
să demonstreze că progresează în cadrul
discuțiilor, ei fiind motivați fie de considerente politice, fie de probleme de securitate, cum ar fi nevoia de a ne concentra
eforturile pe frontul de nord și cel spre
Iran.
În cazul unui acord, trebuie avute în
vedere trei probleme cheie:
• Hamasul să fie de acord să pună capăt
acțiunilor sale militare, inclusiv a celor din
Cisiordania
• Hamasul trebuie să-și asume controlul complet asupra tuturor fracțiunilor în
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Fâșia Gaza
• Trupurile celor doi soldați israelieni
căzuți trebuie returnate și cei doi civili israelieni prizonieri deținuți de Hamas în
Gaza trebuie eliberați
În ultimele luni, Hamasul a lăsat impresia publică că este în concordanță
cu eforturile Israelului de a ajunge la o
înțelegere pe termen lung și de a combate fracțiunile jihadiste care destabilizează
Fâșia.
Cea mai mare provocare pentru Hamas este exercitarea autorității asupra altor facțiuni. Forțele palestiniene au evitat
acest conflict potențial de zeci de ani, dar
acesta este aspectul cel mai important care
trebuie convenit înainte de a se ajunge la
o înțelegere pe termen lung.
Zilele trecute, Hamasul a devenit din
nou un instigator al violenței, după lansarea baloanelor incendiare peste graniță,
pentru a demonstra nemulțumirea grupului terorist față de ritmul discuțiilor și de
punerea în aplicare a unora dintre acordurile deja încheiate.
Până la definitivarea problemelor cheie, guvernul israelian nu ar trebui să pretindă că se înregistrează progrese în ceea ce
privește acordurile pe termen lung. Ar face
mai bine să anunțe publicul că obiectivele
pe care speră să le atingă sunt, deocamdată, înțelegeri tactice temporare și nu un
acord strategic care ar putea schimba în
mod dramatic relația cu Fâșia Gaza.
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Nicolae Cajal - un savant de prestigiu

fost o onoare să fiu invitat duminică să țin un discurs în cadrul
simpozionului comemorativ
„Cajal 100” organizat de profesor dr.
Jean Askenasy la Universitatea Tel Aviv.
La această manifestare de înaltă clasă, a
fost prezent ambasadorul Israelului în
România, ES David Saranga, alături
de o serie de somități academice sosite din România. Dintre ei, îi amintesc
pe vicepreședintele Academiei Române,
Bogdan Simionescu și pe medicul acad.
Irinel Popescu.
Desfășurată în cadrul Facultății de

Drept, în prezența rectorului Shlomo Shoham,
manifestarea s-a bucurat
de prezența unui numeros
public dornic să cinstească memoria regretatului
om de știință Nicolae
Cajal. Bineînțeles că la
manifestare a participat și
fiica medicului, d-na Irina
Cajal, secretar de stat în
Ministerul Culturii, care a sosit împreună cu vicepreședintele ICR România,
dl. Bela Krisbai.
Spre satisfacția publicului, în cadrul simpozionului a fost făcută de către
acad. Bogdan Simionescu
o trecere în revistă a tuturor personalităților cu origini evreiești care au fost
sau sunt membri ai Academiei Române. A fost o
mândrie să constatăm că
etnia evreiască are un loc
aparte în cadrul acestei
instituții de prestigiu și că
numărul academicienilor

evrei este considerabil.
Vorbitorii au subliniat contribuția
dr. Nicolae Cajal la dezvoltarea medicinii, studiile de virusologie efectuate
de către savant pe parcursul vieții dar
și aportul la viața evreiască în calitatea
sa de președinte al comunității. Cu vădită emoție, Irina Cajal a vorbit despre
viața de familie a tatălui său, bunătatea sufletească și generozitatea care îl
caracterizau.
În cinstea acestui eveniment atât de
reușit, inițiatorul și organizatorul manifestării, academicianul Jean Askenasy, a
decis să publice o broșură cu discursurile
celor prezenți care va fi adusă la lumina
tiparului în curând.

V. MIREUȚĂ

O

Știri pe scurt

reuniune extraordinară a Ligii
Arabe va avea loc sâmbătă la
Cairo, în prezenţa preşedintelui palestinian Abu Mazen, pentru a
evoca planul de pace pentru Orientul
Mijlociu pe care Washingtonul l-a dezvăluit marţi, a anunţat secretarul general al organizaţiei, Hossam Zaki.
Această „reuniune extraordinară”,
în prezenţa lui Mazen şi a miniştrilor de externe ai statelor membre, va
avea loc în urma „unei cereri palestiniene”, a precizat Hossam Zaki într-un

comunicat.
Marele imam al moscheii
Al-Azhar, mare instituţie a islamului sunnit, a criticat la rândul său în mod vehement acest
plan, în timpul unei conferinţe
internaţionale pentru reforma
discursului religios, la Cairo.
„Nu mai avem identitate (...)
în calitate de arabi şi musulmani. Nu
mai suntem nimic. (...) Mă simt teribil
de dezonorat atunci când l-am văzut pe
Trump cu premierul israelian”, a afir-
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mat marele imam Ahmed al-Tayeb. „Ei
sunt cei care prevăd, discută, decid şi
rezolvă problemele noastre. Nu există
acolo niciun arab sau musulman”, a
deplâns el.
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Spionii au fost prinși
Agenția de securitate Shabak a anunțat luni că a expus și arestat cu
succes o rețea de spionaj Hamas care opera pe teritoriul israelian

D

upă o investigație
amplă, agenția Shabak a anunțat că a
descoperit că aripa militară
Hamas a recrutat cetățeni
israelieni pentru a strânge informații cu privire la
situații de securitate care vor
servi în viitoarele activități
teroriste împotriva țintelor
israeliene.
Spionii au transmis
locațiile sistemului de apărare al Cupolei de Fier și a
locurilor de aterizare a rachetelor Hamas în timpul tiruri-

lor de rachete din noiembrie.
Instanța i-a reținut pe
suspecți care sunt cetățeni
arabi israelieni. Unul dintre ei, Rajeb Daka, în vârstă de 34 de ani, din Lod,
a fost pus sub acuzare sub
acuzația de contactarea unui
agent străin, ajutarea inamicului în timpul războiului,
apartenența la o organizație
teroristă și ajutorarea unei
organizații teroriste.
Daka, născut și dintr-o
mamă israeliană din Lod,
a obținut permisiunea de

ședere în Israel din
2017. El își vizita
soția și cei cinci copii
din Fâșia Gaza la fiecare câteva luni când
se pare că raporta
Hamasului secrete
ce țin de siguranța națională.
Alt suspect, Rami AlAmudi, în vârstă de 30 de
ani, din Tel Aviv, a fost pus
sub acuzare pentru contactarea unui agent străin și
trădare.
Shabak a spus că Hamas
„a profitat” de faptul că

Teroarea baloanelor
Baloanele incendiare palestiniene lansate recent
din Gaza au fost un semnal dat Israelului de a
accelera „înţelegerile” neoficiale menite să uşureze
„blocada paralizantă” impusă teritoriului condus de
Hamas după cum a precizat marţea trecută un înalt
oficial al grupării militante

L

ansarea baloanelor incendiare şi
a altor dispozitive explozive peste
graniţă a fost reluată
după o lună în care a
predominat acalmia
după suspendarea de
către Hamas a protestelor săptămânale de-a
lungul graniţei Israelului cu
Gaza.
Teroriştii Hamas au reluat
lansarea baloanelor incendiare în Israel. Acalmia s-a dorit
o consolidare a armisitiţiului
neoficial dintre Israel şi Hamas intermediat de mediatorii
internaţionali.
Adresându-se jurnaliştilor,

6

oficialul Hamas, Khalil alHayya, i-a acuzat pe israelieni
că se mişcă prea încet.
El a spus că baloanele au fost
lansate de indivizi nemulţumiţi, nu de Hamas. Dar tot el a
adăugat că gruparea sa e „mulţumită” de lansări şi pregătită
de altele noi „dacă ocupaţia nu
recepţionează mesajul”.
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acești civili israelieni pot intra în Fâșia Gaza pentru a-și
vizita familia și i-au recrutat
în aripa militară.
Po t r i v i t r a p o r t u l u i
suspecții aveau telefoane telefoane mobile speciale pentru a rămâne în contact cu
Hamas.

Ziua de furie
Abu Mazen le-a spus forțelor sale de securitate
luni să nu împiedice protestele sau confruntările
cu trupele israeliene în „Ziua de furie” din
Cisiordania, ca răspuns la planul de pace
al lui Donald Trump

M

ai multe mii de persoane au protestat marţi,
în oraşul Gaza, împotriva planului de pace al
Washingtonului cu intenţia declarată de a soluţiona conflictul israeliano-palestinian, dar care a fost respins deja de palestinieni. Scandând „Planul nu va trece”,
manifestanţii au ars pneuri, drapele americane şi portrete
ale preşedintelui american Donald Trump.
La Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, protestatarii au agitat
drapele palestiniene şi au călcat în picioare portrete ale
lui Trump. Mazen a anunțat,
de asemenea, în
timpul întâlnirii, că a informat
Egiptul că Autoritatea Palestiniană va permite
cetățenilor săi să își exprime obiecția față de planul SUA.
Surse palestiniene au declarat că Mazen a refuzat să vorbească cu Trump și că acesta a fost avertizat de Casa Albă
că va plăti un preț greu pentru refuzul acestui apel.
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Au plătit datoria

Sprijinul francez

Compania de electricitate Hevrat Hahashmal a
declarat duminică că pune capăt raţionalizării
curentului electric furnizat Autorităţii
Palestiniene, după ce aceasta a plătit peste
jumătate din datoria sa către Israel

Preşedintele Autorităţii Palestinien (AP), Abu Mazen
s-a întâlnit săptămâna trecută la Ramallah cu
preşedintele francez Emmanuel Macron pentru
a discuta despre ultimele evoluţii
ale procesului de pace şi afacerilor regionale

C

u ocazia întrevederii, Abu Mazen şi-a exprimat speranţa
că Franţa va recunoaşte statul palestinian și a subliniat
rolul Franţei în „salvarea procesului politic din impasul
provocat de intransigenţa Israelului”.
„Suntem serioşi în legătură cu organizarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din teritoriile palestiniene, inclusiv Ierusalimul ocupat” a adăugat Abu Mazen. „Aşteptăm cu
nerăbdare recunoaşterea din partea ţărilor europene care cred
în soluţia bistatală şi recunoaşterea de către Franţa a statului
palestinian cu graniţele din 1967 şi Ierusalimul de Est drept
capitală” a spus președintele palestinian.
La rândul său, Macron a reafirmat sprijinul ţării sale faţă
de procesul de
pace din regiune
pe baza soluţiei
bistatale.
„ Fr a n ţ a v a
continua să susţină poporul palestinian în construirea instituţiilor şi
consolidarea economiei interne”,
a spus Macron.

Î

Încercare de infiltrare

n septembrie, Corporaţia
de Electricitate Israeliană
a început sistarea furnizării
de curent electric în anumite zone din Gaza din cauza
datoriei de 1,7 miliarde de
şekeli contractate de distribuitorul principal de electricitate pentru Yehuda şi
Shomron.
Miercurea trecută, Hevrat Hahashmal a declarat
că a primit 920 milioane
de şekeli de la Autoritatea
Palestiniană. „Compania
electrică va sista întreruperea curentului electric din
cauza datoriilor” s-a precizat într-o declaraţie din
partea IEC, adăugând că

Trupele israeliene au împuşcat mortal marţi trei
palestinieni care au aruncat un dispozitiv explozibil
spre ei după ce au încercat să treacă graniţa din
dispozitiv exploziv
Gaza în Israel, au anunţat militarii israelieni
asupra lor. În ripostă, soldaţii au
ilitarii au declarat că trupele
deschis focul’’, a declarat o purtătoare
au încercuit o zonă situată
de cuvânt a Tzahalului.
în apropierea capătului suPotrivit postului de radio public isdic al enclavei palestiniene, după ce au
raelian, cei trei palestinieni veniţi din
descoperit „trei suspecţi” care au trecut
enclavă, sub controlul mişcării islamisfrontiera.
te Hamas, au reuşit să avanseze 400 de
„Am identificat trei terorişti care au
metri pe teritoriul israelian. Niciun civil
trecut bariera de securitate din Gaza și
israelian care locuia în apropiere nu a
au intrat în Israel”, a comunicat Tzafost pus în pericol, a precizat armata.
halul. „După ce soldaţii noştri au sosit
Doi dintre intrușii lichidați aveau 18
la faţa locului, teroriştii au aruncat un

M
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va purta negocieri suplimentare
cu distribuitorul
de electricitate
şi Autoritatea
Palestiniană pe
marginea rambursării fondurilor restante.
Conducerea
a descris plata drept „revoluţionară”, considerând-o
„baza unei soluţii cuprinzătoare la care încearcă să
ajungă părţile”.
Preşedintele Hevrat Hahashmal, Yiftah Ron-Tal a
catalogat plata drept „un
pas semnificativ spre reducerea datoriilor” adăugând
că societatea electrică se
străduieşte să „îmbunătăţească nivelul de calitate al
livrării”. Compania a impus
sistarea furnizării de curent
electric timp de câteva ore
pe zi în anumite părţi din
Ramallah şi alte oraşe din
Yehuda şi Shomron pentru
recuperarea banilor.

ani, iar al treilea 17, a spus o sursă de
poliţie din Gaza. Sursa a spus că sunt
civili fără a fi afiliaţi militanţi în Gaza.
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Tableta zilei

CARICATURA ZILEI
„Afacerea e bună pentru ambele părți”

Există două ritmuri
circadiene clasice
„privighetoarea și bufnița”

V

iața plantelor și animalelor pe planeta pământ respectă ritmul celor 24 de ore în care sunt incluse ziua
și noaptea în conformitate cu expunerea la soare. Ritmul circadian este generat de un mecanism endogen (indiferent de natura înconjurătoare), deoarece și în absența prelungită a expunerii la soare, el persistă. În perioada de somn,
adică în majoritatea cazurilor a absenței perceperii soarelui,
omul întrerupe perceperea înconjurătorului, oferind creierului o perioadă de autonomie. Întreruperea se realizează în
fracțiuni de secundă până la câteva minute printr-un mecanism care se numește „switch”. În starea de autonomie,
creierul este lipsit de conștiința cunoașterii. Această absența a
cunoașterii este interpretată greșit ca absența conștiinței, deoarece cunoștințele rămân neatinse în arhivele creierului; numai utilizarea lor conform legilor atenției, logicii și rațiunii
nu au loc în autonomie. În schimb, au loc visele care sunt
acte de cunoaștere și conștiință în afara regulilor atenției,
logicii și rațiunii. Aceasta explică caracterul lor „bizar”. Devenim conștienți de ele odată cu reinstalarea regulilor logicii
și rațiunii prin intrarea în starea de veghe, fapt pentru care
autenticitatea lor este îndoielnică. Somnul și veghea au la
bază procese moleculare diferite.
Atenția care este caracteristică stării de veghe își are legile
ei. Punctul maxim de atenție
dis de dimineață însoțit de
trezirea matinală, caracterizează ritmul „privighetoare”;
punctul maxim de atenție
la prânz însoțit de trezire la
amiază, caracterizează ritmul
„bufniță”. Aceste două tipuri circadiene sunt însoțite
în mod semnificativ, de stări
afective la trezire, specifice,
și anume: privighetorile sunt
însoțite de o stare afectivă
pozitivă cu veselia înfruntării
unei noi zi și bucuria de a trăi; bufnițele sunt însoțite de un
efect negativ cu senzația de somn de proastă calitate, cu o
nesiguranță în ziua care urmează și o teamă de ce s-ar putea
întâmpla. Între ele trebuie amintit studiul lui Watson D,
Clark LA, Tellegen A. despre validitatea măsurătorilor PANAS din anul 1988. PANAS (Positive and Negative Affect
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COMUNICAT
În urma apelului către Direcția POȘTEI CENTRALE
din Israel cu privire˝la „PENSIA din România” și problema persoanelor care, din motive de sănătate, nu se mai
pot deplasa la Oficiul Postal.
Iată actele necesare pentru primirea PENSIEI:
1. Împuternicire notarială.
2. Scrisoare de la medic cu data din aceeași lună
3. Teudat Zehut al celui care primește pensia
4. Teudat Zehut al delegatului care va primi pensia în
locul beneficiarului.
Schedule = Orarul afectivității negative și pozitive) a fost propus și acceptat în anul 1988 de către cercetători
ai Universității din Minnesota, și a
primit legalitatea, după ce un număr
de 44 de lucrări științifice au confirmat aceste date ca fiind semnificative
și deasupra oricărui dubiu.
Somnul și veghea au la bază procese moleculare diferite, ceea ce face ca
întreaga biochimie moleculară să fie
diferită în cele două stări ale existenței
noastre. Cele două ritmuri circadiene
fac parte integrantă din această biochimie moleculară, dovadă este marea diferență hormonală
dintre cele două stări de veghe și somn. Secreția hormonului
cortizon este maximă la trezire și a hormonului de creștere
este maximă după instalarea somnului. Deci iată importanța
celor două tipuri de privighetoare și bufniță. Bufnițele sunt
invitate să facă toate eforturile pentru a deveni privighetori.
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Casa Regală Română
Custodele Coroanei Române, Margareta, a adresat
o scrisoare preşedintelui Statului Israel, Reuven
Rivlin, cu prilejul marcării a 75 de ani de la
eliberarea lagărului nazist de la Auschwitz şi a Zilei
Internaţionale a Aducerii Aminte a Holocaustului, în
care reaminteşte contribuţia Familiei Regale Române
la eradicarea antisemitismului, rasismului
şi xenofobiei

„

Regele Ferdinand şi Regina Maria au făcut eforturi, în anii
1920, pentru crearea unui Aşezământ Ortodox Român în Ierusalim, care să apropie religiile, culturile şi tradiţiile popoarelor noastre. Regina-Mamă Elena, Drept între Popoare, şi Regele
Mihai s-au opus,
de-a lungul vieţii
lor, antisemitismului, rasismului şi xenofobiei. Majestatea
Sa Margareta şi
Principele Radu
au fost primii
membri ai Familiei Regale
române care au
vizitat Statul Israel, în aprilie 2014. Reprezentând pe Regele Mihai I, cuplul
regal a vizitat Yad Vashem, s-a recules la piatra cu numele gravat
al Elenei Regina, iar Custodele Coroanei a aprins flacăra veşniciei din Sala Aducerii Aminte”, se arată în scrisoarea Custodelui
Coroanei, Margareta.

Lupta cu antisemitismul
„Negarea” existenţei Israelului ca stat
constituie o nouă formă de antisemitism,
a declarat miercuri preşedintele francez
Emmanuel Macron, în prima zi a vizitei sale la
Ierusalim cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la
eliberarea lagărului nazist Auschwitz

Ş

eful statului
francez s-a întâlnit în Israel
cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, apoi cu
omologul său Reuven Rivlin, care
a salutat eforturile
franceze de combatere a antisemitismului, între care o rezoluţie vizând
antisionismul.
„Antisionismul, atunci când neagă existenţa Israelului
ca stat, este antisemitism”, a declarat Macron în cadrul
unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Rivlin.
„Ceea ce nu vrea să însemne că ar fi imposibil de a
avea dezacorduri, de a critica o acţiune sau alta a guvernului Israelului, dar negarea existenţei sale relevă bineînţeles astăzi o formă contemporană de antisemitism’, a
insistat el. Macron afirmase cu un an în urmă că doreşte
să extindă definiţia antisemitismului la antisionism. Parlamentul francez a adoptat luna trecută o propunere de
rezoluţie în acest sens, care a stârnit opoziţie din partea
responsabililor partidelor care se tem de efectele asupra
populației musulmane.

Angajamentul României
„România rămâne angajată să susţină constant prezervarea
memoriei Holocaustului, combaterea antisemitismului, prevenirea
discriminării şi a oricărei alte forme de violenţă”, a declarat
preşedintele Klaus Iohannis în Israel

„

Vizita mea în Statul Israel şi participarea la cea de-a cincea ediţie a
Forumului Mondial privind Holocaustul 2020 îmi dă oportunitatea să
subliniez că România rămâne angajată
să continue susţinerea constantă pentru
prezervarea memoriei Holocaustului,
combaterea antisemitismului, prevenirea discriminării şi a oricărei alte forme
de violenţă. România s-a străduit fără
încetare să devină un model regional

pentru asumarea Holocaustului şi
combaterea antisemitismului”, a
scris Iohannis, marţi, în Cartea de
onoare a Preşedinţiei israeliene.
El a mai afirmat că întâlnirea cu
preşedintele Statului Israel va contribui decisiv la dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre cele două ţări, care sunt
neîntrerupte de 72 de ani.
Preşedintele Iohannis a mai scris în
Cartea de onoare că a putut admira, cu
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ocazia vizitei, lucrările lui Reuven Rubin, un pictor faimos român născut în
Israel şi cu origini la Galaţi, care a devenit primul reprezentat diplomatic oficial
al Statului Israel în România.
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La un pas de libertate
Un comitet rus de grațiere a recomandat
luni eliberarea lui Naama Issachar, tânăra
israeliană închisă pentru acuzații de droguri

I

ssachar și-a depus cererea duminică, după ce
secretarul de presă al
președintelui rus Vladimir Putin, Dmitry
Peskov, a declarat
săptămâna trecută că
o grațiere va fi luată în
considerare doar dacă Issachar va depune cererea.
Decizia comisiei va fi înaintată președintelui rus
Vladimir Putin pentru aprobarea finală.
În timpul vizitei sale în Israel, săptămâna trecută,
Putin s-a întâlnit cu mama lui Isachar, Yaffa, și a asigurat-o că „totul va fi în regulă” - sugerând că fiica ei
va fi eliberată în curând.
Yaffa Issachar a mers duminică la Moscova, spunând
că speră să se întoarcă acasă împreună cu fiica sa.
Atât președintele Reuven Rivlin, cât și premierul
Benjamin Netanyahu au solicitat președintelui rus Vladimir Putin clemență pentru tânăra israeliană.
Naama Issachar de 26 de ani a fost arestată în aprilie
pe un aeroport din Moscova, unde schimba avionul pe
ruta din India spre Israel. Autoritățile ruse au spus că în
bagajele ei au fost găsite peste nouă grame de cocaină.
Ea a fost acuzată de contrabandă cu droguri și condamnată la șapte ani și jumătate de închisoare.

Israelienii vor avea voie
să intre în Arabia Saudită
Ministrul de Interne, Arie Deri, a semnat un ordin ce
le permite în premieră israelienilor să plece în Arabia
Saudită, în baza autorității sale prevăzute în secțiunea
7 a Legii Intrării în Israel

P

ână acum,
musulmanii din Israel care doreau
să participe la pelerinaj, trebuiau
să obțină un permis special. Este
încă un semn al
apropierii dintre cele două țări, puse parțial pe seama relației speciale pe care
administrația Trump o are cu ambele țări.
Decizia e coordonată cu forțele de securitate, Ministerul
de Externe, Consiliul Național de Securitate și alte organisme
relevante.
Conform ordinului, permisiunea de plecare în Arabia Saudită
va fi acordată în două cazuri: pentru practicarea cultului religios
în perioada „Hajj” și respectarea pelerinajului „Umrah”, pentru
întâlniri de afaceri sau căutări de oportunități de investiții timp
de cel mult 9 zile – cu condiția ca solicitantul să fi făcut aranjamentele de intrare în Arabia Saudită și să dețină o invitație din
partea unui oficial.
Se cuvine menționat că acordarea unui permis pentru Arabia
Saudită e condiționată de lipsa oricărui motiv de împiedicare a
deplasării solicitantului de către orice altă parte.

Controversata pasarelă peste Ayalon
Duminică תs-a deschis podul Yehudit, devenit anul trecut mărul
discordiei între Ministrul de atunci al Transporturilor, Israel Katz,
şi Primarul Tel Avivului, Ron Huldai, din cauza lucrărilor de Șabat

P

odul leagă vestul şi estul Tel Avivului peste Ayalon şi are lungimea de 110 metri şi lăţimea de
11 metri.
Construcţia sa a fost aprobată în
2010 ca singurul pasaj dintre cartierul
Montefiore şi cartierul Bitzaron din est.
Construcţia a costat 68 milioane
şekeli, majoritatea plătit de municipalitatea din Tel Aviv. Podul leagă Strada

10

Yigal-Allon şi Bulevardul Yehudit
lângă şantierul de construcţii al unei
gări pentru trenuri uşoare și va putea
deservi un număr mare de trecători
după darea în exploatare a Linןei Roşii
pentru trenuri uşoare.
Obiectivul podului e înlesnirea trecerii în siguranţă peste Şoseaua Ayalon,
în acest scop fiind pavate trotuare şi o
pistă pentru biciclete şi scutere.
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Municipalitatea din Tel Aviv speră că
odată date în exploatare trenurile uşoare
şi podul se va împuţina numărul persoanelor care se deplasează cu maşina spre
zona de afaceri aflată în dezvoltare iar
traficul se va ușura.
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Vecinii Israelului au atras
mai mulți turiști anul trecut

I

4,5 milioane de turiști au vizitat Israelul în 2019,
un record istoric ce oferă motive de optimism pentru viitor

sraelul are Ierusalimul și Tel Avivul,
dar țările concurente nu se culcă pe
laurii victoriei, ci încearcă să crească
numărul turiștilor oferindu-le planuri
de anvergură.
După anii de declin în afluxul
turiștilor spre Egipt după revoluția din
2011, în 2019 s-a înregistrat o redresare. Peste 13 milioane de turiști au vizitat Egiptul anul trecut, o țară ce abundă
în locuri turistice, față de doar 11,34

milioane în 2018, iar pentru 2020 se
estimează un număr de 15 milioane
turiști.
Sursa principală de turism din Egipt
în 2019 a fost Germania cu 2,5 milioane turiști, față de doar 707.000 în
2018. A crescut dramatic și numărul
turiștilor din America de Nord, de la
1,5 milioane în 2018 la 2,23 milioane
în 2019. Deschiderea unui nou muzeu
cu suprafața de 500.000 mp a fost o
știre centrală difuzată de BBC săptămâna trecută care a

Protecţia împotriva
rachetelor

Ministrul de Finanţe Moshe Kahlon şi Şeful de
Stat Major Tzahal, Lt-Gen. Aviv Kochavi, au
convenit că Tzahal va primi un supliment de
2 miliarde de şekeli pentru demararea
planului de apărare multianual „Momentum”

S

uma ar fi fost convenită duminică după ce Kahlon,
Kochavi, Ministrul Apărării Naftali Bennett şi Şeful Adjunct de Stat Major, Gen. Eyal Zamir s-au
întâlnit cu Contabilul General, Roni Hezekiah.
Planul multi-anual construit pe noul concept de
victorie adoptat de Tzahal, are mottoul „pregătire şi
schimbare” şi se axează pe capabilităţile ofensive şi defensive ale armatei.
În cadrul planului, armata va investi sume semnificative pentru completarea lacunelor din diverse sectoare
de bază, incluzând arme, personal şi creşterea capacităţii Direcţiei de Informaţii Secrete de a detecta forţele
inamice din zonele urbane. Planul se va concentra şi
asupra îmbunătăţirii capabilităţilor ofensive ale tuturor
trupelor împotriva trupelor inamice descentralizate care
necesită mai multe arme şi platforme ofensive.
Ca atare, Tzahalul va procura o cantitate considerabilă de rachete ghidate de precizie şi drone de dimensiuni medii, dar şi baterii suplimentare de apărare antiaeriană. Fondurile vor fi folosite pentru promovarea
proiectelor militare, incluzând tehnologii avansate de
protecţie antirachetă şi alte tehnologii antiaeriene.

recomandat locul ca pe o importantă
destinație turistică în Egipt.
Numărul turiștilor ce au vizitat
Iordania a crescut de la 4,9 milioane
în 2018 la 5,36 milioane în 2019, o
creștere cu 9%. Iordania se mândrește
cu o campanie de marketing din partea
autorităților sale turistice care au vândut 250.000 de tururi organizate în 40
locuri turistice, dublul permiselor vândute în 2018. Prețul unui permis este
de echivalentul a 390 de șekeli. Venitul
încasat de stat din vânzarea acestor permise s-a ridicat la 88 milioane de șekeli.

Ierusalim, capitala noastră
Primarul Ierusalimului, Moshe Lion, și-a exprimat
joi satisfacția cu privire la Forumul Mondial al
Holocaustului, care a adus zeci de lideri din întreaga
lume în capitala israeliană

„

Ac e a s t a e s t e o
zi uimitoare de
recunoaștere
internațională a Ierusalimului. 48 de lideri vin
la Ierusalim fără nicio
deliberare, iar cererea
a fost de fapt mult mai
mare”, a spus primarul.
„Au fost 48 de lideri,
printre care președintele
rus Vladimir Putin, precum și vicepreședintele Statelor Unite și
toți ceilalți lideri - pentru a-i vedea venind la Ierusalim, pentru
a vedea Ierusalimul tot luminat și întâmpinarea celor care au
venit... și, mulțumesc Domnului, totul a decurs fără incidente
și cu siguranță sunt mulțumit”, a adăugat el.
Lion a dezvăluit că a discutat cu unii dintre lideri tema mutării
ambasadelor țărilor lor de la Tel Aviv la Ierusalim.
„Au fost destul de mulți lideri cu care am vorbit despre asta.
Nu am auzit niciun răspuns negativ, dar mai ales răspunsuri diplomatice că acest lucru se va întâmpla în timp”, a spus primarul.
„Dar cu siguranță, în general, a existat o mare dragoste pentru
Ierusalim, așa cum Ierusalimul și-a îmbrățișat musafirii”.

Jo i , 3 0 i a n u a r i e 2 0 2 0

•

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 1 1

G A Z E TA E X T E R NĂ
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Asasinarea președintelui
Un deputat iranian a anunţat o recompensă de
3 milioane de dolari pentru „oricine îl omoară pe
(preşedintele american Donald) Trump”

„

Din partea populaţiei din provincia Kerman, vom plăti o
recompensă de 3 milioane de dolari cash oricui îl va ucide
pe Trump”, le-a spus colegilor din parlament deputatul
Ahmad Hamzeh.
Acesta nu a precizat dacă este vorba de o decizie luată de
conducătorii religioşi ai Iranului de a-l ameninţa pe preşedintele american.
Kerman este oraşul natal al lui Qassem Soleimani, liderul
Forţei Al-Qods, însărcinată cu operaţiunile externe ale Gardienilor Revoluţiei, şi arhitectul strategiei Iranului în Orientul
Mijlociu. Soleimani a fost ucis într-un raid american cu dronă
la 3 ianuarie, în Irak.
Ahmad Hamzeh a mai afirmat în parlament că, dacă ţara
sa ar dispune de arme nucleare, ar fi „mai bine protejată de
ameninţări”.
„Ar trebui să ne punem pe agendă producerea de rachete
cu rază lungă de acţiune capabile să transporte focoase neconvenţionale. Este dreptul nostru firesc”, a adăugat deputatul
iranian.

Nu mai maschează
tensiunile

Tensiunile dintre Rusia și Statele Unite sunt tot
mai evidente! Cu ocazia participării în Israel la
comemorării victimelor Holocaustului, Vladimir Putin
a dat mâna cu prinţul Charles al Marii Britanii, cu
preşedintele francez Macron, dar a trecut pe lângă
vicepreşedintele american Mike Pence, fără să-i
întindă mâna

R

elaţiile dintre Rusia şi SUA traversează o perioadă
complexă, după ce Moscova a fost sancţionată de
către Occident pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea (în 2014) şi susţinerea - în special militară - a
rebelilor separatişti proruşi din Donbas (estul Ucrainei).
În 2016, Washingtonul, în baza informaţiilor serviciilor
secrete americane, a acuzat Rusia de ingerinţă în alegerile
prezidenţiale din SUA din acel an.
În 2019, SUA s-au retras primele din Tratatul privind
Forţele Nucleare (INF) din 1987, acuzând Moscova de încălcarea prevederilor pactului. Rusia a ripostat şi şi-a suspendat participarea la INF, considerat piatra unghiulară a
securităţii europene din ultimele decenii. Viitorul ultimului
tratat de dezarmare strategică dintre cele două ţări, New
START, care expiră anul viitor, rămâne incert.

Alertă la București
Un pasager care a venit de la Tel Aviv şi căruia i-a făcut rău în
avion, a fost internat sâmbătă seara la Institutul „Matei Balș”
din capitala României

T

ânărului de 23 de ani, de
cetățenie israeliană, a fost preluat de pe aeroportul Otopeni.
Autorităţile de la Bucureşti au intrat în
alertă după ce s-a aflat că pasagerul fu-
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sese în urmă cu trei luni în China.
Potrivit medicilor, el nu ar avea cum
să aibă virusul, însă a rămas internat
pentru efectuarea analizelor. Ulterior,
în urma testelor s-a confirmat că nu a fost infectat cu coronavirus.

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

Jo i , 3 0 i a n u a r i e 2 0 2 0

G A Z E TA E X T E R NĂ
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Obligat să-și recunoască
fiica ilegitimă
Fostul rege Albert al II-lea al Belgiei a
recunoscut oficial că este tatăl biologic al unei
fete care s-a născut în urma unei aventuri
amoroase, după ce a fost forțat să facă un test
ADN. Aceasta va deveni astfel, prințesă

A

lbert a abdicat în urmă cu şapte ani, iar procesul
de paternitate în care a fost implicat face valuri în
Belgia de aproape 10 ani, de când acesta era rege
şi beneficia de imunitate, în calitate de şef al statului.
Odată cu abdicarea, Albert a pierdut şi imunitatea,
astfel încât până la urmă a fost nevoit să îşi recunoască
fata provenită dintr-o relaţie extraconjugală cu o baronesă, membră a aristocrației belgiene.
Fostul monarh a recunoscut astfel că este tatăl biologic al lui Delphine Boël, o artistă de 51 de ani. În 2013,
Boël a susținut public pentru prima dată faptul că Albert
al II-lea este tatăl său.

Onor unui erou

Preşedinţii Poloniei şi Israelului i-au adus luni un
omagiu lui Witold Pilecki, un ofiţer polonez care s-a
oferit voluntar să fie trimis în lagărul de la Auschwitz,
pentru a informa despre atrocităţile naziştilor

L

a împlinirea
a 75 de ani
de la eliberarea lagărului - 27
ianuarie fiind Ziua
Internaţională de
C o m e m o r a re a
Victimelor Holocaustului - Andrzej
Duda şi Reuven Rivlin au depus flori şi au ţinut un moment de reculegere la
monumentul eroului din Oswiecim (Auschwitz).
Pilecki a acceptat să fie trimis în lagăr în toamna lui 1940
şi a făcut în aşa fel încât să fie arestat în timpul unei razii
la Varşovia. La Auschwitz, el s-a îmbolnăvit grav de trei ori,
dar şi-a continuat eforturile de unificare a mişcărilor de rezistenţă organizate de diferite facţiuni politice din rândul
deţinuţilor.
Ofiţerul a trimis rapoarte despre lagăr comandamentului
Armatei Teritoriale poloneze. Rapoartele sale au fost transmise aliaţilor şi au constituit, alături de cele ale luptătorului
din Rezistenţă Jan Karski, primele relatări despre Holocaust.
Pilecki a evadat din lagăr în aprilie 1943, dar la sfârşitul
celui de-al doilea război mondial a fost arestat, judecat şi
executat de autorităţile comuniste aduse la putere de sovietici
în Polonia.

Sprijin oferit Turciei
După cutremurul puternic ce a lovit provincia Alazig din Turcia săptămâna
trecută, Directorul General al Magen David Adom, Eli Bin, i-a trimis
sâmbătă seara o scrisoare doctorului Kerem Kinik, Președintele Semilunii
Roșii Turce prelungind oferta de sprijinire a inițiativei umanitare

P

este 1.000 persoane au fost rănite
și cel puțin 22 au murit în cutremurul cu magnitudinea de 6,9
care a zguduit estul Tuciei, dar și Iranul,
Siria și Libanul.
În scrisoarea de sâmbătă MDA și-a
exprimat profunda apreciere față de
forțele Semilunii Roșii Turce și le-a
lăudat munca. „Urmărim cu neliniște
evoluțiile,” a scris Bin. „Inima noastră e
alături de poporul turc și cei ce i-au pierdut pe cei dragi. Semiluna Roșie Turcă

e respectată și foarte experimentată în
reacționarea la dezastre.”
Comentând pe marginea scrisorii sale
Bin a spus: „E un cutremur semnificativ
ce presupune un răspuns de anvergură și
colaborarea între multe organizații. Am
o mare apreciere pentru Semiluna Roșie
Turcă și conducerea sa care a amenajat
deja un centru de comandă în Ankara și
o bucătărie de campanie ce poate hrăni zilnic 5.000 oameni. În plus au fost
montate 2.500 corturi-adăpost pentru
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familii, s-a asigurat sânge pentru aprovizionarea spitalelor, echipe de specialiști
în sănătatea mentală sunt disponibile pentru persoanele aflate la nevoie și
multe altele.”
„O consider o șansă de colaborare și
ofer tot sprijinul pentru salvarea de vieți
oriunde în lume – așa a acționat MDA
în trecut și va continua să o facă.”
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1.000 locuinţe noi

Scutiri de taxe
Autoritatea Fiscală Israeliană raportează că
a revizuit categoriile de taxe de cumpărare a
proprietăţilor mobiliare rezidenţiale conform
creşterii din Indexul Preţurilor pentru Consumatori

P

ragul de scutire de
taxă a fost ridicat
de la 1.696.750 la
1.744.505 şekeli. În cazul în
care contribuabilul mai deţine şi altă locuinţă taxa de 8%
se aplică depăşirilor valorii
5.194.225 şekeli în 2019 şi
depăşirilor valorii 5.340.425
în 2020.
Ca urmare a
acestor modificări, cumpărătorii de locuinţe
care nu mai deţin alte locuinţe
vor fi evaluaţi
astfel: taxă zero
până la valoarea
de 1.744.505 şekeli. Taxă de
3,5% pentru valori cuprinse între 1.744.505 şekeli şi
2.069.205 şekeli, 5% pentru valori între 2.069.205 şi
5.338.290 şekeli, 8% pentru valori între 5.338.290
şi 17.794.305 şekeli şi
10% pentru valori peste

17.794.305 şekeli.
Cumpărătorii care deţin
deja altă locuinţă vor fi evaluaţi cu taxă de 8% la valori
peste 5.340.425 şekeli şi 10%
la valori peste 5.340.425
şekeli. De pildă o persoană
care cumpără o singură locuinţă cu 6 milioane de şekeli

va fi taxată cu 493.193 şekeli
impozit.
Deşi există numeroase
calculatoare online pentru
calcularea taxei de cumpărare, se recomandă verificarea
fiabilităţii acestora şi actualizarea lor la noile catogorii de
impozitare.

Comisia Locală de Planificare şi Construcţii
din Sderot a semnat autorizaţii de construcţii
pentru primele clădiri din Sderot în Parc, un
nou cartier din partea nordică a oraşului

A

utorizaţiile au fost emise acum patru ani după ce
Comisia de Planificare şi Construcţii din Districtul Sudic a aprobat planul pentru noul cartier.
O bună parte din unităţile locative din cartier se încadrează în Planul de Preţuri Fixe pentru Cumpărători.
Autorizaţia a fost dată firmei GMN Marketing for Construction, care construieşte 12 clădiri cu nouă etaje, cu
un total de 606 unităţi locative în cartier. 468 unităţi
sunt apartamente la preţ redus. Cartierul va fi construit
pe 650 dunami lângă Şoseaua 333 şi noua intrare spre
oraş. 140 dunami din cartier vor forma un spațiu de afaceri care se va numi Parcul Verde. Cartierul va conţine şi
o centură verde de spaţii deschise cu alei şi trasee pentru
biciclete şi o infrastructură pentru transportul public.
„Globes” estimează că preţurile de pornire în zonă vor
fi de 900.000-1 milion de şekeli pentru apartamentele
cu trei camere, 1-1,15 milioane pentru apartamentele
cu patru camere şi 1,25-1,42 milioane şekeli pentru cele
cu cinci camere.

Beneficii fiscale pentru
supraviețuitorii Holocaustului

primite de rezidenții israelieni din partea
autorităților statelor străine.
Unele persoane cu dizabilități pot lucra și încasa venit. Limita anuală de venit
scutit de taxe (de ex. salariu, afaceri, penCu o zi înaintea celui de-al Cincilea Forum Mondial organizat la
sie/alocație) e de maxim 618.000 șekeli
23 ianuarie la Ierusalim, Autoritatea Fiscală Israeliană (ITA) a
în 2020.
publicat un rezumat util al drepturilor fiscale ale supraviețuitorilor
Persoanele cu handicap permanent de
Holocaustului care locuiesc în Israel
19% potrivit Legii pentru Persoane cu
otrivit acestui rezumat, dacă gra- impozitele achitate cu cel mult șase ani Dizabilități de pe urma Războiului împotriva Naziștilor și persoanele cu handul de handicap e de 90% sau în urmă.
mai mare, persoana în cauză are
Scutirea se aplică și ajutoarelor de dicap permanent de 50% sau mai mult
dreptul la o scutire de impozit pe venit handicap plătite de guvernele străine conform Legii Persecuției Naziste care au
în limitele prevăzute. Persoanele care supraviețuitorilor Holocaustului, celor dreptul la plăți din partea statului, pot
au plătit deja impozitul fără a beneficia plătite de guvernul israelian victimelor beneficia de reduceri la achiziționarea
de scutire pot cere o rambursare pentru persecuției naziste și ajutoarelor sociale unei locuințe sau a unui teren.

P
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Amânarea biletelor

Fără corupție în țară

El Al a anunțat decizia de a le permite
călătorilor ce au cumpărat bilete spre
China să-și reprogrameze zborurile fără
costuri suplimentare

Israelul a coborât pe locul 35 în Indexul Percepţiilor
Corupţiei din 2019 al organizaţiei Transparency
International, faţă de locul 34 ocupat anul trecut

E

al treilea an la
rând în
care Israelul coboară în acest
index. Înainte
de această coborâre între
anii 2014 şi
2016 Israelul a
urcat în acelaşi clasament.
Indexul Percepţiilor Corupţiei cuprinde 180 ţări clasificate
în funcţie de nivelul perceput de
corupţie din sectorul public, potrivit experţilor şi oamenilor de
afaceri. Agenţia Transparency
International a declarat că „analiza de anul acesta arată că fenomentul corupţiei e mai pregnant
în ţările unde banii pot circula
liber în campaniile electorale şi
unde guvernele ascultă doar vo-

cile indivizilor
înstăriţi sau cu
relaţii.”
Noua Zeelandă şi Danemerca au
împărţit primul loc în topul celor mai
puțin corupte
ţări din lume, urmate de Finlanda, Suedia, Singapore, Norvegia, Olanda, Luxemburg şi Germania. Islanda a ocupat poziţia
a 11-a, iar Australia, Canada şi
Marea Britanie au împărţit poziţia a 12-a. Pe locul 23 s-a clasat
SUA.
Siria, Sudanul de Sud şi Somalia au încheiat topul pe poziţiile 178, 179 şi 180. Israelul
a fost pe locul 35 la egalitate cu
Slovenia şi Lituania.

Forumul de dialog al afacerilor
Rusia-Israel, Ierusalim, ian. 2020

D

ecizia îi afectează pe pasagerii programați
să călătorească în următoarele două săptămâni și e un efect al răspândirii noului
misterios coronavirus ce poate provoca pneumonie
severă.
„El Al le va permite clienților săi posesori de
bilete spre China în curse aeriene cu plecare în
următoarele două săptămâni să schimbe datele
curselor fără achitarea comisioanelor obișnuite,”
a declarat compania într-un comunicat de presă.
Între timp, Statele Unite încearcă să aranjeze
o cursă charter pentru retragerea cetățenilor și
diplomaților săi din Wuhan, China, de unde se
cred că provine noul coronavirus. În știrea din WSJ
s-a mai adăugat că SUA plănuiește de asemenea săși închidă temporar consulatul de la Wuhan.
Peste 1.300 oameni au fost infectați cu noul
coronavirus, dintre care 1.200 în China iar ceilalți
rămași în diverse țări din lume, inclusiv SUA,
Franțe, Singapore, Japonia, Coreea de Sud, Vietnam, Tailanda, Taiwan și altele.
Alți 41 oameni au murit până acum din cauza virusului, confirmat ca fiind contagios pentru
oameni.

„Israelul, un stat de limbă rusă”
Cifra de afaceri a comerțului dintre Israel și Rusia a depășit
5 miliarde de dolari în 2019, pentru al doilea an consecutiv, a
declarat luni ministrul afacerilor din Ierusalim, Ze’ev Elkin

Î

n cadrul unei întâlniri
recente a Forumului de
dialog între afaceri Rusia-Israel, organizat de Consiliul
de afaceri israeliano-rus la
Ierusalim, Elkin a declarat:
„Volumul nostru comercial,
conform sistemului israelian,
atât în 2018 cât și în 2019 a
depășit 5 miliarde de dolari.
Și dacă de mai mulți ani, ne

situam
sub valoarea de 4
m i l i a rd e
de dolari SUA a tranzacțiilor,
în ultimii doi ani am reușit să
depășim acest prag”.
În urma reuniunii, ministrul adjunct al Dezvoltării Economice a Rusiei,
Azer Mutalim ogly Talybov,
a declarat că părțile prezente
la ședință au discutat despre
posibilitatea deschiderii unui
„coridor verde” care să per-

mită celor două națiuni „să
rezolve eficient orice problemă legată de mărfurile care
traversează frontiera, ceea ce
implică o optimizare și o accelerare suplimentară a procedurilor de import-export”.
Relațiile politice dintre
cele două națiuni au fost
„zguduite” în ultima perioadă în mare parte din cauza
susținerii de către Rusia a
Iranului.
În septembrie, preșe
dintele Rusiei, Vladimir
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Putin, și-a făcut publică
„declarația de înrudire” cu
statul nostru, declarând la
un eveniment organizat de
United Israel Appeal că:
„Cetățenii Rusiei și Israelului sunt conectați prin
legături de familie, rudenie
și prietenie. Aceasta este o
relație reală, o familie comună, spun eu fără exagerare.
Israel are aproape 2 milioane
de cetățeni vorbitori de rusă.
Considerăm Israelul un stat
de limbă rusă”.
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Prințul Charles în vizită la mormântul bunicii sale

P

rințul
Charles,
moștenitorul tronului
britanic, a făcut o vizită
solemnă la mormântul bunicii sale care a adăpostit evrei în
timpul Holocaustului și a cărei
viață tumultuoasă a fost marcată
de exil, boală mentală și evlavie
în slujba celor nevoiași. Prințesa
Alice e înmormântată la Biserica
Ortodoxă Rusă St. Maria Magdalena, ale cărei cupole de aur se
înalță de pe Muntele Măslinilor,
chiar în fața Orașului Vechi din
Ierusalim.
Biserica din secolul XIX i-a
fost prezentată lui Charles de către Arhimandritul Roman Krassovsky, șeful local
al Bisericii Ortodoxe Ruse, care a rostit
rugăciuni în timp ce măicuțele îmbrăcate în negru cântau imnuri.
Prințul de Wales nu a făcut nici o
declarație publică, dar i-a adus un omagiu bunicii sale în seara dinaintea Forumului Mondial al Holocaustului, la care
au participat zeci de lideri ai lumii și a
coincis cu cea de-a 75-a aniversare a eliberării lagărului morții de la Auschwitz.
„Mă inspir de mult timp din acțiunile
altruiste ale dragii mele bunici, Prințesa
Alice a Greciei, care în 1943, în Atena
ocupată de naziști a salvat o familie de
evrei luându-i la ea acasă și ascunzândui,” a spus Charles.
Ea e considerată Dreaptă între
Națiuni, onoare acordată de Memorialul Holocaustului Yad Vashem non-evreilor care și-au riscat viețile pentru a salva
evrei în timpul Holocaustului. Charles a
spus că gestul ei a fost o sursă de „imensă
mândrie” pentru el și familia regală.
Născută în 1885, Prințesa Alice de
Battenberg a fost surdă din naștere și a
suferit de o boală psihică, dar a reușit
să-și dedice o mare parte din viață
ajutându-i pe cei săraci, bolnavi și pe
refugiați. Strănepoata Reginei Victoria
s-a căsătorit cu Prințul Andrew al Greciei în 1903 și a avut cinci copii, inclusiv
Prințul Filip, viitorul Duce de Edinburgh și prințul-consort al Reginei Elisabeta

16

a II-a. Familia a fost nevoită să ia calea
exilului de două ori, iar prințesa a fost
diagnosticată cu schizofrenie paranoidă, ea petrecând timp într-un sanatoriu
după o cădere nervoasă.
În 1928 pe când trăia în Franța, ea a
devenit călugăriță de cult ortodox grec,
apoi s-a întors singură la Atena în 1940,
locuind în reședința cu trei etaje a cumnatului ei. În al Doilea Război Mondial
ea a colaborat cu Crucea Roșie Suedeză și Elvețiană pentru a-i ajuta pe cei
nevoiași. Ulterior ea a găsit un ordin de
călugărițe cunoscut sub numele de Surorile Creștine Maria și Marta.
La intrarea naziștilor în Atena, în
1943, ea a găzduit trei membri ai familiei Cohen. Tatăl familiei, fostul parlamentar Haim Cohen, a fost un apropiat
al familiei regale până la moartea sa în
același an. Prințesa Alice nu le cunoștea
pe soția lui Cohen, Rachel sau fiica ei,
Tilde, dar le-a ascuns în conacul ei, la
fel ca și pe fiul lui Rachel, Michael, ceva
mai târziu.
Yad Vashem susține că prințesa a
vizitat periodic familia și a vrut să știe
mai multe despre soarta lor evreiască.
La un moment dat, când ofițerii Gestapo au venit la ea acasă să o intervieveze,
prințesa s-a folosit de surzenie pentru a
evita să răspundă la întrebări, potrivit
aceleiași surse.
Alice a decedat în Palatul Buckingham în 1969 și a fost înmormântată
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ulterior în biserica din Ierusalim. Ea a cerut să fie
îngropată lângă mătușa ei
Elisabeta, Marea Ducesă
de Rusia, care și-a devotat
viața carității și a fost canonizată ca sfântă ortodoxă
rusă. Mormântul Elisabetei
e în biserica propriu-zisă, în
timp ce Alice a fost depusă
într-o capelă mică anexată.
Vineri, prințul Charles a
făcut apel la „o pace dreaptă
și durabilă” în Orientul Mijlociu cu ocazia unei întâlniri
cu președintele palestinian
Abu Mazen în Betleem.
„Mi se rupe inima... că asistăm în
continuare la atâta suferință și divizare.
Nimeni din cei sosiți azi în Betleem nu a
ratat semnele dificultăților neîntrerupte
și ale seituației cu care vă confruntați,”
a spus Charles, fiul mai mare al Reginei
Elizabeta II, cu ocazia primei sale vizite
oficiale pe Teritoriile Palestiniene.
„...Pot doar să mă alătur vouă și tuturor comunităților în rugăciunile voastre pentru o pace dreaptă și durabilă...
Dorința mea cea mai mare e ca viitorul
să le aducă tuturor palestinienilor libertate, dreptate și egalitate, permițându-vă
să prosperați și să vă dezvoltați.”
Prințul în vârstă de 71 ani a spus că
ar fi „cea mai mare tragedie” dacă vechile
comunități creștine palestiniene ar dispărea din Țara Sfântă, o aparentă trimitere la plecarea multor creștini arabi din
Orientul Mijlociu.
Familia regală a Marii Britanii stă
departe de politică, deși Charles, care
va deveni guvernatorul Bisericii Angliei după ce va ajunge rege, abordează de
mult timp teme ca dialogul interconfesional și mediul.
„M-am străduit să construiesc punți
între diverse religii, ca să putem învăța
unii de la alții și să fim mai puternici împreună din acest motiv,” a spus el vineri
după ce a vizitat la Betleem Moscheea lui
Omar și Biserica Nașterii, unde potrivit
tradiției s-a născut Isus Hristos.

Jo i , 3 0 i a n u a r i e 2 0 2 0

G A Z E TA Î N S E M NĂ R I
xvcbzfhgkshgkscaneasca
Matei GRISARU

E

Mesaj către lume

ste de presupus că
adunarea celor 49 de
personalități, regi, șefi
de Stat sau miniștri superiori,
care a s-a desfășurat la Ierusalim, atât la Casa Președintelui
cât și la institutul Iad Vașem a
avut o dublă semnificație. În
primul rând una spirituală, o
comemorare de largi proporții
cu adânci semnificații istorice, comemorare care i-a
amintit pe cei șase miliooane
de evrei pieriți în timpul Holocaustului de tristă amintire.
În al doilea rând, încercarea
de a stăvili antisemitimul care
s-a accentuat în ultimul timp
nu numai în Europa dar, traversând oceanul, a ajuns până
și în America.
Din punctul meu de vedere consider că prima parte
a ceremoniei, comemorarea
propriu zisă s-a desfășurat
în modul cel mai onorabil
cu putință: coroane de flori,
discursuri la obiect și altele.
Nu am auzit și nu am reținut
bineînțeles tot ce au spus
oratorii de la înălțimea tribunei la care s-au aflat dar,
oricât ar fi de utopică pentru
timpurile noastre, mi se pare
de bun augur comparația pe
care a făcut-o rabinul Lau între furtuna antisemitismului
care bântuie astăzi în lume cu
furtuna declanșată de natură
în vremurile biblice, furtună
care l-a determinat pe Noe
să-și construiască vestita lui
arcă în care a înghesuit cele
mai potrivnice animale: lei și
tigri alături de porumbei și
mielușei toți trăind în bună
vecinătate fără ca cei puternici să-i deranjeze sau să-i
devoreze pe cei slabi.

A fost de asemeni reconfortant discursul Președintelui
german care, în numele propriului său popor, și-a asumat
responsabilitatea crimelor
care au fost comise.
Din păcate în contradicție
cu Președintele german, adunarea comemorativă a fost
impietată prin lipsa șefilor a
două state adânc implicate în
atrocitățile comise. Mă refer
desigur la Polonia și Ucraina care, invocând printre
altele niște neînțelegeri cu
Președintele Putin, au pus
mai presus aceste neînțelegeri
decât obligativitatea morală
de a comemora victimele din
propriile lor țări. Afirmația
Ministrului Israel Katz potrivit căreia polonezii sug antisemitismul odată cu laptele
matern, reflectă cred o realitate dar, după propria mea
apreciere reflectă în același
timp lipsa de diplomație a
Ministrului nostru de externe. Oricât ar fi de crud trecutul pe care nu putem și nu
trebuie să-l uităm, noi avem
totuși necesitatea practică să
privim spre viitor. Atrocitățile

comise rămân în sufletele
noastre și sunt consemnate
în cărți precum „Polonia țară
verde” a scriitorului Aharon
Apelfeld. Într-un sat uitat de
lume unde evreii au fos arși
de vii în timpul Holocaustului, călătorul israelian venit
să vadă locurile unde au trăit
părinții și bunicii lui găsește
în locul cimitirului un câmp
verde și piața primăriei pavată
cu pietrele funerare scoase din
cimitir...
În ce privește ucrainienii
este suficient să amintim masacrul de la Baby Yaar sau numele unor demoni ca Demianiuk și alții ca să înțelegem
responsabilitatea și gradul de
implicare a poporului respectiv în crimele comise .
Lipsa președinților Poloniei și Ucrainei a fost desigur
numai o pată pe fundalul
ceremoniei, „o lovitură mică
în aripă” conform unei vorbe
des auzite în părțile noastre,
lovitură care putea fi totuși
evitată.
Am notat mai sus că, în
afara comemorării crimelor
Forumul de la Ierusalim a
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avut și un scop practic: încercarea de a stăvili antisemitismul care, la ora actuală a
prins aripi demne de lucruri
mai bune, demne și potrivite
spiritului uman.
Îmi exprim îndoiala că Forumul a făcut un pas înainte
în această direcție. Amintirea, înfierarea, asumarea
responsabilității crimelor
trecute nu cred că va schimba
actuala direcție de gândire a
„capetelor rase” din Germania, a tuturor celorlalți xenofobi existenți în lume. Nu știu
dacă și ce s-a vorbit în „hadrei-hadarim” despre combaterea antisemitismului dar,
ceea ce am auzit eu din gura
unor vorbitori se referea cu
prioritate la educație. Fără să
am nicio specialitate în acest
domeniu îmi permit totuși
să apreciez că oricât de importantă ar fi educația ea este
totuși mult prea insufucientă
pentru stăvilirea antisemitismului. Dacă ea poate fi aplicată copiilor pentru evitarea
în viitor a manifestărilor antisemite de tot felul, pentru cei
care practică deja verbal dar și
fizic antisemitismul, educația
nu poate schimba nimic sau
aproape nimic din caracterul
acestora. Soluția este cred
adoptarea unor legi mult mai
aspre, evitarea sancțiunilor
cu „uși rotative” și înlocuirea
acestora cu ani grei de închisoare pentru delicvenți.
În cele din urmă, Forumul
de la Ierusalim poate fi considerat ca un mesaj adresat lumii pentru trezirea la realitate, pentru intuirea pericolulul
care plutește în aer nu doar
contra evreilor.
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Recunoașterea păcatelor

ele două dictaturi ale
secolului trecut, FASCISMUL
și COMUNISMUL au folosit cu
succes mass media
pentru a răspândi
minciuni în mod
intens și continuu,
fiind sigure că orice
informație repetată
un timp îndelungat,
devine un adevăr
în subconștientul
ascultător ului și
cititorului.
Și așa zișii palestinieni au adaptat acest sistem de răspândire al minciunilor.
În Israel, organizațiile care se afișează
ca fiind reprezentante ale populației feminine, s-au folosit și ele de a repeta cu
tenacitate despre victimele din rândul
femeilor care au fost abuzate fizic, inclusiv uciderea zecilor dintre ele.
O analiză amănunțită efectuată de
ziaristul Kalman Libeskind ne prezintă o statistică că numărul victimelor
feminine expuse de organizațiile de
femei, este departe, foarte departe de
ADEVĂR.
Organizațiile de femei în cauză au
„trâmbițat” că anul curent au fost ucise în Israel 12 femei și anul trecut 24.
Aceste organizații au cerut alocații bugetare de la stat pentru a apăra și a salva
femeile care sunt în pericol de omor.
Revin și accentuez că NUMĂRUL și
NUMELE femeilor mai sus amintite se
referă la victimele UCISE ÎN ISRAEL.
Domnul ziarist Libeskind se referă
la fiecare doamnă nominal care apare
în această listă iar eu mă rezum la două
persoane.
Doamnele Lili Pereg și Prahia Sarussi locuiau în Israel. Sora ei, Lili,
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Acul
lui
BUJENIȚĂ
Rondeluri
RONDELUL FĂPTURILOR
DE CEAŢĂ
Suntem făpturile de ceaţă
Ce parcă ieri, eram ca voi
Aveam tot ce-nseamnă viaţă
Plăceri, averi, dureri, nevoi...
Duşmani ce i-am privit în faţă
Şi i-am ucis, sau ei pe noi
Suntem făpturile de ceaţă
Ce parcă ieri, eram ca voi
Acum destinu-i ruptă aţă
Pribegi suntem prin infinit
Cu inimile prinse-n gheaţă
Văzând de unde am pornit,
Suntem făpturile de ceaţă...

locuiește în Australia și lucrează ca
conferențiar la Universitatea din Sidney. Ambele au plecat în vizită în Argentina și după două săptămâni, trupurile lor au fost găsite lângă locuința
fiului. Nu este clar cum au ajuns trupurile lor decedate în Israel, dar pentru statistica organizațiilor de femei,
distanțele geografice nu au importanță.
O altă așa zisa victimă, Siuar Kablaby, studentă israeliană care studiază în
Turcia medicina, a fost aruncată de tatăl și fratele ei de pe balconul locuinței.
Ambii și-au recunoscut fapta ucigașă
pentru salvarea onoarei familiei lor. Nu
știam că Turcia este una din locurile
geografice care aparțin Israelului!
Nenumărate nume care apar pe lista femeilor ucise sunt musulmane care
au fost omorâte de familiile lor pentru
salvarea obiceiului musulman pentru
apărarea prestigiului familial.
Este adevărat că în decursul anului
trecut au fost ucise CINCI FEMEI de
către soții sau prietenii lor și această
cifră este de neacceptat. Fiecare victimă este pentru toți o tragedie pentru
familia celor în cauză, însă manipularea
cifrelor de către organizațiile de femei
din Israel nu dau dovadă de seriozitate.
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RONDEL ZADARNIC
Noi voievozii clipei ce-a trecut
De-aţi şti să ascultaţi v-am spune
Coroana gândurilor bune
În lupte-i bine să ai scut.
Căci prea târziu, cu glasul mut,
Regreţi săgeata ce răpune
De-aţi şti să ascultaţi v-am spune
Noi, voievozii clipei ce-a trecut
Nu ştiţi, noi doară v-am crescut
Eram prea tineri, într-o lume
Ce glorii doar voia s-asume
De patimi arşi, încremeniţi în lut,
Noi voievozii clipei ce-a trecut...
RONDELUL BĂTRÂNULUI
SENIOR DE LA COTNARI
Un sfeşnic de argint am aşezat
Lâng-un ceaslov rămas de la
străbuni
Am tras şi draperia de brocat
În vatră ard stol roşu de cărbuni.
Gutui cu-arome de păcat
Ne povestesc iubiri din ani
nebuni…
Un sfeşnic de argint am aşezat
Lâng-un ceaslov rămas de la
străbuni
Şi-n miezul nopţii albe, parfumat,
Mă vei privi cu ochii tăi preabuni
Prin flăcări cu reflexe de agat
Senior Cotnari ce faci minuni!
Un sfeşnic de argint am aşezat...
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Din lumea scriitorilor de limbă idiș din Israel

ouă mari personalități ale vieții
academice israeliene s-au preocupat de cultura iudaismului
din România dintre cele două războaie
mondiale.
Prof. Univ. Dov Sadan - cercetător,
traducător, publicist și membru al parlamentului, cât și Eliezer Frenkel - profesor, scriitor și traducător. Mă refer doar
la aceste două personalități, deoarece prin
cercetările depuse de-a lungul vremii, au
reușit să aducă la lumina vieții contemporane o seamă de scriitori, poeți, prozatori,
dramaturgi ai căror opere le-au scris în
limba IDIȘ.
Iacob Groper s-a născut la Mihăileni
în 1890 și a studiat la Facultatea de drept
a Universității din Iași. Cu toate că a încercat să scrie versuri în limba română,
majoritatea operelor sale vor fi în limba
idiș. Din punct de vedere literar, putem
să-l categorisim ca făcând parte din acea
pleiadă care se identifică cu I. L. Peretz.
Este perioada când scriitorii idișiști atât
din Odesa, Varșovia, Bucovina dovedesc
a fi mari creatori ai literaturii idiș. A avut
o cultură multi-literară, căci a fost un
bun cunoscător al operelor scriitorilor
clasici-moderni francezi și germani și nu
mai puțin a colegilor de breaslă din România. Și-a însușit, în mod natural folclorul român și idiș, a cunoscut profund
literatura tradițională evreiască. Până în
anii 1934, versurile sale erau cunoscute
și recitate fără a fi fost undeva publicate.
Groper era un adevărat „Trubadur”. Editura bucureșteană „Șalom Aleihem” i-a
publicat versurile. Cu toate că editura, în
urma succesului acestei prime culegeri, a
anunțat „un viitor volum”. În umbra monumentului, „este unica operă-culegere”
pe care o cunoaștem.
„Ne vom aminti, pe când stăteam în
fața „heiderului”/ jocul cu nasturii?”. Visurile sale copilărești-romantice caracterizau o bună parte din creațiile sale. Versurile sale au fost răspândite și recitate în
cercurile idișiste din Bucovina-Cernăuți.

De altfel, a fost invitatul de onoare a
„Academiei idiș” de la Cernăuți.
Amintind de Cernăuți, centrul
creațiilor literare, plastice, muzicale, vom
pomeni de un alt creator, Eliezer Steinberg. Unii cronicari ai acelor vremuri au
intenționat să interpreteze opera sa ca fiind influențată de cercurile religioase. Dar
E. Steinberg a dezmințit: „am fost inspirat
de viața autentică a colectivității evreiești
în care am trăit”. Scriitorii începători se
făceau cunoscuți doar prin versurile, povestirile care treceau de la unul la altul.
Steinberg s-a făcut cunoscut ca un
creator de valoare odată cu pătrunderea
în masele populare ale creațiilor sale.
În 1928, a venit împreună cu soția sa la
București, în drum spre Brazilia unde a
fost numit „directorul școlii-idiș de la
Rio-de Janero”. Steinberg a ținut o cuvântare la care a asistat evreimea din toate
ulițele evreiești a Bucureștilor. Cu toate că
nu era orator, dar în frazele pe care le-a
pronunțat, au fost pilde de învățătură
evreiască, creații ale unui adevărat scriitor.
Cu mult înainte, în rândurile populației
evreiești din Lipscani, cuvântările sale
erau pilde de creație literară-idiș. Însăși
Bialik l-a onorat, apreciindu-i scrierile.
Menționez printre creațiile sale revista
„Cultura” de sub conducerea Federației
Culturale și o seamă de creații cu caracter pedagogic precum revista „Cultura”
aflată sub conducerea sa redacțională. A
scris o seamă de piese de teatru pentru
copii: „Vânzarea lui Iosef ”, piesă în patru
acte și prolog; „Libertatea”, „Reîntors din
Brazilia”. Va continua să publice, să apară
în public cu prilejul diverselor evenimente
culturale.
Printre creatorii mai tineri ai epocii, îl semnalez pe Zelik Bardicever, care
a decedat într-un spital din Iași. A fost
un nume cunoscut în rândul poeților de
limba idiș dintre cele două războaie mondiale. Versurile sale au fost, de altfel, adevărate texte muzicale care se interpretau
în cadrul sărbătoririlor sau a întâlnirilor
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prietenești. Versurile lui Zelik Bardicever, cu toată popularitatea lor, n-au fost
tipărite în întregime. Ne-au impresionat
nu numai prin conținutul lor, al evreului sărac, fără un ban în buzunar, care-și
trăgea sufletul de la o zi la alta, ci și prin
simplitatea, excelenta versificare a sentimentelor interioare.
Moișe Schwartzfeld Leib –bunicul,
tata și fiul – trei generații și 150 de ani
de viață evreiască (idișkeit) au trăit și
au creat în România. Bunicul a creat în
Botoșaniul vechi, unde evreimea ducea o
viață evreiască-religioasă. Când tatăl - Beniamin a devenit ginerele bogătașului din
Iași, Michal Finkelstein – acesta a purtat
joben în loc de ștreimel. Tot el a creat
„Casa israelită pentru tineret”, aceasta
devenind un punct de atracție pentru
populația evreiască din Iași. Lanțul povestirilor se continuă cu „Seara de Pesah”
și altele. Constatăm în povestirile sale
perioadele vieții comunității evreiești ale
acelor timpuri, modernizările, educația
româno-israelită a tineretului. Moșe
a fost unicul membru al marei familii Schvartzfel. A publicat 19 volume în
care a descris „Istoria comunității evreilor”(1877-1898). În cărțile sale, a dat pe
față istoria evreilor din România, faptele
deosebite, înțelepciunile, proverbele și
renumita povestire „Herșole din Ostropolier”. A scris numeroase povestiri istorice, incluzându-le în volumul „Egalitatea”. În articolele sale pe care le-a semnat
„Ploieșteanu”, a scris despre emancipare,
guvern și anti-evreime. A fost un activist
de seamă al mișcării „Hibat-Țion” și descris activitatea sionistă din România a
acelor ani. În lucrările publicate se reflectă
o lungă perioadă de aproape 150 de ani a
vieții și creațiilor evreilor de pe pământul
României.
Operele numeroșilor scriitori evrei
din trecutul Moldovei și al Iașului sunt
una din preocupările cercetărilor pentru
a scoate la iveală contribuția literară a marilor cărturari evrei.
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Piatră de mormânt
veche de 1500 de ani

U

n fragment dintr-o piatră de mormânt din
marmură din perioada bizantină, cu o inscripţie în greaca
veche, a fost descoperit în
apropierea oraşului de coastă
israelian Caesarea, a informat
Autoritatea pentru Antichităţi din Israel.

în suburbii, pentru a se bucura de peisajele rurale, dar
şi de apropierea de centrul
oraşului.
Până în prezent, în zonă
au fost descoperite rămăşiţele a cinci astfel de reşedinţe, dintre care într-una, cu o
suprafaţă de 1.500 de metri
pătraţi, s-a păstrat un spectaculos mozaic cu păsări.

Reţea de
trafic sexual
cu ucrainene
desfiinţată de
poliţie

P

Piatra, cu o vechime de
1.500 de ani şi o cruce în vârf,
a fost descoperită de un băiat
de 13 ani în timp ce căuta ciuperci după ploaie.
Ea indică probabil locaţia
mormântului în cimitir şi
identitatea defunctului, au
explicat specialiştii.
Cuvintele „mormântul lui
Anastasius” sau „mormântul
Anastasiei” au fost gravate în
piatră, dar ultimele litere ale
numelui sunt prea deteriorate
pentru a fi descifrate.
Această inscripţie se alătură unei mari colecţii de inscripţii funerare descoperite
anterior în zonă.
Potrivit cercetătorilor, Caesaria a avut o concentrare de
populaţie bogată în perioada
respectivă. Utilizarea marmurei pentru realizarea pietrelor
funerare indică statutul social
al defunctului, precum şi obiceiurile, credinţele şi bogăţia
oamenilor din Caesaria în perioada bizantină.
În această perioadă, oamenii bogaţi din Caesaria şi-au
construit magnifice reşedinţe

20

şi erau plătite cu
circa 800-1.500
șekeli pe oră pentru serviciile prestate. Aproximativ
100 şekeli ajungeau la şofer iar
restul era împărţit
în mod egal între
femei şi agenţie.
Se pare că în
ultimele luni, „Aleph Shin”
a încasat circa 11,6 milioane
şekeli. De asemenea, femeile
mai erau promovate şi prin
fluturaşi împărţiţi de agenţie
în oraş, atrăgând astfel destul
de mulţi clienţi.
Detectivii au întocmit o
listă cu femeile aduse în Israel
pentru a se prostitua. În cadrul unei operaţiuni sub acoperire, poliţiștii au închiriat
camere de hotel în Tel Aviv
şi Netanya şi au cerut să le fie
trimise femei în diverse locuri
simultan, pentru a strânge informaţii despre şefii grupării.
Poliţia a efectuat plăţile pentru prostituate, înregistrând
momentul cu camere ascunse,
pentru strângerea dovezilor
legale necesare.

otrivit unei ştiri
recente, poliţia
a desfiinţat o reţea
de trafic sexual, bănuită că a adus zeci de ucrainene în Israel pentru prostituţie. Aşa-numita agenţie
„Ibiza Escort” era condusă de
o persoană în vârstă de 41 ani
din suburbia Givataym-ului,
identificată doar prin iniţialele în ebraică „Aleph Shin”.
Se pare că reţeaua contacta
femei din Ucraina, le aducea
în Israel ca să lucreze ca prostituate, le aranja şederea în Israel şi le transporta de la un
Ashdod la întrecere
client la altul. Israelienii găcu Tel Avivul pentru
seau femeile cu ajutorul unor
atragerea turiştilor
intermediari din Ucraina care
ei 4,5 milioane de turişti
le trimiteau poze şi filme cu
care au vizitat Israelul
femei.
Femeile, unele doar în vâr- în 2019 au deschis apetitul
stă de 18 ani, erau promova- pentru profit al autorităţilor
te pe site-ul „Ibiza Escort” locale şi hotelierilor. Ministerul Transporturilor estimează că
turiştii cheltuie în
medie 1.400$ în
Israel, principalii
beneficiari fiind
Tel Avivul şi Ierusalimul. Acum
şi Ashdodul vrea
o parte din câştig,
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drept pentru care a propus o
viziune ambiţioasă de turism
ce include construirea în deceniul următor a 15 hoteluri,
a unui centru uriaş de conferinţe şi chiar a unui parc
hidrologic.
În prezent, în oraş sunt
doar 400 camere de hotel (în
Hotelul West All Suite Boutique, Hotelul Leonardo Plaza Ashdod şi trei moteluri).
„Ashdod are dezvoltat în
principal doar turismul de o
zi, dar în ceea ce mă priveşte,
oricine vine în oraş şi cheltuie
bani aici e un turist. Obiectivul e să aducem mai mulţi
oameni aici şi să-i convigem
să rămână peste noapte în
Ashdod. Vom oferi o alternativă pentru Tel Aviv” a spus
directorul companiei de Turism Ashdod, Offer Deri.
Ashdod şi-a propus să realizeze această viziune în 30 locuri cu un plan urbanistic de
construcţii hoteliere aprobat
pentru construirea a 4.000
camere, toate pe fâşia de
coastă. Hotelurile sunt deja
în construcţie, incluzând un
hotel din lanţul Hilton care e
subiect de dispută din cauza
apropierii de mare.
După cum a declarat Deri,
„vom menţine o distanţă de
cel puţin 300 metri faţă de
noile hoteluri. Pe o fâşie de
7,5 kilometri, dacă vor fi construite toate hotelurile dorite, se va ajunge în total la 1,5
kilometri”.
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Fâşia de coastă din Ashdod
va avea o promenadă în care
au fost investiţi 150 milioane şekeli. Planul prevede
şi construirea unor plaje de
surfing care vor găzdui diverse competiţii.

U

Accident
în loc de nuntă

n medic a ales să trateze
victimele unui accident
în timp ce se îndrepta spre
propria nuntă. Îmbrăcat în
costum de mire, Mordechai
Avot, 22 de ani, din Tzfat nu
s-a gândit de două ori înainte de a se grăbi să trateze
victimele unui accident de
mașină.
Tânărul doctor, un voluntar din Tzfat, nu se aștepta ca
cea mai fericită zi din viața sa
să arate astfel. Mordechai și
prietenul său, Uri Yemini, de
21 de ani, paramedic și șofer
de ambulanță pentru MDA,
mergeau la nunta lui Mordechai din Rosh Pina. Deodată, au observat două vehicule
implicate într-un accident de
mașină.
Cu Mordechai îmbrăcat
în haine de mire, cei doi au
sărit din vehiculul pe care
îl conduceau și au acordat
primul ajutor unui bărbat și
unei femei care au suferit răni
majore.
„Condițiile rutiere și vizibilitatea erau foarte dificile
iar tratamentul s-a făcut în
condiții provocatoare, sub o

ceață puternică. Când am observat accidentul, am început
să lucrez automat, am alergat
la cei răniți și nu m-am gândit
la costumul de mire pe care îl
purtam. Am administrat primul ajutor accidentaților iar
în scurt timp o ambulanță a
venit să-i preia pe cei doi care
au fost duși la spital”, a declarat Mordechai.
A doua zi, Mordechai a
fost încântat să primească
felicitări de la una dintre victimele accidentului, care a
cerut chiar să se întâlnească
cu el și să-i mulțumească personal pentru asistență.

Exploatarea unei
tragedii

D

ispariția unui băiat în
vârstă de opt ani din
cartierul Beit Hanina din
Ierusalin s-a transformat
într-un meci de fotbal politic
care a amenințat să distrugă
acalmia fragilă dintre evreii și
arabii din capitală.
Trupul lui Qais Abu Ramila a fost găsit într-un rezervor de apă de ploaie sâmbătă
după ore îndelungate de căutări. Băiatul fusese văzut ultima oară vineri la ora 4 p.m.
îndreptându-se spre o piață
locală ca să cumpere pâine.
Se pare că băiatul a alunecat și s-a înecat în piscina
umplută în urma averselor de
ploaie de săptămâna trecută.
Locuitorii din Beit Hanina,
incluzându-l pe parlamentarul Ahmad
Tibi, s-au alăturat toată
noaptea echipelor de căutare din zonă.
Rudele lui
Abu Ramila
au susținut că

jurul său. „Nu e
un bazin, e o capcană a morții,” a
spus un membru
al familiei.

Teribila gripă
- noi victime

D

eganit Glick,
o mamă a
cinci copii, în vârdețin înregistrări ale camestă
de
40
ani,
a murit vineri
relor de securitate în care se
vede cum băiatul intră într-o la Spitalul Rambam din Haifa
mașină vineri după-amiaza, din cauza complicațiilor gritrezind suspiciuni că a fost pei contractate.
Femeia era sănătoasă, fără
răpit.
Turnând gaz pe foc, po- maladii preexistente și nu-i
liticiana palestiniană Ha- fusese administrat vaccinul
nan Ashrawi a transmis o antigripal de anul acesta.
D a t e l e Mi n i s t e r u l u i
informație în care
„coloniștii israelieni” erau acuzați
de răpirea și executarea lui Abu
Ramila, iar soldații
Tzahal acuzați de
agresarea echipelor
de căutare. Ashrawi
a adăugat că „inima
i se spulberă pur și
simplu, durerea e
Sănătății arată că în total
insuportabilă, fără cuvinte.” nouă persoane au murit
Ulterior, Ashrawi și-a săptămâna trecută în urma
cerut scuze pentru mesaj. complicațiilor gripei, numă„Scuzele mele pentru redis- rul total al deceselor cauzatribuirea unei informații ne- te de gripă în acest anotimp
verificate complet. Se pare că ajungând la 40, în cinci dinștirea răpirii nu e încă sigură.” tre cazuri fiind vorba de copii.
Rashida Tlaib, reprezentanPână acum, 334 de persoata democrată din Michigan ne au fost internate în stare
a redistribuit și ea mesajul gravă din cauza complicațiilor
care ulterior a fost șters, dar datorate gripei. În prezent,
nu și-a cerut scuze pentru printre persoanele internate
diseminarea unor informații se numără 18 femei însărcinfalse.
te și 87 copii aflați în stare
La înmormântarea lui gravă.
Abu Ramila de sâmbătă, faDintre cei spitalizați, doar
milia acestuia și locuitorii din 16% erau vaccinați împoBeit Hanina au criticat Mu- triva gripei. Dintre cei care
nicipalitatea din Ierusalim au murit, 21% care fuseseră
pentru neglijarea bazinului vaccinați împotriva gripei suși neconstruirea unui gard în fereau și de boli preexistente.
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Un incident minor a avut
loc săptămâna trecută în
zona Bisericii Sfânta Ana din
Ierusalim, între un membru
al forţelor de securitate israeliene şi agenţi ai echipei de
pază a preşedintelui francez
Emmanuel Macron, cu câteva
ore înainte de vizita programată a liderului de la Palatul
Elysee la acest lăcaş de cult.
Un membru al forţelor de
securitate israeliene a intrat,

la un moment dat, în biserică,
proprietate a Franţei, apoi a
ieşit. Atunci când a încercat
să intre din nou, el a fost scos
afară de membri ai Grupului
de Securitate al Preşedinţiei
Republicii (GSPR).
Unul dintre jurnaliştii prezenţi afirmă că doi bărbaţi au
fost luaţi de guler.
Nu ar fi primul incident
produs la biserica Sfânta
Ana, situată în Oraşul Vechi
din Ierusalim. În 1996, fostul preşedinte francez Jacques
Chirac le ceruse militarilor israelieni să iasă, iritat împotriva soldaţilor care îl încadrau
în biserică, adresându-le:
„Vreţi să mă întorc la avionul
meu?”.
Preşedintele Macron se
afla în Israel pentru a participa la ceremoniile ocazionate
de împlinirea a 75 de ani de
la eliberarea lagărului nazist
Auschwitz.
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obligatorie în școli. În Austria
Într-un sondaj efectu- și Franța, aceste cunoștințe
at asupra a 1.100 de adulți sunt obligatorii în sistemul
francezi, 57 la sută dintre de învățământ.
respondenți au indicat că nu
STOPSTOPSTOP
știu aproximativ câți evrei au
Un purtător
fost uciși în Holocaust. În ca- de cuvânt a condrul sondajului, 30% dintre firmat sâmbătă
respondenți au situat cifra noaptea că mai
sub 2 milioane.
multe avioane
Concepțiile greșite cu pri- de luptă Tzahal
vire la numărul morților au au atacat o serie
fost deosebit de mari în rân- de ținte terorisdul respondenților mai mici te aparținând
de 38 de ani. organizației teroDintre aceștia, riste Hamas.
69% nu știau că,
Țintele situaîn realitate, 6 mi- te în sudul Fâșiei
lioane de evrei au Gaza au inclus o unitate de
fost uciși în Ho- producție a armelor și un
locaust, iar 44% complex militar cu o infraau considerat că structură importantă. Atacul
este mai mic de 2 a fost întreprins în replică la
milioane.
lansarea unor baloane exploDintre cele zive din Gaza pe teritoriul
patru țări inter- israelian.
vievate de grup în ultimii
„Tzahalul ia foarte în seriani, respondenții francezi au os toată activitatea teroristă de
prezentat cel mai înalt nivel orice fel îndreptată spre Israel
de ignoranță pe această temă, și va continua să facă tot ce
urmați de austrieci (56%), ca- trebuie împotriva tentativelor
nadieni (54%) și americani de lezare a civililor israelieni,”
(51%).
s-a menționat într-un comuÎn Franța, 44% dintre nicat al armatei. „Organizația
respondenți au spus că nu au teroristă Hamas e responsabiauzit niciodată despre Aus- lă pentru tot ce se întâmplă
chwitz. Doar doi la sută știau în Gaza și ce emană de acolo
despre Drancy, principalul și va fi responsabilă pentru
lagăr pentru evreii francezi.
consecințele activităților teÎn Statele Unite și Cana- roriste desfășurate împotriva
da, doar unele state au adă- cetățenilor israelieni.”
ugat Holocaustul ca materie
Sâmbătă după-amiaza, un
dispozitiv exploziv
prins de baloane a
fost identificat pe
terenurile Kibbutzului Be’eri, lângă
granița cu Gaza.
Baloanele și dispozitivul exploziv
au fost lansate din
Gaza.
Tot sâmbătă
STOPSTOPSTOP
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după-amiaza, două dispozitive explozive prinse de baloane
au fost identificate în Consiliul Regional Ramat Hanegev, lângă Sde Boker.

O altă „bombă balon” a
fost găsită ceva mai devreme
sâmbătă, după ce a aterizat în
Midereshet Ben Gurion din
Sde Boker.
STOPSTOPSTOP

Gruparea ultra-radicală
Statul Islamic (SI) a anunţat
luni, într-un mesaj audio, că
vrea să lanseze o „nouă fază”
a „jihadului” său, luând drept
ţintă în mod specific Israelul.
Mesajul a fost publicat în
contextul în care preşedintele
american Donald Trump s-a
întâlnit luni cu „prietenul”
său - premierul Netanyahu - înainte de prezentarea
planului de pace considerat
„istoric” de Israel, dar respins în avans cu hotărâre de
palestinieni.
Noul lider al SI, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi,
este „hotărât” să înceapă „o
nouă fază care nu este alta decât lupta împotriva evreilor şi
înapoierea a ceea ce aceștia au
furat musulmanilor”, a afirmat purtătorul de cuvânt al
SI, Abu Hamza El Qurashi.
„Ochii soldaţilor califatului, indiferent unde se află,
sunt mereu pe Ierusalim”, a
adăugat el.
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O viață de om într-o scurtă povestire

xistă un gen de literatură foarte
apropiată de sufletul meu, cea scurtă, care ne oferă idei și imagini concentrate, dar reale, despre viață... La asta
mă gândesc în special de când am descoperit un scriitor care m-a fermecat tocmai
pentru această calitate: de a reda o bogăție
de idei și sentimente, imaginând o viață de
om în puține pagini minunate. Mă refer la
scriitorul francez Eric-Emmanuel Schmitt,
având norocul să citesc pentru prima oară
în limba germană cea mai impresionantă și
profundă dintre cărțile sale, „Micul Oskar
și tanti Rose”.
Nu am intenția să-mi exprim impresiile asupra tuturor volumelor ale acestui
autor, dar simt nevoia să extrag o singură
nuvelă din volumul „Cei doi domni din
Bruxelles” pentru a o comenta în câteva
cuvinte calde. Mă refer la nuvela „Câinele”. Povestea este simplă și se desfășoară
într-un orășel de provincie unde, ca de
obicei, fiecare cunoaște pe fiecare. Un scriitor se mută temporar în localitate, căutând liniștea necesară pentru creație. De la
localnici, el află îndată evenimentul zilei:
doctorul Samuel Heyman s-a pensionat
după 50 de ani de activitate, ceea ce nu a
convenit nimănui în afară de doctor însuși
care a hotărât că își merită odihna după o
viață lungă și grea, savurând zilele liniștite
de pensionar în plimbări prelungite prin
împrejurimi, însoțit de bunul său prieten,
câinele Argos.
Aici trebuie să menționez că Argos
este un personaj de primă importanță în
povestirea care abia urmează. Încercând
să glumească cu scriitorul, precum se
obișnuiește cu orice nou venit, un localnic
a spus că doctorul este un om singuratic
a cărui unică companie este doar câinele
Argos, de care este nedespărțit de 40 de
ani: doctorul s-a mutat la ei cu un câine
pe care îl înlocuia ori de câte ori murea cel
precedent, cam o dată la 15 ani. Dar era
mereu aceeași rasă de ciobănesc de Beauce
iar fiecare câine nou primea același nume
de Argos. Nimeni nu știa motivul, însă

acești câini deveneau o parte importantă
din viața doctorului Heyman, ca și a fiicei
sale rămasă orfană de mamă. Într-una din
zile, pe când scriitorul a intrat în unicul
magazin alimentar din orășel, a aflat vestea
cea rea care circula prin toată localitatea:
în timpul plimbării de ieri, câinele Argos
a fost călcat de o camionetă. O lovitură
groaznică pentru doctor. Iar în a cincea zi
după acest eveniment s-a aflat despre unul
și mai tragic: doctorul Samuel Heyman s-a
sinucis.
Era posibil așa ceva, ca un om să se sinucidă din cauza morții câinelui? Scriitorul nu avea răspuns la această întrebare,
nici măcar pentru fiica lui Hyman, Miranda, profund nefericită de moartea tatălui
ei, pe care l-a iubit dar nu l-a cunoscut, nici
nu l-a înțeles vreodată. Și iată că în ultima zi înainte de înmormântare, scriitorul
primește o scrisoare adresată lui personal
și semnată de către dr. Samuel Heyman.
Acesta i se adresează lui, scriitorului, cu
rugămintea de a-i explica fiicei sale lucrurile pe care el însuși nu s-a simțit în stare
nicicând să i le povestească.
Și anume că era fiul unei familii de
evrei francezi, liniștiți, cumsecade, uniți
prin dragoste și devotament reciproc:
părinții, doi copii și bunicii. Pe toți a venit
într-o zi poliția să-i ridice pentru deportare
într-un lagăr. Sora lui Samuel a înțeles rapid situația, reușind să-și ascundă frățiorul
într-un cufăr înainte ca polițiștii să verifice
toate încăperile.Familia a fost luată pentru
totdeauna, iar băiatul a rămas singur fară
a-i revedea vreodată pe niciunul dintre cei
dragi. Au urmat zile grele de disperare,
până ce un preot catolic, părintele Andree,
a adunat și a ascuns un grup de copii evrei.
După un timp însă, grupul fost denunțat
de un fost coleg de școală, astfel că ultimul
an de război Samuel l-a petrecut într-un
lagăr de exterminare.
Samuel și colegii lui au ieșit pe poarta
lagărului, pornind pe șoselele europene
fără a gândi unde vor ajunge. Dar de data
asta, primiseră mâncare pentru drum cu
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care și-au potolit stomacurile îndurerate
de goliciune. Samuel avea însă un partener
de drum cu care împărțea hrana: un câine
ciobănesc, numai oase și el, lihnit de foame, dar jucăuș și bucuros că și-a găsit un
stăpân pe care să-l adore, urmându-l pe
toate drumurile până la sfârșitul vieții sale
câinești. Întrebat de tovarășii de suferință
de ce împarte hrana prețioasă cu un câine,
Samuel a răspuns că acest câine, numit de
el Argos, este de acum încolo singura sa
familie, totodată este și unica ființă vie
care l-a recunoscut pe el ca prieten, deci i-a
redat demnitatea umană pierdută de mult
datorită disprețului ticăloșilor naziști care
l-au înjosit ca „rasă inferioară”. Acest câine
Argos, purtând numele câinelui lui Ulisse,
a transmis numele său și celorlalți câini
ai doctorului Heyman pentru a-i aminti
acestuia și lumii întregi că nu există rase
superioare și inferioare, că tot ce e viu, tot
ce trăiește pe acest pământ are drepturi
egale la existență. Într-una din zile, Samuel a avut surpriza să întâlnească pe un
fost tovarăș de suferință. Pe Peter, cândva
amândoi la fel de flămânzi și înspăimântaţi
de situațiile inumane la care au fost supuși.
Au stat la o bere un timp, să-și povestească
despre familiile lor și despre viața lor cea
nouă. Peter era deja bunic dar unul foarte
supărat pe un nepot care se pregătea să devină rabin. Doctorul Heyman a înțeles că
supărarea lui Peter este aparent îndreptată
împotriva nepotului, deoarece el se supărase de fapt pe Dumnezeu ca și mulți alți
supraviețuitori ai lagărelor naziste. Veșnica
întrebare: „Unde a fost Dumnezeu atunci
când familiile noastre au ars în cuptoare?”
pe care și-o puneau și cei doi bărbați, o
întâlnim nu o dată în literatura postbelică,
redată direct din gura martorilor care au
suferit chinuri neomenești. Precum și problema uitării și a iertării imposibile.
Iată cum o epocă întreagă, soarta unei
generații, istoria Holocaustului, toate se
pot cuprinde într-o singură nuvelă de 46
de pagini. Dar una scrisă de un scriitor de
mare talent!
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Ziua Internaţională a Holocaustului

P

rimarul Sectorului 6,
Gabriel Mutu, a organizat un eveniment de
prestigiu, pentru a marca Ziua
Internaţională a Comemorării Victimelor Holocaustului.
În data de 27 ianuarie 2020,
la ora 10 a început depunerea
de coroane şi o ceremonie în
memoria sufletelor pierdute,
la Memorialul Holocaustului
de pe strada Ing. Anghel Saligny nr. 1, iar de la ora 12:00,
evenimentul a continuat la
Palatul Parlamentului, cu un
simpozion pe tema „Rolul
comunităţii evreieşti în dezvoltarea Bucureştiului: trecut,
prezent şi viitor.”
Au fost aprinse şase lumânări, în memoria celor 6
milioane de victime, de către domnul Gabriel Mutu,
primarul sectorului şase, de
către domnul Ben-Oni Ardelean de la Camera Deputaţilor, de către David Saranga,
ambasadorul Israelului la Bucureşti, de către Zvika Cohen,
viceprimar al Ierusalimului,
de către PS Ieronim Sinaitul,
vicar patriarhal, de către Sagi
Suri, general în rezervă în
armata israeliană și de către
rabinul I. Harel.
Ambasadorul Statului Israel în România, David Saranga, a declarat că antisemitis-
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mul, xenofobia, rasismul fac
parte din societate în Europa
şi că fiecare guvern trebuie să
lupte împotriva lor. „Trăim
într-o epocă grea, vedem aici
şi prin Europa că antisemitismul, xenofobia, rasismul fac
parte din societate. Fiecare
guvern trebuie să lupte împotriva fenomenelor respec-

cat: nu vom uita niciodată şi
nu vom permite să fie rescris
acest moment dureros din
istorie! Eforturile poporului
român de combatere a antisemitismului şi a oricăror
forme de discriminare, rasism
şi xenofobie s-au intensificat
în ultimii ani”, a declarat
primarul sectorului 6, Ga-

tive. (...) Valorile europene nu
merg mână în mână cu antisemitismul sau cu xenofobia”,
a afirmat ambasadorul David
Saranga
„Marcăm astăzi Ziua Internaţională de Comemorare
a Victimelor Holocaustului şi
onorăm memoria celor care
au pierit pe nedrept, sub justificarea diferenţelor etnice.
Astăzi, mai mult ca oricând,
vocea noastră trebuie să fie
puternică şi să spunem răspi-

briel Mutu. El a menţionat
că Primăria sectorului 6 va
organiza anual, pe 27 ianuarie, împreună cu comunitatea
evreiască, evenimentul menit
să marcheze Ziua Internaţională a Comemorării Victimelor Holocaustului.
Nu în ultimul rând, el i-a
comunicat viceprimarului
Ierusalimului, Zvika Cohen,
propunerea de colaborare
între oraşul pe care acesta îl
reprezintă şi sectorul 6.
Episcopul vicar patriarhal
Ieronim Sinaitul a spus că
Biserica, creştinismul promovează în lume iubirea,
înţelegerea între oameni, cooperarea. „Întotdeauna, noi
vom fi pentru a condamna
xenofobia, pentru a condamna fanatismul. Suntem
pentru a promova dragostea
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şi înţelegerea între oameni”,
a afirmat Ieronim Sinaitul.
Potrivit acestuia, antisemitismul a fost „o mare eroare
a gândirii umane”.
„Avem datoria să pomenim memoria decedaţilor.
Nu avem voie să le îngropăm
amintirea prin complotul tăcerii şi mai ales prin a nu face
nimic sau prea puţin în memoria lor”, a subliniat rabinul
Iosef Wasserman.
În cadrul ceremoniei de la
Memorialul Holocaustului,
rabinii au spus rugăciuni, au
fost aprinse lumânări şi au
fost depuse coroane de flori
din partea ambasadorului Saranga, a viceprimarului Ierusalimului, a edilului Mutu, a
Camerei Deputaţilor, Ministerului Apărării Naţionale,
Patriarhiei Române, Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România.

*

Evenimentul a fost urmat de simpozionul pe tema
„Rolul comunităţii evreieşti
în dezvoltarea Bucureştiului: trecut, prezent şi viitor”
desfășurat în Parlamentul
României în „Sala Drepturilor Omului”. Manifestarea a
fost moderată de Dragoș Nelersa, invitat special din Israel
de către primăria sectorului 6,
București.
Gabriel Mutu, primarul
secorului şase a spus: „În
această zi internaţională de
comemorare a victimelor
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Holocaustului, onorăm memoria celor care au pierit
pe nedrept sub justificarea
diferenţelor etnice. Nu vom
permite istoriei să se repete.
S-au intensificat în ultimii
ani eforturile poporului român de combatere a antisemitismului şi a oricăror forme de diascriminare, rasism şi
xenofobie. Din martie 2016,
România a exercitat pentru
un an preşedinţia Alianţei Internaţionale pentru Memoria
Holocaustului sub îndrumarea regretatului ambasador,
reputatul diplomat român
Mihnea Cosntantinescu. De
asemenea, înfiinţarea Muzeului de istorie a evreilor şi a
Holocaustului din România
constituie o dovadă a autorităţilor române de a-şi asuma
şi de a apăra istoria noastră.
Fie ca amintirea victimelor
să rămână veşnic în inimile
noastre.”
Excelenţa sa Rabinul Iosif
Wasserman a rostit cuvinte
emoţionante „Suntem la 80
de ani de la primul pogrom
din Dorohoi care a deschis
tragedia Holocaustului din
România. Iudaismul român
a cunoscut pogromuri la
Bucureşti, Iaşi, deportări în
Transnistria... în fiecare generaţie oamenii sunt datori
să se vadă pe sine ca supravieţuitori ai Holocaustului.

Avem obligaţia de a păstra
rădăcinile amintirii care să nu
se rupă niciodată. Toţi avem
datoria să depunem mărturie
asupra crimelor comise şi asupra vieţii care şi-a continuat
cursul prin noi înşine. Avem
datoria să pomenim memoria
decedaţilor, nu avem voia să
le îngropăm amintirea prin
complotul tăcerii sau mai ales
prin a nu face nimic sau prea
puţin în memoria lor. Elie
Wiesel a spus trebuie să fim
reprezentanţii victimelor Holocautsului pentru generaţiile
următoare.”
Paul Schwartz, preşedintele Federaţiei Comunităţii Evreieşti din Bucureşti a
vorbit despre personalităţi
evreieşti care au contribuit la
ridicarea României. Un supravieţuitor al Pogromului
din Bucureşti, Ernest Soboviz, venit special din Israel a
spus:
„Anul 1941 a fost extrem
de greu pentru toţi evreii din
Bucureşti, un an de luptă
pentru supravieţuire. Este
foarte important de menţionat că România era deja
aliata lui Hitler dar viaţa în
Bucureşti îşi continua cursul aproape normal. Evreii şi
chiar românii au avut de suferit în primul rând din cauza
legionarilor. Pogromul a fost
organizat de legionarii care

erau o organizaţie neacceptată de majoritatea românilor. ”
Din Israel au luat cuvântul
invitaţi druzi, ofiţeri în rezervă din armata israeliană. Iată
ce ne-a declarat Raid Manzur:
„Am fost colonel în Armata
israeliană, locuiesc într-o localitate în apropiere de Haifa
unde trăiesc împreună evrei,
islamici, druzi, creştini. Ne
înţelegem foarte bine. Suntem aici pentru a arăta că
ororile istoriei nu trebuie să
se mai întâmple vreodată. ”
Doamna deputat Natalia
Intotero, în cuvântul domniei
sale, a afirmat : „Îi felicit din
tot sufletul pe toţi, pe organizatori şi pe participanţi. Am
fost profund impresionată de
vizita la Auschwitz Birkenau,
în Austria la Matthausen, în
Israel la Yad Vashem. Atunci
când ajungem în acele locuri
conştientizăm cu toţii cât de
importantă este pacea, liniştea
şi respectul între popoare. Felicit comunitatea românească din Israel pentru modul în
care duce mai departe limba
şi cultura românească din generaţie în generaţie.”
Preşedintele Clubului Cavalerilor de Malta, dl. George
Rusu a rostit, de asemenea,
cuvinte pline de semnificaţie:
„Vreau să îi felicit pentru iniţiativa ca aceste lucruri să nu
rămână doar în cartea de is-
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torie, pe Rabinul Wasserman
care este sufletul acestei mişcări, pe domnul primar Mutu
pentru iniţiativa de a prelua
şi în Bucureşti alături de Iaşi
acest complex de evenimente
cu caracter oficial, vreau să
felicit întreaga delegaţie care
a venit din Ierusalim la acest
eveniment comemorativ.
Dragoş Nelersa, moderatorul reuniunii l-a invitat
pe fostul deputat, Aurelian
Mihai, care a spus: „Ţin să le
mulţumesc tuturor organizaţiilor care au participat la organizarea acestui eveniment.
Ospitalitatea poporului român o puteţi vedea şi puteţi
transmite acest sentiment
tuturor prietenilor din Israel.
Nu există reparaţie morală.
Dacă vrem să facem ceva,
trebuie să facem de acum
înainte.”
Gazda evenimentul, primarul sectorului 6 Gabriel Mutu a încheiat astfel :
„Astăzi am sădit un pom al
vieţii, împreună trebuie să îl
udăm şi toţi cei care vin în
urma noastră vor fi mai buni
iar Dumnezeu să ne îndrume
paşii înainte. Aveţi în sectorul 6 Bucureşti un prieten de
nădejde, suntem oameni cu
sufletul curat şi vom face tot
ce putem ca să sădim seminţele prieteniei, toleranţei şi
păcii.”
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Descoperire

Dividente grase
Familia italiană Ferrero, care se află
în spatele producătorului cremei
de ciocolată Nutella, urmează să
primească dividende în valoare de
642 milioane de euro, în condiţiile
în care firma a realizat un profit net
de 928,6 milioane de euro în anul
fiscal încheiat în luna august 2019, în
creştere cu peste 25% faţă de anul
fiscal precedent

P

rofiturile realizate de compania care
produce crema de ciocolată Nutella
s-au dublat după 2008. Firma a declanşat o campanie de achiziţii pentru a-şi
creşte prezenţa pe piaţa din SUA şi a-şi extinde gama de produse. În 2018, Ferrero a preluat divizia de dulciuri din SUA a grupului
elveţian Nestle SA pentru 2,8 miliarde dolari
şi anul trecut a finalizat achiziţia diviziei de
biscuiţi a Kellogg Co. pentru 1,3 miliarde
dolari.

O nouă specie de dinozaur de dimensiuni mici, cu aripi şi pene,
a fost confirmată de o echipă de oameni de ştiinţă americani şi
chinezi, pe baza descoperirii unor fosile în nord-estul Chinei

F

osilele, care au fost aduse la
lumină în urmă cu peste un
deceniu, s-au aflat la Muzeul de Istorie Naturală din Dalian,
în provincia nord-estică Liaoning.
Specia a fost numită Wulong bohaiensis, sau „dragonul dansator’’ în
chineză, datorită poziţiei în care au
fost descoperite fosilele.
Wulong a trăit la începutul perioadei cretacice, era puţin mai mare decât
o cioară, însă lungimea corpului său era dublată de cea a unei cozi lungi şi
osoase, au explicat cercetătorii.
Dinozaurul avea capul îngust, dinţi ascuţiţi, era acoperit cu pene, avea
structuri similare aripilor atât la membrele superioare cât şi la cele inferioare
şi prezenta două pene lungi la capătul cozii.
Cercetătorii au declarat că Wulong este una dintre cele mai vechi rude
cunoscute ale velociraptorului, care a trăit în urmă cu 75 de milioane de
ani. Cea mai apropiată rudă cunoscută a acestuia ar fi microraptorul, cu
patru aripi.

Diamant uriaş
Casa Louis Vuitton a prezentat marţea trecută la Paris un
diamant brut de mărimea unei mingi de tenis în faţa unui
număr restrâns de clienţi şi speră să se impună cu ajutorul
acestei nestemate speciale în sectorul extrem de competitiv
al bijuteriilor de lux

Averea familiei Ferrero îşi are rădăcinile
într-o patiserie de familie din nordul Italiei
care folosea alune pentru a înmulţi crema
de cacao. Treptat a devenit o firmă producătoare de dulciuri, deschizând facilităţi de
producţie şi birouri peste hotare după cel deal doilea război mondial.
În anii 1960, compania a lansat mărcile
Nutella şi Kinder Chocolate iar ulterior a
lansat produse precum bomboanele Tic Tac
şi Ferrero Rocher.
În prezent, membrii familiei Ferrero îşi
gestionează afacerile evaluate la 32,4 miliarde dolari prin intermediul holdingului
Fedesa cu sediul în Monaco. Giovanni Ferrero, nepotul fondatorului Pietro, deţine un
pachet de control în compania holding, la
care este şi preşedinte.
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D

enumit
„Sewelo”
- care înseamnă „descoperire rară” în limba
tswana vorbită
în Botswana, de
unde a fost extras
-, diamantul nu a
fost încă tăiat şi
nici şlefuit, rămânând acoperit sub
misteriosul său strat original de cărbune negru.
Având 1.758 de carate şi volumul unei mingi de tenis, „Sewelo”
ocupă locul al doilea în topul celor mai mari diamante brute din
lume, după „Cullinan” (3.100 de
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carate, descoperit
în Africa de Sud
în 1905).
Noul demers
al casei Louis Vuitton intervine în
momentul în care
casa sa mamă,
LVMH, a cumpărat recent compania de bijuterii Tiffany (cu 16 miliarde de dolari), fapt ce confirmă
interesul grupului francez pentru
acest sector din industria luxului.
Louis Vuitton a lansat în 2009
primele sale colecţii de bijuterii de
lux, mizând în special pe obiecte
personalizate.
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Avertisment
către presă
Prinţul Harry şi soţia sa, Meghan
Markle, au ameninţat că vor apela
la justiţie după publicarea de către
tabloide a unor fotografii care o
înfăţişează pe ducesa de Sussex
împreună cu fiul său, Archie, în Canada

P

otrivit cotidianului „The Guardian”
şi postului de televiziune „Sky News”,
avocaţii cuplului princiar susţin că
aceste fotografii au fost realizate de un fotograf ascuns în tufişuri fără ştirea lui Meghan
Markle, când aceasta se afla pe Vancouver
Island.
Ducii de Sussex s-au plâns de faptul că
paparazzi echipaţi cu teleobiective se află în
permanenţă pe Vancouver Island pentru a-i
spiona.
„The Sun” şi „Daily Mail” au publicat recent imagini în care fosta actriţă apare purtând-l pe fiul său de opt luni într-un portbebe în timp ce îşi plimba cei doi căţei.
În toamnă, cuplul princiar, care s-a bucurat
de elogiile tabloidelor înainte de a se confrunta cu ferocitatea acestora, a dat în judecată
mai multe publicaţii pentru atingere adusă
vieţii private şi pentru realizarea de interceptări telefonice.
„Mi-am pierdut mama, iar acum îmi văd
soţia devenind victima aceloraşi forţe malefice”, a declarat fiul cel mic al prinţesei Diana,
decedată în 1997 într-un accident de maşină
la Paris în timp ce era urmărită de paparazzi.
Această distanţare faţă de familia regală
britanică, mai bruscă decât ar fi dorit prinţul Harry, va fi efectivă, din punct de vedere
oficial, din primăvară. Întrucât nu vor mai fi
„membri activi” ai monarhiei britanice, ei nu
vor mai putea folosi titlul de „Alteţa Regală”.

S-a căsătorit
pentru a cincea oară
Actriţa canadiană Pamela Anderson s-a căsătorit pentru a
cincea oară. Noul soț al vedetei este Jon Peters, producător
de film de la Hollywood, cu care a mai avut o relaţie acum trei
decenii şi pe care l-a reîntâlnit recent

P

amela Anderson,
52 de ani, şi Jon
Peters, 74 de ani,
s-au căsătorit săptămâna
aceasta la Malibu, într-o
ceremonie restrânsă, la
care au participat cei doi
fii ai Pamelei Anderson,
Brandon şi Dylan, fosta
soţie a lui Jon Peters, producătoarea Christine Forsyth-Peters, şi fiicele lor, Caleigh şi Skye.
Pamela Anderson este actriţă şi fotomodel, fiind cunoscută în special
pentru rolurile din serialele de televiziune „Meşterul casei”, „Salvamarii/
Baywatch” şi „V.I.P.”. Cariera ei a urmat o curbă ascendentă după ce a fost
desemnată playmate-ul lunii februarie 1990 de editorii revistei Playboy. De
altfel, Pamela Anderson este modelul care a avut cele mai multe apariţii pe
coperta celebrei reviste americane pentru adulţi (14).

Suferă de Parkinson
Rockerul britanic Ozzy Osbourne a dezvăluit că a fost
diagnosticat cu boala Parkinson

F

ostul lider al trupei
Black Sabbath și vedetă unui realityshow, cântărețul în vârstă
de 71 de ani a mărturisit
recent la un post de televiziune american, în cadrul
emisiunii matinale „Good
Morning America”, că a fost
diagnosticat cu această boală
neurodegenerativă după ce a
suferit o căzătură.
„Am avut ultimul spectacol în Ajunul Anului Nou, la „The Forum”.
După care, am căzut destul de rău. A trebuit să fiu operat în regiunea
gâtului, iar acest lucru mi-a afectat toți nervii și am descoperit că am o
formă ușoară”, a spus artistul.
„Sunt atât de multe tipuri de Parkinson, nu este nici pe departe o
condamnare la moarte, dar afectează anumiți nervi din corp. Și te simți
ca și cum ai avea o zi bună, iarăși o zi bună, după care o zi foarte rea”, a
spus soția cântărețului, Sharon, care îi este și manager.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP



BEEP

Tiberiu SMILOVITZ

A

Ravagiile decorării

m cumpărat o casă mai mică
după ce odraslele s-au risipit.
- La casa nouă vreau să apelăm la serviciile unui decorator. M-am
săturat de balamuc, de culori stridente
și de aranjamente de prost gust!
Așa a decretat autoritatea supremă pe
care am lăsat-o, din slăbiciune și comoditate, să taie și să spânzure în gospodărie.
- Am căutat în Internet și am găsit o
decoratoare exact pe gustul meu! Desigur nu e ieftină, dar merită dacă o să ne
aranjeze casa rațional și estetic!
E de la sine înțeles că gusturile mele
nu-s relevante și nu s-a pus în discuție
nici un moment să fie luate în discuție.
Deja forurile decizionale au hotărât să
urmeze orbește directivele specialistei
selecționată de pe net.
- O să ne viziteze mâine ca să facem
cunoștință și să vadă ce merită să luam
cu noi în casa nouă. Mai bine să nu fii de
față, că tu te trezești vorbind și provoci
stări de șoc. Asta e o persoană fină, o
autoritate în domeniu...
După ce am promis insistent că o să
mă controlez responsabil, am primit permisiunea să asist în calitate de observator
fără drept de vot.
În fond, dumneaei somitatea, n-are
decât să poftească! Nu mi-e rușine cu
apartamentul nostru; în salon avem un
minunat stand cu rafturi pline cu cărți,
avem vaze de cristal vechi, bibelouri de
marcă, tablouri și covoare persane aduse cu riscul de-a fi prinși și judecați ca
dușmani ai poporului. De peste tot pe
unde ne-am plimbat am adus ca amintiri obiecte decorative de toate felurile,
lucrate manual de maeștrii locali. Iar
fotoliile și canapeaua din salon, solide și
extensibile sunt cumpărate nu demult,
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fiind produse de o bine cunoscută firmă
americană și sunt o culme a confortului.
Și iată ziua cea mare în care, somitatea specialistă decoratoare a catadixit să
ne calce pragul. Inutil să încerc să descriu cât de emoționată a fost o parte din
asistență (cealaltă parte, nu eu). Somitatea a intrat, și-a rotit privirea prin salon
și pe dată a căzut pe gânduri. Te cred și
eu, cum să nu se emoționeze de așa o
ambianță. A fost poftită să ia loc, a fost
îmbiată cu tratații și a fost întreținută
elegant cu comentariile de rigoare despre starea vremii și dificultățile parcării
dar se vedea că ceva o frământă. Până la
urmă, a izbucnit:
- Sper că nu intenționați să păstrați
rafturile astea! zise, arătând spre
bibliotecă.
Consoarta a sărit ca arsă:
- Vai de mine, rafturile alea? Nici
pomeneală, la gunoi cu ele! Cu ajutorul tău, o să găsim o bibliotecă de toată
frumusețea pentru cărți!
- Eu de fapt la cărți m-am referit.
Doar nu vă gândiți să expuneți cărți în
salon!
Să fi văzut cum autoritatea supremă
se ofilește spontan, mai s-o podidească
plânsul. Dar somitatea specialistă a continuat să învârtă cuțitul în rană.
- Au trecut vremurile când cărțile erau
un motiv de laudă, acum să pui cărți la
vedere este de prost gust. Azi, oamenii
de valoare nu-și mai pierd timpul cu farafastâcuri literare. Scopul nostru este să
realizăm o ambianță calmă care să producă relaxare în lumea zbuciumată în
care trăim și un maldăr de cărți cu cotoare pestrițe creează stridență. Ambianța
calmă și elegantă se poate obține doar
cu un mobilier cu cât mai puține briz-

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

brizuri, cu linii simple și în culori neutre în registrul alb-bej-cenușiu deschis
și negru care să confere eleganță. Așa că
luați-vă adio de la obiectele decorative
anacronice!
Ați văzut vreodată cum se dezumflă
un balon, cum se năruie un castel de
cărți sau cum se prăbușește un bețiv pe
gheață? Toate aceste evenimente la un
loc pot descrie puțin din șocul care a lovit forul decizional compus doar dintr-o
singură persoană, dar foarte importantă.
În disperare de cauză m-am hotărât să-mi încalc statutul de ornament
gură-cască și am încercat să reanimez
conversația:
- Sperăm totuși că fotoliul și canapeaua asta...
- Troacele astea butucănoase? Văd că
situația e mai grea decât am crezut! În
niciun caz nu-și pot găsi locul aceste elemente inestetice într-o ambianță calmă
care să producă starea de echilibru pe
care o căutăm. Oare nu sare în ochi cât
sunt de masive?
Am ratat și ultima ocazie de a-mi ține
gura:
- Masive și protective, ca o îmbrățișare
maternă.
Specialista m-a fulgerat cu privirea și
probabil să mi-ar fi dat un răspuns pe
măsura impertinenței mele dar noroc
că autoritatea supremă s-a dezmeticit
îndeajuns cât să-mi tragă un șut violent
pe sub masă și să-mi zică cu glas dulce:
- Nu vrei tu să faci niște cafea? Și pe
urmă poți să-ți vezi de treabă, ne descurcăm și fără tine...
Așa că mai mult nu știu, probabil că
s-au descurcat într-un fel oarecare; de la
consoartă nu pot afla nimic, de câte ori
o întreb, îmi zice enervată:
- M-ai făcut de râs, a trebuit să-i explic
detaliat, cu exemple, cât ești de abrutizat
de anii în care te-ai tăvălit prin fabrici.
Sunt însă informat continuu despre
sumele uriașe cu care estimarea inițială
a decorării e depășită, căci tot mobilierul
trebuie regândit, reproiectat, comandat
(și nu oriunde!), executat și... achitat!
În concluzie, am de gând să înființez
o organizație umanitară numită „ Ajutor
victimelor decorării” la care sunteți cu
toții invitați să contribuiți cu donații.
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Secretul unui corp
„sculptat“ la 34 de ani
Cristiano Ronaldo va împlini 35 de ani la 5 februarie,
însă, la ultimele controale medicale, s-a ajuns la
concluzia că vârsta sa metabolică e de 23 de ani, el
având şi un procent de grăsime extem de mic, de
doar 7%

D

incolo de antrenamente, la o astfel de condiţie fizică se ajunge,
în primul rând, printr-o dietă
curată, fără alcool, fără dulciuri
şi, pe scurt, fără multe chestii la
care un om normal nu poate renunţa fără o voinţă şi o disciplină
de fier. Şi, exact asta reiese din
meniul lui Ronaldo: fotbalistul
lui Juve mănâncă foarte sănătos.
Şi, atenţie, există o diferenţă între a mânca sănătos şi înfometare! Iar Ronaldo nu face niciodată foamea pentru că nu
vrea să piardă din masa sa musculară impresionantă. Lusitanul
mănâncă de şase ori pe zi:
Mic dejun: şuncă, brânză şi iaurt fără grăsimi
Prânzul numărul 1: pui şi salată
Prânzul numărul 2: ton cu măsline, ouă şi roşii
Gustare: fructe, toast de avocado
Cina numărul 1: peşte spadă şi salată
Cina numărul 2: friptură şi calamari

Campioana la sabie
Scrimera română Ana-Maria Popescu a câştigat,
duminică, proba individuală feminină din cadrul
Cupei Mondiale de spadă de la Doha (Qatar),
după ce a învins-o în finală pe italianca Mara
Navarria, cu 15-9

P

e locul al treilea s-au
clasat, la egalitate,
Andriuşina şi Erika
Kirpu (Estonia).
Ana-Maria Popescu a
mai câştigat în acest sezon Cupa Mondială de la
Tallinn (1 noiembrie) şi a
terminat pe locul secund
în Cupa Mondială de la
Havana (10 ianuarie), fiind liderul clasamentului general al
Cupei Mondiale, fiind foarte aproape de a obţine calificarea
la JO 2020.

Bravo lui!
Tenismanul elveţian Roger Federer, numărul
3 mondial, s-a calificat cu mari emoţii în
semifinalele turneului Australian Open, după ce
a salvat şapte mingi de meci în faţa americanului
Tennys Sandgren, pe care l-a învins în cinci
seturi, marţi, la Melbourne

F

ederer, în vârstă de
38 ani, vizibil diminuat fizic, s-a impus
după 3 ore şi 31 minute
de joc în faţa jucătorului
din Statele Unite, aflat pe
locul 100 ATP, păstrânduşi astfel invincibilitatea în
sferturile de finală ale primului turneu de Mare Şlem al anului (15-0).
„Uneori ai noroc. Pot să spun că nu meritam această
calificare, însă am ajuns aici şi, evident, sunt foarte mulţumit”, a declarat elveţianul după meci.
Campionul din Ţara Cantoanelor se va lupta pentru un
loc în finală cu câştigătorul partidei dintre sârbul Novak
Djokovic, numărul 2 mondial, şi canadianul Milos Raonic.

Tragedie în sport
Fosta mare glorie a baschetului american Kobe
Bryant a murit, la doar 41 de ani, după ce
elicopterul în care se afla s-a prăbușit

A

ccidentul a
avut loc întrun orășel din
California. Toți cei
nouă ocupanți ai elicopterului au decedat. Printre aceștia
se afla și una dintre
fiicele sportivului,
Gianna, în vârstă de
13 ani. Kobe Bryant era căsătorit și avea patru fiice: Gianna, Natalia, Bianca și Capri, cea mai mică dintre ele,
născută în iunie 2019. Gianna, în vârstă de 13 ani, a
pierit și ea în această tragedie. Din câte se pare, sportivul și însoțitorii săi mergeau la Academia Mamba, lângă
Thousand Oaks, în regiunea Ventura din California.
Kobe Bryant a jucat între 1996 și 2016, anul în care
s-a retras, pentru Los Angeles Lakers. A fost unul dintre
cei mai populari și cunoscuți baschetbaliști din istoria
NBA.
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Magdalena BRĂTESCU

„Idomeneo” de Mozart

A

Premieră la Opera israeliană din Tel Aviv

dio arme, vivat dragostea și pacea! Acesta e mesajul libretului
operei „Idomeneo” scris în
italiană de abatele Giambattista Varesco, capelan la curtea
arhiepiscopului de Salzburg.
Antoine Danchet și tragedia
lirică Idoménée (Paris 1712)
de André Campra i-au servit drept sursă de inspirație.
Opera i-a fost comandată
lui Mozart, care avea atunci
douăzeci și cinci de ani, de
prințul elector Karl Theodor
de Bavaria în 1780 pentru a
fi reprezentată în timpul carnavalului
din München. Premiera a avut loc la
Hoftheater din München în 1781, cu
Mozart ca șef de orchestră. Lucrarea
muzicală este concepută cu arii, recitative, coruri și dansuri fiind considerată
prima operă de maturitate a compozitorului care, în scurta sa viață ( a trăit
doar 35 de ani), a creat peste douăzeci
de opere.
Subiectul îl are ca personaj principal
pe regele Cretei, Idomeneo care, învingător după căderea Troiei, în drum spre
casă, e prins de o furtună pe mare. El
face un pact cu zeul Neptun: dacă scapă
cu viață, va sacrifica pe primul om ce-i
va ieși în cale la debarcare. Din nefericire, imprudența de a-și aroga dreptul
de viață și de moarte ca rival al zeilor
îl va costa pedeapsa divină: victima e
tocmai fiul său, Idamante.
Dar războiul cu urmările lui nefaste,
morți, prizonieri, durere și remușcări,
constituie numai o parte din subiect.
În el se împletește și un filon amoros.
Idamante e iubit de Electra, fiica lui
Agamemnon și al Clitemnestrei. El însă
e îndrăgostit de Ilia, fiica lui Priam, regele Troiei, acum prizonieră în Creta.
„Idomeneo” a mai fost reprezentată

30

în Israel în 1992, iar actuala producție
este realizată în colaborare cu Staatsoper din Viena de la care s-au preluat
decorul costumele și recuzita. Regizorul israelian Niv Hoffman a reactualizat
montarea din 2014 a danezului Kasper
Holten realizând un spectacol superb.
Di n p u n c t u l d e ve d e re a l
conținutului sunt reliefate alături de
aspectele clasice, etern umane și unele
de o actualitate surprinzătoare pentru
publicul contemporan. Conflictul dintre dragoste și datorie (Ilia și-a pierdut
familia în războiul Troiei și e îndrăgostită tocmai de un grec), dilema conducătorului- interesul personal vizavi de
cel al neamului, sacrificiul unui nevinovat pentru salvarea propriei vieți,
sacrificiul vieții pe altarul dragostei.
Dar și clemența față de învinși, eliberarea prizonierilor, pacea ca suprem țel
al conducătorului, renunțarea la putere
în favoarea urmașului spre binele poporului, lipsa prejudecăților și, mai ales
lupta omului cu destinul potrivnic care
poate fi învins. „Idomeneo” la Opera
israeliană este un imn închinat dragostei și păcii, înțelegerii și dreptății!
Muzica lui Mozart este divină, îți
umple sufletul de bucurie, armonii și
încântare.
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Din distribuție fac parte
soliști cu voci foarte bune:
excelenta soprana de origine
rusă Alla Vasilevitzky (Electra) care a studiat la Meitar
Opera Studio și pe care am
admirat-o în trecut pe scena israeliană în „Boema”,
„Elixirul dragostei”, „Don
Giovanni” și „Pasagera”. Are
o prezență scenică impresionantă, grație, lirism și o coloratură fără greș. Menționez
de asemenea pe mezzo soprana americană Stephanie Lauricella (Idamante în travesti)
un debut de succes în Israel, pe soprana Hila Baggio foarte reușită în Ilia și
pe tenorul finlandez Tuomas Katajala
(Idomeneo). Într-o apariție episodică
de calitate l-am remarcat pe tenorul
Eitan Drori (marele preot).
Decorul scenografei daneze Mia
Stengsgaard este una din cheile reușitei.
Ea folosește toate dimensiunile scenei,
trape, scări, rame mișcătoare, jocuri de
oglinzi ce dublează personajele, schimbă unghiul de vedere. Costumele designerei daneze Anja Van Kragh sunt
sobre, cu o cromatică rafinată pentru
protagoniștii evoluând în taftale și
voaluri ce dau volum. Am apreciat folosirea machetelor luminate feeric și a
statuetelor ca piese de șah.
Mi-a plăcut schimbarea lui Holten
a finalului original. Monstrul învins e
Idomeneo, detronat și ajuns în iad!
Orchestra simfonică din Rishon
le’Zion, condusă cu aplomb de dirijorul
italian Michele Gamba, excelentul cor
al Operei îndrumat de Ethan Schmeisser și Assaf Benraf, lighting designul
danezului Jesper Konshaug și coreografia danezei Signe Fabricius contribuie
la realizarea unui spectacol de succes al
Operei israeliene.
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Theodor TOIVI

A

Întrebări și răspunsuri
controversate

m început să scriu prezentele
rânduri căutând explicația unor
întâmplări survenite în activitatea mea profesională, întâmplări legate
mai curând de nobila știință a istoriei, în
care eram mai puțin erudit...
1. De ce ruta aeriană sau feroviară
pe care mă deplasam din România spre
Cehia sau Polonia traversa Ucraina, în
vreme ce harta interbelică a României
Mari arăta frontiere comune cu țările
amintite?
2. De ce directorul întreprinderii din
Pila cu care am colaborat, mi-a relatat
că a fost deportat în Polonia din orașul
ucrainean Lvov, împreună cu un milion
de polonezi?
3. De ce colegii mei, originari din
orașul ucrainean Cernăuți, stabiliți în
România sau în Țară Sfântă, vorbeau
limba germană și română?
4. De ce colegii mei emigrați în Israel
din orașul ucrainean Uzhhorod, vorbeau
limba maghiară?

5. De ce, potrivit Mass-Mediei, tunurile „bubuie” între rușii din zona
Donețk și armata ucraineană, cu numeroase victime?
Am încercat să-mi completez aceste
lacune din educația mea în perioada anilor trecuți. Atlasurile interbelice, Enciplopedia Britanică și Google m-au ajutat
la clarificarea acestor întrebări.
În textul care urmează redau câteva
informații despre ceea ce a fost regiunea Ruthenia, orașele Uzhhorod, Lvov și
Cernăuți, informații istorice mai puțin
redate în școlile pe care le-am frecventat
în perioada „socialistă” a Daciei
Felix...
Am anexat prezentului articol harta României Mari din
perioada interbelică și o hartă
a Ucrainei, publicată recent în
Rusia, hartă în care sunt arătate
explicit zonele ocupate de sovietici și incluse arbitrar în Ucraina
după al doilea război mondial...

NESTEMATE POETICE
culese de Ady Covaliu

Sonetul LXVI
de Pablo Neruda
Nu te iubesc decât că-mi ești
iubită;
și neamor acest amor se
cheamă;
te-aștept nu cu speranță, ci cu
teamă,
te-nvălui în privirea mea
orbită.
Să te iubesc mi-a fost menirea
gravă,
să te urăsc cu-o ură infinită,
cu inima ce-n pieptul meu
palpită

când sloi de gheață, cînd puhoi de lavă.
Lumina iernii poate-o să-mi
trimită
în crudu-i fulger stingerea din
slavă
și voi simți întreg că mă
destramă;
dar nici vecia nu-mi va fi
tihnită,
iubito, fără dulcea ta otravă;
căci te iubesc în sânge și în
flamă.

Rusia
dezvăluie
lumii regiunile
„anexate” de
Ucraina!
Harta de mai
jos, publicată recent în Rusia, ridică aspecte controversate. Astfel,
potrivit opiniei actuale rusești, Ucraina a alipit arbitrar
Rutenia cu orașul
Uzhhorod, o parte din Polonia cu
orașul Lvov, din
România cu orașul
Cernăuți, din Re-
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publica Moldova, cu orașul Cetatea Albă
și din Rusia, inclusiv Crimeia, Harkov
și Donețk.
Europa tace în dorința de a primi
Ucraina în Uniunea Europeană și a infiltra NATO în coasta Rusiei. Mai mult
dacat atât, Europa nu acceptă recuperarea Crimeii de către Rusia!
Am fost intrigat de Mass Media israeliană care a insistat asupra faptului că
Sara Netanyahu a scăpat (intenționat?)

o bucățică din pâinea tradițională oferită
de ucrainieni, cu ocazia vizitei premierului israelian în Ucraina.
La Kiev, Mass Media israeliană a
ignorat însă complet statuile ridicate
recent cu Petliura și Khmelnitsky, autorii tragicelor progromuri antievreiești
din Ucraina...
Statui recente a lui Khmelnitsky,
ucigașul evreilor, înconjurate de steagurile Europei! Trist... O nouă statuie a lui Petliura, naționalist ucrainean
acuzat de uciderea a 50.000 de evrei în
pogromuri, a fost dezvăluită la Vinița,
alături de o mică sinagogă în funcțiune.
World Jewish Congress denunță monumentul ucrainean în onoarea liderului naționalist antisemit ca „rușinos și
deplorabil”...
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PROTV
INTERNAȚIONAL
JOI, 30 ian 2020
06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
22:30
23:15
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Numai iubirea
Secretul Anielei
Ai noștri
Ce spun românii
Teleshopping

VINERI, 31 ian 2020
06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
23:00
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Numai iubirea
Secretul Anielei
Ai noștri
Teleshopping

SÂMBĂTĂ, 1 feb 2020
06:15
07:00
10:00
11:30
12:45
13:00
13:05
14:00
15:00
15:30
16:30
17:15
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
23:00
00:00

Ce spun românii
Știrile ProTv
La Măruță
Acasă la români
Teleshopping
Știrile ProTv
ApropoTv
Lecții de viață
Arena bucătarilor
România, te iubesc!
Ce spun românii
Lecții de viață
I like IT
Superspeed
Știrile ProTv
Arena bucătarilor
Las Fierbinți
Inimă de țigan
Acasă la români
Teleshopping

DUMINICĂ, 2 feb 2020
06:15 Ce spun românii
07:00 Știrile ProTv
10:00 Acasă la români
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10:45
11:15
11:45
12:15
12:30
13:15
13:30
14:30
15:00
15:45
16:30
18:00
19:00
20:00
20:30
21:30
22:45
23:30
00:15

Arena bucătarilor
I like IT
Superspeed
Teleshopping
Lecții de viață
Știrile ProTv
Doamne de poveste
Ce se întâmplă, doctore?
ApropoTv
Ce spun românii
Lecții de viață
România, te iubesc!
Știrile ProTv
Superspeed
Las Fierbinți
Inimă de țigan
Acasă la români
ApropoTv
Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 30 ian 2020

LUNI, 3 feb 2020
06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
22:45
23:45
00:15

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Numai iubirea
Inimă de țigan
Triplusec
Știrile ProTv
Teleshopping
Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Numai iubirea
Inimă de țigan
Triplusec
Știrile ProTv
Teleshopping

MIERCURI, 5 feb 2020
06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
22:45
23:30
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Numai iubirea
Inimă de țigan
Triplusec
Știrile ProTv
Teleshopping
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Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
Matinal *Partea a III-a
Vorbeşte corect!
Ca’n viaţă
Discover Romania
Generația următoare
Destine ca-n filme
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Articolul VII
Exclusiv în România
Discover Romania
Iarna amintirilor
Vorbeşte corect!
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Generația următoare
A doua Romanie
România 9
Câştigă România!

07:00
07:50
08:00
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:30
12:30
14:00
15:00
16:30
18:30
19:00
20:00
21:00
21:30
23:00

Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
Matinal *Partea a III-a
Vorbeşte corect!
Ca’n viaţă
Discover Romania
Generația următoare
Profesioniştii*... cu Eugenia Vodă
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
A doua Românie
Gala umorului
Lumea azi
Obiectiv comun
Telejurnal
Generația următoare
Dăruieşte, Românie!
Teatrul TV
Diavolul și bunul Dumnezeu

VINERI, 31 ian 2020

MARȚI, 4 feb 2020
06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
22:45
23:30
00:00

07:00
07:50
08:00
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:30
12:30
14:00
15:00
16:30
17:20
17:30
18:20
18:30
20:00
21:00
21:30
23:00
00:00

SÂMBĂTĂ, 1 feb 2020
07:00
07:30
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
15:30
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Natură şi aventură
Pescar hoinar
Ferma
Diasporadar
Mic dejun cu un campion
Discover Romania
Drag de România mea
Gala umorului
Telejurnal
La un pas de România
Izolati in Romania
Cooltura

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
23:00

Garantat 100%
Ora regelui
Down the Road. Aventura
Memorialul durerii
Telejurnal
Drag de România mea
Film * Flăcări pe comori

07:00
07:50
08:00
08.50
09:00
09:30
10:00
10:35
11:50
12:00
13:00
14:00
14:30
15:30
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
21:10
23:00

Universul credinţei *Partea I
Diasporadar
Universul credinţei *Partea a II-a
Discover Romania
Regatul sălbatic
Drumuri aproape
În grădina Danei
Viaţa satului *Partea I
Minutul de agricultură
Viaţa satului *Partea II
Tezaur folcloric
Telejurnal
Pe urmele istoriei
Fan/Fun urban
Profesioniştii*... cu Eugenia Vodă
Politică şi delicateţuri
Dispăruţi fără urmă
Memorialul durerii
Telejurnal
Discover Romania
Festivalul „Ioan Macrea”
Film * Trandafirul Galben

DUMINICĂ, 2 feb 2020

LUNI, 3 feb 2020
07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
10:00
10:50
11:00
12:00
14:00
14:50
15:00
16:30
17:30
18:30
20:00
20:50
21:00
21:30
23:00
00:00
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Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
Vorbeşte corect!
Matinal *Partea a III-a
Ca’n viaţă
Discover Romania
Politică şi delicateţuri
Femei de 10, bărbaţi de 10
Telejurnal
Discover Romania
Dăruieşte, Românie!
Drumul lui Leşe
Serial TV *O călătorie de neuitat
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Destinaţia Eurovision
Adevăruri despre trecut
Avocatul dumneavoastră
România 9
Câştigă România!
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MARȚI, 4 feb 2020
07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
10:00
10:50
11:00
11:30
12:30
14:00
14:50
15:00
16:30
17:30
18:30
20:00
20:50
21:00
21:30
23:00
00:00

MIERCURI, 5 feb 2020

Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
Vorbeşte corect!
Matinal *Partea a III-a
Ca’n viaţă
Discover Romania
#Creativ
Memorialul Durerii
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Destinaţia Eurovision
Avocatul dumneavoastră
Reţeaua de idoli
Serial TV *O călătorie de neuitat
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Destinaţia Eurovision
Adevăruri despre trecut
Investiţi în România!
România 9
Câştigă România!

07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
10:00
10:50
11:00
11:30
12:30
14:00
14:50
15:00
16:30
17:25
18:30
20:00
20:50
21:00
21:30
23:00

REDUCERE
DE PREȚ LA
COLECȚIA
ALEXANDRU
ANDY

Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
Vorbeşte corect!
Matinal *Partea a III-a
Ca’n viaţă
Discover Romania
Timişoara, capitală culturală
europeană
Garantat 100%
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Destinaţia Eurovision
Investiţi în România!
Aventura urbană
Serial TV *O călătorie de neuitat
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Destinaţia Eurovision
Generaţia următoare
Articolul VII
România 9

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

SCORPION

Intențiile pe care le ai sunt foarte greu de descifrat, ceea ce te face un adversar de temut și
de evitat. Majoritatea relațiilor din viața ta
îți ‚acoperă’ nevoia de afecțiune și siguranță.
În zilele următoare este posibil să ai parte de
o schimbare radicală benefică în plan psihic.
Ești nerăbdător și faci lucrurile în grabă, neluând în considerare riscuri evidente.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

Ești ambiguu în tot ceea ce întreprinzi. Oferi
dovezi de afecțiune doar în plan social pentru
că sentimentele tale se simt protejate în spatele acestei „copertine”.

Deși știi că nimic nu se întâmplă fără un motiv anume, sunt contexte în care parcă nu mai
ai răbdare să descoperi esența pe care acestea
o ascund.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

Nimeni nu îți va da înapoi timpul pe care îl
pierzi! Încearcă să te pui pe primul loc și mai
mult decât atât, învață odată pentru totdeauna că tu ești cel mai important în viața ta.

Deși așteptările pe care le ai de la un posibil
partener sunt destul de exagerate, reușești
totuși să te lași impresionat de anumite persoane. Ai nevoie de stabilitate emoțională.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Nesiguranța de sine implică o stare de spirit
anxioasă. Reușești să îți expui punctul de vedere într-o manieră diplomată, indiferent de
replicile acide care ți se adresează.

Evenimentele care au loc în plan profesional te ajută să îți creionezi noi obiective. Ești
mai determinat ca niciodată să atingi apogeul
propriei cariere.

PEȘTI

21.06 - 22.05

Este important pentru starea ta emoțională
ca tot ceea ce gândești să fie expus într-o
manieră cât mai autentică. Zilele următoare
vor fi caracterizate de aventură și riscuri.

Ai parte de schimbări în plan profesional,
persoana iubită te încântă cu dedicarea în
relația pe care o aveți, iar prietenii sunt acolo
pentru tine, indiferent de ceea ce trăiești.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Indiferent că este vorba de viața personală,
de carieră, de alegeri, de relații sau de orice
alt aspect al vieții tale, totul suferă modificări
substanțiale.

BERBEC

20.04 - 21.03

Confirmarea socială de care ai nevoie în
permanență ajunge să îți dicteze toate
acțiunile. Îți dorești mult mai mult de la cel
de lângă tine.

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
xcvcbzfhgkshgkscaneasca
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Primul „super vin” din lume

B

Toată lumea știe că vinul, cu moderație,
este bun pentru sănătate

eneficiile medicinale ale consumării unui pahar de vin roșu
seara au fost bine documentate.
În anii 90, a devenit cunoscut sub
numele de „paradoxul francez”, după
un studiu inovator a arătat că francezii - a căror dietă este de obicei bogată în colesterol și grăsimi saturate,
dar insistă și pe un pahar sau două de
vin cu mâncarea lor - suferă de 40%
mai puține boli coronariene decât
americanii.
De atunci, vinul a fost recunoscut pe scară largă ca factor central în
prevenirea evenimentelor cardiace și
aterosclerozei. A bea vin poate literalmente prelungi viața.
Acum cercetătorii israelieni încearcă să producă primul „super vin” din
lume care condensează toți factorii benefici ai strugurilor fermentați - fără a
afecta gustul, tonurile sau taninurile
vinului.
„Vinul conține antioxidanți și alte
substanțe care ajută corpul nostru să
se apere de diverse afecțiuni, dar la o

concentrație relativ scăzută”, explică Meir Shlisel,
un cercetător în știința
alimentelor la Colegiul
Academic și Tehnologic
din Tel Hai. „Există o limită la cât de
mult poți bea din cauza cantității de
alcool.”
De trei ani, cercetătorii de la Colegiul Tel Hai au lucrat la o rețetă inovatoare pentru a face un singur pahar
de vin de multe ori mai sănătos - transformându-l efectiv într-un supervin
care conferă beneficii excepționale
pentru sănătate datorită densității sale
nutritive.
„Luăm strugurii și îi expunem la
stres”, explică Shlisel „aceasta este o
formă de stres organic, nu o modificare genetică sau ceva asemănător. Este
ca și cum modul în care părinții își presează copiii ca să învețe pentru a avea
cât mai multe rezultate academice.
Strugurii încep în mod natural să
producă substanțe sănătoase pentru
noi, doar că acum aceste substanțe

sunt în concentrații de multe ori mai
mari ”, spune el.
Concret, el încearcă să crească nivelurile de resveratrol care apar în
mod natural, parte a unui grup de
compuși numiți polifenoli găsiți în
pielea strugurilor roșii care acționează
ca antioxidanți, protejând organismul
împotriva pagubelor care vă pot pune
un risc mai mare de a contracta cancer
și boli de inimă.
Resveratrol este un stilbenoid, familia de molecule cu cele mai benefice
proprietăți printre bogata diversitate
de componente în vinul roșu.
Cercetarea se bazează pe ideea că
expunerea strugurilor de vin la stresul oxidativ al ozonului va provoca o
creștere a nivelului de stilbene în general și resveratrol, în special la acești
struguri.

Cum repari un fermoar stricat
Fermoarele care se blochează sau se strică ne
dau bătăi de cap în cele mai nepotrivite momente,
dar putem ieşi uşor dintr-o astfel de situaţie. Iată
câteva soluţii simple şi rapide să îl repari pe viitor
singură, dacă nu ai timp să mergi la un croitor
1. Dacă cheiţa pierde contactul şi rămâne pe o singură
parte a fermoarului, luaţi un
patent şi strângeţi puţin pe
verticală partea cheiţei care
rămâne liberă. În acest fel
cheiţa se va prinde mai strâns
de zimţii fermoarului şi nu se
va mai detaşa. 2. Problemele
cu funcţionarea fermoarului

34

se pot datora acumulării de
murdărie între zimţi. Curăţaţi bine fermoarul pe toată
lungimea folosind puţin săpun şi o cârpă umedă. Ştergeţi bine suprafeţele zimţilor,
dar şi spaţiile dintre ei. 3.
Dacă fermoarul este blocat şi
cauza nu este o bucată de stofă nimerită în cheiţă, atunci

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

soluţia este să lubrifiaţi
zimţii. Pentru asta puteţi
folosi un creion simplu:
ştergeţi zimţii din apropiere cu grafitul şi mişcaţi
cheiţa. Dacă nici asta nu
vă ajută, ungeţi zimţii cu
săpun, vaselină sau o lumânare din ceară. Astfel, cheiţa
se va deplasa uşor pe zimţii
lubrifiaţi. 4. Dacă ai de-a
face cu un fermoar care se
închide strâmb, este suficient
să scoţi capsa de metal de la
capătul fermoarului cu ajutorul unui obiect metalic ascu-

ţit. Scoate cheiţa şi pune-o la
loc potrivind cele două părţi
ale fermoarului, astfel încât
zimţii să se închidă perfect.
Capsează apoi capătul fermoarului cu un capsator sau
încearcă să refoloseşti capsa înlăturată, dacă nu este
deteriorată.
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Speranțe pentru un somn mai bun
O nouă descoperire se referă la problemele care stau la baza
dificultăților de somn a copiilor cu autism și se speră că se vor
găsi metode pentru generarea unui somn mai profund

C

ercetătorii de la Centrul Național de Cercetare a Autismului
din Universitatea Ben-Gurion (BGU) din Israel au
descoperit că undele cerebrale ale copiilor cu autism
sunt mai slabe decât cele ale
copilului mediu, explicând de ce un
procent mare de copii autiști adorm
foarte greu.
„Studiile anterioare au arătat că
40 până la 80 la sută dintre copiii
aflați în spectrul autismului au o formă de tulburare a somnului, ceea ce
creează provocări severe pentru copii
și familiile lor”, a explicat o declarație

a Universității cu privire la descoperire. „Determinarea cauzelor care creează aceste tulburări de somn este un
prim pas critic în aflarea modului de
atenuare a acestora”.
Profesorul Ilan Dinstein, șeful
Centrului Național de Cercetare Autism membru al Departamentului de
Psihologie al BGU, a condus echipa
de cercetare.

Virusul mortal
Două specii de şerpi din China
ar putea fi sursa iniţială a
coronavirusului recent descoperit,
care a declanşat boala respiratorie
mortală, răspândită deja în mai
multe state

F

olosind probe de virus izolate de la
pacienţi, oamenii de ştiinţă din China au determinat codul genetic al virusului şi au folosit microscopul pentru a-l
fotografia. Patogenul responsabil de boala
care a făcut deja victime însemnate este un
nou tip de coronavirus. Acesta face parte
din aceeaşi familie de viruşi ca binecunoscutul sindrom respirator acut sever (SARSCoV) şi ca sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV), care au ucis sute
de oameni în ultimii 17 ani. Organizaţia
Mondială a Sănătăţii a numit noul coronavirus 2019-nCoV.

Metodă de întinerire
a rinichilor

O echipă de oameni de ştiinţă din Israel a descoperit o metodă
de întinerire a rinichilor, care are potenţialul de a elimina în
viitor necesitatea dializei, a anunţat Centrul Medical Sheba

C

e rc e t ă t o rii au demonstrat
că întinerirea rinichilor şi îmbunătăţirea funcţiei
renale sunt realizabile printr-o metodă ce utilizează
celulele stem ale pacientului.
Anterior, s-a descoperit că rinichiul adult se poate reînnoi în
timp prin activitatea coloniilor de
celule noi utilizate pentru înlocuirea celulelor renale nefuncţionale şi
deteriorate.
În studiul recent, echipa de oameni de ştiinţă a dezvoltat o nouă
metodă, ce permite extragerea unor
astfel de celule renale sănătoase din
rinichii afectaţi de boală. Aceste ce-

lule sunt dezvoltate
în număr mare în
laborator şi, prin
generarea de culturi
tridimensionale numite „sfere renale”,
prezintă o funcţie
îmbunătăţită pentru a genera ţesut
renal nou şi pentru a înlocui celulele
afectate.
Celulele sunt administrate în
rinichi, ceea ce le permite să-l reconstruiască, să influenţeze pozitiv
celulele vecine şi să îmbunătăţească
funcţia renală.
Deoarece tehnologia recent dezvoltată se bazează pe celulele stem
ale pacientului, depăşeşte problemele asociate respingerii prin răspuns al
sistemului imunitar.
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Cercetătorii au utilizat o analiză a codurilor proteice ale noului coronavirus, pe care
au comparat-o cu diferite gazde animale,
precum păsări, şerpi, marmote, arici, lilieci
şi oameni.
În mod surprinzător, au descoperit că
acestea se aseamănă foarte mult cu codurile
identificate la şerpi. Bungarus multicinctus,
cunoscut şi sub numele de krait din Taiwan
sau krait chinezesc, este un şarpe extrem de
veninos, care trăieşte în centrul şi sudul
Chinei şi în Asia de Sud-Est. Alături de cobra chinezească, aceste două specii ar putea
fi cauza iniţială a bolii care a cuprins China
şi a depăşit deja graniţele ţării.
Boala a fost semnalată pentru prima dată
la sfârşitul lunii decembrie 2019 în Wuhan,
un oraş din centrul Chinei, şi s-a răspândit
rapid. De atunci, călătorii bolnavi din Wuhan au infectat oameni în China şi în alte
ţări, inclusiv în Statele Unite ale Americii.
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ORIZONTAL: 1. Unic în felul său (2 cuv.)
2. Ramură a biologiei care studiază dezvoltarea organismelor pe tot parcursul
existenței lor. 3. Rocă. 4. Plin de colb! —
Arbust de munte cu frunze persistente și
conuri sferice, fructele sale fiind utilizate
în industria farmaceutică. 5. Animal hazos
— Teșite — Sunt în fond niște inimoși! 6.
Apărută subit — Orificiul distal al tubului
digestiv. 7. A adăposti — A suspenda. 8.
Risipită — Plin de sine! 9. Mănunchiuri de
lână puse pe furcă pentru a fi toarse — Încordat la tragere. 10. Nu e același — Calificativ.
VERTICAL: 1. Substanță cu acțiune adormitoare. 2. Mărginit. 3. Scoasă din citat! —
Lichid care se prelinge tot timpul. 4. Popor
migrator de neam germanic, originar din
Scandinavia — Arbore rășinos, cu frunze
aciculare și al cărui lemn e utilizat în
sculptură și tâmplărie fină (plur.) 5. Stârc
alb — Esență de cireș! 6. Abis — Bătaie în
ritmul dansului. 7. Cuprins de lene! — Trup
de crăiasă! 8. Refuzat — Acut! 9. Te face
să strâmbi din nas — Tăcere. 10. Divin.
DICȚIONAR: IMO, IRE

Un tip își sună un prieten în toiul
- Măcar ai omorât-o?
nopții:
- Mai rău, am îngropat-o de vie.
- Știi ce m-am întrebat mereu? Cum
*
reușesc să doarmă oamenii înalți ca tine
Într-un restaurant, la o masă, o pereche,
când este clar că nicio pătură nu îi poate
el şi ea, discută:
acoperi de la gât la picioare?
- Iubitule, mă doare mânuţa.
Prietenul răspunde buimac:
- Lasă, iubi, pupă ţucu şi trece.
- Ai înnebunit? E 4 dimineața!
- Iubitule, mă doare năsucul.
- Deci nu poți să dormi? E din cauza
- Lasă, iubi, pupă ţucu şi trece.
păturii?
- Iubitule, mă doare ochişorul.
*
- Lasă, iubi, pupă ţucu şi trece.
După trei luni de stat la pândă, astăzi,
De la masa vecină, un individ care asculîn sfârșit am pus mâna pe cârtița care îmi tase involuntar discuţia celor doi, întreabă:
distrugea gazonul din fața casei.
- Auzi, domnu’, da’ de hemoroizi nu
Nevasta întreabă:
tratezi?
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Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: n, s, r, v, n, recuperare, capatanos,
moralitate, ni, ica, ar, aventurari, ireali, io, inar, a,
ses, g, vital, i, balon, sub, tesut, tir, polimeriza, ae,
amu, ab, rr, anulari, excitatie.
Pag. 36: cugetatori, erata, stal, ritori, oci, sai,
anemic, eston, rat, t, anison, n, oi, osti, ba, atente,
tiv, risi, raita, extemporal.
Pag. 37: a) fermecator, aclimatiza, vo, cip, pas,
ona, saci, a, rodea, acar, amat, slabi, bi, este, it,
istria, ite, lini, ricin, atacatoare. b) tipografie, aa,
glacial, cra, otic, i, tatuta, tom, i, ana, pici, cali,
gavan, oratori, ra, ain, aiurit, satul, sano, ananas,
car. c) calus, hale, electrizat, ata, uimire, relicve, mr,
tren, arcan, ac, calai, i, avere, nut, etate, sita, rid,
naucit, ai, sandale. d) impersonal, nara, avere, fla,
ata, as, ridati, ati, u, amarat, n, cs, asimila, turna,
plat, urat, cupru, oprimat, gr, sai, aramii.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
1. Îmbracă
1
roata — Prietenă. 2. Ora- 2
toria procurorului. 3. Toc- 3
mai — Drumul 4
trenului. 4.
Mai jos de brâu 5
— Ponei dobrogean. 5. Străve- 6
che — Bucăţică 7
de zi. 6. Re
zervă — Urât. 8
7. De pe Terra. 9
8. Viitoare
pânză — Vergea 10
— Calciu. 9. Dă
cu ea în gard — Încununează pe învingător. 10. Uliţe orăşeneşti — Două la ceas!
VERTICAL: 1. Pesimist. 2. Neîncetat. 3. Brâul pământului
— Sere! 4. Ultimul duh! — Un fel de autorizaţie de funcţionare. 5. Fiul lui Abraham — Canal vecin. 6. Acum! — Buni de
ceva. 7. Dau peste ea vehiculele militare — Verbal. 8. Aţă
— Veche măsură românească — Mirare. 9. Început de coafură! — La Paris, în plin centru! — Singur. 10. Două la ceas!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
1. Obiecte care
A
A
A
protejează. 1 A
2. Un bărbat 2
ajuns bătrân —
A
A
Care este aco- 3
perit cu munţi. 4 A
A
A
3. Brigada DiI
A
A
versă (abr.) — 5
De obicei foloA
sit pentru lipi- 6
rea reclamelor. 7 A
A
I
4. Persoană
A
A
care făcea 8
parte din tri- 9
burile Hoarda
I
A
I
de Aur — Că- 10
suţa Poştală (
abr.). 5. Familie de albine care roiesc — Acela. 6. Arbust
mediteranean cu flori mari, albe sau roşietice şi cu fructe
comestibile — O cale bătătorită. 7. Umblă cu acele de la
calea ferată — Boală virală de sezon pentru o anumită zonă
(pl.). 8. Cadou oferit sau primt cu drag — Un curs la şcoală
(pl.)... —...Douăsprezece luni! 9. În seră! — Joc cu zaruri,
originar din Anglia (înv.). 10. Muzică vocală care comentează acţiunea şi face legătura dintre arii (pl.).
VERTICAL: 1. Loc pe unde urcă pasagerii pe un vapor.
2. O trecere ce uneşte două maluri — Oi cu pete negre pe
bot. 3. Aici e vorba de un campion — Un peşte ce poate
fi...şablon. 4. Un călugăr catolic — Însă şi mai scurt! 5. Un
neprofesionist — Locul minerilor într-un abataj. 6. Ăsta
încarcă tunul — Iar aceasta e însărcinată. 7. Cinstire cu
stima deosebită — Unul care este corect. 8. Avantaj la un
moment dat — Suprafeţe mai mari de zece pe zece metri —
Nota şaptea din gama majoră. 9. La intrarea în România! —
Compas forestier. 10. Pe aici ies gazele de la motor (pl.).
DICŢIONAR: ROITOR, CAPER, CREPS, CLUPA.

ORIZONTAL:
1. Ăsta nu e bol1
A
A
S
A nav — Subsol! 2.
A minţi — Pun2 A
A
A
A
gaş de Paris.
3
A L
3. Jgheab prin
care metalele
4
E
şi aliajele to5
M
A pite se scurg din
cuptoare (pl.)
6
A
I A T — Bomboane
de plumb. 4. A
7
M
I
lua-o înainte —
8
I
L A
Miros neplăcut
5. Ţeţe! — A si9
N
I
mula. 6. Ţine!
A
A
A — Suport pentru
10
muşchi — Literă
slavonă. 7. Definiţie cu minte. 8 Ieşite din minte — Holdă.
9. Te face cuminte. 10. Fată cu... minte! — Aida n-are cap!
VERTICAL: 1. Ieşit din minţi — Cap fără minte. 2. Adus
aminte — Fără minte încă! 3. Lung — Derivat al amoniacului. 4 Sprintene la minte — Zeiţă egipteană. 5. Cutie! — Cu
minte. 6. Pronume cu arătătorul! — Îţi aparţine. 7. Port
în USA, cu nişte vrăjitoare celebre! — Rîu în Rusia. 8. Cea
mai cunoscută literă grecească — Ieşiţi din minte: 9 Se ţine
uşor minte — Încălcitură făcută pentru a ţine minte. 10.
Cuminţi — Zeul soare.
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ORIZONTAL:
1.
Lipsiţi de ju1
I
I
decată. 2. În
formă de ac. 3.
2 A
I
A
De obicei este
3
A
A
vorba de un chiriaş — Judeţul
4
A
A
A
I
Mureş pe ma5
I
A
A şini! 4. Ea e singură — Acoperit
6 I
A
A
I
cu un strat de
7
I
I
I
I
A cupru. 5. A avea
bani în bancă,
8
A
A
aşa cum se ţin
9
I
I azi — Pământ
pe uliţă după
I
I
A
I I ploaie (reg.). 6.
10 A
Şi o altă murdărie (înv.) — Folosit mai ales pentru bătrâni bolnavi şi nevoiaşi. 7. A se dichisi (reg. şi fam.) — Dispozitiv de la războiul
de ţesut. 8. Mijloc de nucă! — Ceva lunguieţ sau cu coadă
(reg.). 9. Pălăvrăgeală aiurea (înv. şi reg.). 10. Transformare a unui sunet sub influenţa altui sunet apropiat (pl.).
VERTICAL: 1. O arătare ca o... fantomă. 2. Care necesită
cheltuieli reduse. 3. Sâcâit mai mult în glumă — Şase la
romani! 4. Măsura domnitorului... — Perişor sau solz crescut
pe epiderma unei plante (bot.). 5. Încreţitură mai ales la
hainele femeilor — Greşeli uneori dorite. 6. Face oale din
lut (pl.) — Mai ales o persoană divinizată. 7. Icre sărate
de calitate inferioară — Nume dat călugărilori bătrâni. 8.
Primele iritări! — Muştruluit şi destituit dintr-o funcţie.
9. Aparţin cadrelor active ale armatei. 10. Maşini sau aparate montate în vederea unei funcţionări bine determinate
(masc.pl.).
DICŢIONAR: IMALA, IMARE, TRICOM, TARAMA.
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Biblioteca Familia vă propune spre achiziționare:

LA MULȚI ANI!
cu sănătate și împlinirea
tuturor dorințelor, doamnei

ANY SHILON
Dragoș & Ioana

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 23.01.2020
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3,42

3,49

1 euro

3,77

3,84

1 liră
sterlină
1 leu
românesc

4,45

4,54

0,80

0,83

PROGNOZA METEO
23-25 ianuarie
Zonă

joi,
23 ian.

vineri,
24 ian.

sâmbătă,
25 ian.

Haifa

16°

15°

15°

Nazareth

15°

12°

13°

Tveria

19°

17°

18°

Tel Aviv

18°

16°

16°

Ierusalim

13°

10°

10°

Eilat

21°

20°

21°

Următoarele volume best-seller:
• ITZHAK RABIN - Soldat, lider, om de stat

Cartea lui Rabinovich îi poartă pe cititori într-o epocă în care
un Orient Mijlociu diferit de cel de astăzi chiar părea posibil, iar
liniștea în zonă nu era o noțiune chiar atât de îndepărtată sau
un obiectiv atât de greu de atins.

• Ultimul an din viața Elenei Ceausescu

Cartea pornește de la un document de excepție descoperit
în arhivele fostului regim comunist (păstrate la Arhivele
Naționale Istorice Centrale): agenda zilnică de întâlniri a
Elenei Ceaușescu în 1989. Bazându-se pe aceasta, Lavinia
Betea descrie nu numai activitatea celei considerate al doilea
om din stat și din partid, ci și întreaga rețea a puterii în
ultimul an al comunismului românesc. Cu ajutorul lucrărilor
de specialitate, al documentelor Cancelariei Comitetului
Central și al memoriilor unor foști inalți demnitari, autoarea
reconstituie practic, zi cu zi, un an întreg din viața Elenei
Ceaușescu. Asistăm astfel la transformarea savantei de
renume mondial în „sinistra soție” a „odiosului dictator”.

• Eshkol Nevo - Trei etaje

Un cartier elegant din Tel Aviv, un bloc construit pe trei etaje,
trei familii locuind pe cele trei paliere diferite ale acestuia,
trei personaje conturându-se ca personalități distincte,
trei povești și tot atâtea pretexte pentru Eshkol Nevo de a
explora cele trei instanțe ale psihicului uman și de a repune
pe tapet, într-o manieră inedită, o celebră teorie freudiană.

Volumele costă 80 de șekeli fiecare, inclusiv taxele de
expediție și se pot procura sunând la
telefon 0524-716004

* valorile reprezintă media zilei

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

NOU!

Acum televiziunea română se
vizionează și prin internet. Zeci de
canale românești alături de sute
de canale străine
la prețuri fără concurență.
Sună acum la 0524-716004 și
noi te conectăm la posturile TV!

Peste 50 de programe românești

RAFI: 0509-656.634

38

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

Jo i , 3 0 i a n u a r i e 2 0 2 0

G A Z E TA P U B L I C I TAT E
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Noi apariții editoriale
semnate de scriitorul
Harry Bar-Shalom
Două cărți pentru copii, frumos ilustrate

MISIUNILE LUI NOAM
Editura Eked - 2019

O DIMINEAȚĂ DE
PRIMĂVARĂ LA
GRĂDINIȚA LUI NOAM
Editura Eked - 2019

NOU!

A apărut cel mai recent volum al scriitoarei Francisca Stoleru

Glasul roţilor de tren

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

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

ÎNDRĂGOSTIT
Editura STEIMATZKY - 2019
Un roman dedicat tuturor femeilor
Cărțile pot fi găsite
în toate librăriile ebraice
din țară!

Dublă apariție de carte

O lume înstrăinată. Păcatele părinților asupra copiilor.
Ura semenilor și răutatea pe care o împroașcă asupra
celor nevinovați, în special asupra copiilor.
Pe aceste elemente se bazează cele patru nuvele
din această carte.
Iar victimele trăiesc într-o atmosferă viciată, care-i
aduce la disperare.
Victoria, o invalidă, înființează „Institutul Speranța”
al cărui scop este să ajute pe cei aflați la ananghie. Să
dea un sens vieții lor și vieții ei. Să tămăduiască rănile
fizice și psihice.
Le arată că viața e frumoasă. Că n-are importanță
ce cărți de joc ai primit de la destin, ci cum știi să joci
cu ele.
Acțiunea leagă România de Israel, doctori - de femei
ușoare, evrei de creștini și de musulmani.
Ada Shaulov-Enghelberg, Doctor în Psihologia
Educației, scriitoare și ziaristă, este la a zecea carte,
fiecare dintre ele fiind publicată atât în limba ebraică
cât și în limba română.

ניצחון התקווה
www.efamilia.org

אנגלברג • נ י צ ח ו ן ה ת ק ו ו ה-עדה שאולוב

אנגלברג-עדה שאולוב

Ada Shaulov Enghelberg • Victoria speranței

Ada Shaulov Enghelberg a adus la lumina tiparului cea
de-a zecea sa carte, publicată atât în limba română,
cât și în limba ebraică. Volumul te captivează de la
primele pagini, se citește pe nerăsuflate și ne dezvăluie
o scriitoare cu mult talent.

Ada Shaulov-Enghelberg
 אבות אכלו בוסר-  כשאדם לאדם זאב,בעולם מנוכר
.ושיני בנים תקהינה
.זהו הרקע לארבע הנובלות שבספר
. אילו הדמויות.בין רופאים לבין זונות חיים הקורבנות
 משוכנעים, הם מגיעים לייאוש ולדיכאון,בשל הנסיבות
. חסר תקנה, מושחת,שהכל רע
 מוצאת משמעות לחייה במתן סיוע,אבל ניצחונה הנכה
.לעלובי החיים
 היא מרפאה את,במסגרת "מוסד התקווה" שהקימה
 כך ש"יוולדו" מחדש לחיים,פצעיהם הנפשיים והגופניים
 לא חשוב איזה-  המסר. והתחשבות בזולת, יופי,של אושר
. העיקר איך תשחק איתם,קלפים חילקו לך
 מחברת את רומניה עם ישראל ומשקפת את,העלילה
/תולדות העלייה מרומניה ואת ההסתגלות לארץ החדשה
.ישנה
, סופרת ועיתונאית, ד"ר לחינוך,אנגלברג-עדה שאולוב
.)כותבת כל אחד מספריה בשתי השפות (עברית ורומנית
.זהו ספרה העשירי
הוצאת פמיליה

Victoria Speranței
פמיליה

www.efamilia.org

Cărțile se pot procura contactând autoarea la
tel. 0522-721232 sau trimiţând un cec de 50 şekeli la
adresa: str. David Boltimor 4, Rishon Letzion

LUNI, la chioșcuri - nr. 2766 al

Revistei Familiei!

Citiți în revista dvs. preferată:

Revista

FAMILIEI

MAGAZIN SĂPTĂMÂNAL ● Director fondator: I. Aurescu

22 ŞEKELI

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

Anul 53 - NR. 2766

03.02.2020
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Edy Grossman: Știri pe scurt
Casa
Trasee britanice (II)
Mâncarea de bame
Hedi Simon: „Vioara întâi”
Tot... despre ovule
Alintată de ziua ei
Iubita sexy
Pentru încheierea unui
abonament puteți suna la:
Rolul vieţii mele
0524.716.004
Dragoste târzie
Ultimul din familie
Céline Dion, în doliu
Chip modificat
Și-au luat brevetul de pilot
Noua reședință a ducilor de Sussex
Artistele care au devenit mame după 40 de ani
Rețete: Salată de cartofi cu fasole boabe/Crochete de
cartofi/Chiftelute economice
• Sănătate: Răul de mişcare
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