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Imunitate aprobată pentru Haim Katz 

Comitetul Knessetului a aprobat 
zilele trecute, după două zile de 
discuţii, cererea de acordare a 

imunităţii înaintată de Haim Katz (Li-
kud), urmând ca ea să fie aprobată şi în 
plenul Knessetului săptămâna viitoare. 
Odată aprobată, imunitatea va fi vala-
bilă pe durata mandatului celui de-al 
22-lea Knesset.

Comitetul a votat în favoarea acor-
dării imunităţii lui Katz împotriva acu-
zaţiilor de fraudă şi abuz de încredere.

Dezbaterea a durat aproape opt 
ore, timp în care membrii Knessset 
l-au atacat pe Procurorul General, Avi-
chai Mandelblit, despre care ei spun 

că a depus o cerere 
nerezonabilă. 

Katz a luat ultimul 
cuvântul în cadrul dez-
baterii, prezentând ca 
argument principal 
că şi, după mai mulţi 
ani, nu ar avea nimic 
de câştigat din proiec-
tul iniţiat de asociatul 
său şi că proiectul a fost promovat de el 
pentru binele populaţiei.

Katz a fost pus sub acuzare vara tre-
cută pentru fraudă şi abuz de încredere 
într-un caz cercetat de Autoritatea Isra-
eliană în materie de Securitate. Rechi-

zitoriul a culminat 
cu demisionarea lui 
Katz din Ministe-
rul Muncii, Proble-
melor şi Serviciilor 
Sociale. 

În rechizito-
riu s-a precizat că 
Haim Katz a pro-
movat un proiect 

de lege din care ar fi putut profita atât 
el, cât şi prietenul lui, Ben-Ari, pe când 
cei doi activau pe piaţa de capital, iar 
portofoliul investiţiilor sale a crescut 
cu câteva milioane de şekeli în perioa-
da respectivă.

Iertarea Tribunalului

Comitetul pentru alegeri centrale a descalificat-o pe 
Yazbak luna trecută de la posibilitatea de a candida 
pentru o funcţie în Knesset.

Decizia a fost luată pentru că, în 2015, Yazbak a pus pe 
Facebook o fotografie cu teroristul libanez Samir Kuntar, 
care a luat parte 
la un atac terorist 
în 1979 în Naha-
ria. De curând, 
teroristul Kuntar 
a murit în Siria 
iar Heba Yazbak 
a pus o fotografie 
cu el, numindu-l 
„martir”.

În plus, parla-
mentara de origine arabă a mai transmis în 2013 o imagine cu 
terorista Dalal Mughrabi, care a condus echipa care a efectuat 
un atac pe Autostrada 2 în 1978, în care au fost ucişi 35 de 
israelieni, inclusiv 12 copii. Yazbak a adăugat la fotografie 
următorul comentariu: „Dalal Mograbi a trăit 20 de ani ca o 
eroină. Ferice de femeile rezistenţei”.

În verdictul final, tribunalul, care a votat cu 5-4 în favoa-
rea anulării excluderii, a scris că „parlamentara Yazbak poate 
face parte din Knesset dar că există loc pentru introspecţie şi 
trebuie revăzut modul de a promova cauza arabilor israelieni”.

Duminică, Curtea Supremă a anulat decizia de 
interzicere a candidaturii parlamentarei de origine 

arabă, Heba Yazbak, la alegerile din 2 martie

Bennett aspru criticat 

„În ultimele două 
săptămâni, Ha-
mas a lansat 

zeci de dispozitive 
explozive spre Isra-
el, folosindu-se de 
baloane. Aceste acte 
teroriste constituie o 
escaladare periculoa-
să a situaţiei,” a scris 
Galant pe internet. 
„Se pare că Naftali Bennett, care a făcut în trecut remarci 
arogante şi lipsite de valoare la adresa modului de organi-
zare a securităţii ţării, suferă de lipsă de experienţă şi are 
dificultăţi în înţelegerea situaţiei,” a adăugat el.

Nu e prima oară când Galant, care în trecut a fost 
şeful Comandamentului Sudic Militar, îl critică public pe 
Bennett. Înainte de numirea acestuia în funcţia de mi-
nistru al apărării, Galant a avertizat că desemnarea ar fi o 
„eroare gravă de securitate.” 

Galant a votat ulterior împotriva numirii lui Bennett 
în cadrul unei şedinţe a Cabinetului. „Israelul trece prin-
tr-o perioadă complexă şi sensibilă de securitate. Această 
numire nu e în interesul siguranţei statului şi prin urmare, 
voi vota împotriva sa,” şi-a explicat Galant decizia.

Ministrul Absorbției și al Integrării, Yoav Galant 
(Likud), l-a criticat luni pe Ministrul Apărării, 

Naftali Bennett, menționând eșecul acestuia de a 
gestiona adecvat atacurile permanente cu rachete 

și baloane incendiare din Gaza spre sudul țării



xvcbzfhgkshgkscaneasca

  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  44 Joi ,  13 febr uarie  2020Joi ,  13 febr uarie  2020

GAZETA EDITORIAL

Ziar săptămânal
Apare în fiecare joi
Redacția și 

Administrația:
Gazeta Românească, 

P.O.Box 7159 
Rishon Letzion, 
7517101, Israel

Tel: 03-952.5821. 
Fax: 0737-37.23.76
 0524-716.004 (Dragoș)
 0524-88.55.44 (Ioana)
Site: www.efamilia.org
E-mail: gazetarom@gmail.com
www.facebook.com/Revista.Familiei
Director general: N. DRAGOȘ
Redactor Șef: IOANA TOFF
Colaboratori: MAGDALENA 
BRĂTESCU, ADA SHAULOV-
ENGHELBERG, PAUL LEIBOVICI, 
MATEI GRISARU, HEDI SIMON, 
EDI MATTES, MIOARA LEON, 
EDUARD & SEMIRETA GROSSMAN, 
ARIE KUPFERSCHMIDT, GABI 
MOSCOVICI, ADY COVALIU,  
BIANCA MARCOVICI,  
PETRE CIOCLU, SHAUL LEIZER,  
TH. TOIVI, ANDY CEAUȘU,  
S. OMRI.
Artist grafic: T. CARMEN
Corectură: ADY COVALIU
Cuvinte încrucișate: 
A. GYURIS, D. STRULOVICI
Fotoreporter: VLADIMIR BRĂTESCU 
Colaboratori din românia:  
I. AIrIneI, L. GhIță, C. PătrășCAn  
r. VonCu, V. MIreuță, A. CrIstIAn

Gazeta Românească este partener  
al agenției de presă „AGERPRES”

Copyright © 2020 Familia

Toate drepturile rezervate societății „Familia”. 
Reproducerile parțiale sau totale sub orice formă 
sau motiv, fără acordul scris al societății „Familia”, 
sunt interzise sub sancțiunile legii.
Articolele publicate în ziar reprezintă punctul 
de vedere al autorilor și exclud responsabilitatea 
juridică a ziarului. Manuscrisele și fotografiile 
trimise redacției nu se restituie.

Redacția nu răspunde de conținutul anun țu rilor publicitare.

Ziar editat, tipărit și publicat în Israel  
de Familia Ltd.

GAZETA
Româneasca

Ioana TOFF

Alegerile  
mai importante decât teroarea

Baloanele explo-
zive trimise din 
Gaza sunt din ce 

în ce mai periculoase şi 
le transmit cetăţenilor 
din sud o stare de 
nesiguranţă din ce în ce 
mai mare. Însă factorii de 
decizie de la Ierusalim se 
pare că au alte priorităţi 
cum ar fi rechizitoriul 
pentru procesul premie-
rului, alegerile viitoare şi 
ameninţarea din nord.

Baloanele explozive 
din Gaza au revenit după 
o perioadă de relativ calm şi aduc cu ele 
din nou haosul şi nesiguranţa. Baloane-
le folosite în aceste noi atacuri au suferit 
îmbunătăţiri importante precum faptul că 
acum sunt echipate cu cantităţi mai mari 
de explozibili şi că au ataşate bile metalice 
concepute special pentru a maximiza răul 
pe care ni-l cauzează.

Spre surprinderea noastră, cu cât aceste 
atacuri devin mai agresive, cu atât factorii 
de decizie de la Ierusalim sunt mai hotărâţi 
să le ignore. Politicienii au adoptat tactica 
struţului şi îşi îngroapă capul în nisip în 
timp ce baloanele vin în continuare.

Tzahalul răspunde doar la focul cu ra-
chete iar când vine vorba de plaga terorii 
baloanelor, conducerea noastră este ocupa-
tă cu alegerile.

Ministrul Apărării, Naftali Bennett, a 
plecat în America, fără să uite să scrie pe 
Facebook despre fiecare întâlnire pe care a 
reuşit să o obţină cu reprezentanţii guver-
nului Statelor Unite. Netanyahu este, de 
asemenea, ocupat cu campania sa electo-
rală. După săptămâni de teroare, premie-
rul a decis luni să se întâlnească cu liderii 
locali din sud - dar numai cu cei afiliaţi 
partidului său, Likud. Primul ministru le-a 
comunicat senin că priorităţile sale sunt 
ameninţările din nord, rechizitoriul său 

penal şi alegerile de peste aproape trei săp-
tămâni. Problemele din sud sunt în partea 
de jos a listei sale.

Există 60.000 de israelieni care tră-
iesc în vecinătatea Fâşiei Gaza, care încă 
aşteaptă să fie aşezaţi pe lista naţională de 
priorităţi. Deocamdată aşa ceva nu are ni-
meni de gând. Frustrarea cetăţenilor şi a 
liderilor locali provine din faptul că nu au 
cu cine să vorbească - nu există oficial ni-
ciun guvern şi nicio conducere. Hamasul 
stabileşte agenda în zonă iar grupul terorist 
palestinian decide dacă sudiştii din Israel 
au sau nu linişte sufletească.

În următoarele zile, ministrul apărării 
se va întoarce în Israel şi va începe propria 
sa campanie electorală. Fără îndoială, se va 
referi la sudul ţării şi va face ameninţările 
corespunzătoare către Hamas. Discursurile 
vor suna foarte clar şi poate vor avea chiar 
un sens logic, dar probabil că nu vom ve-
dea vreun rezultat sau nu vom avea linişte 
în sud.

Din păcate pentru politicieni, oamenii 
nu au amintiri scurte care să dispară în 
ziua alegerilor. Pentru că fiecare explozie 
sau sirenă ne reaminteşte tuturor, în special 
locuitorilor de la graniţa cu Gaza, cât de 
nesiguri suntem aici în ţara noastră.

În acest ciclu al alegerilor nesfârşite, po-
litica distruge securitatea oamenilor.
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V. MIREUȚĂ

Știri pe scurt

Poliţia Israeliană a demarat o nouă 
anchetă împotriva ministrului 
sănătăţii Yakov Litzman (Parti-

dul Tora Unită).
Noua anchetă a fost declanşată acum 

câteva luni cu aprobarea Procurorului 
General, Avichai Mandelblit, şi îi are în 
prim plan pe Litzman şi pe alte persoane 
bănuite de fraudă şi abuz de încredere.

Deşi primele demersuri legate de an-
chetă au fost făcute acum câteva luni, 
abia de curând Mandelblit a permis 
unităţii speciale de combatere a corup-

ţiei din Poliţia Israeliană, Lahav 433, să 
înceapă o anchetă discretă.

În ştire s-a mai precizat că dacă an-
cheta va demonstra veridicitatea acuza-
ţiilor, procurorul general va trebui să-şi 
amâne decizia în alte două procese des-
chise împotriva lui Litzman.

Procesele în cauză se axează pe sus-
piciuni potrivit cărora Litzman ar fi 
împiedicat extrădarea directoarei Malka 
Leifer, acuzată de abuzuri sexuale şi ar fi 
mituit oficiali din Ministerul Sănătăţii 
pentru a permite funcţionarea în conti-

nuare a unui restaurant care nu respecta 
standardele guvernamentale.

Dragoș NELERSA

Virusul ucigaș -  
o problemă mondială

Coronavirus face tot mai multe 
victime în China. Potrivit auto-
rităţilor, în decurs de doar o zi au 

murit 86 de oameni infectaţi cu corona-
virus - majoritatea provenind din pro-
vincia Hubei, unde a izbucnit epidemia.

Numărul oficial al persoanelor al că-
ror deces a fost provocat de coronavirus 
a crescut în China continentală şi Hong 
Kong considerabil. Conform agenţiei 
de ştiri nipone Kyodo, şi un japonez a 
murit în China, răpus de acelaşi virus 
recent descoperit. Bărbatul a suferit o 
pneumonie gravă, fiind internat în ora-
şul de unde s-a răspândit coronavirusul: 
Wuhan, din provincia chineză Hubei. 
Şi Ambasada SUA a confirmat moartea 
unui cetăţean american, care tot în Wu-
han s-a infectat. 

Libera circulaţie a persoanelor din 
ultimul deceniu a făcut ca un astfel de 
virus mortal să devină arma biologică 
perfectă. Probabil nu vom afla nicioda-
tă dacă coronavirusul a scăpat acciden-
tal sau a fost o mână criminală care l-a 
pulverizat în aer dar ştim cu siguranţă 

că economia Chinei e la pământ. Dacă 
cineva a dorit să îngenuncheze una din-
tre cele mai puternice economii mondi-
ale, coronavirusul a fost soluţia perfectă. 
Exporturile Chinei sunt în pragul unui 
dezastru, forţa de muncă atât de ieftină 
în China a devenit o problemă pentru că 
oamenii nu mai ies din casă iar frica de 
a avea cel mai mic contact cu cineva din 
Republica Populară Chineză a cuprins 
planeta. Nimeni nu ştie cum se va ter-
mina alerta de Coronavirus, omenirea 
nu s-a mai confruntat cu un virus ucigaş 
care se poate propaga atât de uşor şi cu 
o viteză atât de mare atunci când este 
scăpat de sub control. 

Între timp, numărul deceselor ca-
uzate de coronavirus l-a depăşit pe cel 
provocat de epidemia Sindromului Acut 
Respirator Sever (SARS) în 2002/2003. 
Din cauza acestui virus, care afectează 
tot căile respiratorii, au murit în China 
continentală şi Hong Kong aproximativ 
650 de oameni.

Din surse oficiale reiese că peste 
38.000 de persoane au fost infectate cu 

coronavirus în China. Din provincia 
Hubei, respectiv metropola Wuhan, s-a 
răspândit acest virus cu repeziciune în 
peste 20 de ţări ale lumii - inclusiv în 
Germania. Aici s-au înregistrat până as-
tăzi, 14 cazuri. 

Statele Unite şi alte ţări afectate de 
răspândirea coronavirusului vor să acor-
de ajutor Chinei în valoare de până la 
100 de milioane de dolari. Departamen-
tul de stat de la Washington a facilitat 
chiar în această săptămână transportul a 
peste 16 tone de material medical donat 
Chinei, între care măşti de unică folosin-
ţă, măşti de respirat şi halate. 

Preşedintele SUA, Donald Trump a 
declarat deja la finele lunii ianuarie că a 
oferit Chinei şi preşedintelui Xi Jinping 
„orice ajutor ar fi necesar” în lupta con-
tra virusului. Ajutor respins însă de Bei-
jing. Autorităţile chineze au criticat, în 
schimb, dur interdicţia de a intra pe te-
ritoriul SUA a persoanelor - chinezi sau 
străini - care s-au aflat în China. Sperăm 
ca politica să nu-i oprească pe oamenii 
de ştiinţă în lupta cu Coronavirusul.

 Yakov Litzman Yakov Litzman
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Teroristul hrănea pisicile vagaboande

Autorităţile au făcut razii şi la 
florăria unde lucra Shadi Bana, 
confiscând computere şi obiecte 

personale în încercarea de a înţelege ce 
l-a făcut pe vânzătorul de flori să recur-
gă la violenţă. 

Shimon Sabag, vecinul lui Bana a 
spus că acesta obişnuia să se întâlneas-
că cu el în fiecare dimineaţă. „Era un 
tip liniştit,” a spus Sabag. „Ştiu că s-a 
convertit recent la islam, dar nu vorbea 
mult, era foarte manierat.” Alt vecin a 
spus că nu ştia de convertirea lui Bana 
la Islam fiindcă el nu dădea semne de 
înclinaţii extremiste. „Nu se certa nici-
odată cu nimeni, era mereu drăguţ şi 
amabil; tot nu-mi vine să cred că s-a 
dovedit a fi un terorist.”

Shimrit, o clientă a florăriei unde 
lucra Bana a spus că acesta era o 
persoană politicoasă şi încântătoa-
re. „Obişnuia să hrănească pisicile 
vagaboande din cartier,” a spus ea. 
„Se pare că avea două identităţi. 
Sunt şocată pur şi simplu, nu pot să 
cred că o persoană ar face ceva aşa 
de oribil.”

Yosef Abu Aziza, patronul unui 
aprozar de lângă florărie a spus că s-a 
întâlnit cu Bana în dimineaţa atacului, 
iar acesta i-a spus că urma să-şi viziteze 
sora la spital şi să se întoarcă. La scurt 
timp după aceea, a aflat de atacul din 
Ierusalim. „Tot nu-mi vine să cred, era 
un om bun,” a spus Abu Aziza. 

Atacul armat a avut loc în jurul 

prânzului când Bana a sosit la secţia de 
Poliţie a Frontierei din Oraşul Vechi, 
Ierusalim şi a deschis focul asupra 
ofiţerilor staţionaţi acolo. Un ofiţer a 
fost rănit uşor, iar atacatorul în vârstă 
de 44 ani a fost împuşcat mortal după 
o scurtă urmărire.

Probleme la graniță

Palestinianul a aruncat o bombă 
spre soldaţii Tzahal, care au tras 
în direcţia lui şi l-au ucis.

Purtătorul de cuvânt al Tzahalului a 
declarat: „În urmă cu puţin timp, a avut 
loc o încălcare violentă a liniei gardului 
de securitate de lângă Qaffin, în timpul 
căruia zeci de palestinieni au aruncat 
pietre şi bombe împotriva soldaţilor 
noştri şi au pus în pericol forţele isra-
eliene de apărare. În timpul atacului, 
soldaţii au identificat un palestinian 
aruncând o bombă şi au răspuns prin 
foc la această ameninţare. 

Aceasta este o încălcare gravă a ordi-
nii  a reprezentat o ameninţare pentru 
soldaţii noştri şi pentru infrastructura 
de securitate”. 

Într-un incident separat, vi-
neri, trei luptători ai Poliţiei de 
Frontieră au suferit răni minore 
în confruntările din oraşul Azzun 
din Shomron, la care au luat parte 
sute de arabi palestinieni.

Aceştia au aruncat cu pietre şi bom-
be împotriva forţelor de securitate care 
au răspuns folosind mijloace de dis-
persie a revoltei. Doi dintre luptători 
au fost transportaţi pentru tratament 
medical la un spital din zonă.

Israelul a desfăşurat vineri forţe 
suplimentare în Ierusalim, Yehuda şi 
Shomron, la o zi după ce o serie de ata-
curi teroriste arabe au făcut 14 răniţi 
printre soldaţii Tzahal, într-un atac cu 
maşină.

Joi, un ofiţer de poliţie israelian a 
fost rănit într-un atac terorist în Oraşul 
Vechi al Ierusalimului.

Într-un al treilea atac terorist, joi, 
un bărbat a fost rănit când un terorist 
a deschis focul în apropierea oraşului 
israelian Talmon din vestul Samariei.

Doi palestinieni au fost ucişi joi 
în conflictele din oraşul Jenin din 
Shomron, iar un terorist arab israelian a 
fost împuşcat mortal după ce a deschis 
focul poliţiei în apropierea moscheii Al-
Aqsa din Oraşul Vechi al Ierusalimului.

Autoritatea Palestiniană a anunțat vineri că un arab 
palestinian, în vârstă de 19 ani, a fost lichidat de focul 

Tzahalului, în timpul ciocnirilor din apropierea  
orașului Qaffin, la nord-est de Tulkarem

La câteva ore după atacul armat de la intrarea în Orașul Vechi 
din Ierusalim de joia trecută, poliția a efectuat o razie în locuința 

atacatorului, în vârstă de 44 ani din Haifa
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Tzahalul răspunde dur

Printre ţintele atacate s-au numărat un complex de in-
struire şi infrastructura militară aparţinând Hamasu-
lui. Tzahalul a spus că atacarea acestor ţinte împiedi-

că capacitatea organizaţiei teroriste Hamas de a-şi dezvolta 
capabilităţile.

Declaraţia a 
menţionat că ata-
cul a fost efectuat 
ca răspuns la fo-
cul rachetelor din 
Fâşia Gaza către 
teritoriul israeli-
an mai devreme 
în aceeaşi seară.

„Armata con-
sideră orice atac 
asupra teritoriului israelian ca fiind foarte serios şi este pre-
gătită pentru o varietate de scenarii. Tzahalul va continua să 
acţioneze după cum este necesar, împotriva încercărilor de 
a dăuna civililor israelieni”, a declarat purtătorul de cuvânt 
a Tzahalului, avertizând Hamas că va suporta consecinţele 
oricărei activităţi teroriste iniţiate din Gaza.

Atacul a avut loc câteva ore după ce o rachetă din Gaza a 
fost trasă spre Consiliul Regional Shaar Hanegev. Racheta a 
explodat într-un spaţiu deschis, fără a provoca victime sau 
pagube materiale.

Regruparea teroriștilor

Ca un balaur ale cărui capete tăiate se refac, noi 
lideri ai teroriştilor au făcut declaraţii publice prin 
care au promis să transforme Israelul în ţinta prin-

cipală a atacurilor viitoare.
Abu Hamza al-Quraishi a chemat luptătorii terorişti 

ai Statului Islamic „să lanseze o nouă fază” şi a promis 
operaţiuni majore împotriva Israelului. „Ochii soldaţilor 
califatului, oriunde s-ar afla, sunt încă aţintiţi asupra Ie-
rusalimui”, a spus purtătorul de cuvânt într-un mesaj de 
37 de minute.

Hamza al-Quraishi a spus că şi-a încurajat fraţii mu-
sulmani din întreaga lume să lanseze „o nouă fază, de data 
asta împotriva Israelului”.

Acest nou îndemn este pentru „combaterea evreilor 
şi recuperarea a ceea ce au furat musulmanilor, iar acest 
lucru nu poate fi obţinut decât prin luptă”, a spus el.

Grupul terorist Statul Islamic este departe de 
a fi fost eradicat în întregime

11 oameni salvați  
din flăcări 

Șapte ofiţeri au fost răniţi de fumul 
inhalat şi pietrele aruncate în tim-
pul incidentului, a declarat poliţia 

într-un comunicat.
Poliţia a fost chemată iniţial pen-

tru a reacţiona faţă de incident, timp 
în care se pare că două clădiri au fost 
incendiate. Un număr mare de ofiţeri 
au fost mobilizaţi la locul busculadei şi 
au reuşit să ţină situaţia sub control, s-a 
precizat în comunicat.

Oamenii salvaţi de poliţie 
din flăcări au fost descrişi ca 
fiind locatari ai uneia dintre 
clădiri şi se pare că nu au fost 
implicaţi în încăierare. Într-o înregis-
trare publicată de poliţie, se văd ofiţeri 
ce trec copii plângând peste un zid de 
beton pentru a scăpa din clădirea în flă-
cări şi alergând cu ei în braţe pe lângă o 
maşină în flăcări şi dărâmături, până la 
mulţimea ce aştepta pe stradă. 

Un suspect din mulţimea încăierată 
a fost arestat. Cinci ofiţeri de poliţie au 
fost trimişi la Centrul Medical Soroka 
din Beer Sheva. Ceilalţi răniţi au fost 
trataţi la faţa locului.

Rahat e situat în nordul Beer Shevei 
şi e populat în principal de beduini.

Poliția israeliană a salvat 11 oameni dintr-o clădire cuprinsă de 
flăcări, după o încăierare izbucnită vineri în orașul sudic Rahat

Avioane de luptă militare au atacat duminică noaptea 
mai multe ținte teroriste Hamas în sudul Gazei
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CARICATURA ZILEIAcad. prof. dr. Jean ASKENASY

Tableta zilei
Victor din Aveyron

În iarna înzăpezită a anului 1797 o creatură cu chip de 
om, în pielea goală a fost capturată în pădurea Saint Ser-
nin, lângă localitatea Aveyron, din sudul Franţei. După 

câteva ore creatura a reuşit să se elibereze şi să fugă cu o viteză 
uluitoare în pădure. A fost căutat de multe echipe, fără a fi 
găsit. După un an şi jumătate a fost capturată din nou. Era 
un copil sălbatic ce a fost dus în casa unei femei cu numele 
de Madame Guerin, care nu avea copii dar era dispusă să 
aibă grija acestui sălbatic. După câteva zile copilul fuge din 
nou în pădure. La data de 8 ianuarie 1980, copilul sălbatic 
în vârstă de 12 ani, se îndreaptă din proprie voinţă din pă-
durea înzăpezită spre casa dnei Guerin. Avea înfăţişarea unui 
animal cu chip de om tânăr, în pielea goală, care părea că nu 
simte gerul şi care scotea sunete guturale din când în când.

Auzind povestea din ziare, profesorul de biologie Pierre 
Joseph Bonnaterre se adresează lui madame Guerin şi obţine 
aprobarea ei de a veni să-l studieze pe copilul sălbatic. Docto-
rul Bonnaterre stabileşte că, scos de la temperatura camerei 
de 21 de grade Celsius la – (minus) 12 grade Celsius, copilul 
se adaptează fără nicio problemă şi refuză portul de haine. 
Profesorul explică că hainele sunt cele care au determinat 
incapacitatea noastră de a ne acomoda la frig. 

Datorită lipsei totale de comunicare prin grai sau sem-
ne, copilul este declarat surdo-mut şi internat la Institutul 
Naţional de Surzi. După un timp este examinat de profesoara 
dr. Uta Frith şi declarat autist. La un an apare un tânăr an-
gajat să lucreze la internat pe nume dr. Jean Marc Gaspard 
Itard. Acest tânăr studiase filosofia lui Immanuel Kant şi 
era convins de principiile moralităţii care pentru Kant re-
prezentau un imperativ categoric activ la orice fiinţă uma-
nă indiferent de interesele sau dorinţelor lor instinctive. El 
începe un studiu meticulos al copilului sălbatic care poartă 
de acum numele de Victor şi scoate în evidenţă că Victor 
întoarce privirea spre cel ce îi strigă numele şi îl priveşte în 
ochi. După lunile de educaţie investite în el de Itard, copilul 
exprimă cuvântul „lait” (lapte în franceză) când doreşte să 
bea lapte. La moartea soţului dnei Guerin are atitudini de 
consolare a suferinţei ei, care-i devenise mamă. 

Toate aceste argumente elimină diagnosticul de autism. 
Din aceste motive dr. Itar continuă ani de zile un program 
educativ extrem de elaborat dar micile progrese nu sunt de 
durată şi doctorul este nevoit cu mare dezamăgire să-şi re-
cunoască eşecul. Victor moare la vârsta de 40 de ani, inter-
nat la azilul de surdo-muţi „Impasse des Feuillenatines” sub 
veşnica îngrijire a doamnei Guerin. 

CONCLUZII
Ştim că scrisul şi cititul în cazul analfabeţilor fără deficite 

cerebrale poate fi învăţat. Ştim că surdo-muţii pot fi învăţaţi 
prin pipăire să citească şi să se exprime. Ştim că învăţarea 
vorbirii cu cât începe mai târziu după maturizarea creierului 
este din ce în ce mai dificilă. 

Nu s-a aflat niciodată cine au fost părinţii lui Victor, la 
ce vârstă a fost abandonat în pădure şi care au fost condiţiile 
pentru care a supravieţuit. 

Aceste impedimente fac concluziile cazului foarte grele, 
dar lipsa totală de mediu familiar omenesc până la vârsta de 
12 ani este un fapt imaginat de Rudyard Kipling în descrierea 
lui Mowgli din Cartea Junglei.

Indianista Wendy Doniger O’Flaherty utilizează persona-
litatea lui Mowgli pentru a descrie sindromul cu acest nume 
în cazurile de om-animal, deşi om-animal suntem cu toţii. 

De la apariţia hominizilor, acum 2 milioane de ani, 
evoluţia a continuat dar în ritm lent, odată cu apariţia pri-
melor elemente ale vorbirii acum 200.000 de ani, evoluţia 
are loc într-un ritm mult mai accelerat. Sunetele guturale 
devenite cuvinte realizează un salt pragmatic, cu repercusiuni 
histologice, fiziologice, genetice şi funcţionale ale creierului. 
Apare neocortexul, ultimul stadiu de evoluţie al creierului.

Procesul de diversificare a limbilor durează 100.000 de 
ani iar creierul hominid creşte în greutate de la 800 de grame 
la 1350 de grame. Apariţia cortexului este apariţia a miliarde 
de celule în creier, între care şi celulele neuronale. Acestea din 
urmă au formă de coloane care realizează vorbirea, gândirea, 
simţirea, cunoaşterea, imaginaţia, creativitatea şi dragostea 
noastră. Aceasta este explicaţia pentru care creierul în decurs 
de două milioane de ani şi-a dublat greutatea. 

Cazul copilului sălbatic Victor din Aveyron este dovada 
cea mai pregnantă a apartenenţei noastre regnului animal, 
apartenenţă dovedită pe plan social-istoric de canibalismul 
şi genocidul de care am dat dovadă de-a lungul istoriei.

Liberman, în locul  
lui Naama... Merge?
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Anexare tergiversată

În baza planului de pace 
din Orientul Mijlociu 
anunţat recent de pre-

şedintele Donald Trump, 
Israelului i se permite să 
anexeze toate coloniile 
evreieşti existente din teri-
toriile disputate, urmând 
ca pe viitor palestinienii să 
primească terenuri în De-
şertul Negev din Israel.

„După cum am decla-
rat, aplicarea legii israeliene în teritoriul prevăzut în plan a face parte din 
Israel, e condiţionată de finalizarea procesului de cartografiere de către o 
comisie comună israeliano-americană” a scris David Friedman pe contul 
său de Twitter. „Orice acţiune unilaterală înaintea finalizării procesului de 
către comisie, pune în pericol planul şi recunoaşterea americană.”

Remarcile au fost făcute la doar câteva ore după ce premierul Benjamin 
Netanyahu a declarat că Israelul a început cartografierea regiunii înaintea 
anexării. „Suntem deja în plin proces de cartografiere a regiunii care, potri-
vit planului lui Trump, va deveni parte din statul israelian. Nu va dura prea 
mult.” Netanyahu a spus că regiunea va include toate aşezările israeliene 
şi pe cele din Valea Iordanului din Cisiordania. Planurile de anexare, care 
au fost deja amplu condamnate, sunt neclare. Ultimele comentarii ale lui 
Friedman sugerează că oficialii americani implicaţi direct în iniţiativa de 
pace par să ezite în privinţa unei anexări pripite.

Ambasadorul Americii în Israel, un susținător înfocat al 
proiectului coloniilor, a lăsat duminică impresia că trage de 
timp în chestiunea anexării israeliene a coloniilor evreiești 
din Cisiordania, contrazicând direct afirmațiile premierului 

Netanyahu cum că Israelul a inițiat deja controversatul proces

Au renunțat

Înaintat de Indonezia şi Tunisia, textul ris-
ca să nu obţină 9 voturi în favoarea sa (din 
cele 15), minimul necesar pentru adopta-

rea lui, exceptând cazurile în care unul dintre 
membrii permanenţi impun veto.

Această decizie bruscă survine după ce 
SUA - care au drept de veto - au depus o serie 
de amendamente la textul ce era negociat de 
săptămâna trecută şi care urma să fie supus la 
vot în timpul unei reuniuni a Consiliului de 
Securitate la care să participe şi preşedintele 
palestinian Abu Mazen.

Potrivit propunerilor americane, Washin-
gtonul doreşte ştergerea unor paragrafe întregi 
din proiect, în special a tuturor celor care fac 
referire explicit la rezoluţiile ONU de după 
1967. Toate menţiunile cu privire la Ierusa-
limul de Est au fost de asemenea suprimate.

Dacă amendamentele americane recunosc 
în continuare că planul de pace american din 
28 ianuarie „se îndepărtează de parametrii 
internaţionali aprobaţi pentru o soluţie du-
rabilă, justă şi totală” la conflictul israeliano-
palestinian, ele subliniază că „primesc favora-
bil discuţia asupra acestei propuneri pentru a 
face să avanseze cauza păcii”.

„Consultările continuă asupra textului”, a 
declarat un diplomat sub acoperirea anonima-
tului. Alţi diplomaţi au pus însă la îndoială 
posibilitatea unui vot ulterior, dat fiind pozi-
ţiile radical divergente.

Palestinienii au renunțat să ceară un 
vot marți, în Consiliul de Securitate 

al ONU pentru o rezoluție ce respinge 
planul de pace american, din cauza 
susținerii internaționale insuficiente

NOU la Editura Familia
Semnalăm apariția la Editura Familia 

a celui de-al doilea volum al antologiei 
„Rendez-vous cu teatrul” semnat de ta-
lentata și binecunoscuta în Israel și în 
România, prozatoarea și jurnalista-critic 
de teatru, Magdalena Brătescu. 

Volumul cuprinde cronicile dramatice 
semnate de autoare în perioada 2017-
2019 în „Gazeta Românească”, pagina 30, 
la rubrica săptămânală mult apreciată de 
cititori „Din fotoliul spectatorului”. 

În afară de recenziile spectacolelor de 
teatru și Operă din toate teatrele israelie-

ne, antologia cuprinde și un amplu capitol dedicat scenelor bucureștene.

David FriedmanDavid Friedman

Abu MazenAbu Mazen
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450 concedieri  
la Cellcom

Acordul inclu-
de concedie-
rea la cerere 

a 450 angajaţi care 
vor beneficia de 
condiţii compensa-
torii generoase. An-
gajaţii cu cea mai 

mare vechime care vor fi concediaţi, vor primi bonusuri 
substanţiale şi alte beneficii.

Elementul de bază al acordului e disponibilitatea op-
ţiunilor în valoare de 41 milioane şekeli pentru angajaţii 
Cellcom în trei pachete, în funcţie de evoluţia companiei. 
Acordul actual e mult îmbunătăţit faţă de cel anterior, în 
care opţiunile totalizau 15 milioane şekeli. S-a mai con-
venit ca angajaţii să desemneze un director la Cellcom.

Conducerea şi consiliul director al firmei Cellcom 
speră ca noul acord să pună firma pe o nouă direcţie 
pentru obţinerea unor rezultate mai bune. Planul ra-
portat iniţial de companie prevedea 1.000 concedieri, 
neincluzând sursele externe, subcontractanţii etc.

Planul va reduce cheltuielile Cellcom cu 150 milioane 
şekeli pe an, pentru restabilirea profitabilităţii. Dacă pre-
ţurile de pe piaţa telefoniei mobile vor continua să scadă 
sau vor rămâne la nivelul actual, va fi foarte greu pentru 
Cellcom şi alte companii de pe piaţă să evite pierderile.

Consiliul director al societății Telco Cellcom 
Israel s-a reunit duminică pentru a conveni 

un acord colectiv de muncă cu comitetul 
salariaților companiei, condus de Maya Yaniv

Returnare gratuită de produse

Potrivit postărilor de pe grupul de 
Facebook „Asta vreau”, Amazon 
le va oferi cumpărătorilor sticke-

re de retur preplătite. În felul acesta, 
cei ce vor să restituie un produs achi-
ziţionat îl pot duce la un minimarket 
Menta (unde sunt situate centrele ser-
vice DHL) şi pot comanda un curier 
gratuit fără a mai pierde timp şi bani la 

oficiile poştale ca până acum.
E o schimbare bună ce înlătură 

unul dintre impedimentele majore 
ale achiziţiilor online. Amazon nu va 
percepe nici o taxă de anulare şi va ram-
bursa complet preţul achiziţiei directe 
de la Amazon. La restituirea unui pro-
dus, utilizatorilor li se va cere să-şi în-
registreze achiziţiile pe site-ul Amazon, 

marcându-le ca retururi şi motivându-
şi decizia. Dacă Amazon va dispune ca 
produsul să-i fie returnat, de retur se va 
ocupa firma DHL. 

În paralel, Amazon îşi menţine ofer-
ta de transport gratuit în cazul achiziţi-
ilor de peste 49$.

Amazon dă un nou avânt operațiunilor sale din Israel, 
permițându-le clienților locali să returneze pachetele mai ușor și 
gratuit, grație acordului de cooperare dintre colosul de comerț cu 

amănuntul și firma de transport DHL

Ne reprezintă o etiopiană

Alene, care 
a câştigat 
e m i s i u -

nea „The Next 
Star” va fi pri-
ma cântăreaţă 
de origine etio-
piană care va re-
prezenta Israelul 
la extravagantul 
concurs muzical 
internaţional.

Ea a fost anunţată câştigătoare marţea trecută graţie voturilor 
primite de la public şi mai multe comisii de jurizare. Prin vocea 
puternică şi amestecul de influenţe, Eden — care la selecţia fi-
nală a interpretat piesa „Halo” a solistei Beyonce — va aduce o 
combinaţie proaspătă şi contemporană de sunete şi stiluri la ediţia 
de anul acesta a Eurovisionului din Rotterdam.

În cadrul unei emisiuni speciale în săptămânile următoare va 
fi selectat cântecul interpretat de Alene la Concursul Eurovision. 
În spectacolul live transmis de Kan, vor fi prezentate patru cân-
tece potenţiale care vor fi votate de telespectatori şi de un juriu 
format din specialişti.

În ultimii şapte ani, emisiunea „The Next Star” a fost rampa 
de lansare a reprezentantului Israelului la Eurovision, toţi cei 
şapte ajungând în etapele finale unde, în 2018, Netta Barzilai a 
câştigat concursul. Totuşi, formatul se va schimba la anul, când 
persoana ce va reprezenta Israelul va fi selectată pe baza unei noi 
emisiuni difuzate de Kan. Încă nu se cunosc detalii despre noul 
format.

Săptămâna trecută, Israelul și-a ales reprezentanta 
pentru ediția din 2020 a Eurovisionului: Eden Alene
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Măsuri de precauție 

Potrivit noilor reguli, se recoman-
dă examinarea oricărui pacient 
care fie a avut contact direct cu 

un pacient confirmat ca fiind purtător 
de coronavirus patient, a călătorilor 
care au vizitat sau călătorit în sud-es-
tul Asiei (China, Hong Kong, Tailan-
da, Japonia, Singapore, Coreea de Sud 
sau) sau a oricărui călător care prezintă 
simptome îndelungate asemănătoare 
celor de gripă – cum ar fi febră deosebit 
de ridicată, tuse persistentă, dificultăţi 
respiratorii sau alte simptome ale căilor 
respiratorii.

Dacă un pacient cere să fie consul-
tat pentru suspiciuni de infectare cu 
coronavirus, i se recomandă să con-

tacteze dinainte clinica sau 
spitalul pentru a le informa să 
pregătească şi să aplice proce-
dura adecvată înaintea sosirii 
pacientului.

În plus, pacienţii trebu-
ie să-şi acopere nasul şi gura 
cât mai bine cu o pânză sau o 
mască chirurgicală, dar şi să evite fo-
losirea transportului public şi deplasa-
rea prin zone aglomerate până la locul 
consultaţiei. 

Concluzia Ministerului e că preveni-
rea îmbolnăvirii şi răspândirii corona-
virusului în Israel depinde de acţiunile 
responsabile ale populaţiei din Israel. 

Nu există cazuri confirmate de 

pacienţi cu coronavirus în Israel, dar o 
fată de 9 ani, un muncitor chinez şi un 
turist din Europa sosiţi în Israel după 
ce au vizitat China au fost suspectaţi de 
infectare şi au fost plasaţi în carantină. 

Fata locuieşte cu părinţii în China 
şi ulterior s-a stabilit că ea nu a fost  
infectată, ceilalţi doi fiind încă ţinuţi 
sub observaţie. 

Ministerul Sănătății a adaptat vineri o nouă definiție 
referitoare la selecția pacienților și măsurile de precauție 

aplicate în cadrul filtrelor de depistare a infectării cu 
coronavirus, în principal în cazul călătorilor străini  

ce intră în Israel

Marocanii și armele israeliene

Dronele, în versiunile de mare 
anduranţă, „Heron”, dezvol-
tate de Industria Spaţială Is-

raeliană, au fost cumpărate cu circa 48 
milioane $, potrivit site-ului francez 
Intelligence Online.

Marocul le-a primit pe 26 ianuarie, 
la mult timp după cumpărarea lor în 
2014.

Aceeaşi sursă a precizat că Marocul a 
cumpărat dronele după ce au fost dez-
afectate de armata franceză, care le-a 
folosit pentru operaţiuni de suprave-
ghere în Afghanistan. Achiziţia a făcut 
parte dintr-un demers de modernizare 
a armatei marocane.

Contractorul francez din domeniul 
apărării, Dassault, producătorul cele-

brei linii de avioane de luptă cu 
reacţie Mirage ar fi intermediat 
tranzacţia cu Israelul. Dronele 
sunt capabile să efectueze nu 
mai puţin de 52 ore de zbor 
neîntrerupt şi pot fi dotate cu conexi-
uni prin satelit, sisteme de camere de 
înaltă definiţie şi alte echipamente de 
supraveghere.

Lansată în 2005, drona israeliană 
militară Heron e folosită în prezent 
de armatele din toată lumea, inclusiv 
Israel, Turcia, India, Brazilia, Canada, 
Australia, Franţa, Azerbaijan, Grecia, 
Germania, Singapore şi Marina SUA. 
Marocul e considerat un aliat al Sta-
telor Unite şi menţine de mult timp 
relaţii strânse neoficiale cu Israelul.

Marocul, unul dintre guvernele ara-
be sunnite, a exprimat un optimism 
moderat faţă de planul de pace al lui 
Trump anunţat săptămâna trecută. Ra-
bat a precizat miercurea trecută într-un 
comunicat al ministerului său de exter-
ne că „apreciază” planul, dar a insistat 
„că acceptarea sa de către părţi” e „fun-
damentală pentru adoptarea şi suste-
nabilitatea planului.” Totuşi, sâmbătă, 
Rabatul a susţinut o rezoluţie unanimă 
a Ligii Arabe care a respins planul ca 
fiind „inechitabil pentru palestinieni”.

Armata marocană a intrat săptămâna trecută în posesia a trei 
drone israeliene de recunoaștere, vândute Marocului  

prin intermediul Franței, în ciuda lipsei relațiilor oficiale  
între cele două țări
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Ploi torențiale

Ploile au fost întâmpina-
te cu mare bucurie în 
oraşe precum Bourke, 

aflat la 800 de kilometri nord-
vest de Sydney, unde oamenii 
au început în luna aprilie să 
extragă şi să consume apele 
subterane locale.

Apa subterană, denumită 
şi „apă de foraj”, este uneori 
contaminată cu minerale sau 
substanţe chimice, întrucât 
acel flux de apă se infiltrează 
prin depozite acvifere aflate 
sub scoarţa terestră.

Va fi nevoie însă de mai 

multe precipitaţii pentru a 
şterge efectele unei secete care 
a afectat în ultimii trei ani re-
giuni extinse din sud-estul 
Australiei, ducând la trans-
formarea păşunilor în terenuri 
complet uscate şi obligându-i 
pe fermieri să achiziţioneze 
furaje costisitoare pentru a-şi 
ţine în viaţă turmele şi cirezile 
de animale.

Potrivit unor analişti, este 
posibil ca aceste precipitaţii 

să fi venit prea târziu pentru 
a salva recoltele de cereale, 
în contextul în care recolta-
rea lor va începe peste câteva 
săptămâni, deşi ploile căzute 
îi vor ajuta în mod evident pe 
crescătorii de animale. 

Specialiştii se aşteaptă ca 
producţia de grâu a Australiei 
să scadă sub 20 de milioane de 
tone, cu peste 22% sub media 
înregistrată în Australia în ul-
timii 10 ani.

Lovitură militară

Militarii şi poliţiştii au pătruns în clădire în timp ce 
preşedintele ţării, Nayib Bukele se pregătea să ţină 
un discurs în faţa legislativului. Anterior, acesta le 

dăduse la dispoziţie şapte zile pentru a vota planul său de 
împrumuturi pentru poliţie şi armată.

Politicienii opo-
ziţiei din El Salva-
dor spun că faptul 
că lucrările parla-
mentare s-au făcut 
în prezenţa unor oa-
meni înarmaţi este 
un act de intimida-
re fără precedent. El 
Salvador este ţara cu 

una dintre cele mai ridicate rate ale omorurilor din lume.
Majoritatea violenţelor sunt comise de grupări mafiote care 

operează în întreaga Americă centrală.
Bukele, care a intrat în funcţie în iunie 2019, a promis că 

se va ocupa de reducerea criminalităţii organizate şi a corupţiei 
care afectează puternic ţara central-americană. Liderul de 38 
de ani vrea obţinerea acestui împrumut pentru a îmbunătăţi 
echipamentul poliţiei şi al armatei pentru lupta împotriva 
criminalităţii. Mai specific, banii ar urma să fie folosiţi pentru 
achiziţionarea de vehicule de poliţie, uniforme, echipament 
de supraveghere şi un elicopter.

Parlamentul a refuzat, însă, să înceapă dezbaterea asupra 
acestui proiect de lege. Fără a avea cvorum parlamentar, pre-
şedintele şi-a chemat susţinătorii să pătrundă în clădirea legis-
lativului. Peste 50 000 de demonstranţi pro-guvernamentali 
au ieşit în stradă în urma acestui apel.

Polițiști și soldați înarmați până în dinți au intrat 
cu forța în parlamentul din El Salvador pentru a 
cere legiuitorilor să aprobe un împrumut de 109 

milioane de dolari pentru echiparea mai adecvată  
a forțelor de ordine și armatei

Virusul ucigaș

În plus, peste 
40.000 de oa-

meni sunt infec-
taţi cu virusul, cei 
mai mulţi fiind în 
China.

Autorităţ i le 
med i ca l e  d in 
provincia Hubei, 
aflată în epicen-

trul epidemiei, au anunţat că duminică au murit 91 de per-
soane. Este cel mai mare bilanţ înregistrat într-o singură zi.

Tot în această provincie, duminică autorităţile au mai 
confirmat încă 2.618 diagnostice de contaminare cu co-
ronavirus, astfel că în Hubei s-au îmbolnăvit 29.631 de 
persoane.

Pentru a avea controlul asupra situaţiei, autorităţile din-
tr-o regiune a acestei provincii, Fangxian, i-ar plăti cu 1.000 
de yuani (circa 142 de dolari) pe bolnavii cu febră care se 
prezintă singuri la spital. Pe de altă parte, şi oficialii sau 
terţe părţi care depistează şi raportează oameni cu febră 
sunt răsplătiţi cu 500 de yuani.

La nivel mondial, numărul cazurilor confirmate de in-
fectare cu coronavirus a depăşit 40.000, existând bolnavi 
în 28 de ţări.

Numărul deceselor cauzate de coronavirus a 
trecut de 900, fiind mai mare decât bilanțul 

Sindromului Acut Respirator Sever (SARS), de 
774 de victime, din 2003

Cele mai abundente ploi înregistrate în ultimii trei 
ani au căzut weekendul trecut în anumite regiuni 

de pe coasta estică a Australiei, spre bucuria 
fermierilor și a crescătorilor de animale, deși, cel 

mai probabil, aceste precipitații nu vor fi suficiente 
pentru a contrabalansa pe deplin efectele negative 

ale secetei severe care a afectat în ultimii ani 
producția de cereale din această țară
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Intemperii în Europa

Furtuna, cunoscută sub 
numele de „Sabine” în 
Germania şi de „Cia-

ra” în restul ţărilor, se depla-
sează spre estul continentu-
lui european, după ce a lovit 
prima dată Marea Britanie.

Oraşul german Mun-
chen a fost puternic afectat 
de furtună, 420 de zboruri 
fiind anulate pe aeropor-
tul din acest oraş din sudul 
Germaniei.

190 de zboruri au fost 
anulate pe aeroportul din 
Frankfurt, cel mai mare din 
Germania, în condiţiile în 
care mai multe companii ae-
riene au preferat să ia această 
măsură preventivă, pe măsu-
ră ce furtuna se apropia.

De asemenea, aproxima-
tiv 150 de zboruri au fost 
anulate pe aeroporturile din 
Dusseldorf şi Koln şi câteva 
zeci pe cele din Stuttgart şi 

Hamburg.
Deutsche Bahn, compa-

nia feroviară a ţării, a decla-
rat duminică seară că pre-
vede suspendarea circulaţiei 
trenurilor la nivel naţional 
din cauza furtunii care a 
afectat Germania începând 
de duminică.

Două femei au fost grav 
rănite de un copac, la Sarre-
bruck, în sud-vestul Germa-
niei, iar una dintre ele se afla 
între viaţă şi moarte, a anun-
ţat poliţia în noaptea de du-
minică spre luni, iar un ado-
lescent în vârstă de 16 ani a 
fost rănit la cap de o creagă 
de copac la Paderborn.

În Suedia, un bărbat a 
murit şi un al doilea este 
dat dispărut, după ce barca 
în care se aflau la pescuit s-a 
răsturnat duminică pe un lac 
din apropiere de Svenljunga, 
o localitate din sud-vestul 

Suediei, din cauza vânturilor 
extrem de puternice, a decla-
rat poliţia. 

În Marea Britanie şi Ir-
landa circa 10.000 de case 
au rămas fără electricitate, în 
timp ce Met Office a aver-
tizat cu privire la riscul de 
inundaţii în Scoţia şi Anglia.

De asemenea, în Fran-
ţa, compania de furnizare 
a energiei electrice, Enedis, 
a precizat că furtuna a lăsat 
fără curent circa 130.000 
de case luni dimineaţa. 
Mai multe trenuri regiona-
le au fost anulate în nordul 
Franţei, iar Meteo France a 
menţinut pentru 32 de de-
partamente alerta portocalie 
pentru vânturi puternice.

În Polonia, peste 55.000 

de gospodării rămăseseră 
fără electricitate luni dimi-
neaţa iar vânturile puternice 
au dus la peste 1.100 de in-
tervenţii ale pompierilor, în 
mare parte pentru a îndepăr-
ta copacii căzuţi.

În Belgia, furtuna a pro-
vocat pagube în toată ţara, 
dar nu au fost raportate vic-
time. În capitala Bruxelles, o 
parte a faţada unei case s-a 
prăbuşit, în timp ce în ora-
şul Huy, din sud-estul ţării, 
o parte a acoperişului unei 
piscine a fost avariat.

În Elveţia, mai multe linii 
de tren, drumuri montane şi 
şcoli au fost închise în condi-
ţiile în care vânturile care în-
soţeau furtuna au atins până 
la 148 de kilometri pe oră.

Sute de zboruri au fost anulate în Germania din 
cauza unei furtuni care a provocat haos în nordul 
Europei, unde zeci de mii de case au rămas fără 
electricitate din cauza vânturilor puternice și cel 

puțin o persoană a murit

A omorât 21 de oameni și a 
făcut selfie-uri după masacru

Poliţiştii au reuşit să-l împuşte 
mortal pe atacatorul din Thailan-
da după mai multe ore de căutări.

Jakraphanth Thomma şi-a atacat mai 
întâi superiorul, iar apoi a deschis focul 
într-o bază militară, la un templu budist 

şi la un centru comercial.
Atacatorul a fost împuşcat 

mortal duminică dimineaţă 
de forţele de securitate, după ce s-a pus 
capăt acestui incident sângeros ce a du-
rat aproape 24 de ore.

Soldatul, care a postat părţi din acest 
incident sângeros pe social media, ar fi 
avut o dispută cu comandantul său pen-
tru bani.

Un soldat thailandez a împușcat mortal 21 persoane,  
sâmbătă, în orașul Nakhon Ratchasima, din nord-estul 

Thailandei. Alte 31 au fost rănite, dintre care  
cel puțin 10 erau în stare foarte gravă
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Mașini electrice 

Dealerul israelian e 
Orion Mobility, o 
unitate a companiei 

Union Motors deţinută de 
George Horesh.

Prima maşină GAC care 
va fi vândută în Israel e un 
cross-over electric GE3 cu o 
autonomie de 309 kilometri 
între alimentări, conform 
standardului şi are un motor 
de 177 CP.

Maşina va fi comercializa-
tă cu un pachet cuprinzător 
de accesorii, inclusiv tapiţerie 
de piele, scaun electric pentru 
şofer, acoperiş electric, roţi de 
18 ţoli, un sistem multime-

dia în limba ebraică, aprinde-
re fără cheie şi multe altele. 
Preţul maşinii e de 139.000 
şekeli.

Compania le oferă pri-
melor 100 clienţi o perioadă 
de încercare de şase luni, la 
sfârşitul căreia ei pot resti-
tui maşina şi primi un cre-
dit pentru cumpărarea unei 
maşini Toyota sau Lexus, 
minus o taxă de consum de 
2.700 şekeli pe lună şi costul 
instalării unei staţii de ali-
mentare la domiciliu.

De asemenea compa-
nia oferă şi serviciu gratuit 
timp de trei ani sau 45.000 

kilometri şi un 
angajament de 
s ch imbare  a 
maşinii la preţul 
second-hand lis-
tat după trei ani 
când clientul 
trece la un mo-
del nou.

Au fost lansate oficial în Israel mașinile electrice 
produse de Grupul chinez GAC

Cardul Rav-Kav înlocuit de aplicații și brățări

Deşi cardul va putea fi folosit în 
continuare, aplicaţiile vor fi cel 
mai probabil mai convenabile, 

potrivit publicaţiei The Marker.
Sistemul actual le permite utilizato-

rilor să-şi încarce cardul Rav-Kav cu o 
valoare stocată sau un contract. Valoa-
rea stocată e folosită drept card de debit 
pe autobuze şi trenuri, la fiecare drum 
preţul unui bilet fiind retras din valoarea 
stocată.

După introducerea noilor aplicaţii 
utilizatorii transportului public vor tre-

bui să deschidă telefonul după urcarea 
într-un autobuz sau tren intercity, vor 
alege forma de transport public în care 
se află, vor scana codul de bare aflat în 
autobuz sau tren. Aplicaţia va oferi apoi 
o confirmare de plată, pe care utilizatorii 
o pot arăta controlorilor dacă li se cere să 
prezinte dovada de plată.

În Israel, mulţi Haredimi nu folosesc 
telefoane inteligente de tip smartphone, 
adică nu vor putea folosi noile aplicaţii. 
Un oficial din Ministerul Transporturi-
lor a declarat pentru site-ul de ştiri „Ha-

redi Bizzness” că vor fi create brăţări pen-
tru cei din comunitatea ultrareligioasă 
care nu folosesc telefoane inteligente. 
De asemenea ministerul dezvoltă soluţii 
pentru a le oferi aceleaşi reduceri ca şi 
utilizatorilor de telefoane smartphone. 

Nu e clar dacă brăţările vor fi gata 
până în aprilie.

Cardul de transport Rav-Kav își va pierde relevanța în luna aprilie pe 
măsură ce noile aplicații le vor permite utilizatorilor transportului 

public să plătească cu telefonul

Scutire de taxe

Cu alte cuvin-
te în 2020 
untul poate 

fi importat în Israel 
fără taxe sau con-
tingente tarifare de 
import. Măsura ce 
prevede acordul ofi-
cial al Ministerului de Finanţe, Moshe Kahlon, a fost 
aprobată de Ministerul Justiţiei. Adjunctul Procurorului 
General, Meir Levin, a declarat că nimic nu împiedică 
emiterea unui ordin administrativ de eliminare a taxelor 
vamale aplicate importurilor de unt în Israel în 2020 în 
timpul unei campanii electorale. 

Rămâne deschisă întrebarea dacă statul le va cere sau 
nu importatorilor să vândă unt importat la preţul fixat 
pentru unt şi să declare că untul importat e un „produs 
similar”. O decizie în această privinţă urmează a fi luată 
de comitetul de reglementare a preţurilor care va fi con-
vocat pentru a decide dacă untul israelian va avea preţuri 
controlate iar untul de import preţuri necontrolate, dacă 
ambele categorii de unt vor avea preţuri controlate sau 
dimpotrivă nici una din categorii. 

În ciuda opozițiilor din partea producătorilor 
de lactate și a specialiștilor în materie de la 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
taxele de import pe unt vor fi anulate prin 

ordin administrativ anul acesta

Moshe KahlonMoshe Kahlon
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Medicamente expirate

Declaraţia alarmantă din par-
tea spitalului Rambam din 
Haifa a fost făcută în urma 

unei ştiri apărute în cotidianul Yedi-
oth Ahronoth care a citat foşti şi ac-
tuali angajaţi ai spitalului în legătură 
cu detalii despre acest caz.

Potrivit unui fragment din anche-
ta derulată de ziar ce va fi publicată 
integral vineri, timp de 1 an şi jumă-
tate în intervalul 2016-2017, labora-
torul citotoxic al spitalului Rambam 

din noua secţie de oncologie a cen-
trului medical păstra medicamente 
după ce acestea expirau, în multe 
cazuri falsificând datele şi numere-
le de serie de pe ambalaje. Medica-
mentele erau apoi transferate per-
sonalului medical şi administrate 
pacienţilor. E imposibil de stabilit 
câţi oameni au primit pastile expi-
rate, cine sunt aceştia şi în ce stare 
se află în prezent. În unele cazuri, 

medicamentele administrate erau 
expirate de câteva luni, s-a precizat 
în ştire.

Angajaţii au mărturisit că medi-
camentele erau ţinute în dezordine, 
unele împotriva regulamentului, iar 
ambalajele care trebuiau distruse 
dispăreau. 

Conducerea Rambam a declarat 
că regretă astfel de cazuri şi doreşte 
să le prezinte scuze pacienţilor şi ru-
delor acestora.

Timp de peste un an pacienților bolnavi de cancer de la cel 
mai mare spital din nordul Israelului le-au fost administrate 

sistematic medicamente de chimioterapie necorespunzătoare, 
după cum a recunoscut centrul medical care și-a cerut scuze

Sistem de protecție anti-rachetă 
pentru Netanyahu

În ultimele zile sistemul 
israelian anti-rachetă 

DIRCM (Direct Infra-Red 
Counter Measure) a fost in-
stalat la bordul avionului, 
semn că instalarea majorităţii 
sistemelor de apărare şi 
protecţie s-a încheiat deja. 

Săptămâna trecută, siste-
mul DIRCM a fost observat 
la bordul avionului oficial al 

preşedintelui francez Emma-
nuel Macron la sosirea aces-
tuia în Israel pentru a par-
ticipa la a 75-a aniversare 
a eliberării lagărului de la 
Auschwitz.

Sistemul dezvoltat de di-
vizia Elbit Systems ISTAR 
integrează fibra laser cu o 
tehnologie de detectare ter-
mică ce generează puternice 

contra semnale ce forţează 
rachetele cu infraroşu pen-
tru a le devia de la ţinte. 
Sistemul detectează lansarea 
rachetei într-o fracţiune de 
secundă şi îndreaptă o rază 
laser spre capul rachetei. 

Patru camere ale sistemu-
lui sunt încastrate într-o tu-
relă de sticlă situată în partea 
de jos a avionului, asigurând 

o acoperire de 360 grade şi 
o capacitate de detectare în 
timp real. 

Raza laser îndreptată spre 
rachetă perturbează capacita-
tea de căutare a acesteia devi-
ind-o de la traseu. 

Noul avion al premieru-
lui, denumit „Aripa lui Sion” 
a efectuat prima încercare în 
zbor în luna noiembrie 2019. 

S-a mai făcut un pas spre recepția operațională a noului avion al 
premierului Benjamin Netanyahu. Avionul Boeing 767 care a fost 

asamblat pe fluxul companiei Israel Aerospace Industries la Aeroportul 
Ben-Gurion, a decolat marți pentru al treilea zbor de încercare

IKEA, un nou 
magazin

Lanţul de decoraţiuni interioare IKEA 
îşi deschide magazinul în Moshav Es-
htaol la nord de Beit Shemesh pe 5 

martie, potrivit anunţului făcut de compa-
nie. Magazinul cu suprafaţa de 25.000 mp 
ce va deservi regiunea Ierusalimului are 400 
angajaţi.

E al şaselea magazin deschis de IKEA în 
Israel după Netanya, Krayoz (Golful Haifa), 
Rishon Lezion, Beer Sheva şi un magazin de 
articole de bucătărie deschis anul trecut în 
portul din Tel Aviv.

Magazinul de decorațiuni interioare 
cu suprafața de 25.000 mp de lângă 
Beit Shemesh va fi al șaselea punct 
de desfacere al companiei suedeze 

în Israel
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Celebrarea Zilei Internaționale a Femeii: 
spectacolul „1919 Misiune Regală la Paris”,  

în Israel
Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în colaborare cu 

Asociaţia femeilor din teatru IF ... / DACĂ ... pentru femei, 
vă invită la o reprezentaţie specială a spectacolului „1919 
Misiune Regală la Paris”, regia: Liana Ceterchi, sub egida 
celebrării Zilei Internaţionale a Femeii şi a Zilei Francofoniei.

Evenimentul va avea loc joi, 5 martie 2020, 
începând cu ora 18:00, la sala Alhambra din 
Tel Aviv (Blvd. Yerushalaiym nr. 39, Yaffo).

1919 Misiune Regală la Paris
Un spectacol de şi cu Liana Ceterchi
Video/sunet: Teodora Toader
Producător: Asociaţia femeilor din teatru IF ... / DACĂ 

... pentru femei
Spectacol după cartea Dianei Mandache „Queen Marie 

of Romania - Later Chapters of my Life/ Regina Maria a 
României - Capitole târzii din viaţa mea”.

Spectacol realizat în parteneriat cu UNITER, Arhivele 
Naţionale ale României şi Muzeul Naţional al Literaturii 
Române.

Confirmarea participării şi rezervarea de locuri:  
info@icrtelaviv.org, 03-6961746

*
„1919 Misiune Regală la Paris” ne dezvăluie activitatea di-

plomatică a Reginei Maria, la Conferinţa de Pace de la Paris, 
si în turneul ei în Anglia. Aşa cum în timpul Marelui Război, 
Regina Maria şi-a dus bătăliile cu sărăcia, tifosul exantematic, 
cu foametea, şi cu inerţia unor miniştrii, pentru a ţine cât mai 
departe „dezastrul final în ciuda crescândului nenoroc”, tot 
aşa la Paris, ajunsă neoficial, îşi pune în mişcare toată energia 
şi „popularitatea imensă pe care şi-o câştigase în timpul răz-
boiului”, pentru a pleda cauza României, pentru respectarea 
promisiunilor făcute României, atunci când a intrat în război, 
de partea Antantei, în 1916. Aceste întâmplări excepţionale 
sunt redate cu mare talent şi imaginaţie de actriţa şi regizoarea 
Liana Ceterchi în acest nou spectacol-biografie. 

Spectacolul face parte dintr-o trilogie produsă de Asociaţia 
femeilor din teatru IF.../ DACĂ... pentru femei, „Triptic Re-
gal”, care include şi spectacolele: „Regina Maria, Regina tu-
turor românilor “, bazat pe Jurnalele de război ale Reginei 
Maria, cuprinzând anii 1916, 1917, 1918, şi „Ileana Prin-
cipesa de România”, bazat pe romanul autobiografic “I Live 
Again/ Trăiesc din nou”, scris de Principesa Ileana, devenită 
Maica Alexandra.

„Liana Ceterchi pare a fi redescoperit, de ceva ani, virtuţile 

expresive şi emoţionale generate prin monologul dramatic. 
Cu personajul real amplasat, fără scăpare, în centrul unicităţii 
sale, cu trăiri acumulate după o logică strict personală, dar 
în minim acord cu realitatea istorică, acest gen de spectacol 
restrânge până la esenţializare orizontala faptelor, aruncându-
se şi sprijinindu-se, parcă fără centura de siguranţă a acro-
batului, într-o coordonată esenţialmente verticală, ce leagă 
(atunci când provocarea atinge împlinirea) vibraţia evocării 
cu profunzimea sensurilor eliberate de aceasta. 

Singur pe o scenă mică şi săracă în elemente de scenogra-
fie, personajului nu-i rămâne decât să convingă şi să învingă 
(dacă deţine mijloacele artistice necesare) în oglindirea sa prin 
părelnicia trecutului şi reflexele întru nimic mai certe sau con-
fortabile ale judecăţii evanescente venită din sufletul eroinei, 
dar şi din prezentul ce confecţionează istoria.” 

(Bogdan Burileanu, agenda.liternet.ro, decembrie 2019)
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Matei GRISARU

Talentul față în față cu impertinența

Talentul este o însuşire 
omenească cu care 
te naşti şi nu pe 

care o înveţi. Există artişti 
dramatici, există cântăreţi 
aparţinând diverselor ge-
nuri muzicale, există şi alţi 
exponenţi ai gradului de 
cultură care caracterizează o 
anumită societate şi toţi, sau 
aproape toţi, indiferent dacă 
îşi consolidează sau nu carie-
ra cu ajutorul unor cursuri de 
specialitate, se bazează în pri-
mul rând pe talentul înnăs-
cut în măsura în care acesta 
există într-adevăr. 

Talentul este folositor 
în primul rând acelora care 
au avut şansa să-l aibe în 
componenţa lor spirituală, 
dar, nu mai puţin, şi acelora 
care au prilejul să beneficie-
ze de satisfacţii tot de natură 

spirituală, satisfacţii oferite 
de către posesorii diverselor 
talente prin mijlocul artei pe 
care o practică şi pe care sunt 
dispuşi să o prezinte acelora 
care sunt avizi sau măcar do-
ritori ai unei hrane spirituale.

Deşi la prima vedere pare 
prozaic sau chiar vulgar 
tendinţa de transformare a 
talentului într-un mijloc de 
existenţă, el este totuşi ne-
cesar continuării existenţei 
fizice a artistului care, consa-
crând artei sale întregul timp 
pe care îl are la dispoziţie, 
nu poate apela la alte surse 
de venit decât acelea pe care 
arta însuşi i le poate furniza. 

Nici chiar în cazul în care 
datorită muncii pe care o de-
pune, ajunge la venituri mai 
substanţiale, artistul nu poa-
te fi condamnat atunci când 

se poartă onest cu obligaţiile 
pe care le are orice cetăţean, 
indiferent de profesiunea sau 
de meseria pe care o practică.

Satisfacţia legitimă a unui 
artist care apare pe scenă în 
faţa unui public mai mult 
sau mai puţin amestecat este 
exprimată nu numai prin 
aplauzele la scenă deschisă 
sau după căderea cortinei, ci 
şi prin onoarea de a fi recu-
noscut de spectatori chiar şi 
în afara sălii de spectacol. Şi 
premiile, ocazionale sau defi-
nite prin data acordării lor pe 
care unii artişti la primesc de 
la diverse instituţii, sunt tot o 
exprimare a talentului com-
binat cu munca perseverentă 
de a onora publicul, de a da 
culoare tendinţelor şi bazelor 
culturale ale societăţii în care 
trăim.

Un avantaj al tinerilor 
artişti care s-a conturat şi a 
luat diverse forme de-a lungul 
timpului a fost relaţia acesto-
ra cu formele de recrutare în 
armată. Nu voi încerca să fac 
o istorie a acestor relaţii dar, 
din simpla aducere aminte, 
îl citez pe fostul Şef de Stat 
Major Rafael Eitan (Raful) 
care a desfiinţat toate sau o 
mare parte a formaţiilor ar-
tistice ale armatei şi în locul 
lor a înfiinţat „Băieţii lui 
Raful” o organizaţie care a 
avut tendinţa să ridice tinerii 
proveniţi din medii sociale cu 
un nivel scăzut de trai. 

Acţiunea lui a fost, cel 
puţin la început, de bun au-
gur dar cu timpul s-a degra-
dat şi, sub o formă sau alta, 
formaţiile artistice şi-au relu-
at locul în cadrul armatei. 

În preajma recrută-
rii, mulţi cântăreţi tineri 
definiţi cu mai multă sau mai 
puţină justificare drept VIP 
(personalităţi importante), 
au avut de ales între pericolul 
pierderii carierei în cazul în 
care s-ar fi înrolat în armată 
sau includerea lor în catego-
ria acelora care se eschivează 
de la armată.

Astăzi, pentru „celebrităţi” 
ca Noa Kiril, armata a creat 
categoria „talente” în care, 
spre stupoarea multora se 
poate spune într-un anumit 
fel că nu talentatul este acela 
care se înrolează în armată, ci 
armata este aceea care se înro-
lează în slujba talentatului...

Centrul de recrutare şi 
repartizare a tinerilor recruţi 
(Vacum) a devenit, în ziua 
în care cântăreaţa Noa Kiril 
a recrutat, un fel de scenă în 
aer liber, ea fiind bineînţeles 
artista principală, „eroina” 
spectacolului. 

În faţa ei, ziarişti de la mai 
multe publicaţii şi canale de 
televiziune erau pregătiţi cu 
aparate de filmat, microfoane 
şi toate ustensilele auxiliare 
ca să „imortalizeze” modul 
în care cântăreaţa menţionată 
a trecut în câteva minute de 
la hainele civile la uniforma 
militară şi invers, sfidând 
cu un zâmbet apropiat de 
impertinenţă tinerii care re-
crutau nu cu ideea de a deve-
ni celebrităţi, ci cu hotărârea 
de a urma drumul pe care îl 
urmează marea majoritate a 
acelora care recrutează, ace-
la de a deveni apărători ai 
ţării şi ai locuitorilor care o 
populează.

VIS NEMERNIC 
de Rodica Grindea

Într-o noapte, pe negândite
moartea m-a bătut pe umăr
cu vorbele: „tot stau şi mă 
gândesc dacă să te iau acum
sau să te mai las
în lumea asta deşănţată
să lingi-prelingi
întreaga cupă a durerii,
cu care nu ştiu când şi ce 
diavoli te-au îmbiat s-o bei 
cu lăcomie până la ultima, 
amara pictătură
a nesăbuinţei tale de copil
ce n-a mai vrut,  
sau n-a putut
să crească-n rând cu toată 

lumea”.
Apoi, a dispărut în 
întuneric, lăsându-mă să 
cred, cu spaimă
c-a fost numai un vis, 
viclean.
După o vreme, 
nemăsurată
şi necântărită, îmi 
hoinăresc privirile
pe-ntinderea 
albastră-cenuşie
a mării care-mi spune 
că nu, că n-a sosit clipa 
Infinitului, ce-ar pune 
capăt plăpândei mele fiinţe.

POEZIE ROMÂNEASCĂ SCRISĂ  
ÎN ȚARA SFÂNTĂ



  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  1818 Joi ,  13 febr uarie  2020Joi ,  13 febr uarie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA COMENTARII 

Arie KUPFERSCHMIDT 

Aspect nou al luptei  
anti-teroriste 

Un barou din 
SUA s-a spe-
cializat în pro-

cese de despăgubiri ale 
victimelor acţiunilor 
teroriste. Investigaţiile 
au dezvăluit participa-
rea activă a băncilor 
din nenumărate ţări la 
transferul de miliarde de dolari către 
aceşti criminali. Colectarea de docu-
mente a durat ani de zile; a fost nevoie 
de traducători din limba arabă, anali-
zatori de sisteme de transfer bancar şi 
camuflarea tranzacţiilor. Şi a devenit 
clar că băncile în cauză erau conştiente 
de participarea lor la terorismul musul-
man mondial. 

Biroul Juridic a acţionat în Parla-
mentul şi Senatul american care au vo-
tat o legislaţie specială pentru a depista 
activitatea de finanţare a terorismului. 
Toate dosarele de despăgubiri au fost 
deschise în numele victimelor şi s-au 
soldat cu sume respectabile care se ri-
dică la sute de mii de dolari. 

Biroul juridic în cauză explică că toa-
te procesele s-au soldat cu „înţelegeri” 
deoarece niciuna dintre băncile din 
aceste ţări nu par a fi interesate să „spele 
rufele murdare” în public. Funcţionarii 
instituţiilor bancare falsificau numele 

şi destinaţia tran-
sferurilor. Pentru ca 
sumele să ajungă în 
buzunarele bande-
lor teroriste, ele co-
lindau prin băncile 
câtorva ţări. 

Nenumărate do-
cumente din multe 

arhive ale organizaţiilor teroriste care 
au fost găsite cu diferite ocazii au dus 
la rezultatele dorite.

Țările către care erau îndreptate 
aceste transferuri sunt: (cum nu?) Ira-
nul, Siria, Sudan, Coreea de Nord, etc. 

Împotriva băncilor arabe s-a deschis 
un dosar penal care cere despăgubiri de 
sute de miliarde de dolari. Băncile care 
deţineau depuneri pentru Iran, în va-
loare de 3 miliarde în numerar, le-au 
transferat baroului de avocatură pentru 
a plăti despăgubiri victimelor. 

Ultimul dosar se referă la ţări din 
Africa în care bande teroriste musul-
mane vindeau în mod public femei mu-
sulmane pentru foloase sexuale, sau le 
împrumutau pe timp indefinit. 

Deputaţii musulmani din Knesset 
n-au amintit cu un singur cuvânt fap-
tele criminale mai sus amintite, pen-
tru un singur motiv: nu pot fi acuzaţi 
evreii! 

Acul 
lui 

BUJENIȚĂ
Rondeluri

RONDELUL CĂŢELULUI
Gândesc la tine biet căţel,
Chiar gâtul de-ţi taie Pavlov,
Tu ne-ai rămas mereu fidel
Şi înţelept ca un ceaslov.
Când vreau să fiu de alt nivel
Sau să-mi revin dintr-un istov,
Gândesc la tine, biet căţel
Chiar gâtul de-ţi taie Pavlov.
Iar de-s minţit ca în alcov,
De şefi, fiindcă le par tembel,
De-i viaţa cam ca un măcel
Şi şuturi iau de-am fundul mov,
Gândesc la tine, biet căţel...

RONDELUL ŢĂRANULUI 
BĂTRÂN

Sapă în grădină tata...
Nepoţii stau cu el ciopor,
Iar eu, şomer, ca şi cumnata
Fumăm alene în pridvor.
Prin lupte, l-a purtat armata
Şi-o rană are la picior,
Sapă în grădină tata
Nepoţii stau cu el ciopor.
Dar ştirile ne spun că, gata,
Bani n-avem pentru popor
Că mult prea mare este gloata
Şi toţi cer milă. Asta vor!
În grădină sapă tata...

RONDELUL DOAMNEI 
AL CĂREI CAVALER S-A 
ÎNTORS DIN CRUCIADĂ

Fierbinte, vorba-ţi răscoleşte, 
Iubirea-mi dragul meu întors, 
Cam prea devreme, căci gândeşte...
De mă găseai cu-alt fus la tors...
Scoate-ţi inelul, mă răneşte
Şi caută ceva mai jos
Răsufletu-ţi mă dogorăşte, 
Iubitul meu, acum întors...!
Simţesc acum că-n tine creşte
Ispita, şi-mi pari tare curios, 
Dorinţa, dragu-mi potoleşte,
Căci, iată, ştii, iubit duios... 
Fierbinte limba-ţi răscoleşte...

Oră fără tine de Gheorghe Tomozei

Oră năruită-n văzduhuri. Oră
lăsând o urmă arsă pe cadrane,
peste nisipul umbrei mele stinsă,
ca luna peste caravane.....

Oră sfâşiată de stele-n cădere,
eşti goală de culori, ciutură spartă,
turn ameţit de ploi, rostogolire de 

lespezi,

pădure moartă!

...Când te întorci, ora se cuibăreşte
în ceasornicul de lemn, ca-ntr-o casă 

de ţară,
lumina se retrage-n petale,
iar stelele se înapoiază, într-o cădere 

spre cer,
lângă steaua polară...

NESTEMATE POETICE 
culese de Ady Covaliu 
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Dr. Paul LEIBOVICI

Spre țărmul din sud

Păsările zboară spre sud iar noi 
mergem pe urmele lor spre 
ţărmul unde a început sezonul 

când curmalele se colorează în roşu, 
semnul începutului coacerii lor. Co-
line cu nisip sunt înşirate de-a lungul 
coastei. Parcele de un verde intensiv 
ne atrag atenţia căci, observându-le 
mai de-aproape, ne dăm seama că 
sunt lanuri cu castraveţi. La orele în-
ceputului zorilor dimineţii, pornesc 
spre bărcile bine legate de pontonul 
de pe malul mării, grupe de pescari. 
După ce-şi drăguiesc bărcile, treptat se 
îndreaptă pe valurile line către zonele 
bine cunoscute – numai de ei, pentru a 
pescui până la miezul nopţii. 

Se pare că liniştea din aceste lo-
curi de basm au o influenţă asupra 
excursioniştilor, fie numai pentru unii 
- la sfârşitul săptămânii. Adâncimile pe 
care le observăm între marmorele de ni-
sip sunt pline cu straturi de verdeaţă. Nu 
prea departe sunt aşezările numeroşilor 
cetăţeni care şi-au clădit o nouă viaţă, de-
venind agricultori ai Israelului. O parte 
aparţin de mişcările religioase, altă parte 
de mişcarea sionistă-muncitorească. Cu 
toţi sunt agricultori. 

În zilele acestei primăveri neobişnuite, 
când baloanele incendiare zboară 
ameninţătoare, turiştii se întreabă: voi 
agricultorilor, cum de ieşiţi spre ogoa-
rele vieţii? Sunt moşavuri cu agricultori 
care din zorii zile muncesc în interiorul 

unor imense corturi „SERE”, adesea lu-
minate. Pe uliţele pietruite, din când în 
când se poate citi câte o firmă pe care 
stă scris „SATUL de Vacanţă” sau spre 
„MIDRAŞA” (Scoală de studiu) sau 
„Cămin cultural”. Tot aceşti lucrători 
harnici ai pământului, aceşti agricultori 
au avut iniţiativa de a atrage populaţia 
din centrul ţării pentru a-şi petrece sfâr-
şitul de săptămână aici în bătaia soarelui, 
în mireasma plăcută a livezilor. Desigur 
că şoselele nu prea sunt pavate, dar pie-
tre dreptunghiulare îngropate în nisip, 
uşurează vizitatorilor străbaterea a zeci 
de kilometri printre îngrijitele lanuri 
agricole. Tot aşa, umblând, am auzit 
sunete prelungi, care-mi păreau cunos-
cute de altundeva... La vreo sută de metri 
se deschidea un drum spre o „creştere 
de cai de rasă”. O curte înconjurată de 
gard din nuiele, două porţi ferecate şi o 
firmă-nu prea mare „Menajerie”. Ne-au 

întâmpinat şi privirea celui care 
făcea ordine prin împrejurime. 
„La ora ...porţile se vor deschide şi 
vom prezenta o dresură! Minuta-
rele ceasului ne-au dat răspunsul: 
aveţi încă vreme de plimbare! 

În apropiere era un restaurant 
la care am servit o gustare. Eram la 
numai 45 km. la sud de Aschelon. 
Dunele de nisip duceau spre mare. 

Cine poate crede că dunele de 
nisip vin aici din munţii Etiopiei? 
Din munţi, firicelele de nisip se 

rostogolesc spre mare pe întinsul ape-
lor Nilului. Din mare apoi, poposesc pe 
malurile ţării noastre şi apoi spre estul 
ţării. Iată-le pe malurile sudice printre 
palmieri şi uneori se opresc pe trupurile 
svelte ale pescarilor. Pe drumul din Ne-
ghevul apusean care trece pe la kibuţul 
Iad-Mordehai spre sud şi spre est care se 
îndreaptă către Kerem Şalom, se găseşte 
un alt kibuţ care, în urmă cu ani i-au pus 
temeliile tinerii din Şomer-haţair. Desi-
gur, cei interesaţi de această excepţională 
excursie pot ajunge din centrul ţării, 
scurtând drumul. 

Călătorim pe o şosea care pe ambele 
părţi ne însoţesc arborii de EŞEL (Tama-
risc), îndreptându-ne spre Guş-Katif, pe 
unde era graniţa –până în iunie 1967. 
Drumurile la un moment dat se pot 
separa: unul e cel pavat care duce spre 
Rafiah. 

Dar există şi alte posibilităţi care sunt 
la fel de atractive. Deoparte şi cealaltă a 
şoselei privirea ne e cucerită de livezi-
le întinse cu legumele sezonului iar pe 
parcurs lanuri de flori multicolore care 
încântă privirea. 

Roiul vehiculelor e nesfârşit în we-
ekend. Cine se scoală mai dimineaţă...
departe ajunge... Privirea ne este atrasă 
şi de bărcile pescarilor care la ora sosirii 
turiştilor se află departe... de-abia le dis-
tingem siluetele cu privirea.

PORNIȚI la DRUM! Privirea vă va 
încânta... şi sufletul se va împrospăta!

Râul vieții 
de Raul Ancel

Pe râul calm şi lin, 
Trec printre dealuri,
Flori albe şi crengi de măslin,
Rotindu-se în valuri.

Dar apa duce lin în jos
Fără măcar să-i pese

Şi murdării cu greu miros,
Deh.. viaţa nu-i pe alese!

Şi într-un târziu, de neamânat
Se vor vărsa în mare...
Frumos, urât, murdar, curat.
Şi totul va dispare!

POEZIE ROMÂNEASCĂ SCRISĂ ÎN ȚARA SFÂNTĂ
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Diversitatea 
hotelurilor 

Hote l ier i i  i s rae l ieni 
anunţă că în ultimul 

timp s-au făcut schimbări 
majore pentru a găzdui un 
număr record de turişti.

Sectorul turistic israelian 
a înregistrat o creştere fără 
precedent în ultimii ani. 
Sunt construite tot mai mul-
te hoteluri, unele în locuri 
neaşteptate. Există hoteluri 
lângă Sde Boker, în Maaleh 
Shaharut, în Arava, în Shavei 

Tzion şi chiar în aeroport.
În Tel Aviv, plaja nu mai 

este singura locaţie pentru 
hotelurile care pătrund în 
cartiere rezidenţiale şi clădiri 
de birouri.

Leon Avigad, un om de 
afaceri care a fondat lanţul 
hotelier Brown în urmă cu 
zece ani, spune: „Fiecare ho-
tel are o poveste şi un con-
cept diferit.” Avigad descrie 
schimbările substanţiale care 
au loc acum în planificarea 
hotelurilor urbane din Tel 
Aviv şi din alte oraşe mari. 
„În ultimii ani, am observat 
două tendinţe importante. 
Una este creşterea preţurilor 
imobiliare, ceea ce a făcut 
necesar să ne gândim mult 
mai eficient la fiecare metru 
pătrat. Nu există niciun me-
tru pătrat care să se risipeas-
că. De exemplu, nu facem un 
lobby pentru că trebuie să ai 

un lobby. Această gândire s-a 
schimbat puţin.

A doua tendinţă este adă-
ugarea de conţinut. Nu mai 
facem doar o cameră pentru 
a vă odihni. De exemplu, am 
pus la punct diverse spaţii co-
merciale în care vindem arti-
cole de toaletă sau suveniruri. 
Facem spaţii de lucru comu-
ne sau dedicăm spaţiu pentru 
artă. Depinde de spaţiu”.

Răsaduri de curmal 
cultivate din semințe 

de acum 
2.000 ani

Cercetătorii 
israelieni au 

dezvăluit luni 
că au cultivat 
cu succes plante 
de curmal dis-
părute. Ei au 
plantat seminţe 
antice găsite pe 

şantierele arheologice din 
Deşertul Iudeei.

Zeci de seminţe au fost 
adunate din colecţiile arhe-
ologice din zona aridă de la 
Marea Moartă, incluzând 
fortăreaţa de pe dealul Masa-
da construită de regele Herod 
cel Mare în secolul I î.e.n. şi 
situl antic Qumran, vestit 
pentru descoperirea manus-
criselor de la Marea Moartă 
din anii 1940.

Şase răsaduri au crescut 
din 32 seminţe, plantele fi-
ind denumite Adam, Jonah, 

Uriel, Boaz, Ju-
dith şi Hannah. 
„Germinarea 
s e m i n ţ e l o r 
de  Phoen ix 
d a c t y l i f e r a , 
vechi de 2000 
a n i ,  d e  p e 
şantierele ar-
heologice din 
deşertul Iude-
ei, oferă o şansă unică de stu-
diere a curmalilor descrişi în 
antichitate pentru calitatea, 
mărimea şi proprietăţile me-
dicinale ale fructelor lor, dar 
pierdute de câteva secole,” au 
scris oamenii de ştiinţă într-o 
lucrare publicată în prestigi-
oasa revistă Science Advances.

Datarea cu carbon radio-
activ a arătat că seminţele fo-
losite în proiect provin din-
tr-o perioadă care s-a întins 
din secolul IV î.e.n. şi până 
în secolul II e.n. Alte analize 
au arătat că seminţele provin 
din diverse regiuni estice care 
se întind până pe teritoriul 
actual al Irakului. E posibil 
ca ariditatea din regiunea de 
la Marea Moartă să fi ajutat 
seminţele să supravieţuiască 
timp de două milenii fără a-şi 
pierde capacitatea de a creşte.

Noi rute europene 
lansate de Sun D’Or

Sucursala Sun D’Or a ope-
ratorului aerian El Al Is-

rael lansează noi rute de la 
Tel Aviv spre Paphos - Cipru 

(3 zboruri săp-
tămânale înce-
pând de la sfâr-
şitul lunii iunie), 
Cluj - România 
(2 zboruri/săp-
tămână) şi Ve-
rona, Italia (un 
zbor/săptămână 
începând din iu-

lie). Sun D’Or va efectua cur-
se periodice spre 14 destinaţii 
în primăvara şi vara acestui 
an, pe lângă cursele charter 
pentru turiştii ce achiziţio-
nează pachete, ca de exemplu 
curse spre Grecia, Zanzibar 
şi Insulele Seychelles. Cur-
sele charter vor fi vândute 
în principale la pachet, nu 
prin Sun D’Or. Aceste cur-
se vor fi adăugate în orarul 
zborurilor de vară (perioada 
mai-octombrie).

Totodată, Sun D’Or mă-
reşte frecvenţa curselor sale 
aeriene spre destinaţiile exis-
tente, inclusiv Napoli - Italia 
(4 curse/săptămână), Odessa 
- Ucraina (5), Thessaloniki - 
Grecia (4), Tbilisi - Georgia 
(2), Cracovia - Polonia (3), 
Zagreb - Croaţia (3), Salzburg 
- Austria şi Catania, din insu-
la italiană Sicilia (câte 2 curse 
săptămânale fiecare).

Alte destinaţii din orarul 
de vară sunt Malaga - Spa-
nia, Dubrovnik – Croaţia şi 
Ljubljana – Slovenia. Pe unele 
din aceste rute, Sun D’Or va 
avea concurenţă, de exemplu 
Ryanair ce efectuează zbo-
ruri din Tel Aviv spre Paphos 
şi Wizz Air cu zboruri de la 
Tel Aviv spre Cluj. Operato-
rul low-cost Neos Air efectu-
ează zboruri low-cost de la 
Aeroportul Ben Gurion spre 
Verona.

Numărul pasagerilor Sun 
D’Or nu e raportat separat 
de cel al operatorului El Al. 
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Sun D’Or foloseşte avioane 
în leasing pentru o parte din 
zboruri (leasing ce include 
angajarea unor echipaje de 
zbor şi a unui manager ser-
vice El Al).

Recent Israir Airlines şi 
Tourism Ltd. au anunţat că 
la vară vor introduce curse 
spre noi destinaţii: Erevan – 
Armenia, Palma de Mallorca 
– Spania şi Riga – Letonia.

Cel mai inteligent 
puști din lume vrea la 

studii în Israel

Laurent Simons (9 ani) din 
Belgia a contactat amba-

sada israeliană din Bruxelles, 
spunând că vrea să exploreze 
opţiunile de studii avansate în 
Israel. Laurent e interesat în 
special de biotehnologie, me-
dicină şi bioinginerie şi speră 
să studieze aceste materii în 
tandem pentru a-şi putea re-
aliza visul de a proiecta pro-
teze de organe atunci când va 
fi mare.

La începutul săptămânii 
trecute, părinţii lui s-au în-
tâlnit cu ambasadorul Emma-
nuel Nahshon. Ei au spus că 
au auzit lucruri bune despre 
studiile universitare din Israel 
şi cred că fiul lor s-ar putea 
dezvolta profesional în mijlo-
cul unei comunităţi potrivite 
pentru un băiat de 10 ani.

Însuşi Laurent şi-a expri-
mat interesul de a studia di-
verse domenii ştiinţifice, dar 

ar vrea mai întâi să stăpâneas-
că limba ebraică.

Nahshon a spus familiei 
Simons că va transmite dole-
anţa sa universităţilor din Is-
rael. „E o sursă de mândrie că 
acest copil a ales studiile din 
Israel” a spus Nashon. „Asta 
arată nu doar că e un geniu, ci 
şi că e foarte inteligent.”

Deşi nu au vizitat nicio-
dată Israelul, părinţii lui La-
urent au auzit de frumuseţea 
şi industria high-tech avansa-
tă de aici, declarându-se în-
cântaţi de ideea de a veni în 
vizită. Laurent a studiat elec-
trotehnica la Universitatea de 
Tehnologie Eindhoven şi in-
tenţionează să treacă direct la 
un program de doctorat.

Nivelul Kinneretului

Kinneretul, cel mai mare 
rezervor de apă dulce din 

Israel, continuă să crească, 
datorită precipitaţiilor recen-
te şi se apropie de capacitatea 
maximă, existând posibili-
tatea primei degajări de apă 
din Kinneret în aproape 30 
de ani.

Până luni dimineaţa, 
Kinneretul se ridicase la 
210,4 metri sub nivelul mării, 
lăsând doar 124 centimetri 
până la linia roşie superioară 
a Kinneretului, care marchea-
ză nivelul maxim al lacului.

D a c ă  K i n n e r e t u l 
depăşeşte linia roşie superi-
oară, autorităţile vor deschi-

de porţile de 
inundaţie a la-
cului, eliberând 
apă în râul Ior-
dan, care ajun-
ge în cele din 
urmă la Marea 
Moartă. Porţile 
nu au mai fost 
deschise din 

1992.
La nord de Kinneret, cen-

trul de turism şi ski de pe 
Muntele Hermon a fost des-
chis pentru vizitatori luni. Pe 
munte există un strat subţire 
de zăpadă.

În acest weekend, vremea 
se încălzeşte în toată ţara.

Transport public 
ineficient

Preţul integral al unei 
dep lasăr i 

locale cu auto-
buzul în Ieru-
salim şi Israel e 
de 5,90 şekeli, 
dar majorita-
tea pasagerilor 
nu- l  achită . 
Unii beneficia-
ză de reduceri 
(cum ar fi co-
piii şi vârstnicii, care plătesc 
jumătate de preţ), alţii îşi în-
carcă cu bani cardul Rav-Kav 
(preţul biletului scăzând în 
acest caz la 4,72 şekeli), cum-
pără un card lunar (al cărui 
preţ de bază e de 213 şekeli 
pe lună) sau folosesc un alt 
aranjament de plată.

În Israel, preţul unei sin-
gure călătorii e ceva mai mic 
decât preţul unui litru de 
combustibil, iar cu preţul 
complet al unei călătorii se 
pot cumpăra circa 0,92 litri 
de benzină. În alte oraşe din 
lume, raportul preţ-litru de 
benzină e mai mare. 

În Londra, cu banii unei 

că lă tor i i  de 
tranzit  prin 
oraş  se  pot 
cumpăra circa 
1,2 litri, în Pa-
ris aproximativ 
1,3, în Berlin 
circa 2,1, iar în 
New York 3,8 
litri de benzină. 

Prin urmare, populaţia e 
mai motivată să folosească 
mijloacele de transport în co-
mun decât maşinile proprie-
tate personală, cel puţin sub 
aspectul costului carburantu-
lui care, în Israel, e mai mare 
decât în oraşele menţionate. 
Serviciul superior de tranzit 
dar şi evitarea costurilor su-
plimentare de deplasare cu 
maşina personală şi a proble-
melor legate de ambuteiaje şi 

locurile de parcare îi deter-
mină pe mulţi din locuitorii 
acestor oraşe să folosească 
transportul în comun.

Aranjamentele de plată 
folosite în Ierusalimul de 
Est, unde locuieşte 38% din 
populaţia Ierusalimului nu 
includ un bilet de transfer 
care să permită continua-
rea călătoriei până în vestul 
oraşului. Din acest motiv, cei 
ce se deplasează din este spre 
vest sunt nevoiţi să plătească 
de două ori. Evident, în aceste 
condiţii, balanţa se înclină în 
partea opusă, preţul călătoriei 
exprimat în procente din sala-
riu fiind aproape dublu.
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STOPSTOPSTOP
Un rabin ultra-ortodox 

pus deja sub acuzare pen-
tru infracţiuni sexuale a fost 
arestat duminică dimineaţa 
pentru presupuse infracţiuni 
financiare. Rabinul Eliezer 
Berland (82 ani) a fost ares-
tat în zorii zilei alături de alţi 
cinci supecţi – inclusiv soţia 
sa – în urma raziilor efectuate 
de ofiţerii Poliţiei Israeliene la 
domiciliile a şase suspecţi din 
Ierusalim.

Suspecţii au fost arestaţi 
sub bănuiala de primire fra-
uduloasă de bani şi evaziune 
fiscală în legătură cu câteva 
sute de milioane de şekeli. 
Zeci de susţinători ai lui Ber-
land au protestat în timpul 
operaţiunii de arest în care 
doi ofiţeri de poliţie au fost 
răniţi uşor de pietrele arun-
cate. Mulţimea a fost împrăş-
tiată de ofiţeri cu grenade 
paralizante.

Poliţia a declarat că arestă-
rile au fost punctul culminant 
al anchetei sub acoperire de-
rulată timp de câteva luni pe 
marginea suspecţilor bănuiţi 
de infracţiuni penale, încasare 
frauduloasă de bani şi grave 
abateri fiscale timp de mai 
mulţi ani.

În cadrul cercetărilor, an-
chetatorii au reuşit să desci-
freze o organizaţie strict ierar-
hică în care se crede că fiecare 
suspect a avut un rol bine 
definit. Toţi cei arestaţi sunt 

bănuiţi că se aflau sub tutela 
rabinului Berland, condam-
nat deja pentru infracţiuni 
sexuale şi care a ispăşit deja o 
pedeapsă cu închisoarea timp 
de 10 luni pentru abuzarea 
acolitelor sale.

Poliţia a declarat că a fost 
o anchetă complexă în care 
se crede că suspecţii au fo-
losit zeci de conturi bancare 
pentru derularea operaţiilor. 
Poliţia a declarat că „intenţio-
nează să se folosească de toate 

mijloacele dispo-
nibile pentru a 
descoperi identi-
tăţile făptaşilor şi 
pentru a-i aduce 
în faţa instanţei 
pentru faptele 
lor. Îi îndemnăm 
pe toţi ce simt că 
au fost victima 
unui act similar 
sau a oricăruia 

dintre suspecţi, să contacteze 
poliţia cât mai repede pentru 
a depune mărturie.”

STOPSTOPSTOP
Un medic urolog din Aus-

tria a fost acuzat săptămâna 
aceasta că ar fi abuzat sexual 
109 băieţi în decurs de aproa-
pe 20 de ani.

Patruzeci dintre presupu-
sele victime aveau vârste sub 
14 ani. Toate victimele erau 
pacienţi ai medicului de 57 
de ani.

Actele de pedofilie ale me-
dicului sunt asociate cu o tul-
burare psihică gravă, conform 

raportului întoc-
mit de un expert 
pentru acuzare, 
care a solicitat ca 
inculpatul să fie 
închis într-o în-
chisoare pentru 
persoane cu tul-
burări mintale.

A c u z a ţ i i l e 
includ abuzuri 
sexuale grave, 
instigarea altor 
persoane la crearea de porno-
grafie infantilă şi distribuirea 
de canabis minorilor.

Parchetul a indicat anteri-
or că medicul i-a determinat 
pe pacienţii săi tineri să crea-
dă că abuzul era normal în 
cadrul examinărilor medicale.

În plus, el a oferit mici ca-
douri în bani şi le-a prezentat 
unora dintre băieţi filme por-
nografice la domiciliul său, 
unde au avut loc unele dintre 
actele de abuz, în plus pe lân-
gă cele petrecute în cabinet 
său. Presupusele fărădelegi au 
debutat în 2000 şi au durat 
până în ianuarie anul trecut. 
Cazul a ieşit la iveală după ce 
o mamă a acuzat medicul că a 
început să-i abuzeze fiul când 
acesta avea vârsta de 13 ani.

STOPSTOPSTOP
Premierul britanic Boris 

Johnson a cerut personalului 
său să studieze posibilitatea 
construirii unui pod între 
Irlanda de Nord şi Marea 
Britanie.

Ideea nu este nouă, dar a 
fost readusă în dis-
cuţie sub condu-
cerea lui Johnson. 
În Ulster, proiec-
tul este susţinut 
de unii politicieni 
pro-britanici, care 
consideră că un 
pod ar întări legă-
turile cu provin-

cia, slăbite după Brexit. Chiar 
liderul Partidului Democratic 
Unionist (DUP), Ian Paisley, 
i-a cerut în decembrie anul 
trecut premierului să con-
struiască un „Boris Bridge” 
(Pod Boris) între Irlanda de 
Nord şi Scoţia, iar Johnson a 
răspuns atunci că ideea este 
„interesantă”.

Există şi îndoieli privind 
fezabilitatea proiectului; 
adâncimea mării şi forţa vân-
tului la care ar urma să fie ex-
pus podul prezintă dificultăţi, 
iar distanţa minimă între in-
sule este de 19 kilometri. Po-
trivit unor experţi, podul ar 
trebui să fie chiar mai lung. 
De asemenea, în zona respec-
tivă au fost aruncate în mare 
cantităţi mari de muniţie în 
timpul celui de Al Doilea 
Război Mondial.

Partidul Unionist din 
Ulster, deşi apără legături-
le dintre Irlanda de Nord şi 
Marea Britanie, consideră că 
proiectul podului este „fante-
zist” şi subliniază că este ne-
voie mai degrabă de finanţare 
pentru multe drumuri, şcoli 
şi spitale.

Există şi un antecedent ne-
fericit al lui Johnson în legă-
tură cu un pod: când era pri-
mar al Londrei, politicianul a 
lansat ideea unui „pod-grădi-
nă” peste Tamisa; proiectul a 
fost abandonat după ce s-au 
făcut cheltuieli de 53,5 mili-
oane de lire sterline.
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Hedi S. SIMON

Evrei - mari politicieni

Evreii au contribuit la cultura lu-
mii, la evoluţia omenirii spre cele 
mai înalte piscuri în toate dome-

niile şi în toate timpurile; ei au fost loiali 
ţărilor care i-au adoptat, au pus în slujba 
acestora toate cunoştinţele, imaginaţia 
lor creatoare, talentul şi deseori banii 
pentru prosperitatea acelor locuri. Une-
ori asemenea merite au fost dispreţuite 
de către cetăţenii autohtoni, conside-
rând că evreii sunt doar nişte străini. În 
ţările civilizate însă, evreii au fost totuşi 
apreciaţi de către elita locală, de către 
persoane raţionale şi obiective, primin-
du-i pe evrei ca pe nişte locuitori egali 
în drepturi, oferindu-li-se funcţii înalte 
şi un tratament onorabil.

Tocmai acest aspect îl tratează dl. 
Shaul Leizer în cartea sa, a doua cu te-
matica legată de evrei merituoşi pentru 
progresul omenirii, însă de data aceasta 
autorul se referă numai la personalităţi 
în domeniul politic.

Mă voi referi în continuare la marii 
politicieni evrei prezentaţi în acest al doi-
lea volum, pe care autorul îl dedică me-
ritelor unor mari personalităţi politice 
născute în sânul comunităţilor evreieşti 
de pretutindeni. Fără a repovesti cartea, 
voi trece totuşi în revistă multe nume cu-
noscute sau mai puţin cunoscute care au 
avut o influenţă deosebită asupra eveni-
mentelor istoriei. Începem cu o perioa-
dă mai îndepărtată, sec. XVI-XVII, când 
în Europa centrală s-au răspândit evreii 
izgoniţi din Spania – Portugalia, în cău-
tarea unui adăpost unde să-şi organizeze 
o viaţă nouă, fără a fi urmăriţi de braţul 
lung al Închiziţiei. Ei bine, aceşti evrei 
au fost ajutaţi în căutările şi peregrinările 
lor de către Dona Gracia Nasi, o doam-
nă din înalta societate de evrei bogaţi, 
cu influenţă în multe ţări europene prin 
multele afaceri pe care le conducea. Ea 
s-a dedicat total acestui scop nobil de a 
salva cât mai mulţi evrei spanioli, ceea ce 
a şi reuşit, lăsând amintirea faptelor sale 
caritabile pentru toate timpurile.

Despre Beniamin Disraeli, se pot 
spune foarte multe, eu personal am 
citit cândva o întreagă carte biografică 
despre acest mare om de stat. Disraeli, 
născut în Anglia, dar provenind dintr-o 
familie de evrei expulzaţi din Spania, a 
fost un om studiat, scriitor şi politician 
talentat. În 1837 el a devenit membru 
în Parlament, Cancelar şi prin meritele 
sale a primit numirea de Prim Ministru, 
singurul evreu cu o asemenea funcţie. 
Disraeli a fost un foarte bun sfătuitor al 
Reginei, datorită lui Anglia a devenit un 
imperiu colonial, şi-a consolidat poziţiile 
în India, a obţinut dreptul majoritar de 
navigare pe Canalul Suez, având grijă 
totodată ca populaţia să capete drep-
turi, îmbunătăţind condiţiile de muncă 
şi asistenţa medicală. S-a îngrijit şi de 
progresul în educaţie, fiind convins că 
„de educaţia unui popor depinde soarta 
întregii ţări”.

Un alt evreu de seamă, activist pe 
tărâm obştesc, filantrop şi lider al 
populaţiei evreieşti din Marea Britanie a 
fost Moses Montefiore. El a donat sume 
uriaşe evreilor din Turcia pentru promo-
varea afacerilor şi dezvoltarea economi-
că, educaţie şi sănătate. Între 1866-67, 
Montefiore a vizitat România, unde a 
intervenit pentru acordarea cetăţeniei 
populaţiei evreieşti. Desigur, el a vizitat 
şi Țara Sfântă; aici el a construit o Sina-
gogă aşchenază în centrul Ierusalimu-
lui, a instalat o tipografie, a pus bazele 
construirii unei şcoli profesionale pentru 
fete. Totodată s-a implicat în apărarea 
evreilor persecutaţi din lume.

În amintirea meritelor sale, multe 
străzi din oraşele israeliene actuale poar-
tă numele „Moses Montefiore”. După 
cum spuneam de la început nu ne putem 
opri cu amănunte asupra tuturor evrei-
lor merituoşi din toate timpurile, erau 
foarte mulţi: Roza Luxemburg, o mili-
tantă comunistă, luptătoare împotriva 
războaielor, dar şi pentru emanciparea 
femeilor; Victor Adler, medic neurolog, 

jurnalist, fondator al Partidului Social 
Democrat din Austria; -Walter Rathe-
nau, om de stat, Ministru de externe în 
timpul Republicii Weimar; Maxim Lit-
vinov, un mare politician evreu sovietic, 
a avut un rol însemnat în formularea 
Pactului de pace între Uniunea Sovietică 
şi statele europene, numit „Protocol Lit-
vinov” el personal fiind atunci Ministrul 
de Externe al U.R.S.S pentru probleme 
de securitate colectivă.

Lev Davidovici Troţki, un mare te-
oretician al comunismului, conducător 
simpatizat de populaţia care se aştepta 
ca el să-l urmeze pe Lenin la conducere.
Dar această funcţie şi-o dorea şi Stalin, 
aşadar Troţki a fost exilat şi în final ucis 
în Mexic de către un trimis al lui Stalin.
Uneori istoria este nedreaptă cu oame-
nii mari, dar nu orice poveste se termină 
frumos. Viaţa lui Troţki a avut un final 
tragic, ca şi al întregii sale familii.

În final, dar nu în ultimul rând, ci pe 
un loc foarte important se vorbeşte în 
carte despre câteva personalităţi-evrei, 
care au avut o deosebită importanţă în 
politica mondială, chiar dacă în perioa-
de de timp diferite: Ana Pauker, perso-
nalitate interesantă şi contradictorie; 
Leon Blum, de trei ori Prim ministru în 
Franţa interbelică, apoi supravieţuitor al 
unui lagăr de concentrare nazist; şi în fi-
nal, cel mai mare şi cel mai genial dintre 
politicienii evrei, de care şi până astăzi 
ascultă şi este respectat în lumea întrea-
gă, Henri Kissinger, cel din vârful pira-
midei ierarhice în înţelepciunea politică, 
economică şi diplomatică. Personalitatea 
acestui domn fără vârstă, prezent peste 
tot unde este nevoie de un sfat inteli-
gent, mediator între duşmani şi prieten 
cu iubitorii de pace. Astfel de oameni 
trebuie să trăiască o veşnicie!

Iată pe scurt, câte poate să cuprindă 
un volum de numai 110 pagini. Iată care 
a fost meritul autorului, dl. Saul Leizer, 
care ne-a făcut o prezentare a multor 
personalităţi de evrei care au cucerit lu-
mea. Şi încă o vorbă bună despre autor: 
el este singurul scriitor în Asociaţia noas-
tră care scrie în limba idiş, Saul Leizer 
păstrează acel „Mame lushen” ca să nu-l 
uităm niciodată!



xvcbzfhgkshgkscaneasca

  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  2424 Joi ,  13 febr uarie  2020Joi ,  13 febr uarie  2020

GAZETA LITERATURĂ

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

O vioară în simfonia inimilor

Elegantă şi generoasă, 
buna mea prietenă, 
scriitoarea Hedi Si-

mon mi-a făcut şi anul acesta 
un cadou de nepreţuit: cel 
mai recent volum al său, ro-
manul Vioara întâi (ed. Ha-
sefer 2019). Această nouă 
carte este, precum multe din 
cele scrise de doamna Hedi 
Simon una din acelea care se 
lecturează cam cu sufletul la 
gură, cu regretul că parcă le-ai 
parcurs prea repede, dar şi cu 
dorinţa de a mai relua lectu-
ra, sau măcar acele pasaje care 
au o uimitoare forţă de a reda 
sentimente şi trăiri într-un fel 
comune, dar de fiecare dată 
unice într-o viaţă.

Scrierea începe cu o mi-
nunată descriere a iernii unui 
mare oraş din estul Rusiei, 
unul dintre acelea unde iarna 
este anotimpul predominant, 
dar care acum străluceşte nu 
numai datorită acelor de 
gheaţă din atmosferă ci, mult 
mai mult, datorită unei iubiri 
dintre doi tineri, nişte tineri 
aşa cum toţi ne-am dori să fie 
copiii noştri. Frumoşi, inteli-
genţi, harnici şi talentaţi, cu 
suflete curate şi idealuri nobi-
le aşa cum numai la tinereţe 
poţi să ai.

Evident, această iubire va 
fi temeiul unei căsnicii care 
debutează cu o nuntă în care 
gerul siberian este învins de 
căldura sufletelor care parti-
cipă la eveniment: colegi, pri-
eteni şi coreligionari conduşi 
de un rabin care pare a-şi fi 
luat rolul de părinte, deoarece 
cei doi tineri sunt singuri pe 
asprul drum al vieţii din mo-
tive pe care autoarea ni le va 

desluşi pe parcurs. Viaţa 
îşi derulează mersul ei, 
se nasc şi doi băieţi, apar 
probleme cu serviciul, 
dar dincolo de toate în-
cercările prin care trece 
familia, unele absolut 
fireşti, dăinuie umbra 
unor întâmplări de de-
mult, o umbră cu miste-
rul, dar şi cu traumele ei. 

Romanul acesta atipic 
este detectivistic, dar fără 
detectivi, psihologic însă 
fără psihiatri sau psiho-
logi, un roman misterios 
cam în toată structura sa 
şi desigur un roman de 
iubire din care însă nu 
lipsesc protagoniştii. 
Vom afla despre o femeie 
care a făcut tot ce a cre-
zut că se poate face pentru a 
reuşi în viaţă, o viaţă pornită 
sub cele mai nefaste auspicii, 
dar care ne va face să aflăm şi 
preţul cumplit ce a fost plă-
tit pentru compromisurile 
care, într-o vreme, au părut 
rezonabile.

Absolut fascinantă, poves-
tea unui fel de înger, o altă 
femeie de o desăvârşită dis-
creţie, Ania, cea care intervi-
ne din când în când în acţiu-
ne, doar pentru a ne arăta că 
există şi veghetori al căror rol 
poate nu-l înţelegem nicioda-
tă pe deplin. Sau oameni de o 
emoţionantă dăruire precum 
doctorul chirurg Vladimir 
Kogan, o apariţie episodică, 
omul ce pare a fi avut îndato-
rirea mesianică de a salva via-
ţa eroinei principale şi apoi să 
se retragă şi el la îngerii dintre 
care plecase cu ani în urmă.

Şi cred că este foarte im-

portant să nu ne lăsăm induşi 
în eroare de construcţiile ro-
maneşti moderne unde ur-
mărirea jocului personajelor 
principale rezolvă întreaga in-
trigă pentru că Hedi Simon 
este o scriitoare cu mare expe-
rienţă şi ştie să dea importan-
ţă celor aşa-zis secundare, ele 
fiind de fapt, metaforic vor-
bind, nisipul care înseamnă 
plajă. Un astfel de personaj, 
uşor de ignorat, dar incalifi-
cabil din punct de vedere al 
lectorului, este o vioară. Un 
„personaj” esenţial care coa-
gulează în jurul său destinele 
unor generaţii.

În mod normal, eveni-
mentele desfăşurate pe par-
cursul vremii şi al vremurilor 
în jurul acestei familii rămasă 
unită numai prin iubire, chiar 
şi atunci când răul în forme-
le sale acela mai distructive 
pare a fi triumfător, este un 
fel de basm. Şi totuşi atât de 

posibil în realitate încât 
uneori, pe timpul lec-
turii, avem tentaţia de 
a ne opri respiraţia din 
dorinţa de a nu tulbura 
mersul lucrurilor…

Grelele încercări 
prin care trece aceas-
tă admirabilă familie, 
ajutată totuşi de prie-
teni cu inimi calde, vor 
fi recompensate atunci 
când se vor reuni în 
ţara unde vor sosi şi 
care le va oferi nu nu-
mai libertatea fizică ci 
şi, mult mai important, 
libertatea spirituală. Iar 
recompensele pentru 
suferinţele lor vor apă-
rea în cele mai surprin-
zătoare feluri. Pentru 

că, nu-i aşa, cine poate da o 
definiţie a fericirii, a împli-
nirii sau a liniştii sufleteşti? 
Poate doar vioara care, mar-
tor tăcut, dar atât de grăitor, 
va fi şi ea prezentă la actul 
final atunci când tumultul 
vieţii îşi găseşte liniştea în 
marele vad al celor adunaţi 
sub semnul iubirii. 

Sper să nu fi povestit mai 
mult decât mi-am dorit acest 
fascinant roman, fiindcă nu-
mai lectura sa completă şi di-
rectă îi poate dezvălui farme-
cul său profund, iar la sfârşit 
orice cititor să poată înţelege 
cum această ispititoare lec-
tură îi va da mult de gândit 
la misterele unei vieţi, oricât 
de obişnuită ar părea ea. Sau 
poate să aştepte ca Hedi Si-
mon să editeze o altă carte la 
fel de frumoasă. 

Eu  unul ,  am toată 
încrederea!
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Theodor TOIVI

Operațiunea Cyclone

Am vizionat recent 
„Charlie Wilson’s 
War ( Războiul lui 

Charlie Wilson)”, un film 
biografic american din 2007, 
bazat pe viaţa congressman-
ului american Charlie Wilson 
(interpretat de Tom Han-
ks) şi a agentului CIA Gust 
Avrakotos, ale căror eforturi 
au dus la operaţia Cyclone, 
un program de organizare 
şi susţinere a mujahedinilor 
afgani în timpul războiului 
sovieto-afgan. 

Atractiva peliculă m-a de-
terminat să studiez imensul 
material publicat pe inter-
net, privind extraordinarul 
subiect al uneia din cele mai 
mari operaţiuni secrete din 
istorie. Potrivit cercetători-
lor, războiul sovieto-afgan a 
contribuit la căderea Uniunii 
Sovietice, subminând imagi-
nea armatei roşii ca invincibi-
lă şi legitimitatea sovietică de 
susţinere a unor forme politi-
ce în alte ţări. Războiul a creat 
o scindare între partid şi ar-
mată, în Uniunea Sovietică... 

În 1979, 700 de tru-
pe sovietice, îmbrăcate în 
uniforme afgane, inclusiv 
ofiţeri de forţe speciale KGB 
şi GRU, ocupau în Kabul 
principalele clădiri guverna-
mentale, militare şi media şi 
Palatul Prezidenţial Tajbeg. 
Operaţiunea a început, când 
un grup KGB, a distrus cen-
trul de comunicaţii al Kabu-
lului, paralizând comanda 
militară afgană. A început 
atacul asupra Palatului Taj-
beg şi, după cum era plani-
ficat, preşedintele Hafizullah 
Amin a fost ucis. În acelaşi 

timp, a fost ocupat si Minis-
terul de Interne. Operaţiunea 
a fost completă în dimineaţa 
zilei de 28 decembrie 1979.

Comandamentul militar 
sovietic a anunţat că Afga-
nistanul a fost eliberat din 
dominaţia lui Amin. Potri-
vit Politburo-ului sovietic, 
ei se conformau Tratatului 
de prietenie, cooperare şi 
bună vecinătate din 1978, 
iar Amin fusese „executat de 
un tribunal pentru crimele 
sale” de către Comitetul cen-
tral revoluţionar afgan. Acest 
Comitet Central a ales apoi 
ca şef al guvernului pe fostul 
vicepremier Babrak Karmal 
care a cerut asistenţă militară 
sovietică.

Ceva despre războiul 
sovieto-afgan

Războiul a durat pes-
te nouă ani, din decembrie 
1979 până în februarie 1989. 
Grupurile insurgente cunos-
cute ca mujahideenii, precum 
şi grupuri mai mici maoiste, 
au purtat un război de gheri-
lă împotriva armatei sovieti-
ce şi a guvernului Republicii 
Democrate a Afganistanului, 
Grupurile de mujahedine au 
fost susţinute în primul rând 
de Statele Unite, Arabia Sau-
dită şi Pakistan, făcând un 
război rece, „de suport”.

Aproape 2.000.000 de ci-
vili au fost ucişi iar milioane 
de afgani au părăsit ţara ca 
refugiaţi în special în Pakis-
tan şi Iran. 

Războiul a fost precedat de 
o lovitură de stat din 1978, 
când partidul comunist din 
Afganistan a preluat puterea, 

iniţiind o serie de reforme 
radicale de modernizare în 
întreaga ţară, forţate şi ade-
sea nepopulare, în special 
în rândul populaţiei rurale 
tradiţionale şi a structurilor 
tradiţionale de putere stabili-
te. Regimul a suprimat vigu-
ros opoziţia, inclusiv executa-
rea a mii de prizonieri politici, 
a dus la apariţia grupurilor 
armate antiguvernamentale...

Pierderile totale de per-
sonal nerecupera a Armatei 
sovietice au pierdut 13.833, 
unităţile KGB au pierdut 
572, iar alte ministere şi de-
partamente au pierdut 48 de 
bărbaţi.

În Rusia, războiul a creat 
o desprindere între partid şi 
armată, schimbând percepţia 
liderilor cu privire la capaci-
tatea de a înlătura rezistenţa 
antisovietică printr-o actiune 
militară (cum a fost în Ceho-
slovacia în 1968, Ungaria în 
1956 şi Germania de Est în 
1953). Războiul a creat noi 
forme politice, organizaţii ci-
vile ale veteranilor de război 
(Afghanşti), care au slăbit he-
gemonia politică a partidului 
comunist. De asemenea, a 
început transformarea presei 
care a continuat sub glasnost.

Ce a fost Operația 
Cyclone? 

Din 1979, CIA a armat şi 
a finanţat mujahedini din Af-
ganistan. Această finanţare a 
început înainte de intervenţia 
militară a URSS şi a conti-
nuat pe parcursul întregii 
perioade. Programul, prin 
recomandarea regimului lui 
Mohamed Zia-ul-Haq din 

Pakistanul vecin, a sprijinit 
grupurile militare oferirin-
du-le milioane de dolari anu-
al, într-un ritm tot mai mare. 
Operaţiunea Cyclone apare 
în istorie ca fiind una din-
tre cele mai lungi şi cele mai 
scumpe operaţiuni ale CIA-
ului vreodată. În primii ani, 
finanţarea a variat între 20 şi 
30 de milioane de dolari pe 
an şi a crescut la 630 milioane 
pe an către 1987. 

Situația care a condus 
la operația Cyclone 
În 1978, comuniştii con-

dusi de Nur Muhammad 
Taraki, au ajns la putere şi 
au cooperat cu facţiunile ex-
tremiste ale lui Khalq şi Par-
cham. Împreună, au semnat 
un tratat cu URSS. Taraki a 
căutat să îmbunătăţească le-
gile privind pământul şi să 
îmbunătăţească educaţia se-
culară prin orice mijloace ne-
cesare, inclusiv opresiunea şi 
execuţia, într-o manieră care 
nu a fost văzută niciodată în 
ţară, generând în consecinţă 
o revoltă a mujahedinilor. 
În anul următor, Hafizullah 
Amin l-a deposedat Taraki, 
când URSS a crezut în mod 
incorect că era un simpatizant 
al SUA. Grupurile insurgente 
cunoscute colectiv ca mujahi-
deenii, precum şi grupuri mai 
mici maoiste, au purtat un 
război de gherilă împotriva 
armatei sovietice şi a guver-
nului Republicii Democrate a 
Afganistanului. Grupurile de 
mujahedine au fost susţinute 
în primul rând de Statele Uni-
te, Arabia Saudită şi Pakistan, 
făcând un război rece. 
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Începe carnavalul

Tradiţionala paradă a 
ambarcaţiunilor a atras 
o mare de oameni, 

încântaţi de show-ul pregătit. 
Parada ambarcaţiunilor de pe 
Marele Canal din Veneţia a fost 
deschisă de un şobolan uriaş - 
la fel ca în anii trecuţi. Este un 
animal care se regăseşte în le-
gendele şi tradiţiile locale şi nu are legătură cu faptul că suntem în anul 
chinezesc al şobolanului.

De această dată, evenimentul este mai sărac cu o sută de bărci din cau-
za protestului proprietarilor de ambarcaţiuni care au primit interdicţie de 
a mai naviga în zonă. Aşa că mulţi dintre participanţi sunt din regiunile 
învecinate Veneţiei. Totuşi, turiştii, dar şi localnicii s-au bucurat din plin 
de paradă. Se spune că începutul carnavalului de la Veneţia datează din 
anul 1162, când localnicii au ieşit spontan în Piaţa Sfântul Marcu pentru 
a sărbători o victorie militară. În perioada Renaşterii, carnavalul a devenit 
un festival oficial al oraşului. De atunci, măştile le permit petrecăreţilor 
să uite de grijile zilnice şi de diferenţele de clasă socială.

Confort canin

Zona de toaletă, instalată într-o curte împrej-
muită în afara terminalului, va fi de aseme-
nea dotată cu duş şi boluri cu apă, a declarat 

compania 
K a n s a i 
Airports.

C o n -
c e p u t ă 
pentru a 
încura ja 
câinii să 
se uşureze 

înainte de zborurile interne, zona este prima fa-
cilitate de acest gen instalată pe un aeroport din 
Japonia.

Câinii însoţitori au voie să utilizeze toaletele 
pentru persoane cu dizabilităţi din terminal, însă 
proprietarii câinilor sunt obligaţi să cureţe mizeria.

Este atmosferă de carnaval în Veneția. Orașul lagună 
așteaptă oaspeți până în 25 februarie, cu petreceri  

colorate și spectacole impresionante

Pe aeroportul Itami din Osaka a fost 
instalată o zonă cu toalete pentru câinii 
care călătoresc alături de stăpânii lor, 
completată de un stâlp unde aceștia  

se pot ușura

Descoperire

Este vorba despre 69.373 de monede, vechi 
de peste 2.000 de ani şi care valorează peste 
10 milioane de lire.

Reg Mead 
ş i  Richard 
Miles căutau 
monedele de 
mai bine de 
30 de ani, 
după ce o fe-
meie le-a spus 
în anii ’80 că 

pe un câmp de pe Insula Jersey a văzut mai mulţi 
„nasturi de argint”.

Cea mai mare descoperire de acest gen data din 
urmă cu peste 40 de ani, când 54.951 de monede 
din aceeaşi perioadă au fost găsite în Wiltshire, 
în 1978.

Aproape 70.000 de monede de aur 
și argint găsite de doi britanci a fost 

confirmată de Guinness World Records ca 
cea mai mare colecție de acest gen găsită 

vreodată în insulele britanice

Yacht pe bază de hidrogen

Yachtul este bazat pe desig-
nul vasului „Aqua”, de 112 
metri, care a fost făcut pu-

blic anul trecut, la Monaco Yacht 
Show, de către firma olandeză de 
arhitecţi navali Sinot.

Planurile „au fost inspirate de 
stilul de viaţă al unui proprietar 
cu discernământ şi vizionar”.

Gates, co-fondator al Micro-
soft şi al doilea cel mai bogat 
om din lume, îşi petrece deseori 
vacanţele pe yachturi, dar până 
acum nu a deţinut unul, prefe-
rând să le închirieze.

Planurile interioare ale yachtu-
lui nu se cunosc, dar materialele 
promoţionale pentru Aqua suge-
rează un geam armat prin care se 
pot vedea rezervoarele de hidro-

gen lichid şi o sală de gimnasti-
că cu o fereastră uriaşă cu vedere 
spre suprafaţa oceanului la nivelul 
apei, creând percepţia de exerciţiu 
şi relaxare pe o insulă pe mare.

Conceptul mai include un pa-
vilion „spectaculos şi extrem de 
spaţios” al proprietarului, care 
ocupă jumătatea din faţă de pun-
ţii superioare şi care oferă „foarte 
mult spaţiu privat”.

Magnatul Bill Gates a comandat primul super yacht din lume 
pe bază de hidrogen, de 645 milioane dolari
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Melania are un iubit?

Iniţial, aceasta a declarat că vrea să 
rămână în New York până când fiul 
ei Barron termină anul şcolar.

Cu toate acestea, scriitoarea Monica 
Byrne susţine că lucrurile nu ar fi aşa. 
Aceasta spune că prima doamnă a State-
lor Unite este implicată într-o relaţie cu 
şeful securităţii filialei Tiffany, situată 
chiar în Trump Tower.

Noel Casler, fost angajat al emisiunii 
„The Apprentice,” declară şi el că ştie ce 
se întâmplă cu adevărat între Melania 
şi presupusul său iubit, Hank Siemers.

Între timp, Political Flare 
a enumerat lucrurile pe care 
le-ar fi descoperit despre iu-
bitul Melaniei şi relaţia ei cu 
preşedintele Statelor Unite.

Publicaţia susţine că do-
cumentele de divorţ erau deja semnate 
de cuplul american, iar cei doi erau cât 
pe ce să finalizeze procesul atunci când 
Donald Trump a fost ales preşedinte.

Melania continuă să fie „legată” în 
m a r i a j u l 
cu Trump 

până când mandatul său se va termina.
De asemenea, există zvonuri care 

sugerează că preşedintele american ştie 
despre relaţia soţiei sale cu Siemers şi că 
nu este deranjat.

După ce Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale în 
2016, soția sa Melania nu s-a mutat imediat la Casa Albă

Au fost prinși

Maria Mester (47 de ani) şi fiul ei, Emil-Bogdan 
Savastru (29 de ani) care locuiesc în Tower 
Hamlets, estul Londrei, au fost puşi sub acuza-

re sâmbătă, la 
o instanţă din 
Westminster.

Cei doi au 
fost acuzaţi de 
tentativă de 
jaf. Pe 13 de-
cembrie, cei 
doi au intrat 
în casa Tama-
rei Ecclestone 
care locuieşte 

împreună cu soţul său şi cu fiica lor în vârstă de cinci ani, 
în Hyde Park, Londra. Familia plecase din ţară pentru 
vacanţa de Crăciun cu câteva ore înainte de jaf. Cei doi 
au intrat prin grădină, apoi au pătruns în dormitor şi au 
furat o colecţie preţioasă de bijuterii. În aceasta se afla 
şi un ceas Cartier în valoarea de 95.000 de euro. Locu-
inţa Tamarei Ecclestone se află în apropierea reşedinţei 
oficiale a prinţului William al Marii Britanii, palatul 
Kensington, dar şi de sediile mai multor ambasade.

Oscar 2020

„Parasite”, consi-
derat cel mai bun 
f i lm al  anului 

2019, premiat deja cu 
Palme d’Or la Cannes, 
este o comedie neagră 
cu accente de thriller, 
dar şi cu tuşe de paro-
die, ce descrie violenţa 
generată de inegalităţile 
sociale. Membrii unei 
familii sărace - părinţii şi doi copii majori - folosesc o adevărată 
schemă de înşelătorii pentru a fi angajaţi, pe rând, de o familie 
bogată în casa căreia pătrund pozând ca persoane cu înaltă ca-
lificare, care nu ar avea între ele legături de rudenie. 

Celelalte distincţii importante au fost obţinute astfel:
• Cel mai bun regizor: Bong Joon-ho, pentru „Parasite”
• Cel mai bun actor în rol principal: Joaquin Phoenix, pentru 
„Joker”
• Cea mai bună actriţă în rol principal: Renee Zellweger, 
pentru „Judy”
• Cel mai bun actor în rol secundar: Brad Pitt („Once Upon 
a Time... in Hollywood”)
• Cea mai bună actriţă în rol secundar: Laura Dern - „Mar-
riage Story”

Doi români, mamă și fiu, au fost puși sub 
acuzare pentru că au încercat să fure bijuterii 
în valoare totală de 60 de milioane de euro din 
locuința prezentatoarei de televiziune Tamara 
Ecclestone, fiica lui Bernie Ecclestone, fostul 

șef al Formula 1

Cea de-a 92-a gală a premiilor Oscar s-a încheiat 
duminică noapte la Los Angeles cu o mare surpriză, 

care scrie, de altfel, istorie: filmul sud-coreean 
„Parasite” a câștigat atât la categoria cel mai bun 

film, cât și la categoria cel mai bun film într-o limbă 
străină, iar regizorul Bong Joon-ho a luat OSCARUL 

pentru regie, învingând nume mari din cinematografie

Tamara  Tamara  
EcclestoneEcclestone
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- Îmi plac bărbaţii sensibili, dar pu-
ternici! Cu ce te ocupi?

- Sunt pictor ninja.
*

La puşcărie: 
- Îmi vine să râd de fiecare dată când 

mergem la masă. 
- De ce, mă? 
- Păi m-au arestat că furam de mân-

care şi acum mi-o dau gratis.
*

Un bărbat la volan, învârtindu-se în 
jurul clădirii unde în 5 minute urma să 
semneze contractul vieţii lui, disperat că 
nu găseşte un loc de parcare.

Ridică ochii spre cer şi spune:

- Doamne, te rog găseşte-mi un loc 
de parcare că duminică vin la biserică şi 
donez 2-3 mii de dolari.

Trec 2-3 minute, nimic. Ridică din 
nou ochii spre cer:

- Doamne, te rog din suflet, fă-mi 
rost de un loc de parcare că vin dumi-
nică la biserică şi donez 5-6 mii, 8 mii...
nu mai contează suma, doar ajută-mă 
cu un loc de parcare.

Moment la care o maşină parcată 
mai în faţă iese de pe locul de parcare; 
omul nostru face volan drepta, intră în 
parcare, ridică ochii spre cer şi spune:

- Doamne, nu mai e nevoie, mersi 
frumos, s-a rezolvat.

Un dizident chinez a recunoscut 
că el era coronavirusul

Se pot spune multe despre au-
torităţile chineze, dar nu şi 
că nu sunt eficiente! După 

o singură noapte petrecută la sec-
ţia de poliţie, un chinez cunoscut 
pentru comentariile critice la adresa 
Partidului Comunist a cedat şi a re-
cunoscut că, de fapt, el era corona-
virusul care a ucis sute de oameni.

„Am intrat la bănuieli în ceea ce 
îl priveşte pe domnul Bong Chung, 
pentru că acesta şi-a exprimat în 
mai multe rânduri nemulţumirea 
faţă de realizările măreţe ale socie-
tăţii noastre complet libere şi demo-
cratice”, a declarat Xi Jinping, şeful 
Partidului Comunist.

„După o discuţie amicală cu câţiva pri-
eteni binevoitori din cadrul forţelor de 
ordine, domnul Bong Chung a recunos-
cut, cu lacrimi în ochi, că el era virusul 
ucigaş”, adaugă liderul chinez, vorbind 
mai tare ca să acopere ţipetele de durere 
ale coronavirusului ucigaş.

Acesta din urmă, spun autorităţile chi-
neze, va fi trimis într-un lagăr 100% civi-
lizat, unde îşi va petrece restul vieţii ală-
turi de uiguri, kazahi, adepţi Falun Gong, 
alţi critici ai partidului şi un domn care 
desena mustăţi pe afişele de propagandă, 
care a recunoscut acum câţiva ani că el a 
fost virusul gripei aviare.

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

BEEP  BEEP

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEȘTI
Selecții: Laurențiu Ghiță

Medalion  
George Eftimie, Buzău

Determinare 
Ştiu, Kent sau Dunhill costă 

bani 
Şi-i greu când n-ai şi un suport,
Dar merită orice efort,
Să-i tragi în piept... pe-americani!

Ajutor extern
Criza peste noi ca valul
A trecut, ne-a abuzat,
Numai Marx cu „Capitalul”...
Ce ne-a mai sponsorizat!

Știri din presă 
Ne spun ştiriştii-n presa noastră 

bună
Că în UK, o vacă-ar fi nebună,
Aşa o fi-n Regatul cel Unit,
La noi… doar vaca n-a 

înnebunit!

Alexandra Dogaru-ALDO, 
Timișoara:

Încremenirea în proiect
Să nu aştepţi, cumva, amice,
Din partea criticii vreun semn:
Pe toţi i-ai amuţit – se zice –,
Lovind cu limba ta de lemn!

„C-așa-i în tenis”…
Şi în viaţă, ca-n teren,
Lovitura de rever,
Când e pusă în catren,
Defineşte-un caracter.

Conchita Wurst- câștigătoarea 
Eurovision – 2014

La stratagemă a recurs
Femeia cu mult păr pe faţă:
Veni cu barbă la concurs
Să nu rateze… la mustaţă!
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A trecut peste prejudecăți

Rutierul, în vârstă 
de 23 ani, a decla-
rat pentru presa 

marocană că a semnat un 
acord cu ICA în urmă cu 
trei săptămâni, prin inter-
mediul antrenorului său, 
fostul ciclist francez Jean-
Jaques Henri.

El a adăugat că, din 
cauza situaţiei precare în care trăieşte familia sa, a fost forţat să 
accepte propunerea de a se alătura echipei israeliene, în absenţa 
sprijinului din partea autorităţilor marocane în cariera sa.

Ciclistul a subliniat, totodată, că este dispus să respecte orice 
decizie luată împotriva sa de către Federaţia marocană de ciclism, 
dar nu intenţionează să renunţe să îşi ajute familia sau să evolueze 
în cariera sa sportivă.

El Mehdi Chokri are în palmares, între alte trofee, o medalie 
de aur cucerită la Campionatele arabe de ciclism pentru tineret, 
cucerită în 2015.

Soluție de urgență

Aproximativ 30 de mem-
bri ai echipei de tenis 
de masă a Chinei se 

pregătesc la Academia Aspire 
din Doha, după participarea la 
Openul de la Magdeburg (Ger-
mania), la începutul acestei luni, 
iar oficialii Federaţiei chineze de tenis de masă (CTTA) au 
ţinut să le mulţumească omologilor qatarieni pentru pune-
rea la dispoziţie a tuturor condiţiilor de pregătire necesare.

Mai mulţi dintre jucătorii chinezi de top urmează să 
participe la Openul Qatarului în perioada 3-8 martie.

China este cea mai titrată naţiune la tenis de masă, cu-
cerind 28 dintre cele 32 de medalii de aur puse în joc de la 
includerea acestui sport în programul Jocurilor Olimpice 
de vară, în 1988.

Fond de susținere

Noul fond, denumit 
FIFA FEP, va avea la 
dispoziţie 16 milioa-

ne dolari până în 2022, bani 
care vor fi repartizaţi după 
cum urmează: 3 milioane în 
2020, 4 milioane în 2021 şi 
4 milioane de dolari în 2022. 
Alte cinci milioane de dolari vor fi rezervaţi pentru protejarea 
retroactivă a jucătorilor salariaţi în perioada cuprinsă între iulie 
2015 şi iunie 2020, potrivit unui comunicat al FIFA.

Mai multe rapoarte recente, inclusiv cel realizat de FIFPro în 
2016 asupra condiţiilor de muncă din fotbalul profesionist, au 
atestat proliferarea cazurilor de neplată a salariilor fotbaliştilor 
în întreaga lume.

Federația internațională de fotbal (FIFA) și 
Sindicatul mondial al jucătorilor (FIFPro) au ajuns 

la un acord pentru înființarea unui fond care să 
ofere susținere financiară jucătorilor care nu au fost 

plătiți și care nu au nicio șansă de a-și mai încasa 
salariile convenite cu cluburile lor

El Mehdi Chokri, un tânăr ciclist marocan, a semnat 
recent un contract cu echipa Israel Cycling Academy 
(ICA) pentru a-și putea ajuta astfel familia, în ciuda 
tabu-ului care interzice orice contact între Maroc și 

Israel, inclusiv pe plan sportiv

Noul ambasador al 
Cupei Mondiale 2022

Golgheterul 
all-time al 
naţionalei 

Australiei îşi va 
aduce contribu-
ţia la dezvoltarea 
unui program care 
îşi propune să pro-
ducă, începând cu 
evenimentul din 
2022, „o schimbare în regiune”. El va lucra de acum 
înainte la promovarea activităţilor şi programelor legate 
de Mondialul din Qatar.

În vârstă de 40 ani, Tim Cahill a participat la patru 
ediţii ale Cupei Mondiale cu naţionala Țării Cangurilor, 
în 2006, 2010, 2014 şi 2018. Fostul atacant al echipei 
engleze Everton a înscris în total 50 de goluri în 108 
selecţii pentru reprezentativa Australiei.

Australianul Tim Cahill a fost desemnat 
ambasador al Cupei Mondiale de fotbal din 2022, 

care va avea loc în Qatar, alăturându-se astfel 
foștilor fotbaliști Xavi Hernandez, Samuel Eto’o 
și Cafu, a anunțat luni comitetul de organizare

Componenții lotului de tenis de masă al Chinei 
se antrenează în această perioadă în capitala 

Qatarului, Doha, pentru a evita orice problemă 
generată de epidemia de coronavirus cu care se 

confruntă țara lor
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Magdalena BRĂTESCU

„Alma și Ruth” de Goren Agmon
Premieră la Teatrul Idishpil

Dramaturga Goren 
Agmon, autoare 
a peste douăzeci 

de piese, încununată cu 
„Premiul dramaturga anu-
lui” pentru „Scrisoare către 
Noa” (2001) şi cu „Premiul 
de stat pentru dramaturgie 
şi literatură” (2007), este 
binecunoscută publicului 
prin piesele „Mama în-
drăgostită” (2010), „Far-
macia Stern Blum” (2014) 
şi „Alma şi Ruth” (2006), 
toate jucate la Teatrul Beit 
Lessin.

Introducerea în repertoriul Idishpil 
a spectacolului „Alma şi Ruth” este de 
bun augur, se cerea o dramă serioasă 
printre comediile şi musicalurile care 
răspund preferinţelor publicului.

Observ că în recenta stagiune ma-
joritatea teatrelor au pus în scenă pie-
se cu subiecte legate de evreii bigoţi, 
ultrareligioşi, de abuzurile suferite de 
femei, de exagerările impuse de rigorile 
iudaismului. În acest context, excelent 
scrisă de Goren Agmon, cu o acţiune 
imprevizibilă bine condusă şi perso-
naje frumos zugrăvite, „Alma şi Ruth” 
tratează tematica identităţii religioase, 
credinţei în Dumnezeu, incapacităţii de 
a accepta diversitatea şi diferenţierile.

Piesa este interesant regizată de 
Adina Haimis care a realizat şi muzi-
ca de scenă (în aranjamentul lui Or 
Matza). Textul e vorbit şi în idişul 
israelian (îndrumător Shai Grinberg) 
şi în ebraică (în familia laică), fără ca 
această alternanţă să deranjeze urechea 
spectatorului. Traducerea simultană la 
cască e realizată de Lora Shahar. Există 
şi subtitrări în ebraică şi rusă pe două 
panouri laterale. 

Piesa prezintă întâlnirea dintre două 
familii, una laică şi cealaltă ortodoxă, 

legătura făcându-se datorită publicării 
unei cărţi. Alma Segev (Anat Atzmon) 
este o editoare de succes din Tel Aviv 
care a colaborat cu mii de scriitori. În 
viaţa personală e văduvă de cinci ani 
şi locuieşte împreună cu fiul ei, Amir 
(Gil Weiss) care prestează serviciul mi-
litar. Alma are şi o fiică, Maya (Rotem 
Miller) care s-a întors la credinţă şi a 
rupt relaţiile cu mama ei în urmă cu doi 
ani. Alma a fugit de copilă din kibutz 
pentru a se elibera din lumea strâmtă 
a „turmei” şi a trăi după bunul ei plac.

Ruth Averbuch (Maayan Or), din-
tr-o familie ortodoxă din Bnei Brak, a 
scris un roman autobiografic de pro-
test despre viaţa fetelor religioase la 
internat în care descrie şi nefericita ei 
experienţă de la vârsta de doisprezece 
ani când a fost abuzată sexual de rabin 
timp de doi ani. Această fărădelege co-
misă de un părinte spiritual care educă 
într-un fel şi se comportă incalificabil a 
traumatizat-o pe Ruth care vrea să dea 
totul în vileag. 

Cartea urmează să fie editată de 
Alma care se apropie cu prietenie de 
tânăra autoare, o îndrumă, îi dă să ci-
tească romane şi o susţine în lupta cu 
familia ei care încearcă s-o împiedi-
ce să dea publicităţii ororile, ruşinea, 

urâţenia unor aspecte as-
cunse din viaţa comunităţii 
ultrabigote.

Manuscrisul devine su-
biect de şantaj pentru Maya 
care o ameninţă pe Alma cu 
ruperea definitivă a relaţiilor. 
Ea predă textul cărţii fami-
liei Averbuch. Mama, Rivka 
(Tracy Abramovici) şi tatăl 
vitreg, Shmuel (Ofer Go-
lan) o presează pe Ruth să 
renunţe la publicarea cărţii 
şi să se logodească cu un băr-
bat ales de peţitori, pentru a 
trăi în continuare conform 

dogmelor religioase.
Toate personajele rămân pe poziţiile 

lor iniţiale. Singurele capabile de com-
promisuri sunt fiul Amir, cel care în-
cearcă o împăcare a părţilor, şi Ruth 
oscilând între renunţare şi curajul opi-
niilor, întoarcerea la „turmă” şi revoltă 
împotriva nedreptăţii.

Piesa este şi o dramă de familie în 
care relaţiile părinţi-copii, fraţi-surori 
sunt emoţionant analizate psihologic. 
Dragostea dintre oamenii cu acelaşi 
sânge nu este de la sine înţeleasă, ea 
cere sacrificii şi despărţiri dureroase.

Va accepta Ruth să se mărite cu ale-
sul familiei? Care va fi soarta manuscri-
sului scandalos? Cartea va ajunge până 
la urmă în librării? Alma se va împăca 
oare cu fiica ei? Cine va pleca în Franţa, 
cine în America şi de ce?

Decorul scenografei Aya Bach pre-
zintă apartamentele celor două familii 
fără despărţitură, mobilate conform 
statutului fiecăruia, cu multe elemente 
de recuzită bine alese. Lighting desig-
nul (Misha Tcherniavski) luminează 
diferit cele două lumi, costumele (Dalia 
Pen Heller) sunt perfect adecvate. 

Mi-a plăcut piesa, montarea şi inter-
pretarea actoricească.
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Dr. Irina AIRINEI

Victoria unei rugăciuni adânci pentru viață

Di n  p l e i a d a  d e 
personalităţi cultu-
rale evreieşti pe care 

Bacăul le-a risipit în cele patru 
vânturi, aş aminti doar câte-
va: pictorul Nicolae Vermont, 
format la Paris şi la München, 
discipolul lui Theodor Aman, 
academicianul Solomon Mar-
cus, fraţii săi, jurnaliştii Marius 
Mircu şi Marcel Marcian, scri-
itorul Radu Cosaşu, dizidentul 
din 1956, cofondator al revis-
tei Dilema şi autor al faimo-
sului ciclu al Supravieţuirilor, 
scriitorii israelieni G. Mosari, 
Calistrat Costin, actriţa Rozi-
na Cambos, violonista Silvia 
Marcovici, oameni de ştiinţă 
precum Aaron Aaronsohn, 
mare agronom şi botanist, 
descoperitorul unei specii de 
grâu sălbatic la Rosh Pina şi 
fondatorul reţelei de spionaj 
„Nili” acţionând împotriva 
Imperiului Otoman, pentru 
cauza sionistă. Un alt originar 
din Bacău a fost şi Alexandru 
Şafran, Şef Rabin al Români-
ei apoi, din 1948, Şef Rabin 
al comunităţii evreilor din 
Geneva. 

Ada Shaulov, născută En-
ghelberg, provine din acelaşi 
Bacău, sol fertil al atâtor ta-
lente şi ajunge cu familia în 
Eretz Israel la vârsta de 16 
ani. Având la bază studii ex-
celente de cultură româneas-
că, urmează în Israel studii 
superioare de literatură ebra-
ică, matematică şi psihologie 
la Universitatea din Tel Aviv 
şi îşi ia doctoratul în psiholo-
gia educaţiei. Îşi întemeiază o 
familie şi devine mamă a doi 
băieţi şi, ulterior, bunică a şase 
nepoţi. Începe să scrie cărţi 

după vârsta de 60 de ani, 
dar cultura, experienţa de 
viaţă şi talentul au dus 
la o producţie literară 
surprinzătoare. 

În povestirile şi roma-
nele sale cu un pronunţat 
caracter autobiografic, ea 
evocă drame şi trăiri per-
sonale în care se reflectă 
marile suferinţe ale evre-
ilor din secolul al XX-lea. 
Practic nu există nici un 
eveniment istoric semni-
ficativ contemporan care 
să-i fi scăpat autoarei. 
Modul în care istoria tră-
ită s-a oglindit în desti-
nul individual al evreilor 
a fost una dintre temele 
recurente şi centrale ale 
creaţiei sale.

O altă temă dominantă este 
tema erotică. Proza sa este şi o 
reflectare a evoluţiei spiritua-
le a scriitoarei într-o perioadă 
istorică extrem de contorsi-
onată, perioada comunistă. 
De aceea, creaţia sa a devenit 
cunoscută şi apreciată printre 
cititorii din Israel dar şi din 
România unde s-a bucurat de 
numeroase lansări, cronici şi 
aplauze la scenă deschisă. Iar 
acest lucru se întâmplă pentru 
că opera sa este caracterizată şi 
printr-o accentuată dimensiu-
ne etică. 

Spiritul Adei Shaulov este 
unul profund religios. Ea cre-
de în prietenie, în dragoste, în 
echilibrul şi lumina vieţii. Şi 
iată, după febrile căutări repre-
zentate literar în trilogia „Aici 
şi acolo”, „Primul tangou, ul-
tima iubire” şi „Tovarăşi de 
drum”, rugăciunea s-a împli-
nit: „Victoria Speranţei” din 

cel mai recent roman este vic-
toria rugăciunii adânci pentru 
viaţă, pentru dragostea de se-
meni. În sinteză, acţiunea unei 
mari părţi din creaţia sa are loc 
în locurile de baştină de care a 
rămas ataşată întreaga sa viaţă. 
Ada Shaulov este un model de 
multiculturalitate.

Stilistic vorbind, cine poa-
te uita vraja povestirii din vo-
lumul „Mărul dulce amar”? 
Trama o constituie, rând pe 
rând, dragostea interzisă, lup-
ta dintre pasiune şi convenţiile 
sociale, idila profesor-elevă, vi-
olul, incestul... Nici unul din-
tre păcatele omeneşti nu îi este 
străin autoarei. Ea le istoriseşte 
cu o artă de netăgăduit în vo-
lumele ei de povestiri, cel mai 
nou fiind „Victoria Speranţei” 
apărut la prolifica Editură a 
Familiei condusă de neobo-
situl Dragoş Nelersa, direc-
tor al Gazetei Româneşti şi 
preşedinte al prestigioasei 

Asociaţii a Scriitorilor 
Israelieni de Limbă Ro-
mână, veche de peste ju-
mătate de secol. 

Recent apăruta „Vic-
toria Speranţei” este 
îndrăzneaţă şi plină de 
culoare. Povestirile sunt 
surprinzătoare şi incitan-
te. Cu sprinteneala ver-
bului, Ada Shaulov nu se 
sfieşte să vorbească despre 
lucruri extrem de intime, 
„prohibite”. Cititorul 
trece de la bucurie calmă 
la exuberanţă, de la iubire 
platonică la senzualitate, 
condus de darul autoarei 
de a metamorfoza mate-
ria ficţională în athanorul 
prozei de calitate. Vrei să 
reciteşti anumite pasaje 

nu doar pentru a retrăi emoţii 
ci, mai ales, pentru plăcerea 
descoperirii unor sensuri sau 
descifrarea profundă a perso-
najelor. Este o lecţie de istorie 
romanţată, în spirit sionist, de 
idealism religios, de umanism.

„Victoria Speranţei” este o 
lume ficţională care ne arată 
ceea ce este dincolo de formă: 
conştiinţa gânditoare din ini-
ma textului. Avem în faţă un 
şir de imaginare poveşti per-
sonale şi colective traversate de 
o puternică intenţionalitate, o 
dialectică ficţională a adevă-
rului cunoaşterii, izvorâtă din 
spiritul de observaţie deosebit 
de ascuţit al autoarei. 

Ada Shaulov redescoperă 
literatura ca poveste purtătoa-
re de învăţătură şi cunoaştere 
în sens hasidic. Ficţiunea Adei 
Shaulov tratează toate aspecte-
le vieţii umane prin perspecti-
va morală a iudaismului.
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PROGRAMUL TV ROMÂNESC

PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 13 feb 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
22:45	 Triplusec
23:45	 Știrile	ProTv	
00:15	 Teleshopping

VINERI, 14 feb 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Românii	au	talent	
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 15 feb 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:00	 La	Măruță
11:30	 Acasă	la	români
12:45	 Teleshopping
13:00	 Știrile	ProTv	
13:05	 ApropoTv
14:00	 Lecții	de	viață
15:00	 Arena	bucătarilor
15:30	 Românii	au	talent	
18:00	 I	like	IT
18:30	 Superspeed
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Arena	bucătarilor
20:30	 Pe	bune?!
21:30	 Inimă	de	țigan	
22:45	 Acasă	la	români
00:00	 Teleshopping
DUMINICĂ, 16 feb 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:00	 Românii	au	talent	
12:30	 Teleshopping
12:45	 Arena	bucătarilor
13:10	 I	like	IT

13:30	 Doamne	de	poveste
14:25	 Știrile	ProTv	
14:30	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
15:00	 ApropoTv
15:45	 Ce	spun	românii
16:30	 Lecții	de	viață
18:00	 România,	te	iubesc!
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Superspeed
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Gospodar	fără	pereche
23:15	 Acasă	la	români
00:15	 Teleshopping

LUNI, 17 feb 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
22:45	 Triplusec
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

MARȚI, 18 feb 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
22:45	 Triplusec
23:45	 Știrile	ProTv	
00:15	 Teleshopping
MIERCURI, 19 feb 2020

06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
22:45	 Triplusec
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 13 feb 2020

07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Vorbeşte	corect!	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ca’n	viaţă	
10:50	 Discover	Romania	
11:00	 Izolaţi	în	România	
11:30	 Destine	ca-n	filme	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Destinaţia	Eurovision	
15:00	 Articolul	VII	
16:30	 Exclusiv	în	România	
17:20	 Discover	Romania	
17:30	 Serial	TV	*	O	călătorie	de	neuitat
18:20	 Vorbeşte	corect!	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 Destinaţia	Eurovision	
21:00	 Momente,	schițe	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	

VINERI, 14 feb 2020
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Vorbeşte	corect!	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ca’n	viaţă	
10:50	 Discover	Romania	
11:00	 Europa	mea	
11:30	 Profesioniştii*...	cu	Eugenia	Vodă	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Destinaţia	Eurovision	
15:00	 Momente,	schite	
16:40	 Gala	umorului	
18:30	 Lumea	azi	
19:00	 Obiectiv	comun	
20:00	 Telejurnal	
20:50	 Destinaţia	Eurovision	
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Dăruieşte,	Românie!	
23:00	 Teatru	TV	*	Minetti
SÂMBĂTĂ, 15 feb 2020
07:00	 Natură	şi	aventură	
07:30	 Pescar	hoinar	
07:55	 Diasporadar	
08:00	 Ferma	
08:50	 Discover	Romania	
09:00	 Mic	dejun	cu	un	campion	
10:00	 Drag	de	România	mea	12:00	
Gala	umorului	
13:50	 Destinaţia	Eurovision		 14:00	

Telejurnal	
14:30	 Film	documentar:	Nicolae	Costin	
–	Apostol	al	Romanismului	
15:30	 Handbal	Masculin	
17:00	 Garantat	100%	
18:00	 Down	the	Road	
19:00	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Drag	de	România	mea	
23:00	 Film	*	Faţă	în	faţă	
DUMINICĂ, 16 feb 2020
07:00	 Universul	credinţei	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Universul	credinţei	*Partea	a	II-a
08.50	 Discover	Romania	
09:00	 Regatul	sălbatic	
09:30	 Drumuri	aproape	
10:00	 În	grădina	Danei	
10:35	 Viaţa	satului	*Partea	I	
11:50	 Minutul	de	agricultură	
12:00	 Viaţa	satului	*Partea	II
13:00	 Tezaur	folcloric	
14:00	 Telejurnal	
14:30	 Pe	urmele	istoriei	
15:00	 Fan/Fun	urban	
15:30	 Handbal	Masculin	
17:00	 Politică	şi	delicateţuri	
18:00	 Dispăruţi	fără	urmă	
19:00	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Discover	Romania	
21:10	 Festivalul	Ioan	Macrea	
23:00	 Film	*	Masca	de	argint	

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

MARȚI, 18 feb 2020
07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Vorbeşte	corect!	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a	
10:00	 Ca’n	viaţă	
10:50	 Discover	Romania	
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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)

REDUCERE REDUCERE 
DE PREȚ LA DE PREȚ LA 
COLECȚIA COLECȚIA 

ALEXANDRU ALEXANDRU 
ANDYANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul 

Doctor Mesmer
• Ca’n filme

xcvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA - HOROSCOP

11:00	 #Creativ	
11:30	 Memorialul	Durerii	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Discover	Romania	
15:00	 Avocatul	dumneavoastră	
16:30	 Reţeaua	de	idoli	
17:30	 Serial	TV	*Poveste	imorală
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Adevăruri	despre	trecut	
21:30	 Investiţi	în	România!	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	
MIERCURI, 19 feb 2020

07:00	 Matinal	*Partea	I	
07:50	 Diasporadar	
08:00	 Matinal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Vorbeşte	corect!	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a	
10:00	 Ca’n	viaţă	
10:50	 Discover	Romania	

11:00	 Timişoara,	capitală	culturală	
	 europeană	
11:30	 Garantat	100%	
12:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Discover	Romania	
15:00	 Investiţi	în	România!	
16:30	 Aventura	urbană	
17:30	 Serial	TV	*Poveste	imorală
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Generaţia	următoare	
21:30	 Articolul	VII	
23:00	 România	9	
00:00	 Câştigă	România!	
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3 Concentrarea va fi esenţială în zilele urmă-

toare. Planul sentimental este din nou plasat 
pe loc secund deoarece nu simţi nevoia să 
flirtezi cu nimeni. Îţi este foarte bine singur.

Săptămâna te întâmpină cu un sentiment 
intens de uşurare. Îţi dai seama cât de mult 
te-ai maturizat şi efectul pe care îl are această 
schimbare asupra dinamicii vieţii tale.

Dinamica din viaţa de familie se va schimba 
pe parcursul acestei săptămâni. Va fi nevoie 
de multă prezenţă de spirit pentru ca lucru-
rile să nu scape de sub control.

Prospectarea atentă în plan profesional te 
poate aduce mai aproape de visurile pe care le 
ai. Nu rămâne indiferent în faţa posibilităţii 
de a face ceva ce iubeşti cu adevărat!

Firea ta „alunecoasă” îi face pe cei din jur să 
nu îţi acorde încrederea necesară. Pentru a fi 
mai îndrăzneţ legat de propriile visuri, trebu-
ie să te laşi condus de propriile sentimente.

Indiferent de ceea ce se întâmplă în propria 
familie, încearcă să nu vorbeşti despre asta 
cu oricine. Unele aspecte personale este de 
preferat să rămână necunoscute celor din jur.

Chiar dacă încrederea pe care le-o acorzi 
prietenilor este şi va fi întotdeauna o parte 
importantă a vieţii tale, este important totuşi 
să fii mai rezervat.

Se pare ca în sfârşit începi o săptămână cu o 
dispoziţie calmă şi liniştită. Cu toate astea, 
nu dispui de foarte multă energie şi vitalitate. 
Vei lăsa ca lucrurile să curgă lin.

O schimbare bruscă a dispoziţiei psihice te va 
agita şi te va face să îţi doreşti să faci lucrurile 
să funcţioneze, indiferent de obstacolele pe 
care le întâmpini.

În una din zilele acestei săptămâni, reuşeşti 
să creezi haos în cadrul activităţii de la birou. 
Din punctul tău de vedere, este inexplicabil 
ceea ce se întâmplă.

Începi să devii mai conştient de neajunsurile 
emoţionale pe care le ai în relaţia personală. 
La birou încerci să nu pierzi din vedere niciun 
detaliu important.

Chiar şi în momentele rare de izbelişte, fami-
lia te-a ajutat să te repui pe picioare. Echili-
brul emoţional pe care îl resimţi în aceste zile 
este cheia împlinirii pe toate planurile.
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GAZETA PRACTIC

Remedii naturale 
pentru durerile în gât

Terciul de 
mămăligă

Bunicile noastre apli-
cau cataplasme cu terci 
de mămăligă (călduţ, nu 
fierbinte) pe piept pentru 
a ameliora durerile în gât 
şi tusea. Bineînţeles, ter-
ciul semi-lichid, călduţ, este şi bun de mâncat atunci 
când te doare gâtul. Poţi adăuga unt, iar efectul e 
garantat. Se consumă seara.

Consumă fructe
Conţin vitamina C şi alte vitamine care te ajută să 

scapi mai repede de răceală. Cele mai bune fructe, în 
acest caz, sunt merele, coacăzele negre, portocalele, 
grepfruitul sau kiwi. De asemenea, sunt recoman-
date sucurile de lămâie şi gutui, dar şi smochinele. 
Acestea din urmă pot fi consumate proaspete, deoa-
rece au proprietăţi emoliente.

Gargară cu apă sărată
Gargara cu apă sărată este un remediu natural 

cunoscut pentru a scăpa de o durere în gât. Sarea 
are efect antimicrobian. Adaugă o linguriţă de sare 
la o cană de apă caldă. Amestecă până se dizolvă. Se 
face gargară cu o gură din acest amestec timp de 30 
de secunde, o dată pe oră.

Salvia
Salvia are efect antibacterian, antiinflamator, 

antioxidant şi antifungic. De aceea, poate ajuta în 
cazul simptomelor de răceală, cum ar fi tusea persis-
tentă, durerea în gât, febra uşoară. Reduce iritaţia şi 
inflamaţia sistemului respirator. Combate infecţia şi 
grăbeşte vindecarea. Poţi face ceai din două linguriţe 
de salvie proaspătă sau o linguriţă de salvie uscată 
la o cană cu apă. Se aduce la fierbere, după care se 
stinge focul şi se lasă la infuzat timp de 10 minute. Se 
poate îndulci cu miere, după ce s-a mai răcit. Se beau 
două-trei căni pe zi. În sarcină, este contraindicat.

Durerile de gât apar, de obicei, primele 
atunci când începe o răceală. Uneori, se 

agravează și nu mai poți vorbi sau mânca 
normal. Iată câteva remedii eficiente pentru 

a scăpa de durerile în gât și vei avea un 
sezon rece fără probleme

Beneficiile ceaiului  
de ghimbir

Previne artrita 
reumatoidă

Ceaiul de ghimbir face mi-
nuni şi în ceea ce priveşte să-
nătatea articulaţiilor, prevenind 
mult temuta artrită reumatoi-
dă. Substanţele chimice din 
ghimbir ţin în frâu enzimele 
COX-1 şi COX-2, responsabi-
le de apariţia inflamaţiilor în 
organism. De asemenea, aceste 
substanţe pot fi utile în trata-
rea migrenelor, a osteoartritei, 
a durerilor de spate sau a cram-
pelor musculare. Mare grijă 
însă la consumul de ghimbir 
în combinaţie cu medicamente 
non-steoridiene, deoarece exis-
tă riscul crescut de sângerări şi 
alte efecte adverse.

Combate disconfortul 
digestiv

Ceaiul de ghimbir consu-
mat după mesele îmbelşugate 
este excelent pentru recăpătarea 
controlului asupra digestiei. În 
plus, consumat zilnic, ceaiul de 
ghimbir poate preveni apariţia 
diareei, a flatulenţelor, a balo-
nării şi a indigestiei, datorită 
substanţelor chimice din com-
poziţia sa, care tonifiază muscu-
latura tractului digestiv şi îm-
piedică nivelul crescut de acid 

gastric, care poate cauza arsuri 
stomacale.

Întărește sistemul 
imunitar datorită 
cantității mari de 

antioxidanți, care reduc 
riscul de infecții sau 

afecțiuni
De exemplu, o ceaşcă de ceai 

de ghimbir consumată zilnic 
poate reduce semnificativ ris-
cul de accident vascular cerebral 
deoarece substanţele active din 
ghimbir blochează depozitarea 
grăsimilor pe artere, reduc ni-
velul de colesterol rău şi ajută 
la prevenirea diferitelor forme 
de cancer.

Pentru persoanele care se 
confruntă cu afecţiunea numită 
picior de atlet, o boală cutana-
tă localizată între degetele de la 
picioare, se pot face băi cu ceai 
de ghimbir, care ajută la redu-
cerea senzaţiei de mâncărime, 
a arsurilor şi a umflăturilor din 
zona respectivă.

Remediu  
în tratarea răcelilor 
Ceaiul de ghimbir este ex-

trem de eficient în tratarea 
răcelilor datorită faptului că 
decongestionează căile nazale 
superioare, umezeşte muscoasa 
gâtului, ajutând astfel la ame-
liorarea tusei şi favorizează ex-
pectoraţia care grăbeşte astfel 
procesul de vindecare. În plus, 
ameliorează simptomele supă-
rătoare ale alergiilor.

Ceaiul de ghimbir este un remediu utilizat de mii de 
ani în medicina ayurvedică și are efecte senzaționale în 

combaterea indigestiei, a migrenelor și a răcelilor de sezon
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Administrarea 
steroizilor 
asociată cu 

hipoglicemia 

Steroizii sunt o familie de medicamen-
te care au rolul de a reduce reacţia 
inflamatorie a corpului. De la desco-

perirea lor în anii ’40, ei sunt folosiţi pen-
tru tratarea mai multor afecţiuni medicale. 
Una dintre utilizările comune ale steroizi-
lor e destinată tratării bolilor autoimune, 
adică a bolilor în care sistemul imunitar al 
organismului acţionează împotriva celule-
lor organismului.

Totuşi, folosirea steroizilor e asociată 
şi cu efecte secundare cu diverse grade de 
severitate, care îngreunează uneori conti-
nuarea administrării medicamentelor.

În studiul condus de Dr. Yisrael Hani-
mov şi Dr. Eyal Leibowitz, publicat săptă-
mâna trecută în prestigiosul Jurnal Ame-
rican de Medicină în care au fost implicaţi 
45.272 pacienţi, consumul de steroizi a fost 
asociat cu o creştere a prevalenţei hipogli-
cemiei la pacienţii internaţi în saloane.

E posibil ca rezultatele studiului să indi-
ce un nou efect secundar al steroizilor încă 
nedescris în literatura medicală.

Într-un studiu israelian realizat 
pe mai bine de 45.000 pacienți, 
s-a constatat că administrarea 

steroizilor (glucocorticoizi) e legată 
de creșterea hipoglicemiei (a 

nivelului scăzut de zahăr din sânge) 
în rândul populației spitalizate

Ce facem când avem otită?

Apa oxigenată, tratament 
simplu și ieftin

Poţi trata otita simplu şi ieftin cu 
apă oxigenată (peroxid de hidrogen 
/ H2O2). Îl poţi folosi de la primele 
semne ale bolii. 

Dacă i-l administrezi copilului 
tău, pune-l să stea în poala ta cu 
urechea infectată în sus. Folosind 
o pipetă, umple canalul urechii cu 
peroxid. Trage uşor de lobul urechii 
pentru a ajuta lichidul să ajungă până 
la ureche.

Trebuie să-l ţii pentru că micuţul 
s-ar putea plânge că e prea rece sau că 
îl gâdilă. Mai poţi încălzi uşor sticluţa 
în mână, pentru a nu crea mai mult 
disconfort. 

Ajută-l să se relaxeze încurajându-l 
să respire adânc sau să citească o carte 
în timp ce rămâne în aceeaşi poziţie.

Apa oxigenată trebuie să acţioneze 
în ureche timp de cinci până la zece 
minute. Apoi, fă-l să se întoarcă şi 
lasă peroxidul să se scurgă pe un 
prosop. Repetă procedura de trei sau 
patru ori pe zi, timp de câteva zile. 

Peroxidul de hidrogen este atât de 
eficient, încât poate să nu mai fie ne-
voie de niciun alt tratament pentru o 
infecţie uşoară a urechii.

Uleiurile,  
antibiotice naturale

Uleiul de măsline poate fi folo-
sit pentru calmarea durerii asociate 
cu o infecţie a urechii medii, fără 
perforaţie a timpanului. 

Dacă doreşti să tratezi o infecţie 
a urechii cu un antibiotic natural, 
uleiul de usturoi este şi el un reme-
diu puternic. Poţi achiziţiona ulei 
de usturoi sau îl poţi prepara acasă. 
Amestecă un căţel de usturoi bio, to-
cat mărunt cu una-două linguri ulei 
de măsline extravirgin într-un vas 
mic de sticlă. Lasă la macerat timp 
de două până la patru ore, după care 
strecoară. Uleiul cald (nu fierbin-
te) este picurat uşor în canalul ure-
chii (două-trei picături). Se pune o 
bucăţică de vată în ureche. Se poate 
repeta procedeul de cel mult patru 
ori pe zi.

Uleiuri esențiale calmante
Nu trebuie niciodată să pui ule-

iuri esenţiale în canalul urechii. Cu 
toate acestea, le poţi utiliza pentru a 
reduce durerea în caz de otită. Uleiul 
de lavandă poate fi aplicat în spatele 
lobului urechii. 

Masajul gâtului şi al cefei cu ule-
iuri calmante poate 
fi de asemenea util. 
Alte uleiuri esenţiale 
care funcţionează cel 
mai bine în acest scop 
sunt cele de rozma-
rin şi arbore de ceai 
(melaleuca). 

Pentru toate tipuri-
le de otită ajută o com-
presă caldă sau rece. 
Cele două variante pot 
fi alternate.

Antibioticele nu sunt întotdeauna necesare pentru a trata 
infecțiile urechii. De fapt, utilizarea lor în exces este cauza 
principală a disbiozelor intestinale și a infecțiilor rezistente  

la antibiotice. Află cum să tratezi otita acasă 
cu remedii naturale

Dr. Yisrael Hanimov  Dr. Yisrael Hanimov  
și Dr. Eyal Leibowitzși Dr. Eyal Leibowitz
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GAZETA REBUS - INTEGRAME

ORIZONTAL: 1. Statornicie în convingeri 
şi în credinţă. 2. Cândva, demult — Tem-
peratură joasă. 3. Un arc, dar fără săgeţi 
— Insulă în arhipelagul Moluce. 4. Floare 
roşie — Loc de odihnă şi reparaţie pen tru 
maşini. 5. Te fac să râzi — Mărgele din 
colanul secolului. 6. Originari din Leto-
nia. 7. Stropi de lapte! — A strica la... 
figură! — La gura so bei! 8. Joc de cărţi 
— Fir de bumbac. 9. Aviator mitologic! — 
Are gripă. 10. Otreapă socială.

VERTICAL: 1. Fantastic, nemai pomenit, 
extraordinar... 2. Vis irealizabil de obicei 
— Via dorinţă a tuturor oamenilor lumii. 
3. În văţător, în genere — Stă în vârf. 4. 
Prefix pentru morală — A corija ceva stri-
cat. 5. Unealtă folo sită pentru lărgirea 
gurii unei son de. 6. Intrarea în tabără! 
— Cuvânt de batjocură. 7. Două versuri 
dintr-o strofă! — A produce o vătămătură 
— Armăsar de Dobrogea. 8. De origină ari-
ană (m.pl.) — În acest moment (mold.) 9. 
A lua la ţintă — Legumă de borş! 10. Mare 
în marea Mediterană! — Nu-i lipseşte ni-
mic (fem.)

CUVINTE RARE: INE — ETO.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: o, d, urcus, iaca, mirti, nai, scula, l, 

p, os, stegar, pt, stoarce, rape, geti, doberman, i, 
o, alienare, ga, usa, dar, banc, mima, circ, piept, 
asijderea.

Pag. 36: tipografie, aa, glacial, cra, otic, i, tatuta, 
tom, i, ana, pici, cali, gavan, oratori, ra, ain, aiurit, 
satul, sano, ananas, car.

Pag. 37: a) speculanta, interimare, ne, aln, zar, 
tuh, est, do, emisa, adam, tabinet, to, itar, ram, d, 
zi, emerite, aconit, cal, temeritate. b) permanenta, 
idealizare, pin, asa, ar, elogii, avo, r, ir, polen, noroc, 
masa, it, sare, tu, cec, sorbit, ilegal, ati, terapeutic. 
c) fermecator, acli matiza, vo, cip, pas, ona, saci, a, 
rodea, acar, amat, slabi, bi, este, it, istria, ite, lini, 
ricin, atacatoare. d) satisfacut, trintitura, repercutat, 
italia, at, directorat, i, iga, re, a, intacta, ar, iunie, 
ori, portorican, ani, strada.

- I-am cumparat soacră-mii un sejur în India...
- De la ce firmă?
- „Turist”.
- Ăştia sunt şarlatani. Te duc pe aeroportul 
din New Delhi şi te lasă acolo…
- Aşa am auzit şi eu...

*
O actriţă de la Hollywood povesteşte unei 
proaspete cunoştinţe, venite în vizită, cum 
s-a cunoscut cu un regizor celebru.
- Chiar din primele momente, mi-a spus: 
„dacă mă asculţi şi faci exact ce-ţi spun, îţi 
garantez, draga mea, că în maximum un an, 
vei avea un Oscar”.
- Şi?

- Şi chiar aşa a fost.
Apoi se întoarce şi strigă:
- Oscar, fii cuminte, nu-ţi mai băga degetele 
în nas!

*
Căpitanul Titanicului.
- Am două veşti, una bună şi una rea. Pe care 
să v-o spun prima?
- Pe aia rea, strigă pasagerii.
- OK. Vaporul asta... în următoarele ore... se 
va rupe-n două şi se va scufunda, iar acesta 
va fi unul dintre cele mai tragice evenimente 
ale secolului.
- Vai de capul nostru... şi vestea bună?
- Păi, vom obţine 11 premii Oscar!
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ORIZONTAL: 
1. Boţită. 2. 
Asasină — Rege! 
3. Dumnezeu la 
tibetani — Pan-
tofi cu vârful 
ascuţit purtaţi 
de ţăranii ro-
mâni. 4. Zimţi 
de dinţi! — N-
are absolut ni-
cio vină. 5. Ri-
sipit — Orăşel 
în SUA. 6. Câr-
pit cu petece. 
7. Sunt din Ce-
hia! — Capitala 
Egiptului. 8. 
Făcut ca ardeiul — Cui de potcoavă. 9. Se pun în furcă spre 
a fi toarse — Aproape tare! 10. Pregătit pentru a face faţă 
la orice întâmplare — Infernul — Prepoziţie.

VERTICAL: 1. A reproduce în mai multe exemplare. 2. 
Ţintire cu arma — Insulă în Micronezia. 3. Orăşel în Austra-
lia — Acrit. 4. Falduri de togă! — Linişte (reg). 5. În mod 
secret — Prefix de întreire. 6. Se referă la difuzarea unei 
substanţe printr-o membrană — Dânsa. 7. N-are nicio legă-
tură cu religia — Băţ de biliard. 8. Întreg, fără nicio secţi-
une. 9. Cozi de rochie! — Oraş în Arabia. 10. Instigatoare.

CUVINTE RARE: CAIA.
O R I Z O N T A L : 

1) Un punct... 
— Semn diacri-
tic format din 
două puncte 2) 
Dres la urmă! — 
...trei puncte... 
de... 3) Împărţiri 
— Împăratul Ru-
siei. 4) Fluviu în 
Italia — Nimic — 
Inel de lanţ. 5) 
În acest! — În-
trebare — Uscat. 
6) A defecta — 
Ac de soare. 7) 
Doarme! — Ma-
tematica care se 

foloseşte 
d e 
puncte. 8) Derivat lactat — Jumătate de nuanţă! — În 
aer! 9) Materiale — Poftim! — Plini de apă. 10) Dimi-
nutivul lui Costică — Punct pe haine — Ene! 11) Radiu 
— Două din puncte! — Indicatoare. 12) Puncte negre pe 
obraz — Mers în jurul unui punct.

VERTICAL: 1) Practică acupunctura — A pune la punct. 
2) Cărţi cu un singur punct — Punct crucial! 3) Punct 
cardinal — Stilou. 4) Soţia lui Osiris — Radu Gheorghiu 
— Personaj mitologic! 5) Sunt la punct cu... contrapunc-
tul (fem.) — Nichel. 6) Scoase din desagă! — Te îngână. 
7) Primele dintre primii! — Lipsă de punctualitate. 8) 
Aţos! — Fire. 9) Carne! — A pune la punct — Prefix. 10) 
Punct cardinal — Problemă distractivă cu puncte negre... 
limitate — Primele două elemente ale oricărei ecuaţii! 
11) Alt punct cardinal — Niciun punct! 12) Scoasă, la aer 
— Punct de întrebare... popular şi rebusist!

ORIZONTAL: 
1. În chipuri 
deo sebite. 2. 
De fel din... 
3. Un fel de 
glumă moldo-
venească — În 
acest chip 4. 
Copac — Dânsa. 
5 .  Marg i zne 
la pălărie — 
Aceasta (pop.) 
6. Vechea Per-
sie — Un fel de 
mămăligă. 7. 
Lecui! — Oraş 
l ângă  Ha i f a 
—  Mof t .  8 . 

Aproape mică! — Chipuri de roman (fem.) 9. Seamănă la 
chip cu cel dinaintea lui — Un fel de casă, pe casă. 10. Nu-i 
chip să te înţelegi cu ele.

VERTICAL: 1. E chip (pl.) 2. Zeu astral — În orice fel. 3. 
Chip — Râu în Algeria. 4. În acelaşi fel — Poftim! — Scoase 
din modă! 5. Mă sură chineză — Hei, tu! — Fragment de zi. 
6. Izolată — Lipsiţi de putere. 7. Şi-au stricat viaţa (fem.) 
8. Cureluşă — Floricele la cămaşă. 9. Notă muzicală — Un 
fel de şanţ de ciment, subteran. 10. A face ireal (pl.).

ORIZONTAL: 1. Repede trecător — Te lasă să treci dină-
untru afară şi invers. 2. Se trece sub linia de fracţii — Lo-
calitate în Ardeal. 3. Se trec numai de cei silitori — Lăsată 
după o trecere. 4. Culege! — Cei slabi îl plăteau în trecut 
celor puternici. 5. Ziua care a trecut — Ţeapăn. 6. Po por 
din trecut — A trece între ghili mele. 7. O mie de milioane. 
8. Colec ţie de legi — Localitate în Albania. 9. E trecut la 
debit — Întreg. 10. S-a sculat cu noaptea în cap.

VERTICAL: 1. Articol care se tre ce la urmă. 2. Maximul 
de iuţeală la o telegramă — Formă de poezie din trecut. 
3. Numele doamnei Bovary — Suportat. 4. Tainici — Cutie! 
5. Te trece în lumea somnului — Vechiul nume al Troiei. 
6. Literă grecească — Alifie — Din nou. 7. A fost trecut de 
Cezar la cucerirea Romei. 8. Peste care au trecut timpurile 
(fig.) 9. Per ceput prin simţuri — Lac în Africa. 10. Trece, 
dar pietrele rămîn — Are trecute ziua şi anul.
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NOU!
Acumteleviziunearomânăse

vizioneazășiprininternet.Zecide
canaleromâneștialăturidesute

decanalestrăine 
laprețurifărăconcurență.

Sunăacumla0524-716004și
noiteconectămlaposturileTV!

Specialist, montez 
antene de satelit 

pentru toate 
programele românești 
din pachetele DOLCE.  

Profesionalism, servicii 
de calitate, garanție.

Peste 50 de programe românești
RAFI: 0509-656.634

BibliotecaFamiliavăpropunespreachiziționare:

Următoarele volume best-seller:
• ITZHAK RABIN - Soldat, lider, om de stat
CartealuiRabinovichîipoartăpecititoriîntr-oepocăîncare
unOrientMijlociudiferitdeceldeastăzichiarpăreaposibil,iar
linișteaînzonănueraonoțiunechiaratâtdeîndepărtatăsau

unobiectivatâtdegreudeatins.

 • Ultimul an din viața Elenei Ceausescu
Carteaporneștedelaundocumentdeexcepțiedescoperit
înarhivelefostuluiregimcomunist(păstratelaArhivele
NaționaleIstoriceCentrale):agendazilnicădeîntâlniria
EleneiCeaușescuîn1989.Bazându-sepeaceasta,Lavinia
Beteadescrienunumaiactivitateaceleiconsideratealdoilea
omdinstatșidinpartid,cișiîntreagarețeaaputeriiîn

ultimulanalcomunismuluiromânesc.Cuajutorullucrărilor
despecialitate,aldocumentelorCancelarieiComitetului

Centralșialmemoriilorunorfoștiinalțidemnitari,autoarea
reconstituiepractic,zicuzi,unanîntregdinviațaElenei
Ceaușescu.Asistămastfellatransformareasavanteide
renumemondialîn„sinistrasoție”a„odiosuluidictator”.

• Eshkol Nevo - Trei etaje
UncartierelegantdinTelAviv,unblocconstruitpetreietaje,
treifamiliilocuindpeceletreipalierediferitealeacestuia,
treipersonajeconturându-secapersonalitățidistincte,

treipoveștișitotatâteapretextepentruEshkolNevodea
exploraceletreiinstanțealepsihiculuiumanșidearepune

petapet,într-omanierăinedită,ocelebrăteoriefreudiană.

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

 telefon 0524-716004

Cu aceeași adâncă durere anunț 
împlinirea a 8 ani de la decesul 

mult iubitei mele soții

R O Z I N A  G O L D V I N  (zl)
Ești mereu în sufletul și în inima noastră

Nu te vom uita niciodată!
Soțul, alături de cei doi fii 

nurori și șase nepoți

PROGNOZA METEO
13-15 februarie

Zonă joi, 
13feb.

vineri,
14feb.

sâmbătă,
15feb.

Haifa 18° 19° 17° 
Nazareth 18° 18° 17°

Tveria 22° 22° 20°

TelAviv 20° 21° 19°
Ierusalim 16° 16° 15°
Eilat 24° 23° 23°

*valorilereprezintămediazilei

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade13.02.2020

șekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,39 3,46
1 euro 3,71 3,78
1 liră 

sterlină 4,39 4,47
1 leu 

românesc 0,78 0,81



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 3939Joi ,  13 febr uarie  2020Joi ,  13 febr uarie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA PUBLICITATE

Dublă apariție de carteDublă apariție de carte

www.efamilia.org

הוצאת פמיליה

פמיליה

עדה שאולוב-אנגלברג

ניצחון התקווה
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בוסר  אכלו  אבות   - זאב  לאדם  כשאדם  מנוכר,  בעולם 
תקהינה.  בנים  ושיני 

שבספר.  הנובלות  לארבע  הרקע  זהו 
הדמויות. אילו  הקורבנות.  חיים  זונות  לבין  רופאים  בין 

משוכנעים  ולדיכאון,  לייאוש  מגיעים  הם  הנסיבות,  בשל 
תקנה.  חסר  מושחת,  רע,  שהכל 

אבל ניצחונה הנכה, מוצאת משמעות לחייה במתן סיוע 
החיים.  לעלובי 

את  מרפאה  היא  שהקימה,  התקווה"  "מוסד  במסגרת 
לחיים  מחדש  ש"יוולדו"  כך  והגופניים,  הנפשיים  פצעיהם 
יופי, והתחשבות בזולת. המסר - לא חשוב איזה  של אושר, 

איתם.  תשחק  איך  העיקר  לך,  חילקו  קלפים 
את  ומשקפת  ישראל  עם  רומניה  את  מחברת  העלילה, 
החדשה/  לארץ  ההסתגלות  ואת  מרומניה  העלייה  תולדות 

ישנה. 
ועיתונאית,  סופרת  לחינוך,  ד"ר  שאולוב-אנגלברג,  עדה 
ורומנית(.  כותבת כל אחד מספריה בשתי השפות )עברית 

העשירי.  ספרה  זהו 
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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.

Ada Shaulov-Enghelberg

Victoria Speranței
www.efamilia.org

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. 

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

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

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

Glasul roţilor de tren
Editura 24 ore-Iași 

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

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

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

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

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

Pentru încheierea unui 
abonament puteți suna la:

0524.716.004

LUNI, la chioșcuri - nr. 2768 al 
Revistei Familiei!
Citițiînrevistadvs.preferată:

• EdyGrossman:Știripescurt
• „Victoriasperanței”
• „Vioaraîntâi”
• Accident?
• Pachetulcuscrisori
• Regrete
• Unpuzzlealtfel
• Nuvreausătepierd
• Mareadragoste
• Ogreşealădeneiertat!
• Unnepotgrijuliu
• CelemaispectaculoaseInfinityPoolsdinlume
• RepublicaSovieticăEvreiascăBotoşani
• JaneFonda,oviaţămarcatăderelaţiitumultoase
• Rețete: Puiasiatic,dulceacrişor/ Perefierteînvin,ornate
cuiaurtdietetic/Cremădevaniliecufructeşifrişcă

• Sănătate:Prostatajoacăîntravesti/Varzamuratăte
ajutăsăslăbeşti

RRevistaevista FAMILIEI FAMILIEI
17.02.202017.02.2020

MAGAZIN SĂPTĂMÂNAL ● Director fondator: I. Aurescu

Anul 53 - NR. 2768RRRR 22 ŞEKELI
În magazinele unde nu se 
percepe I.V.S. revista costă 
18.80 şekeli

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

ÎNDRĂGOSTIT
Editura STEIMATZKY - 2019
Un roman dedicat tuturor femeilor

Cărțile pot fi găsite  
în toate librăriile ebraice  

din țară!




