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Modificarea hărții
Israelului
Duminică dimineaţa, premierul Netanyahu a
dezvăluit în deschiderea şedinţei de cabinet
identitatea membrilor echipei israeliene care va lucra
la crearea hărţilor de suveranitate în concordanţă cu
„Pactul Secolului” realizat de Administraţia Trump

„

Am stabilit o
echipă israeliană care va lucra
cu echipa americană la realizarea hărţilor, activitate ce a
fost deja demarată.
I-am desemnat în
acest sens pe Ministrul Yariv Levin, Generalul de Brigadă
Meir Ben Shabbat, Directorul în Exerciţiu PMO – Generalul
Ronen Peretz şi echipa care-l va asista pe ambasadorul nostru
în SUA, Ron Dermer” a declarat Netanyahu. „Această echipă
va păstra relaţii strânse cu coloniştii şi forţele de securitate
pentru executarea grabnică a sarcinii. Integrăm pentru totdeauna în Statul Israelian pământul nostru natal din Yehuda
şi Shomron.”
Totodată, Netanyahu a menţionat şi lupta de la Curtea
Internaţională de Justiţie din Haga care „a devenit un instrument politic în războiul împotriva Israelului. Combatem
fenomenul, la fel ca multe alte ţări din lume. Alături de organizaţiile internaţionale, ele au exprimat o poziţie clară cum că
tribunalul nu are nici o autoritate pentru a dezbate disputa.”

Declarație de loialitate
Şefii partidelor Şas, Iudaismul Unit al Torei
şi Yamina au semnat duminică o scrisoare de
susţinere a premierului Netanyahu, jurând să
rămână loiali blocului de dreapta

„

Am asistat recent la o serie
de relatări în
mass-media referitoare la viitoarea formare a unui
guvern Alb-Albastru după alegerile
pentru al 23-lea
Knesset, cu participarea sau sprijinul partidelor din blocul de dreapta. Nu e
deloc cazul”, s-a precizat în scrisoarea trimisă premierului.
„În acest sens, dorim să clarificăm că nu vom sprijini şi nu
ne vom alătura niciunui alt guvern cu excepţia unui guvern
condus de Likud cu Benjamin Netanyahu la conducere.
Vrem să subliniem că nu vom purta negocieri separate pentru formarea altui guvern” au explicat partidele. Cele trei
partide au lansat această iniţiativă comună pentru stoparea
campaniei unor importanţi membri Likud, consideraţi de
ei neloiali lui Netanyahu.
În replică la această scrisoare, Netanyahu a spus că angajamentul blocului de dreapta e „ultimul cui din sicriu
pentru cacealmaua lui Gantz. E mai limpede ca oricând că
Gantz nu are nici o şansă să formeze un guvern fără sprijinul politicianului arab Ahmad Tibi şi a Listei Arabe Unite.
Orice guvern care se bazează pe susţinerea Listei Unite a
arabilor, va fi un pericol pentru siguranţa Israelului.”

Liberman = Cuiul lui Pepelea

L

iderul partidului Israel Beitenu,
Avigdor Liberman, a declarat
sâmbătă că se așteaptă ca premierul Benjamin Netanyahu să demisioneze
după alegerile din 2 martie, adăugând că
„Toți se pregătesc pentru ceea ce se va
întâmpla după plecarea lui Netanyahu”.
În cadrul unui eveniment susținut la
Shoham, Liberman și-a repetat afirmația
că „era Netanyahu a apus” și a spus că
premierul se află „într-o continuă negare. Va veni o zi în care și el își va da seama
că este timpul să-și agațe pălăria în cui”.
Liberman a susținut că până și liderii partidului Yamina, Naftali Bennett

și Ayelet Shaked, care „spun că se vor
alătura doar unui guvern Netanyahu”
de fapt visează la modul de a forma un
guvern fără Bibi.”
Liberman, a cărui lipsă de sprijin pentru Netanyahu sau pentru rivalul său,
Benny Gantz, a fost factorul decisiv în
eforturile eșuate de a construi o coaliție
după alegerile din aprilie și septembrie,
este așteptat să rămână potențialul regizor și după alegerile din martie. El
susține că partidele ultra-ortodoxe sunt
dispuse să se asocieze cu partidul Albastru și Alb. „Am văzut că Uri Makleb [din
Iudaismul Unit al Torei] spune că nu are
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Avigdor
Liberman

nicio problemă cu Alb Albaștrii”.
Likudul susține la rândul său că Liberman va merge cu stânga împreună cu
Gantz și cu Lista Comună Arabă.
Liberman a exclus de mai multe ori
să se alăture unei coaliții cu lista comună
arabă.
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Ioana TOFF
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Votul nostru contează

ai sunt
exact 11
zile până
c â n d vo m m e r ge din nou la urne
pentru a ne alege
reprezentanții în
Knesset. Este cea
de-a treia rundă de
încercări, o premieră
în istoria țării, la care
suntem nevoiți să
participăm din cauza Benny
imposibilității creă- Gantz
rii unei majorități.
Este greu de spus
dacă aleșii noștri vor reuși de această dată
să formeze un Guvern pentru că sondajele
ne arată că foarte puțini dintre cetățenii
țării și-au schimbat părerea și vor vota cu
altcineva.
Disputa politică din Israel între dreapta și stânga a fost centrată pe probleme majore de ani de zile: război și pace,
independență și frontiere, soluționare și retragere. Cetățenii israelieni au tendința de
a vota la alegeri în funcție de modul în care
stau problemele de securitate și diplomație.
Însă diviziunile cândva profunde între
marile partide pe aceste probleme au fost
estompate în ultimii ani. Intransigența palestiniană, problema iraniană, Hezbollahul
și amenințarea reprezentată de organizațiile
teroriste au creat un front destul de uniform pentru majoritatea problemelor politice și de securitate, probleme pe care le
abordează astăzi toate partidele.
În ceea ce privește problema palestiniană,
există o dorință și o acceptare a majorității
publicului israelian pentru un nou plan de
pace (chiar și planul Trump dacă are vreodată o șansă reală de a fi pus în aplicare).
În dreapta, Likud este de acord în anumite condiții cu un stat palestinian, în
timp ce propunerea lui Avigdor Lieberman
pentru schimburi de terenuri se află deja în
planul american. O treime dintre alegătorii
Alb Albaștrilor acceptă chiar și colonizarea
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Benjamin
Netanyahu

regiunilor din Yehuda și Shomron.
Pe partea stângă, Partidul Muncii,
Gesher și Meretz s-au opus deciziei ONU
de a boicota companiile din Iehuda și
Shomron, cât și deciziei ministrului Apărării, Naftali Bennett, de a preda bani către
Hamas și de a colabora pentru a ajunge la
un acord cu grupul terorist.
Neînțelegerile dintre stânga și dreapta
politică a Israelului există prin tradiție sau
din cauza intereselor și campaniilor politice. Spre deosebire de ceea ce ni se spune,
statul nu se va destrăma, indiferent de forța
politică care va învinge la 2 martie.
A venit vremea ca alegătorii să se scuture
de vechile tipare și să predea un buletin de
vot care să reflecte realitatea. Să căutăm o
agendă civilă în care fiecare are libertatea
de a trăi în demnitate, în conformitate cu
credințele fiecăruia, să avem parte de un
sistem eficient de asistență medicală, alocarea corespunzătoare a bugetelor, un cost
rezonabil de viață, politici realiste privind
educația, imigrația și convertirea evreilor,
tratament decent al persoanelor în vârstă
și așa mai departe.
Trebuie să ne întrebăm cum diversele
partide își propun să abordeze toate aceste probleme și ce abilități și experiență au
candidații lor pentru a implementa aceste
politici. Toate aceste probleme primează în
fața tradiționalelor dispute dintre dreapta
și stânga.
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O stea în cădere

ajoritatea politicienilor cred
că știu totul; în general au
o gândire rigidă și se tem
de schimbări. În acest mediu politic
înfricoșător, Naftali Bennett a ieșit mereu în evidență într-un mod pozitiv. Era
dispus să se deschidă către idei noi și a
îndrăznit de multe ori să meargă împotriva curentului. Bennett s-a dovedit un
om curajos; spre deosebire de alții nu
i-a fost niciodată frică să iasă din zona
sa de confort.
Acum, Naftali Bennett și-a atins în
sfârșit scopul de a deține mult râvnitul
post de ministru al apărării. De-a lungul
carierei sale, Bennett a aspirat întotdeauna să devină ministru al apărării. El a
crezut că aceasta a fost chemarea lui, că
poate insufla o nouă strategie în Tzahal, că poate să le transmită soldaților
un spirit de victorie și de conducere, care
lipsește atât de mult publicului israelian.
Ne așteptam ca Bennett să fie stră-

lucitor în noul post ministerial, numai că el s-a
schimbat. Poate că este
de vină eșecul traumatizant al partidului său de a
nu atinge pragul electoral
în primul tur de alegeri,
poate este mediul său
politic actual sau poate
Naftali Bennett
că este chiar funcția de
ministru al apărării care
din Cisiordania îl apasă pentru a le oferi
l-a dezamăgit și l-a schimbat.
El nu este primul care a descoperit mai multe autorizații de construcție și
că lucrurile arată diferit când stai pe mai multe finanțări.
Cu siguranță, aceasta nu a fost gloria
fotoliul ministrului apărării, că poziția
în care se află este de fapt spațiul din- pe care a visat-o Bennett. El, la fel ca și
tre ciocan și nicovală. Fiecare ministru colega lui din „Noua Dreaptă”, Ayelet
al apărării este zdrobit între două figuri Shaked, este un likudnik care a fost alunmult mai puternice decât el: șeful statu- gat de Likud. Acolo este casa lui naturală
lui major și al Tzahalului pe de o parte în care a crescut ca om politic și atâta
și premierul și oamenii săi pe cealaltă timp cât va fi departe de Likud, Bennett
parte. Autoritatea sa este subminată la nu va reuși să fie omul politic de succes
stânga și la dreapta, în timp ce coloniștii care a fost odată.

V. MIREUȚĂ

T

Știri pe scurt

ribunalul districtual din Ierusalim a decis care vor fi judecătorii
ce vor analiza cauza 67104-0120, respectiv Statul Israel împotriva lui
Benjamin Netanyahu și alții (Shaul și
Iris Elovitz).
Cazul va fi audiat de un complet
format din trei judecători, condus de
Rivkah Fridman-Feldman. Alături de ea
vor sta Moshe Bar-Am și Oded Shaham.
Israelul nu are un sistem de jurați așa
cum este în Statele Unite. Judecătorii îl
vor achita sau condamna pe Netanyahu.
Data procesului a fost stabilită pentru 17 martie 2020, la două săptămâni
după alegerile generale.
Fridman-Feldman este unul dintre
judecătorii care l-au găsit pe fostul pre-

mier Ehud Olmert vinovat de luarea de
mită în cazul Talansky.
Netanyahu este acuzat că a primit
mită (cazul Bezeq-Walla 4000) și de
fraudă și încălcarea încrederii în cazul
2000 (împreună cu editorul Yediot
Ahronot, Noni Mozes) și cazul 1000
(primirea de cadouri de la Arnon Milchan și James Packer).

*

O femeie israeliană în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost rănită într-un
atac cu pietre în vestul Shomronului,
marți după-amiază.
Incidentul a avut loc pe ruta 446, în
timp ce femeia conducea mașina între
orașele Nili și Naale, lângă punctul de
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control Rantis, nu departe de orașul
Shuqba al Autorității Palestiniene.
În timpul atacului, o piatră mare
a lovit parbrizul mașinii victimei, l-a
spart, împrăștiind bucăți de sticlă care
au atins fața victimei.
Femeia a suferit răni minore în atac.
Paramedicii au tratat femeia la fața
locului iar poliția a inițiat o anchetă a
incidentului.
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Spionaj Hamas
Zeci de soldați israelieni au avut telefoanele mobile
piratate de organizația teroristă Hamas, a anunțat
duminică un purtător de cuvânt al Tzahalului

Î

n acest fel, gruparea palestiniană
spera să adune informații cu caracter confidențial.
Armata, împreună cu serviciul Shabak, a reușit să neutralizeze acțiunea
Hamas, după ce soldații israelieni
au raportat tentative suspecte de a fi
contactați pe rețelele sociale.
Imaginile cu femei atractive aflate în
spatele acestei tentative s-au dovedit a fi
personaje fictive. Soldaților li s-a cerut
să descarce aplicații care le permiteau
să facă schimb de fotografii cu femeile

respective într-un interval de numai 30 de
secunde.
Aplicațiile respective
au introdus un program spion în telefoanele mobile ale soldaților respectivi.
Aceasta a fost a treia astfel de acțiune
a Hamas din ultimii trei ani și jumătate. De la ultima tentativă, înregistrată
în iulie 2018, mișcarea palestiniană și-a
perfecționat tehnicile folosite.
Pentru a spori autenticitatea personajelor respective și a oferi o explicație

pentru gramatica rudimentară a limbii
ebraice folosite, soldaților li se spunea
că femeile sunt imigrante proaspăt sosite în țară, din Rusia sau chiar din România, dar de origine evreiască.
În mai multe cazuri, au fost folosite
scurte propoziții în ebraică pe serviciile de mesagerie ale Facebook, WhatsApp, Instagram și - pentru prima dată
- Telegram.

Încercare nereușită

Suferința sudului țării

Forțele noastre aeriene au atacat sâmbătă pozițiile
Hamas din Fâșia Gaza ca represalii la focul de
rachetă din enclava palestiniană spre Israel,
din aceeași zi

Primul ministru Netanyahu a declarat duminică
într-o convorbire cu liderii comunităților israeliene
din vecinătatea Fâșiei Gaza că este riscant să
lanseze o operațiune militară pe scară largă în
enclava controlată de Hamas cu două săptămâni
înainte de alegeri

Î

n urma tirului de
rachete, Israelul a
anunțat că va anula
ușurarea blocadei aplicate Fâșiei Gaza.
„Extinderea zonei
de pescuit, restituirea
a 500 de permise comerciale și livrarea de
ciment au fost anulate”, din cauza tirului de rachetă, a declarat COGAT, unitatea ministerului de apărare din Israel care supraveghează
activitățile civile în teritoriile palestiniene”.
Guvernul anunțase joia trecută o eliminare a unor
restricții, după ce Hamas a transmis indicații că va opri
lansarea de proiectile și baloane care transportă dispozitive
explozive în Israel. Israelul a decis să crească zona de pescuit permisă pentru pescarii din Gaza de la 10 la 15 mile
marine și 500 de noi permise de muncă și comerț urmau
să intre în vigoare.
Oficialii israelieni au spus că sunt sceptici că Hamas va
efectua vreo schimbare pe teren, dar au decis că „se va face
o încercare de a readuce stabilitatea la graniță”.
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N

etanyahu a convocat, duminică, oficialii la biroul
primului ministru la o întâlnire privată pentru a
discuta situația de la granița de sud. Tensiunile
de-a lungul graniței dintre Israel și Gaza au crescut în ultimele săptămâni din cauza atacurilor continue cu rachetă și
a baloanelor explozive.
„Înainte de alegeri, ar fi dificil să deschidem o campanie
militară semnificativă”, a declarat Netanyahu pentru forul consiliilor locale ale comunităților de frontieră Gaza și
orașului Sderot. El a adăugat, totuși, că Israelul este pregătit
pentru război, dacă situația de pe teren o va cere.
Netanyahu a felicitat locuitorii regiunii pentru rezistența
lor și a îndrumat directorul general interimar al PMO, Ronen Peretz, să
pună în aplicare
cât mai curând
posibil ordinul
de a accelera dezvoltarea
economică în
comunitățile de
la graniță.
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Program Tzahal

Tehnologie Laser
Într-o demonstraţie realizată recent în Israel, sistemul Drone
Dome C-UAS realizat de RAFAEL a interceptat mai multe drone,
graţie invenției unei tehnologii cu raze Laser

S

istemul a avut
succes total în
toate scenariile
de testare. Fazele de
interceptare au inclus
detectarea, identificarea şi interceptarea ţintelor cu ajutorul puternicei sale raze LASER.
Sistemul Drone Dome e o soluţie
completă şi inovatoare pentru protejarea spaţiului aerian împotriva dronelor ostile. Complet operaţional sistemul poate fi folosit pe tot globul.
Drone Dome oferă o infrastructură
robustă, ce cuprinde dispozitive de
bruiaj şi senzori ce permit detectarea eficientă, identificarea completă
şi neutralizarea mai multor ameninţări cu dronă sau chiar baloane
incendiare.
Una dintre proprietățile unice ale
sistemului Drone Dome e integrarea
tehnologiei laser pentru capabilităţi

distructive imbatabile. În momentul
în care sistemul realizează o identificare clară se alocă ţinta unui emiţător
de raze laser care fixează, urmăreşte
ţinta şi o distruge.
Sistemul Drone Doime face parte
din familia de tehnologii de apărare
aeriană şi anti-rachetă activă produse de RAFAEL care includ sistemele operaţionale şi testate în luptă
Cupola de Fier, Praştia lui David şi
SPYDER. Împreună, ele alcătuiesc
un ansamblu de soluţii la mai multe
niveluri împotriva diverselor ameninţări aeriene.

Î

Tnufa, noul program Tzahal
multianual (2020-2024)
e în plină desfăşurare

n ultimul
an, zeci de
echipe Tzahal
au lucrat la
analiza critică a realităţii
strategic-operaţionale şi a
stării Tzahal
în raport cu noile ameninţări şi provocări.
În cadrul acestui proces, a fost evidenţiat
conceptul activ al luptei pentru victorie, al
cărui scop e îmbunătăţirea eficacităţii vitejiei Tzahal în luptă şi a creşterii avantajului
militar al Israelului, pe baza căruia a fost formulat programul.
Alături de emanciparea letală, accentul va
fi pus pe consolidarea pregătirii şi a schimbării, relevante pentru noile provocări din
arena de luptă.
Planul Tnufa a fost aprobat de ministrul
apărării, prezentat guvernului şi va fi în curând aprobat de cabinetul de securitate politică. El va înlocui planul anterior pe 5 ani,
Gideo, care a expirat la sfârşitul anului 2019.

Atac spion
O serie de atacuri cibernetice, iniţiate se pare din Fâşia Gaza
şi vizându-i pe înalţii oficiali ai Autorităţii Palestiniene din
Fâşie, a fost dezvăluit duminică de o companie israeliană de
securitate cibernetică

P

otrivit firmei Cybereason, programul spywear a fost introdus
în telefoane pentru a supraveghea mişcările oficialilor, pentru a
retrage fişiere cu conţinut sensibil de
pe telefoanele smartphone şi pentru a
monitoriza conversaţiile.
Pentru atacul în telefoane a fost încorporat instrumentul „Pierogi” prin
metode simple cum ar fi atacuri de tip
phishing sau postări pe reţelele de socializare. Hackerii atrăgeau victimele să
dea click pe postările de pe reţelele de
socializare cu relevanțe pentru regiune:

planul de pace al preşedintelui
american Donald Trump, ştirea
asasinării generalului iranian
Qassem Soleimani, conflictul
interpalestinian dintre Hamas şi Fatah,
dar şi problema israeliano-palestiniană.
Echipa de cercetători a companiei
Nocturnus a găsit dovezi clare despre
implicarea unui grup de hackeri din
Gaza denumit MoleRATs, dar cunoscut şi sub denumirea „The Gaza Cybergang”, care activează din 2012. Grupul
e afiliat cu Hamas şi susţinut de grupuri
cibernetice iraniene.
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Spre deosebire de atacurile cibernetice anterioare, ultimele demersuri
demonstrează capabilităţi ofensive
mai elaborate şi sofisticate şi programe
malware îmbunătăţite. De exemplu,
atacul viza telefoanele pe care limba arabă era limba principală şi dacă acelaşi
program malware urma să fie instalat pe
dispozitive în limba engleză sau ebraică,
el nu rula.
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Tableta zilei

P

Phineas Gage

hineas P. Gage (1823–1860) era un american, lucrător la căile ferate, al cărui accident a însemnat pentru istoria medicinei descoperirea originii cerebrale,
a moralității și personalității, caracteristicile spirituale ale
omului.
Phineas este primul dintre cei cinci copii ai familiei Jesse
Eaton Gage din New Hampshire. El se dezvoltă armonios
ca un copil dotat, inteligent, talentat și reverențios cu cei
bătrâni și are darul de a provoca empatia tuturor semenilor
cu care vine în contact. Parcurge cu brio școala primară și liceul, urmează specializarea ca tehnician în comunicații și este
angajat la frageda vârstă de 25 de ani la societatea Hudson
River Railroad ca șef de echipă. Societatea construia o nouă
cale ferată în New England și funcția sa era de a arunca în
aer stâncile care împiedicau alinierea șinelor de cale ferată.
În ziua de 13 septembrie 1848, șarja explozivă a fost plasată într-un canal sfredelit dinainte în stâncă, peste care se
turna nisip până la suprafață, pe care el îl bătătorea cu o bară
de fier. În această zi, înainte de a turna nisipul peste exploziv,
muncitorul însărcinat cu această lucrare a fost chemat la telefon. Phineas Gage convins că s-a astupat canalul cu nisip,
în încercarea de a tampona nisipul, a lovit cu drugul de fier
dinamita provocând explozia. Drugul de fier de 32 mm în
diametru, lung de 1.1 m, cântărind 6 kg i-a intrat prin mandibulă în ochiul stâng, a traversat cutia craniană și creierul
frontal stăng, ridicându-se în aer până la 30 de metri. Toți cei
prezenți au văzut că Phineas a rămas în picioare și din ochi
și craniu i-a ţâşnit sângele. El a reușit să meargă pe propriile
picioare până la căruța cu care a fost transportat la spital.
Medicul Edward H. Williams povestește că vedea prin
fractura craniului creierul care pulsa și i-a pus un pansament.
În ciuda aparențelor foarte promițătoare, a doua zi după
accident, Phineas a devenit confuz și a delirat. A patra zi
și-a revenit, și-a recunoscut colegii care veneau să-l viziteze.
După 12 zile, a convins medicii că sunt șanse să fie recuperat, deoarece a reînceput să vorbească dar monosilabic.
La data de 25 noiembrie (la 10 săptămâni de la accident) a
fost externat la casa părintească. Era slab, obosit și avea un
comportament copilăresc. La data de 13 februarie 1949, la
5 luni de la accident, era capabil să dea de mâncare pisicii și
să se ocupe de caii familiei.
Doctorul său de familie, John Martyn Harlow, îl descrie
ca „un tânăr foarte puternic cu un sistem muscular bine
dezvoltat, în vârstă de 26 de ani, cu un temperament biliar,
înalt de 1,68 de metri.” Slăbiciunea a persistat chiar după
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Suveranitate

un an, deși Dr. Harlow susținea că în decursul următorilor
4 ani starea sa se îmbunătățește, Phineas nu și-a putut găsi
un loc de muncă în care să facă față cerințelor. El nu-și putea
onora promisiunile făcute, avea o totală indiferență față de
suferința altora, era lipsit de respect pentru oameni în vârstă
și dădea dovadă de lipsă de orice răspundere.
Toate aceste trăsături erau opuse caracteristicelor lui anterioare accidentului. Phineas 2 (cel de după accident) era
total opus lui Phineas 1. În toată această perioadă, medicul
său John Martyn Harlow, face eforturi enorme să aducă la
cunoștința forurilor neurologice despre descoperirea centrului moralității în creierul frontal. Publică un articol care nu se
bucură de atenția cuvenită. Este obsedat că astfel cum, nu de
mult timp, dr. Broca a descoperit central vorbirii, observând
un bolnav cu o tumoră, el a descoperit centrul moralității și
personalității fără a se putea face crezut.
Phineas 1 a fost un om inteligent și normativ. Phineas 2,
prin noua sa personalitate morală deficitară, nu și-a putut
câştiga existența.
În anul 1994 Hanna Damasio et al. au tras concluzia
pe baza unor minuțioase controale de tomografie computerizată ale craniului lui Phineas și a barei de fier că zona
frontală stângă a fost lezată, ajung la concluzia că distrugerea substanței albe a zonelor frontale conduc la agnozia
etică-emoțională.
CONCLUZIE
Conform cercetărilor moderne de neurofiziologie și psihologie, schimbarea „personalității” în absența semnelor neurologice ale lui Phineas Gage se datorează unei largi leziuni
frontale stângi. Deoarece acest caz a contribuit la stabilirea
rolului etic-comportamental al Centrului frontal recunoscut azi ca Centrul de Luare a Deciziilor (Decision Making
Center) propun ca acest centru să poarte numele de Centrul
Harlow-Damasio.
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Lista neagă a ONU
Israelul a suspendat relaţiile
cu Înaltul Comisar ONU pentru
drepturile omului, săptămâna
trecută, la câteva ore după ce
organizaţia a publicat o listă neagră
a 112 de companii care fac afaceri în
aşezările din Cisiordania

C

omisia a dat publicităţii aşa-numita
listă neagră care a început să fie elaborată din martie 2016, când Consiliul
pentru Drepturile Omului al ONU a adoptat
o rezoluţie prin care se solicita o bază de date
a companiilor care promovează sau menţin
aşezările israeliene din Cisiordania. Israelul a
denunţat organismul ONU responsabil pentru întocmirea acesteia şi jură să protejeze
interesele financiare israeliene, în vreme ce
palestinienii au sărbătorit o „victorie pentru
dreptul internaţional”.

Sprijin german şi maghiar
Germania şi Ungaria au susţinut vineri poziţia Israelului
la Curtea Penală Internaţională care în prezent analizează
oportunitatea deschiderii unei anchete pe marginea posibilelor
crime de război comise în Gaza şi Cisiordania

U

rmând exemplul
Republicii Cehe
de joia trecută,
Berlinul a depus o cerere
de a deveni amicus curiae
– un „prieten al curţii” care
nu e parte în caz dar vrea
să-şi prezinte punctele de
vedere.
Şi Ungaria a depus o
cerere similară.
Toate cele trei ţări au dreptul să-şi
prezinte în scris opinia juridică vizavi de faptul că Haga nu are jurisdicţie pentru cercetarea conflictului

israeliano-palestinian.
Se preconizează că şi Austria,
care în ultimii ani şi-a îmbunătăţit
relaţiile cu statul evreu, va depune o
cerere în acest sens.

Rugă împotriva epidemiei
Duminică, la Zidul Plângerii a avut loc o sesiune de rugăciuni
în masă pentru stoparea epidemiei COVID-19, noul
coronavirus care a început să se răspândească în lume din
Wuhan, China, la sfârşitul anului trecut

Cele 112 companii de pe listă sunt în
majoritate israeliene, inclusiv băncile majore, companiile de transport de stat Egged
şi Israel Railways Corporation şi gigantii de
telecomunicaţii Bezeq, HOT şi Cellcom. Pe
listă se mai află şi companii de dimensiuni
medii, precum lanţul de restaurante Café Café
şi Angel Bakeries.
Ministrul de externe, Israel Katz, a calificat
publicarea listei drept „predarea finală” în faţa
presiunii din partea unor ţări care încearcă să
facă rău Israelului, susţinând că, procedând
astfel, Consiliul pentru Drepturile Omului
s-a alăturat mişcării de boicotare a Israelui. El
a subliniat însă că baza de date nu are valoare
juridică.
De asemenea, premierul Benjamin Netanyahu a denunţat mişcarea consiliului şi a
promis să combată baza de date.
Israel nu a fost niciodată membru al Consiliului pentru Drepturile Omului.

S

esiunea de rugăciuni a
fost iniţiată de Rabinul
Şef al Tzahal şi Preşedintele Asociaţiei Comunităţii Rabinice, Rabinul Shmuel
Eliyahu, în parteneriat cu OU
ISRAEL şi rabinul său Avi Berman şi Asociaţia Comunităţii
Rabinice condusă de rabinul
Amichai Eliyahu.
Sesiunea de rugăciuni de duminică, ora 4:40 a inclus o sesiune de rugăciuni colective iniţiată de Rabinul
Eliyahu, Rabinul Avi Berman, Rabinul Amichai Eliyahu şi alţi rabini.
La rugăciunile care au inclus psalmii,
rugăciunea de după-amiază Mincha
şi rugăciunea de seară Ma’ariv au
participat oficiali de la ambasada
Chinei.
„În calitate de fii ai lui Abraham,
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tatăl nostru se dedică fiecărei persoane create după chipul lui Dumnezeu” a spus Rabinul Eliyahu.
„Poporul israelian îşi îndeplineşte
rolul de a se ruga pentru lume, ca o
lumină pentru naţiuni şi cu valorile
esenţiale ale familiei, studiului, educaţiei şi purităţii ne angajăm faţă de
fiecare persoană. Faptul că rugăciunile noastre au un impact imens, ne
impune să ne rugăm pentru pace şi
binele din lume.”
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„Fără Listă Unită
şi fără Netanyahu”
Preşedintele Alb-Albaştrilor, Benny Gantz, a declarat că,
dacă va câştiga al treilea scrutin organizat în Israel pe 2
martie, el va forma un guvern cu partidul laburist de centrustânga Gesher-Meretz şi partidul de dreapta Israel Beitenu

E

l s-a declarat dispus să formeze o
coaliţie cu Likud cu condiţia ca
partidul să nu mai fie condus de
Netanyahu, dar a exclus categoric varianta oricărui parteneriat cu Lista Arabă
Unită. Gantz a făcut aceste comentarii
într-un interviu acordat sâmbătă, cu
doar 15 zile înaintea alegerilor şi după
câteva luni de tăcere faţă de mass-media. „Prima etapă a guvernului meu
minoritar” a spus Gantz „se va baza Benny Gantz
pe un parteneriat cu Israel Beytenu și
Laburiştii-Gesher-Meretz.”
Potrivit spuselor sale, Likud nu va putea forma un guvern cu Benjamin Netanyahu la conducerea sa – aşa cum s-a întâmplat la ultimele
două alegeri – iar guvernul de uniune naţională Likud-Alb-Albaştri e
posibil fără Netanyahu. Referitor la Lista Unită, Gantz a reafirmat că
acest partid nu va face parte din nici o coaliţie condusă de el, susţinând
că sprijinul lor din afara coaliţiei „nu va fi necesar”.
Liberman e un critic acerb al partidelor Haredi pe care le acuză că
deţin monopolul asupra vieţii evreieşti religioase – afirmaţie cu care
Gantz a părut să fie de acord. „ Vrem căsătorie civilă, secţiune de rugăciuni egalitaristă la Zidul Plângerii, magazine deschise şi transport
sâmbătă” a declarat Gantz. „Netanyahu se străduieşte de ani de zile să
ne dezbine; eu vreau să-i aduc pe toţi la un loc”.

Trei israelieni
infectați
În timp ce eforturile de aducere în ţară
a israelienilor de pe aşa numitul „vas
cu coronavirus” (vasul de croazieră
Diamond Princess) continuă, s-a adeverit
că cei trei sunt infectaţi cu coronavirus

M

inisterul Sănătăţii a declarat că „autorităţile japoneze au raportat că cei 3
israelieni de pe vasul Diamond Princess ancorat în Japonia au fost depistaţi pozitiv la
testul cu coronavirus şi conform raportului primit, starea lor e uşoară. Mai mulţi pasageri sunt
în curs de testare.”
„Ministerul Sănătăţii ţine direct legătura cu
autorităţile din Japonia, de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi alte organisme relevante” s-a
mai precizat în comunicat.
Cei trei israelieni depistaţi purtători de coronavirus au fost transferaţi la un spital din Japonia,
urmând ca Israelul să trimită un medic specialist
care va fi în legătură directă cu părţile relevante
din Japonia şi le va însoţi pe parcursul procesului
medical.
Cât despre ceilalți israelieni de pe vas, cât
timp se constată că nu au fost infectaţi cu virusul, ministerul analizează posibilitatea aducerii
lor în Israel cu o cursă aeriană specială directă
prin companiile de asigurări la care aceştia sunt
asiguraţi, urmând ca la întoarcerea în ţară ei să
fie puşi în carantină sub supraveghere medicală.

Protecție împotriva Virusului

Secție de carantină
amenajată la
spitalul Tel
Hashomer

În efortul de a menține sub control focarul de coronavirus
mortal, Ministerul Sănătății a dispus duminică că orice israelian
care se întoarce în Israel din țările Asiei de Est, trebuie să se
carantineze pentru o perioadă de cel puțin 14 zile și a interzis
accesul în țară al non-israelienilor care au călătorit în ultimele 2
săptămâni în Macau, Singapore, Hong Kong sau Tailanda

O

rdinul extinde efectiv lista
țărilor din directiva deja existentă, care până în prezent
includea doar China continentală, de
unde provine virusul COVID-19.
Cea mai recentă dispoziție prevede
că israelienii care se întorc din Thailanda, Hong Kong, Singapore și Macao,
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trebuie să rămână într-un singur loc,
fie într-un loc de reședință, fie într-o
unitate medicală, timp de 14 zile.
Conform directivei, persoana în carantină trebuie să evite spațiile publice, inclusiv instituțiile de învățământ,
locurile de muncă, transportul public,
centrele comerciale și spitalele.
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În ceea ce privește non-israelienii
care au vizitat locațiile din Asia de Est,
acestora nu le va fi permis accesul în
Israel. Virusul a ucis încă 98 de persoane în China continentală în ultima zi,
ceea ce a atras numărul total de decese
la 1.868. Cazurile zilnice noi au crescut
cu 1.886 la un total de 73.436.
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Promisiuni electorale
Premierul Benjamin Netanyahu şi candidatul său la funcţia
de ministru al finanţelor, parlamentarul Nir Barkat (Likud)
au prezentat duminică un plan financiar ce conţine mai
multe reforme ambiţioase de anvergură

P

lanul va fi aplicat de următorul
guvern al lui Netanyahu dacă
partidul Likud va ieşi învingător
la alegerile de luna viitoare.
Netanyahu a spus că, dacă va fi reales după scrutinul din 2 martie, el va
coordona şase reforme financiare majore: reducerea preţurilor locuinţelor şi
alimentelor, realizarea unor investiţii
masive în domeniul îngrijirii sănătăţii,
investirea în periferia socio-geografică
din Negev, Galil şi Cisiordania şi investirea în firmele mici, cele nou înfiinţate
şi tehnologie.
Barkat care a fost primarul Ierusalimului din 2008 până în 2018, s-a ocupat de introducerea unei reforme noi,

menite să stimuleze zonele periferice din Israel aflate în dificultate, incluzând investiţii masive
în regiunea Galileei din Nord,
Negev din sud şi Cisiordania.
„Vom oferi 400.000 locuri de muncă
noi la periferie în următorul deceniu.
Ideea e să oferim unui copil de la periferie acelaşi nivel de educaţie ca cel de
care beneficiază un copil ce locuieşte în
centrul ţării” a spus el.
Ultima reformă introdusă de Barkat
promovează continuarea investiţiilor
pe piaţa hi-tech din Israel. „Israelul
trebuie să fie un jucător de bază în domeniul tehnologiilor viitorului. Avem
un potenţial uriaş în Israel în domeniul

medical şi al biotehnologiei. Valabil şi
pentru robotică şi transportul public.
Avem mai multe societăţi şi firme noi
care categoric pot schimba lumea.”
Netanyahu i-a cerut săptămâna trecută lui Brakat să accepte funcţia de
ministru de finanţe în noul său guvern
în cazul în care va forma o coaliţie după
alegerile din 2 martie. Actualul ministru de finanţe, Moshe Kahlon, şi-a
anunţat retragerea din politică după următorul tur de scurtin, al treilea organizat în Israel în mai puţin de 12 luni.

Protestul părinților
Familiile a doi soldaţi israelieni ucişi în războiul din 2014 din
Gaza au lansat zilele trecute o campanie publică pentru a forţa
guvernul să recupereze trupurile neînsufleţite ale celor doi din
enclavă

R

udele unui cetăţean israelian de
obârşie etopiană care a trecut voluntar în Gaza acum şase ani din
cauza unei afecţiuni mintale, s-au alăturat şi ele campaniei pentru a-l aduce
acasă pe tânăr.
Hadar Goldin şi Oron Shaul au căzut
în luptă în timpul Operaţiunii Stânca

Indestructibilă, iar Avera Mengitsu a fost capturat de Hamas după
intrarea în encalvă la doar o săptămână după încheierea campaniei
militare. Campania publică a fost
lansată cu trei săptămâni înaintea celui
de-al treilea scrutin organizat în ţară în
decurs de un an, pe 2 martie şi va culmina cu un marş
organizat în oraşul
ABONAMENTE LA PRESA ROMÂNEASCĂ
din sud, Beer Sheeun mod sigur de a primi în fiecare săptămână
va, pe 26 februarie,
publicația preferată la domiciliu!
sub lozinca „Nu
Plata prin CEC sau card bancar!
vom mai tăcea.”
În cadrul camRevista Familiei:
paniei,
familiile
330 șekeli / 3 luni
intenţionează să
Gazeta Românească:
dezvăluie populaţi285 șekeli / 3 luni
ei din Israel detaliile
Sunați la 0524-716004
acordului pe termen
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lung de încetare a focului cu Hamas, care
a fost negociat indirect prin mediatori
egipteni în ultimii ani. Familiile susţin
că, în cadrul acordului, gruparea teroristă care face legea în Gaza, a primit zilnic
mărfuri, bani în numerar şi materiale de
construcţie.
„Hamas reţine de cinci ani şi jumătate
doi soldaţi israelieni şi un civil cu handicap mental, iar guvernul israelian face
concesii fără a primi nimic în schimb” a
declarat locotenentul în rezervă Matan
Zamir, unul din organizatorii campaniei. „De fapt, guvernul i-a abandonat pe
Hadar, Oron şi Avera”, a mai spus Zamir.
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Trump și „Bestia”

Masacre plănuite
pe WhatsApp
Doisprezece membri ai unei grupări de extremă
dreapta din Germania plănuiau să atace moschei,
politicieni şi azilanţi, potrivit presei locale

C

ei 12, arestaţi vineri, aparţin grupării „Der harte
Kern” (Nucleul dur, n.r.). Un alt bărbat despre care
se crede că face parte din grup, a reuşit să scape şi
este dat în urmărire generală.
Patru dintre bărbaţi, toţi de naţionalitate germană,
au fost arestaţi sub suspiciunea de a fi format „Der harte
Kern”. Ceilalţi opt sunt suspectaţi că au sprijinit gruparea
cu bani şi arme. Bărbaţii s-ar fi întâlnit prin platforma de
mesagerie WhatsApp şi au format organizaţia în luna septembrie a anului trecut. Se pare că au legături cu „Soldații
lui Odin”, grup de extremă dreaptă format în Finlanda în
urmă cu cinci ani.
Săptămâna trecută, membrii grupării au discutat planuri
pentru zece atacuri pe care să le comită în ţară, inclusiv masacre la moschei similare celor care au avut loc anul trecut
în Noua Zeelandă. Se pare că ei sperau ca aceste acţiuni să
fie contraatacate şi, astfel, să ia naştere un război civil.
În ultimii ani, Germania se confruntă cu o creştere a
organizaţiilor extremiste, în special în partea de est.
Autorităţile încearcă să reprime extrema dreaptă de anul
trecut, când politicianul Walter Luebcke a fost ucis şi în
oraşul estic Halle a avut loc un atac la o sinagogă.

Un atac terorist sângeros a avut loc în Burkina
Faso. Atacul a avut loc într-o biserică, unde cel
puţin 24 de enoriaşi şi-au pierdut viaţa. Şi pastorul
care ţinea slujba a fost măcelărit de atacatori

T
12

furat orez şi ulei din magazinele situate în apropierea
bisericii. În plus, teroriştii
ar mai fi răpit şi trei persoane, trei tinere, potrivit
informaţiilor.
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T

rump a
aterizat
l â n gă Speedway
International
Daytona, de
unde a fost
condus mai
apoi, în limuzina prezidențială, direct pe circuit. După ce a
transmis câteva mesaje piloților, Trump a dat startul cursei.
La scurt timp,
cursa a fost însă
amânată, din cauza vremii ploioase.
Donald Trump
a profitat de acest
moment pentru a
bifa un eveniment
de campanie electorală, într-un stat în care în 2016 a câștigat
în fața candidatului democrat Hillary Clinton. Trump are în
Florida mai multe terenuri de golf și o casă care acum este
considerată reședința sa principală.

Ajutor internațional

Crime în Africa

eroriştii au pătruns în
biserica protestantă
din nordul ţării chiar
în timpul prânzlui.
Oamenii care luau masa
au fost pur şi simplu măcelăriţi de terorişti. Potrivit
lui Sihanri Osangola Brigadie, primarul localităţii
Boundore, atacul terorist a
avut loc în provincia Yagha,
orașul Pansi.
După atac, teroriştii au

Președintele amercian, Donald Trump, a mers
duminică pe circuitul de la Daytona, Florida, unde
a dat startul cursei NASCAR, după ce a făcut un tur
de pistă în limuzina prezidențială, cunoscută
și sub numele de „Bestia”

•

Conferinţa internaţională a donatorilor organizată
luni la Bruxelles a permis colectarea sumei de
1,15 miliarde de euro pentru a ajuta Albania să
se reconstruiască după seismul devastator din
noiembrie 2019

A

ceste contribuţii sunt
cele ale Comisiei, ale statelor
membre şi ale Băncii Europene de Investiţii (BEI). Albania, care este printre
cele mai sărace ţări din Europa, a estimat pagubele directe
produse de catastrofă la 985 de milioane de euro, fiind aşteptate şi alte efecte negative ca urmare a încetinirii creşterii
economice. Anul trecut, Albania nu a primit acceptul de a
începe negocierile de aderare la UE din cauza unui dezacord
pe acest subiect între lideri din blocul comunitar.
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Frumusețea n-are vârstă

„Gustați Franța”

Miss Germania 2020 are 35 de ani, este mamă
și femeie de afaceri

Franţa a lansat luni la Dubai marca „Taste
France”, creată cu obiectivul de a schimba
imaginea elitistă a gastronomiei sale
în lumea întreagă, în cadrul festivalului
agroalimentar internaţională Gulfood

L

eonie Charlotte von
Hase a fost aleasă duminică Miss
Germania 2020, la finalul
unui concurs de frumusețe
care dorește să se reinventeze și al cărui juriu a fost
în întregime feminin.
Ea este cea mai „vârstnică” Miss Germania desemnată în cei 93 de ani
de existență ai concursului, alegerea sa fiind
considerată ca o recunoaștere istorică a femeii moderne la actuala ediție a competiției, desfășurată sub sloganul „Regina
frumuseții interioare”.
Von Hase, care a crescut în Namibia și locuiește în orașul
Kiel din nordul Germaniei, este absolventă de literatură engleză
și are propriul portal online prin care comercializează articole
de modă vintage. Este căsătorită și are un băiețel în vârstă de
trei ani. Ea a mai spus că va continua să trăiască în același fel
ca până acum și că va lucra cu jumătate de normă în noua sa
calitate de Miss Germania, spre deosebire de predecesoarele
sale, care și-au luat un an șabatic pentru a îndeplini o agendă
plină de angajamente.

P

roiectul face
parte din
campania
„Alegeți Franța”,
creată pentru a spori atractivitatea ţării
în faţa investitorilor
străini şi pentru valorificarea companiilor franceze.
„Gustați Franța”, un brand în spatele căruia se află
mai multe grupuri franceze din sectorul agroalimentar, va fi lansat în Franţa de preşedintele Emmanuel
Macron la Salonul Agriculturii, ce va fi organizat la
Paris între 22 februarie şi 1 martie.
Lansarea „Gustați Franța” la Dubai se explică prin
prezenţa unor participanţi asiatici şi africani în acest
emirat şi datorită importanţei tot mai mari a regiunii
Golfului Persic pentru sectorul agroalimentar francez,
alcătuit în procent de 98% din întreprinderi mici şi
mijlocii. Din 2010, exporturile de produse agroalimentare franceze spre ţările din Golful Persic s-au
dublat şi reprezintă peste 1 miliard de euro, regiunea
menţionată devenind a treia piaţă non-europeană pentru Franţa, după China şi Statele Unite.

„Dennis” a făcut prăpăd
Insulele britanice şi coasta de nord-vest a Franţei au fost
puse la grea încercare de furtuna „Dennis”,
la doar o săptămână după ce o altă furtună extremă,
botezată „Chiara”, a afectat Regatul Unit al Marii Britanii

M

ii de locuințe au rămas fără
curent electric iar șoselele
au fost închise, liniile ferate
acoperite de apă și sute de curse aeriene
au fost anulate. Cel puțin 3 oameni au
murit, doi dintre aceștia înecaţi în mare,
chiar înainte ca furtuna să atingă forţa
maximă. Este a doua vijelie însoţită de
ploi torenţiale după Chiara, care a afectat aceleaşi regiuni la începutul săptămânii trecute.
Din cauza vântului puternic (peste
145 de kilometri pe oră), multe avioane

au avut dificultăţi la decolare
sau la aterizare – a fost nevoie de întreaga îndemânare şi
pricepere a piloţilor pentru
a ține sub control aeronavele
pline cu pasageri.
Într-un oraș din Țara Galilor, pe străzile transformate în râuri, mașinile au
plutit precum bărcile. În unele locuri,
odată cu apa, și pământul a luat-o la vale,
blocând drumurile cu nămol și pietriș.
Zonele de coastă au fost izbite de valuri uriașe, de peste 10 metri, care au
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trecut peste bariere și au invadat străzile.
Pe coasta scoțiană, vântul a bătut atât
de tare încât chiar și feriboturile au avut
dificultăți.
Luni, furtuna a lovit Norvegia unde
a adus viscol puternic, pentru care au
fost lansate coduri roșii în mai multe
provincii.
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Fiscul intră în acțiune

Proiect de renovare
Comisia Districtuală Centrală de Construcţii şi
Planificare din Israel a aprobat depunerea unui plan
important de renovare urbană a cartierului Ramat
Eliahu, considerat unul din cele mai dezavantajate
cartiere din Rishon Lezion

P

lanul promovat
de municipalitatea Rishon
Lezion conţine 5.397
unităţi locative ce vor
fi construite în clădiri
rezidenţiale cu 9–30
etaje în locul celor
2.900 unităţi locative
existente în blocuri de
apartamente cu 3–4
etaje.
Planul conceput de arhitectul Naama Melis împarte
suprafaţa în şantiere de renovare urbană, fiecare cu definirea clară a numărului de
unităţi locative şi a spaţiului
public şi comercial din acestea. Planul prevede şi amenajarea şi suplimentarea reţelei
rutiere din cartier, a unor
artere speciale de transport
public şi racordarea la staţiile
de transport în comun, plani-

ficate în afara cartierului.
2.500 unităţi locative vor
fi construite în Nahalat Illit,
dintre care 714 vor fi alocate
persoanelor cu domiciliul în
Ramat Eliahu. 500 unităţi
locative vor fi construite în
Tzrifin, dintre care o treime
repartizate persoanelor stabilite în Ramat Eliahu. 500
unităţi locative vor fi construite pe şantierul Elef, dintre care o treime vor fi repartizate persoanelor domiciliate
în Ramat Eliahu.

Autoritatea Fiscală Israeliană înteţeşte
războiul împotriva facturilor fictive şi a
neraportărilor de capital

Î

n cadrul unui plan pregătit de Autoritatea Fiscală
pentru următorul ministru de finanţe, fiecare patron
ce emite o factură cu valoarea peste 5.000 şekeli va
trebui să obţină imediat aprobare online de la Autoritatea Fiscală în momentul efectuării tranzacţiei.
Nu se va permite deducerea TVA-ului de pe o factură
pentru care nu s-a obţinut aprobarea.
Autoritatea Fiscală vrea să asiste la transferarea banilor între societăţi pentru a preveni emiterea facturilor
fictive. Noile cerinţe se vor aplica societăţilor din Israel.
Se estimează că 15% din toate facturile din Israel sunt
în valoare de 5.000 şekeli sau mai mult.
Noua măsură preia modelul adoptat în Chile pentru
combaterea facturilor fictive, model care include o conexiune directă între Autoritatea Fiscală şi societăţi în
timp real la efectuarea fiecărei tranzacţii în parte.
Autoritatea Fiscală consideră facturile fictive o pacoste la nivel naţional, estimând că această metodă privează
trezoreria statului de miliarde de şekeli.
Potrivit Autorităţii Fiscale, e o metodă uşor de folosit
şi greu de depistat.
Ea presupune folosirea facturii fictive pentru reducerea plăţilor către Autoritatea Fiscală prin deduceri periodice de TVA şi creşterea cheltuielilor din deducerile
anuale de impozite.

11.000 familii vor primi hrană până în aprilie
Ministrul Protecţiei Sociale, Offir Akunis, a anunţat ieri că poate
asigura 6 milioane de şekeli pentru a asigura tichete de hrană pentru
11.000 familii până la sfârşitul lunii aprilie

P

roiectul denumit „Pilot de Siguranţă Alimentară” se derulează
începând din 2017 şi oferă familiilor meritorii două modalităţi de procurare a hranei şi anume livrarea mărfurilor uscate la domicilii sau distribuirea de
tichete de masă. Proiectul e disponibil în
46 oraşe din toată ţara.
Când programul pilot va deveni program naţional după adoptarea bugetului
de stat pentru 2020, el va include seminare despre nutriţia sănătoasă şi gestio-
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narea finanţelor personale.
Succesul e atribuit şi unei coaliţii de
parlamentari din diverse partide care au
cerut în Knesset întrunirea Comisiei de
Finanţe pentru a determina Trezoreria să
livreze fondurile necesare. Parlamentarul
Miki Haimovich a spus că „ne vom strădui în continuare să nu mai existe copii
care merg la culcare flămânzi”. Parlamentarul de la Alb-Albaştri, Avi Nissenkorn,
a salutat vestea declarând că „lupta noastră a fost încununată de succes.”
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În schimb, parlamentarul laburist
Itzik Shmuli a criticat-o, numind-o o
„păcăleală” şi a afirmat că 6 milioane de
şekeli nu vor fi suficienţi pentru susţinerea proiectului.
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Discuție la nivel

Zbor în premieră
Un avion israelian a scris istorie weekendul trecut, devenind
primul avion din ţară care a zburat în spaţiul aerian sudanez, el
deplasându-se spre Tel Aviv dinspre Kinshasa

A

vionul a decolat
din Israel săptămâna trecută, îndreptându-se spre capitala
Republicii Democratice
Congo şi revenind la Aeroportul Ben Gurion.
Zborul a avut loc după
ce, la începutul lunii, premierul Benjamin Netanyahu s-a întâlnit cu liderul interimar sudanez
Abd al-Fattah al-Burhan în Uganda.
Burhan a spus că ţara sa va permite
de acum trecerea avioanelor israeliene prin spaţiul său aerian – cu excepţia transportatorului aerian El Al.
Au mai existat şi în trecut câteva
cazuri de survolare a spaţiului sudanez de către mai multe avioane ce
zburau spre sau dinspre Israel, dar
toate au fost nevoite să oprească în
Aman sau la altă destinaţie pentru ca
zborul să nu fie înregistrat ca fiind
israelian.

Potrivit jurnalului de bord, avionul a decolat luni seara din Israel
cu destinaţia Congo, folosind o rută
ce a survolat Canalul Suez, Eritreea,
Etiopia, Kenya şi Uganda, într-o cursă aeriană ce a durat puţin sub 7 ore.
Sudanul e o ţară musulmană din
nord-estul Africii cu o populaţie de
peste 43 milioane. Nu are relaţii diplomatice cu Israelul, deşi experţii
cred că, prin stabilirea unei relaţii cu
Israelul şi încetarea izolării sale diplomatice, liderul sudanez vrea să-şi
ajute ţara să treacă printr-un proces
de modernizare.

Este cunoscut faptul că primul
ministru Benjamin Netanyahu evită
să apară la televizor și își duce
campania electorală mai mult prin
internet, în special prin Facebook

D

e aceea, Netanyahu l-a sunat pe
fondatorul și președintele Facebook, Mark Zuckerberg, pentru a
se plânge că rețeaua socială se îndreaptă împotriva alegătorilor de dreapta în campaniile
electorale. Conform raportului, conversația
a fost una prietenească în care premierul i-a
cerut lui Zuckerberg să „asigure corectitudinea alegerilor și să acționeze rezonabil și
echitabil”. Netanyahu a acuzat Facebook în
trecut că a arătat „părtinire” împotriva alegătorilor Likud la alegerile anterioare.
Zuckerberg a fost încântat de discuția cu
primul ministru și a spus că compania Facebook va fi vigilentă.

Aeroport complet dezafectat
Divizia de logistică, operaţii şi proprietăţi din Ministerul Apărării
care conduce planul de dezafectare şi comercializare a terenului
din bazele militare şi departamentul de inginerie şi construcţii
din Ministerul Apărării au finalizat dezafectarea şi evacuarea
Aeroportului Sde Dov din Tel Aviv

A

eroportul a funcţionat din septembrie
1938 până în iulie
2019. Sde Dov a servit drept
aeroport civil şi militar până
la închiderea sa acum şase
luni.
16.000 unităţi locative
vor fi construite acolo.
Departamentul de inginerie şi construcţii a îndepărtat
peste 500.000 mp de clădiri

militare, hangare de aeroport, garduri, suprafeţe de
asfalt şi o pistă de 1.741m.
Turnul de control este păstrat spre conservare şi va
rămâne un spaţiu public în
viitorul cartier rezidenţial.
Divizia de logistică, operaţiuni şi proprietăţi Tzahal
va preda terenul evacuat Autorităţii Funciare Israeliene în
baza acordului Shoham pen-

tru îndepărtarea şi transferul
taberelor Tzahal din centrele
oraşelor, după care terenul
va fi comercializat pentru
construirea a mii de unităţi
locative şi spaţii comerciale.
Şeful diviziei de logistică,
operaţii şi proprietăţi, Nati
Efrati, a declarat că „dezafectarea Aeroportului Sde Dov e
o etapă decisivă în aplicarea
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deciziei guvernului şi a planului Shoham de scoatere a
taberelor Tzahal din centrele oraşelor. În anii următori,
vom elibera alte câteva sute
de kilometri pătrați pentru
construirea a zeci de mii de
unităţi locative şi milioane
de metri pătraţi de spaţiu
comercial şi industrial.”

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 1 5

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

Celebrarea Zilei Internaționale a Femeii:
spectacolul „1919 Misiune Regală la Paris”,
în Israel
Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în colaborare cu
Asociația femeilor din teatru IF ... / DACĂ ... pentru femei,
vă invită la o reprezentație specială a spectacolului „1919
Misiune Regală la Paris”, regia: Liana Ceterchi, sub egida celebrării Zilei Internaționale a Femeii și 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 și cu Liana Ceterchi
Video/sunet: Teodora Toader
Producător: Asociația 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 viața mea”.
Spectacol realizat în parteneriat cu UNITER, Arhivele
Naționale ale României și Muzeul Național al Literaturii
Române.
Confirmarea participării și rezervarea de locuri:
info@icrtelaviv.org, 03-6961746

*

„1919 Misiune Regală la Paris” ne dezvăluie activitatea
diplomatică a Reginei Maria, la Conferința de Pace de la
Paris, si în turneul ei în Anglia. Așa cum în timpul Marelui
Război, Regina Maria și-a dus bătăliile cu sărăcia, tifosul
exantematic, cu foametea, și cu inerția unor miniștrii, pentru
a ține cât mai departe „dezastrul final în ciuda crescândului nenoroc”, tot așa la Paris, ajunsă neoficial, își pune în
mișcare toată energia și „popularitatea imensă pe care și-o
câștigase în timpul războiului”, pentru a pleda cauza României, pentru respectarea promisiunilor făcute României,
atunci când a intrat în război, de partea Antantei, în 1916.
Aceste întâmplări excepționale sunt redate cu mare talent
și imaginație de actrița și regizoarea Liana Ceterchi în acest
nou spectacol-biografie.
Spectacolul face parte dintr-o trilogie produsă de Asociația
femeilor din teatru IF.../ DACĂ... pentru femei, „Triptic
Regal”, care include și spectacolele: „Regina Maria, Regina
tuturor românilor “, bazat pe Jurnalele de război ale Reginei
Maria, cuprinzând anii 1916, 1917, 1918, și „Ileana Principesa de România”, bazat pe romanul autobiografic “I Live
Again/ Trăiesc din nou”, scris de Principesa Ileana, devenită
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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 acrobatului, 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 scenografie, 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 confortabile 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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Semănătorii de ură

ără să am în față un
sondaj de opinie referitor la numărul de telespectatori care urmăresc jurnalul de seară pe fiecare din
cele trei canale ale televiziunii
noastre, presupun că ratingul
cel mai scăzut îl are canalul
11. Motivul nu îl cunosc, dar
eu îl urmăresc pentru faptul
că este canalul care dedică cel
mai scurt timp publicității iar
eu consider că știrile, comentariile și modul lor de prezentare, nu sunt inferioare celor
două canale comerciale, 12 și
13.
Tocmai din această cauză,
prin încrederea pe care i-o
acord eu acestui canal, am
fost intrigat de introducerea
în cadrul „Mabatului”, în trei
seri consecutive, a serialului
care „demască supremația”

așkenazimilor asupra sfaradimilor în trei sectoare publice de primă importanță:
academice, juridice și presa
electronică.
Nu este pentru prima
oară când se găsesc niște
„revoluționari” care încearcă
să explice și să justifice propria nereușită pe drumul pe
care și l-au ales, dacă au ales
într-adevăr un drum pozitiv,
prin persecutarea lor pe baza
țării de proveniență sau din
oricare alte motive similare
mai mult sau mai puțin subiective. Nu am posibilitatea
să fac o trecere în revistă a tuturor acestor încercări dar nu
pot să-l uit pe Amnon Levi,
ziarist respectabil pe care la
ora actuală îl ascult aproape în fiecare seară la ora 18,
când începe să numere câți

POEZIE ROMÂNEASCĂ SCRISĂ
ÎN ȚARA SFÂNTĂ

VĂ A PA RȚ I N E de Maria Găitan Mozes
Ceea ce este al meu
e sfânt.
E un bulgăre plămădit
din cuvânt,
cuvântul din bucurie și
suferință
prin lacrimă tăvălit.
Ce este al meu, vă dăruiesc
fiindcă vă aparține.
În mijlocul vostru, trăiesc
și la greu
v-am simțit alături de mine.
Împreună cu voi, am plâns
când loviturile crunte
pe nedrept ne-au ajuns
și n-am contenit să lăsăm
inimile părăsite și
sângerânde.

Le-am pus platoșă peste
platoșă
din cuvintele minereu
a suflului omenesc
și primenind puteri și crez,
mergem și am mers
către primăveri proaspete
cu muguri și flori,
către toamnele cu roade în
pârg
la care am alăturat,
avutul meu temporar,
ca pe o mică cișmea
din care să bea
fiecare.
...............................
Ceea ce este al meu,
vă aparține.

așkenazim și câți sfaradim
sunt sau au fost în funcțiile
cheie începând cu Președinți
ai Statului, Prim Miniștri,
miniștri, judecători, laureați
ai Premiului Israel și alții.
Dacă îi număra și pe laureații
Premiului Nobel, rezultatul
era și mai dezastruos pentru
sfaradim.
Culmea a fost atunci
când l-a întrebat pe unul
din cei intervievați, un avocat de prestigiu, dacă această
„supremație așkenazită” ar
putea conduce la o revoluție
sângeroasă a sfaradimilor!
Spre surprinderea mea, răspunsul a fost pozitiv.
Este posibil că cineva de la
canalul 11 al televiziunii a fost
nemulțumit că „revoluția”
încă nu s-a produs și încearcă să reîmprospăteze această
idee, făcând abstracție în primul rând de problemele majore cu care se confruntă țara
noastră dar și de însăși absurditatea unei astfel de numărători care incită la dușmănie
între două părți componente
ale aceluiași popor evreu. În
felul acesta, cunoscuta deviză
„Unirea face puterea” poate fi
inversată, amintind că dezbinarea aduce distrugere.
În serialele pe care le-am
amintit, același avocat care
a fost de acord cu revoluția
sângeroasă a sfaradimilor, se
plânge acum că, de câte ori a
încercat să avanseze la un post
de judecător, a fost stopat din
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cauza originii lui sfaradite,
uitând că însuși Ministrul
Justiției, Amir Ohana, este
sfaradi.
În seria privitoare la presa
electronică, o tânără se plânge
că nu a fost primită la Galei
Tzahal, tot din cauza originii
țării de proveniență. Iaron
Dekel, ziarist serios cu vechi
state de serviciu în presa electronică, care a fost și comandantul postului amintit mai
sus, afirmă cu tărie că nu s-a
interesat niciodată de originea
unui solicitator, axându-se
numai pe aptitudinile candidatului. Mai mult decât atât,
Miri Reghev, ministrul culturii care are și ea un cuvânt
de spus în problemă, este și
dânsa de origine sfaradi. Fără
să fac o analiză amănunțită,
amintesc două vedete ale micului nostru ecran, ambele de
origine sfaradi, Ayala Hason
și Ionit Levi.
Nu am intenția să neg
faptul că, așa cum se afirmă
în serialul amintit, numărul
așkenazimilor în diverse posturi de importanță națională
îl depășește pe cel al sfaradimilor. Dar a transforma
acest lucru într-un sâmbure
al rivalității dintre cele două
categorii, poate fi considerat,
cred eu, o încercare de a semăna ură între frați, ură care
poate conduce la slăbirea întregului popor, la mărirea
gradului de vulnerabilitate al
acestuia.
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Arie KUPFERSCHMIDT

Circul numărul trei
al alegerilor

D

in întâmplare, la
Răposatul Rabin a fost
postul de televiacela care a îndepărtat
ziune s-au prepartidele de stânga și le-a
zentat fragmente din cele
oferit onoarea de a fi în
întâmplate în Israel în
minoritate parlamentară,
perioada din ajunul asasiîn decurs de aproape 25
natului domnului premier
de ani.
Ițhak Rabin.
Nici premierul NeSubiectul emisiutanyahu nu rămâne pasiv;
nii era legat de așa zisa
el, la rândul lui, depune
„Convenție de la Oslo”,
toate eforturile pentru a
în urma căreia s-au desduce partidele de dreapta
chis porțile Israelului,
să stea pe băncile parlaItzhak Rabin
prin care au trecut mii
mentare ca minoritate,
de membri ai organizației „AȘAF”, în în următorii douăzeci de ani.
frunte cu Yasser Arafat.
Deși domnul Netanyahu duce în
În locul liniștii și cooperării promi- spinarea sa acuzații penale, este și răse, au izbucnit acte de terorism care au mâne NEVINOVAT, până la decizia
dus la sute de victime, femei, copii, ti- finală a celei mai înalte curți juridice și
neri și bătrâni. Premierul Rabin, în loc are dreptul de a se folosi de toate prosă alunge imediat și să expulzeze ban- cedurile legale. POLITICA NU ESTE
dele teroriste, a continuat tratativele, ARENA ETICII!
ignorând victimele evreiești. Din parSă sperăm că viitorul parlament va
tea populației, el, RABIN, era unicul vota o lege electorală normală, în care
vinovat al acestei situații. Posturile de numai partidele „care primesc zece la
televiziune din acea vreme nu cenzu- sută din voturi” vor avea dreptul de a
rau amenințările împotriva sa, inclusiv fi reprezentate în Knesset (parlament).
lichidarea sa fizică.
A venit timpul ca studenții să se
Toate avertizările forurilor de se- adreseze candidaților prin toate sursele
curitate au fost și ele ignorate și de informație publică ale mass-mediei,
minimalizate.
despre schimbarea legii electorale!!!

NESTEMATE POETICE
culese de Ady Covaliu

Romanța inimii de Ion Minulescu
Inimă – ciutură spartă –
Cui mai duci apă la poartă,
Dacă nimeni nu mai trece
Să-ți soarbă din apa rece –
Apă bună de descântec
De la ochi până la pântec?
Inimă – ciutură goală –
Cine te spoi cu smoală
Și te-ascunse în ogradă
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Nimeni să nu te mai vadă,
Ca să-ți mai cerșească apă
Când de sete gura-i crapă?
Inimă – ciutura mea –
Dă-mi să beau, dar altceva,
C-apa rece ți-au golit-o
Toți cei care ți-au sorbit-o....
Dă-mi ce mi-ai păstrat doar mie –
Dă-mi un strop de apă vie!
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Acul
lui
BUJENIȚĂ
Rondeluri
RONDEL ADMIRATIV
Ce frumos e cu o fată
Să te plimbi încet pe-alei
Şi să vezi cum dintr-odată
Lumea-i toată-n ochii ei!
Eu gândesc ca altădată
Deşi sunt bătrân holtei,
Ce frumos e cu o fată
Să te plimbi încet pe-alei!
Când din baia-mi ieri o fată
Ieşi goală ca un stei,
Inima a stat să-mi bată
Şi-am rostit cu mult temei:
Ce frumos e coafată...
RONDEL CAZON DIN IAŞI
Ne flutură pe frunte vara
Şi teii-au înflorit din nou.
Aştept cu nerăbdare seara,
Să ne plimbăm sus, în COPOU.
În stele-om căuta comoara,
Privi-v-om luna prin halou.
Ne-o flutura pe frunte vara
Căci teii-au înflorit din nou.
De doruri mi-am umplut cămara,
Sub pleoape-mi fulgeră scântei,
Suspin în vis purtând povara
Plantonului din schimbul trei.
Şi-mi flutură pe frunte vara...
RONDEL NOSTALGIC
Da, te-am iubit, ai fost unica,
Ispititoare şi naivă.
Ştia de asta şi bunica,
Ce ne privea conspirativă.
Te admira nespus mămica
Deşi păreai cam posesivă.
Da, te-am iubit, erai unica,
Ispititoare şi naivă!
E surogat, spunea Săftica,
O damă cam vindicativă.
Râdeam văzând cum s-oftica
Deoarece aveam, în stivă,
Erzaţul de cafea UNICA.
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Privind înapoi

trecut peste jumătate de secol
de când răposatul savant prof.
I. C. PARHON a luat drumul
veșniciei. Cineva de la agenția Agerpres –
în plină noapte – a expediat știrea tragică
a plecării dintre noi a prof. PARHON.
Paginile de ziar din toate colțurile
României erau aproape de ultima fază a
tipăririi. Dintr-un colț al tipografiei, se
auzi o izbitură de ușă. Ziaristul de serviciu primise știrea. Ea a fost de îndată
tipărită pe prima pagină într-un chenar
negru. Pagina de titlu care se scosese înainte cu câteva minute, trebuia aruncată la
lada cu gunoi. Căci în coloana unde apărea articolul semnat de redactorul șef sau
de unul din secretarii Partidului regional,
după formularea primită de la Agerpres,
stătea scrisă și știrea despre tragicul eveniment: plecarea în lumea veșniciei a lui
I. C. Parhon. Desigur, primise și „Bunul
de tipar” semnat de șeful corecturii.
Era aproape de a se crăpa de ziuă. Personalul din tipografie – zețarii – își spălau
mâinile de la tușul negreu. (În acele vremuri, încă nu se cunoștea tipăritul modern cu ajutorul calculatorului). Corectorii aveau fețele palide și ochii roșii, obosiți
după citirea și recitirea fiecărei coloane.
Cel care răspundea direct de tipărirea „ar-

ticolului de fond” semnat –
ca de obicei-de redactorul
șef – recitise pentru a nu știu
câta oară fiecare cuvânt, corectase din punct de vedere
gramatical și ortografic –
propoziție cu propoziție.
Între noi fie vorba, autorul
materialului – fie el și Primul secretar
de Partid – nu prea avea cunoștințe de
„limbă literară” ca să nu mai pomenesc
de „greșelile de exprimare”! Tocmai din
această cauză, CORECTORUL ȘEF purta întreaga răspundere.
Stivele de foi de ziar, a căror vopsea
încă nu apucase a se usca, erau pregătite
pentru a fi transportate!
- STOPAȚI EXPEDIEREA!!! se auzi
glasul disperat al redactorului de serviciu!
Ne-am privit unii pe alții... Ușa care dădea spre sala mare unde se aflau muncitorii zețari era dată cu putere deoparte.
OPRIȚI difuzarea! – Cine a dat „bun de
tipar primei pagini”?!
Se făcuse o tăcere penibilă. Înfățișarea
șefului semăna cu cea a unei „lămâi
stoarse”.
- Pagina întâi trebuie retipărită!
Scoateți știrea morții prof. Parhon! Apoi
adăugă: URGENT! Dacă s-a dus spre

NOU la Editura Familia
Semnalăm apariția la Editura Familia a celui
de-al doilea volum al antologiei „Rendez-vous cu
teatrul” semnat de talentata și binecunoscuta în
Israel și în România, 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 israeliene, antologia
cuprinde și un amplu capitol dedicat scenelor
bucureștene.
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Doctorul LI WENLIANG

„LUMEA DREPTĂȚII” sau nu... am aflat
peste câteva ORE. Dar cel de la AGERPRES care transmisese știrea, a dispărut
din redacția centrală! De ce? „Nu primise
aprobarea difuzării știrii despre moartea
lui PARHON de la cel care răspundea de
informațiile de ultima oră, din partea C.C
al Partidului Comunist din capitală!
Mi-am amintit de acea noapte neagră
și-am revăzut întreaga atmosferă, agitație,
teamă a colectivului redacției... citind și
recitind... știrea din GOOGLE „Medicul care a încercat să avertizeze lumea în
privința CORONAVIRUSULUI a murit
în spital”.
Medicul Li Wenliang a avertizat
populația, încă din decembrie 2019,
despre pericolul unui nou virus de tipul
SAPS – doctorul a sfârșit prin deces. „În
lupta împotriva epidemiei de pneumonie
cu noul contra virus, LI WENLIANG,
un oftalmolog al spitalului nostru a fost
din păcate infectat. Era în vîrstă de 34
de ani din Wuham, le-a spus prietenilor
săi să își avertizeze discret cunoștințele.
La câteva ore de la mesajul său, acesta s-a
viralizat pe internet! La timp scurt, LI
A FOST ACUZAT DE LANSARE DE
ZVONURI FALSE!!!
A fost unul dintre medicii luați în colimator de poliția CHINEZĂ pentru că a
încercat să dezvăluie existența virusului la
foarte puțin timp după apariția sa!
PARTIDUL COMUNIST nu-i dăduse aprobarea „VIRUSULUI” să se
răspândească!?!?
Omenirea, noi toți cei care credem în
democrație, libertatea de exprimare, păstrăm un moment de reculegere în memoria medicului LI WENLIANG!

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 1 9

G A Z E TA - C A L A N O I L A N I M E N I
xvcbzfhgkshgkscaneasca

U

Violatorul

n bărbat de 21 ani din
Ashkelon va fi pus sub
acuzare de procurorii de stat
sub bănuiala că şi-a violat
sora în vârstă de 15 ani, după
depunerea la Curtea de Magistraţi din Ashkelon a unui
raport al poliţiei în acest caz.
Suspectul a fost arestat
după ce sora lui a ajuns la
spital, acuzând dureri abdominale. După efectuarea
analizelor medicale, s-a descoperit că fata era gravidă.

Întrebată de asistenţii sociali
cum a rămas însărcinată, fata
le-a întins o bucată de hârtie
pe care era scris numele fratele ei.
A fost sesizată poliţia care
a deschis o anchetă, prilej cu
care s-au găsit dovezi corelate
cu violarea fetei de către fratele ei mai mare, care a fost
ulterior arestat.

Trei noi destinaţii
de vară

O

peratorul aerian Arkia
lansează trei destinaţii
noi pentru vara aceasta. Una

20

din ele e capitala Sloveniei,
Ljubljana, destinaţie anunţată recent de sucursala El Al Israel. În perioada iulie-august,
va exista săptămânal o cursă
spre Ljubljana.
A doua destinaţie e Tivat
din Muntenegru, cu 2-3 zboruri pe săptămână, începând
de la Pesah. Arkia va oferi şi
pachete şi tururi organizate
spre Tivat.
A treia destinaţie e insula grecească Skiathos, unde
Arkia va organiza 4 zboruri
pe săptămână.
Alt e dest inaţii avute în
vedere de Arkia
vara aceasta sunt
Amsterdam, Paris şi Barcelona
– aceste curse
fiind reluate la
sfârşitul lunii
martie. Arkia va
organiza zboruri
şi spre Batumi, Baku, Bergamon, Bucureşti, Budapesta,
Chişinău, Burgas, Strasbourg, alături de alte destinaţii
din insultele greceşti, printre
care Corfu, Rodos, Creta,
Mykonos şi Kos.
Şi operatorul Israir şi-a
anunţat orarul de vară, ce include zboruri spre Chania Creta (2/săptămână), Skopje
– Macedonia (2/săptămână),
alături de cursele deja anunţate spre capitala Armeniei,
Erevan, Palma de Mallorca,
Riga şi Zurich. Zboruri săptămânale spre Rhodos şi Paphos vor
fi oferite de Israir
la pachet.
Israir îşi menţine cursele spre
Tivat şi Podgorica (Muntenegru),
Sochi, Batumi,
Varna şi Praga.
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Printre alte
destinaţii din
graficul Israir,
se numără
şi Thessaloniki, Belgrad,
Roma, Tbilisi,
Madrid, Sofia,
Atena, Zagreb
şi Stuttgart.
Operatorul Cyprus
Airways va organiza, începând de la sfârşitul lunii
iunie, zboruri directe săptămânale spre Atena de la Aeroportul Ben Gurion. Cyprus
Airlines.

Tot mai aproape de
negocierea pedepsei

N

egocierile între Procuratura Generală şi
fotomodelul internaţional
Bar Refaeli şi mama ei Tzipi
Refaeli sunt într-o fază avansată, semnarea acordului de
negociere a pedepsei fiind
iminentă.
Părțile au schimbat în ultimele zile acorduri-cadru de
negociere a pedepsei, inclusiv
acorduri ce prevăd că Tzipi
Refaeli va ispăşi o sentinţă
de 16 luni. Bar Reafeli va fi
condamnată la nouă luni de
serviciu în folosul comunităţii fără a fi închisă şi va plăti
o amendă de 10-15 milioane
şekeli. Amenda include taxe
în valoare de 8 milioane şekeli
pentru care Bar Reafeli a fost
evaluată într-un proces civil
pe marginea veniturilor încasate de ea în străinătate timp
de doi ani.
Disputa pe marginea rezidenţei lui Bar Refaeli a fost
analizată de două instanţe. În
primul proces civil, statul a
încercat să evalueze venitul de
peste hotare al lui Bar Refaeli
la câteva milioane de şekeli.
Curtea Districtuală din Lod

a respins argumentele lui Bar
Reafeli, luând decizia că ea
datorează taxe în Israel pentru venitul încasat în aceşti
ani. Conform hotărârii, Bar
Refaeli trebuie să plătească
8 milioane şekeli pentru cei
2 ani. Instanţa a mai dispus
ca Bar Refaeli să plătească
120.000 şekeli pentru cheltuielile de judecată.
În al doilea proces penal,
statul a acuzat-o pe Bar Refaeli de evaziune fiscală în
valoare de zeci de milioane
de şekeli şi fraudarea statului
în perioada 2009-2012. În
acest caz, părinţii fotomodelului, Rafi şi Tzipi Refaeli
au fost acuzaţi de fraudarea
ţării de câteva milioane de
şekeli câştigate în străinătate,
prin evaziune fiscală. Rafi şi
Tzipi Refaeli sunt bănuiţi şi
de spălare de bani. Cei doi
sunt bănuiţi că au ascuns 23
milioane şekeli în perioada
2009-2012.
Sub prezumpţia de nevinovăţie, Bar, Tzipi şi Rafi
Refaeli nu au fost condamnaţi pentru nici o infracţiune în cazul de mai sus. Se
cuvine evidenţiat că, şi după
ce s-a decis punerea lor sub
acuzare în urma unei audieri,
ei au rămas doar suspecţi şi
au dreptul la prezumpţia de
nevinovăţie.
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Descoperire
întâmplătoare

âțiva excursioniști din
deșertul Negev au găsit
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sâmbătă o cască veche de pilot, cu un nume notat în interior. După investigații se pare
că ea a aparținut unui maior,
Daniel Guri, care a murit
într-un zbor de antrenament
în 1984.
Grupul de patru prieteni
făcea drumeții în zona râului
Paran, la aproximativ 100 de
kilometri nord de Eilat și, la
un moment dat, au decis să
parcurgă două rute diferite.
O pereche a descoperit casca
pe ruta lor.
Au luat-o cu ei și când s-au
întâlnit cu cealaltă pereche de
excursioniști, au examinat antetul împreună, unul observând că avea numele „Guri”
și numărul 140b înscris în
interior.

Maiorul Daniel Guri
aparținea diviziei 140 a armatei aeriene israeliene. El
a fost ucis pe 27 mai 1984
împreună cu un stagiar, locotenentul Ilan Rosenthal,
în timpul unui zbor de antrenament, când o scurgere
de combustibil a provocat
un incendiu la bordul aeronavei lor Skyhawk. Guri a
transmis turnului de control
la acea dată că vor abandona
aparatul dar, ca urmare a unei
defecțiuni, nu au putut să se
catapulteze și au decedat în
avionul care s-a prăbușit.

Trenul ca o sinagogă

O

femeie din Ierusalim dă
în judecată Compania

Strălucire la minică, când a fost lovit de un
Ramat Gan camion de ciment în timp ce

P

este 300
de dealeri
de diamante,
agenți de vânzări și directori
din întreaga
lume au fost
de Cale Ferată Israel (CRI),
primiți luni de
după ce a fost rugată să se primarul din Ramat Gan,
mute în alt vagon pentru a Carmel Shama-Hacohen,
nu deranja pe alți pasageri, la deschiderea Săptămânii
bărbați ultra-ortodocși care
doreau să se roage în tren.
Reclamanta, Maya Melitz,
spune că în luna decembrie
2018 se afla într-un tren ce
călătorea de la Ierusalim la
Aeroportul Ben-Gurion, când
a fost abordată de un anjajat
al CFI care a spus că
prezența ei este o distragere a bărbaților Internaționale a Diamantucare vor să se roage. lui, în sala de tranzacționare
Femeia spune că a a Bursei de Diamante.
refuzat, pe motiv că
„Suntem la începutul
trenul este un spațiu anului 2020 și sperăm foarte
public; totuși, înso- mult că anul acesta va fi un an
ţitorul de tren și-a profitabil de stabilizare și rerepetat cererea de cuperare a piețelor”, a declacâteva ori și apoi s-a alăturat rat președintele Bursei de diabărbaților Haredi ca să se roa- mante, Yoram Dvash. „Având
ge împreună.
în vedere reducerea cotelor de
„Am fost șocată”, spune materii prime de către proMaya. „Simpla mea prezență, ducătorii de diamante brute,
ca femeie, a fost considerată s-au creat deficiențe și există o
o perturbare pentru ei iar cerere mare pe piață.
singura soluție pe care au Sperăm că această
găsit-o, a fost să îmi spună tendință a creșterii
mie să mă mut în alt vagon.” cererii și a prețurilor
Maya Melitz a depus o va continua în lunile
plângere la Căile Ferate din următoare și va crea
Israel și a solicitat compani- noi oportunități și
ei să emită instrucțiuni clare mijloace de trai pentuturor angajaților cu privire tru lucrătorii israela datoria lor de a trata toți lieni din domeniul
pasagerii în mod egal, indife- diamantelor.”
rent de sex.
Ea a cerut, de asemenea,
o compensație financiară Tragedie cu trotineta
de 70.000 de șekeli pentru
aniel Cohen, un băiețel
discriminare.
de 13 ani, a fost ucis du-
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mergea cu o trotinetă electrică, pe care a închiriat-o ilegal,
folosind datele personale ale
altcuiva.
Trotineta a fost închiriată
de la compania Lime, care are
autorizație să funcționeze în
Tel Aviv și alte orașe mari ale
țării. Cetățenii pot închiria
trotinetele de pe stradă, dar
la înscriere trebuie să prezinte
dovada că au cel
puțin 18 ani și să
dețină un card de
credit.
Compania a
spus că nu numai
că este ilegal ca
minorii să folosească serviciile
de închiriere de
trotinete, ci este
și ilegal pentru adulți să închirieze un vehicul pentru o
persoană care este minoră.
Daniel sărbătorise Bar
Mitzvah acum două luni. El a
fost ucis când șoferul camionului nu a mai putut să-l evite
pentru că trotineta s-a repezit cu viteză chiar sub roțile
betonierei.
Scuterele electrice au devenit din ce în ce mai populare, deoarece pot fi folosite de adolescenți care nu

au încă permis de șofer și
sunt o soluție bună pentru
cei care locuiesc în orașele
aglomerate.
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Loviturile nocturne imputate Israelului au ucis şapte
combatanţi sirieni şi iranieni
în Siria, potrivit Observatorului sirian pentru drepturile
omului (OSDO), statul nostru combătând cu regularitate
prezenţa militară a inamicului iranian pe teritoriul sirian.

Israelul nu a revendicat
atacul care a avut loc joia trecută, cu puţin timp înainte de
miezul nopţii în apropierea
capitalei siriene Damasc.
Cu toate că OSDO a vorbit despre „lovituri aeriene”
efectuate de statul israelian,
o sursă militară, citată de
media de stat siriene, evocă
tiruri „cu rachete” trase din
partea israeliană a Înălţimilor
Golan.
Potrivit OSDO, rachetele
au vizat „sectorul aeroportului din Damasc”, ucigând trei
soldaţi sirieni şi patru membri ai Gardienilor Revoluţiei
iranieni, armata de elită a regimului de la Teheran.
Bombardamentele au vizat
un „vehicul” care circula pe
drumul care leagă aeroportul
de suburbia Sayeda Zeinab, la
sud de Damasc, precum şi o
„încărcătură cu arme” la scurt
timp după sosirea unui avioncargo pe aeroport.
Întrebat într-un interviu
de vineri dimineață la Radio Haifa, despre presupusa
implicare a Israelului, premierul Netanyahu a declarat:
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„Nu comentez o operațiune topurile muzicale.
sau alta. Nu știu ce s-a înSTOPSTOPSTOP
tâmplat noaptea. Poate că au
Joseph Gluck, bărbatul
fost forțele aeriene belgiene”,
care
a jucat un rol vital în
a spus el.
reținerea teroristului de la
STOPSTOPSTOP
sinagoga Monsey din New
Cântăreaţa Roxen (20 de York de pe 28 decembrie
ani) va reprezenta România la 2019, a refuzat o recompensă
Eurovision 2020, concurs ce de 20.000 de dolari oferită de
se va desfăşura în Federația Evreiască a DistricOlanda, în luna tului Rockland și Liga amerimai, a anunţat cană anti-defăimare.
Televiziunea RoGluck a declarat la televimână, organi- ziunea din Brooklyn că, după
zatorul Selecţiei ce s-a consultat cu rabinul
Naţionale.
său, a decis să refuze banii
Nu s-a hotă- de la „organizațiile sioniste”
rât încă ce melo- - pentru că recompensa nu redie va interpreta prezintă credințele și valorile
cântăreața. Pen- comunității sale haredi.
tru Roxen au fost compuse
„Nu am fost dispus să-mi
mai multe piese, dintre care vând sufletul pentru 20.000
cele mai bune cinci vor intra de dolari”, a spus el pentru
în Selecţia Naţională de pe 1 News 12. „Identitatea mea
martie.
nu a fost de vânzare.”
Gluck, în vârstă
de 32 de ani, din
Monsey, a aruncat
cu o masă către presupusul atacator în
timpul unei petreceri
de Hanuka de la domiciliul unui rabin și
l-a alungat afară, apoi
și-a notat numărul
plăcuței de înmatriculare al mașinii.
Poliția a folosit
informațiile acestea
pentru a-l reține pe
Roxen (Larisa Roxana)
vine din Cluj şi are 20 de Grafton Thomas, în vârstă de
ani. S-a făcut remarcată în 37 de ani, care a fost pus sub
industria muzicală datorită acuzare pentru șase tentative
colaborării cu producătorul
Sickotoy pentru piesa „You
Don’t Love Me“ (2019), care
a ajuns rapid în topurile din
ţară, dar şi la radiourile din
străinătate, în ţări precum
Franţa, Rusia şi Spania. Single-ul ei de debut, „Ce-ţi cântă dragostea“, lansat tot anul
trecut, a ajuns pe locul 32 în
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de omor. Una dintre victime a
fost rănită grav. Thomas neagă să fi înjunghiat pe cineva,
iar familia sa spune că suferă
de boli mintale.
În ianuarie, Gluck a primit cea mai mare onoare a
Senatului de Stat din New
York, Medalia Libertății.
STOPSTOPSTOP

Iranul va ataca Statele
Unite şi Israelul dacă aceste
ţări fac „cea mai mică eroare”,
a avertizat duminică generalul Hossein Salami, comandantul Gardienilor Revoluţiei
iraniene.

„Dacă faceţi cea mai mică
eroare, vom ataca” atât Statele
Unite, cât şi Israelul, a declarat generalul Hossein Salami,
într-un discurs rostit în cadrul
unei ceremonii organizate la
40 de zile de la asasinarea de
către armata americană a comandantului militar iranian
Qassem Soleimani.
Anterior, Ramezan Sharif,
purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei din Iran,
a declarat că „asasinarea laşă”
a lui Qassem Soleimani şi a lui
Mahdi al-Muhandis, comandantul
grupului paramilitar Forţele de
Mobilizare Populară, va conduce la „eliberarea
Ierusalimului”.
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Wagner - monstrul sacru
al muzicii germane

puneam cândva că anul 1813 a
fost un an generos cu iubitorii de
muzică de pretutindeni, deoarece
le-a dăruit doi muzicieni-titani. Despre
primul, Giuseppe Verdi, am scris mai
demult cu toată admiraţia față de muzica minunată pe care a creat-o. Astăzi
merită şi Richard Wagner să-i dedicăm
câteva rânduri sincere, accentuând în
aceeaşi măsură asupra măreţiei sale ca
muzician, ca şi asupra altor aspecte din
viaţa acestuia, care au lăsat „pete negre”
asupra biografiei compozitorului.
Muzician talentat din fragedă tinereţe, compozitor şi dirijor, publicist şi literat, Richard Wagner a trebuit să învingă
greutăţile şi sărăcia, fiind recunoscut ca
un geniu polivalent atât de către puţinii
prieteni, cât şi de duşmanii sau colegii
care nu îl simpatizau. Acesta era adevăratul Richard Wagner: un muzician genial,
dar un om cu un caracter dificil, greu de
agreat.
Prima operă care i-a adus celebritate,
inspirată dintr-un poem al lui Heinrich Heine, a fost „Olandezul zburător”
- legenda despre un marinar mânat fără
ţel pe mări şi oceane într-o corabie-fantomă, care putea fi izbăvit de pedeapsa
nemuririi numai de o iubire adevărată şi
credincioasă. Premiera „Olandezului” a
avut loc la Dresda în 1843, compozitorul fiind la pupitrul dirijoral. După acest
prim succes, a urmat opera „Tannhäu-

ser” - o legendă anticlericală despre iertarea divină, în ciuda blestemului papal.
Prin stilul său, Wagner a reuşit să
impună melodia „născută din vorbire”,
iar cântecul a devenit „o declamaţie”.
La fel şi în toate celelalte opere ale sale,
ca „Lohengrin” (izvorâtă din diferite
legende populare), „Maeştri cântăreţi
din Nürnberg”, „Tristan şi Isolda” ca şi
tetralogia „Inelul Nibelungilor” („Aurul Rinului”, „Walkiria”, „Siegfrid” și
„Amurgul zeilor”), căreia Wagner i-a
dedicat 26 de ani de muncă, fiind perioada fericită, anii de glorie din viaţa
autorului. În aceeași perioadă, Richard
Wagner a obţinut îndeplinirea unui vis
după mulţi ani de străduinţe şi sacrificii: construirea unui Teatru Liric la
Bayreuth, cu care ocazie el însuşi a dirijat „Simfonia a Noua” de Beethoven. O
jumătate de an după premiera ultimei
sale opere „Parsifal”, Wagner a decedat
la vârsta de 70 de ani, în ziua de 13 februarie 1883.
Astăzi, deşi au trecut 200 de ani de
când a trăit şi a creat, Richard Wagner
mai are un public numeros de admiratori. Totodată, timpul nu a reușit încă
să şteargă vechile antipatii şi critici adresate Omului Wagner, deşi în niciun caz
și creatorului. Multe lucruri s-au spus
despre acest om: a fost îngâmfat, egoist,
invidios pe succesele colegilor, chiar şi
a celora care i-au arătat prietenie şi ad-

Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română (ASILR)
în parteneriat cu Primăria Ierusalim și
Fundația Pentru Dezvoltarea Iudaismului
anunță cu bucurie Galele de premiere

„OMUL ANULUI - CARTEA ANULUI”
la data de 25 martie 2020.
Evenimentul va fi însoțit de un spectacol artistic
oferit gratuit tuturor participanților.
Detalii în numerele următoare ale Gazetei.
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miraţie. Cu timpul, şi puţinii prieteni
pe care îi avea, l-au părăsit, după ce i-au
descifrat caracterul dificil.
Se spune de asemenea că Wagner ar fi
fost și antisemit, ceea ce nimeni nu poate să contrazică, nici să confirme. Dar
cine ştie câţi mari creatori au fost şi ei
antisemiţi, deşi timpul a atenuat aceste
amintiri, păstrându-se în memoria colectivă doar marele şi incontestabilul lor
talent, ca și admirația față de operele lor.
În ceea ce îl priveşte pe Richard Wagner, lucrurile au evoluat în defavoarea
compozitorului datorită simpatiei pe
care Hitler şi banda sa de criminali au
arătat-o făţiş cu aproape un secol mai
târziu după moartea artistului. Este uşor
de înţeles că supravieţuitorii Holocaustului, printr-o tragică asociaţie de sentimente şi idei, să nu se simtă în stare să
asculte muzica lui Wagner. Cine să-i înţeleagă mai bine decât îi putem înţelege
noi? Chiar dacă, în mod logic, nu putem
găsi un punct de intersecţie dintre Wagner personal şi naziştii din secolul XX.
În ciuda tuturor faptelor reale sau
speculate despre viaţa particulară și caracterul omului Richard Wagner, suntem
totuşi obligaţi să-i recunoaştem meritele
de muzician genial, unul dintre cei mai
mari şi talentaţi pe care l-a lăsat posterităţii secolul XIX, oricum suprasaturat
de talente şi nume răsunătoare în toate
domeniile artei.
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Un roman modern – „A patra fiică”
Un roman modern și clasic în același timp, o carte
care te prinde în mreje și nu te lasă să dormi!

M

i s-a întâmplat,
chiar mie – am început să o citesc pe
la nouă seara și, până nu am
terminat, nu am putut să pun
geană pe geană.
Subiectul nu e nici thriller
nici romantic, e doar despre
viața unor oameni care au
trăit în România din timpul
primului război mondial și
până la relativul dezgheț comunist din anii `70, întâmplător evrei, poate mai calzi
și mai apropiați în relațiile
de familie decât ceilalți, suferind aceleași feluri de traume
ca noi toți, dar și cele pentru
care nimeni, niciodată, nu
trebuie uitat.
În primii ani de după
1944 se desfășoară și prima
parte a cărții iar atmosfera
descrisă mi-a adus aminte de
Moldova de nord, de oamenii calmi dar hotărâți, de peisajele ce merg la suflet, deși
autoarea nu ne spune explicit
unde se petrec anii copilăriei
Mirei, pe atunci Lora. Așa se
relevă talentul unui scriitor de
a înfățișa un loc doar din felul
de a fi al personajelor.
Fetița, în stare de șoc datorită morții mamei sale și
adoptată brusc de unchiul
necunoscut venit de departe
se adaptează cu greu vieții de
bucureșteancă avută (garderoba de oraș mare se cumpără într-o după-amiază fără
probleme, probabil de pe Lipscani). De aici încolo, amintirile personajului despre oraș
se împletesc cu ale mele așa
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că nu mai știu care imagine
este a mea și care a scriitoarei.
Poate de aceea nu am dormit
citind-o, și sunt convinsă că
mulți dintre cei născuți în
anii 50-60 ar păți la fel, fiind
prezentată viața lor, orașul lor,
prietenii și frații lor. Episodul
tragic în care casa unchiului
farmacist este răscolită de
milițieni, cei care locuiau acolo dați afară iar el arestat mi-a
adus aminte nu de alte cărți ci
de o întâmplare din facultate.
Invitată la un ceai „în lumea
bună de partid”, într-o vilă de
la șosea – seară, muzică întro cameră slab luminată de la
subsol – și în penumbra dansului, fiul proprietarilor mi-a
povestit la ureche: părinții lui
când au intrat în casă pentru
prima oară, au găsit pe masa
din sufragerie argintăria lângă farfuriile de Limoges și
așternuturile călcate în dulapuri,...oare nu era casa familiei din roman? Eu atunci
m-am rigidizat și nu am mai
putut dansa nimic, istoria nu
am mai povestit-o nimănui
dar am și acum în minte fumul din cameră și fața blonzie
și ușor tâmpă a tânărului.
În carte se schimbă decorul
după atacul milițienilor, din
lux în suburbie, în cartierul
Traian, în sânul comunității
și fetele duc câțiva ani o viață
mai retrasă și mai ferită printre prieteni. Și astfel, romanul m-a adus iar în amintiri,
de astă dată la cărțile lui Isac
Peltz despre Calea Văcărești,
în Bucureștiul meu, cel cunos-
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cut înainte de a fi ciopârțit
de arhitectura ordonată
de comuniștii fără istorie.
Pentru mulți bucureșteni,
comunitatea evreiască de
pe Traian înseamnă și spitalul lor, Caritas, construit
spre sfârșitul secolului 19,
folosit ca spital de război în
cele două mondiale, maternitate și loc de practică medicală pentru generații de
doctori evrei și nu numai, un
unchi al meu a fost chiar șeful
laboratorului, închis după ce
a fost botezat cu numele doctorului academician Nicolae
Cajal. Păcat!
Romanul este modern și
pentru că ne arată aceeași
țară, oameni și locuri prin
ochii unui alt personaj, unchiul ce ne duce în timpuri
mai vechi în aceeași Moldovă
dar și cu cele mai dure pagini
citite în ultima vreme. Pagini
de jurnal, fapte adevărate, citite cu greu pentru că descriu
cu amănunte veridice Holocaustul transnistrean. Povestiri similare citite în cărți lăsate la vedere de părinți prin
anii 70 nu m-au impresionat
la fel de mult. Erau pagini de
istorie „imparțiale” ca și când
descrierea unor crime poate fi
fără părtinire, adică fără milă
față de victime și dezgust
față de călăi. De data asta,
relatarea despre deportarea
și supraviețuirea în Transnistria a evreilor moldoveni am
parcurs-o dificil. Milă, furie,
nedumerire față de cei care
au contribuit, au ajutat, au
susținut, apoi, mai târziu,
au negat faptele evidente de
încercare de a elimina comu-

nitatea, căci de aceea au luat
și copiii. În paginile acestea,
se vede cu adevărat forța scriitoarei; desigur, folosirea jurnalului vărului său deportat
a însemnat un mare ajutor,
dar fără talentul de a-l pune
în pagini nu ar fi avut același
efect devastator pentru cei
care neagă existența crudului
măcel.
Se poate caracteriza modern prin scriere, dens și răcoritor, cu subiect aparent
romantic, deoarece viața unui
copil se reașază pe căi favorabile, dar istoria intervine și
schimbă direcția aspirațiilor,
către locul, țara unde va găsi
liniștea, familia, prietenii,
adică Israel. Când, Doamne,
vom afla și noi, ceilalți, un loc
liniștit? Probabil, se află acolo unde domnește și iubirea
dintre părinți, frați, prieteni;
este mereu prezentă și îi ajută
să treacă greul. Frumos!
V-am vorbit de volumul
„A PATRA FIICĂ”, autor
Madeleine Davidsohn, apărută la editura Hasefer în
2019. Să o căutați și să-o citiți
mai ales dacă vă plac istoria și
istoriile de familie din România și dimprejur. Mulțumim,
Madeleine; să ne mai scrii!
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Imperiul cinematografic Greidinger

amilia israeliană Greidinger a construit cel mai mare lanț de cinema
din lume, în ciuda provocării pe
care o prezintă Netflix. În prima jumătate a anului 2020, „Cineworld” care
aparține familiei Greidinger va deveni
cel mai mare lanț de cinema din lume
atunci când va finaliza achiziția de 2,1
miliarde de dolari a Cineplexului din
Canada.
Directorul Cineworld, Moshe
(Mooky) Greidinger, și fratele său, Israel
Greidinger, dețin o participație de 29%
din compania care este tranzacționată la
Bursa de Valori din Londra și are un plafon de piață de 3 miliarde de lire sterline.
Creșterea remarcabilă a familiei Greidinger a început în Haifa, unde familia
trăiește încă modest. În 1930, un imigrant din România, Moshe Greidinger,
bunicul actualului Mooky Greidinger, a
investit în cinematograful Ein Dor din
cartierul Haifa. În 1935, afacerea s-a
dezvoltat și Moshe a deschis cinematograful Armon tot din Haifa.
După decesul său în 1946, fiul Kalman a extins portofoliului de afaceri al
tatălui său, cumpărând cinematograful
Chen din Tel Aviv, care a devenit un
cinema-pilot al lanțului Rav Chen din
Israel.

Bianca MARCOVICI

Astăzi, afacerea este condusă de nepotul lui Moshe,
Mooky în vârstă de 66 de
ani. Este un bărbat liniștit,
introvertit, care se îmbracă
simplu, fără cravată, chiar și
pentru conferințe de presă
importante și evenimente formale. Fratele său, în
vârstă de 58 de ani, Israel,
servește ca adjunct al său.
Moshe (Mooky)
Puterea fraților GreiGreidinger
dinger a început în Israel,
unde dețin Israel Theatres
în 1997, când Greidinger a înființat
și lanțurile sale de cinema Rav Chen și Cinema City International N.V. (CCI)
Yes Planet și compania de distribuție Fo- și a deschis primul lor cinematograf în
rum Films, care are acorduri cu MGM, străinătate la Budapesta, Ungaria. Până
Disney și Sony. Mooky ocupă funcția în decembrie 2006, compania avea zeci
de președinte al Asociației Industriei de cinematografe multi-ecran în UngaCinematografice din Israel și este bine ria, Polonia, Republica Cehă, Slovacia,
conectat cu israelienii bogați și politi- Bulgaria și România. În ciuda numelui,
cieni. Israel Greidinger ocupă funcția Greidingers nu are nicio legătură cu
de președinte al asociațiilor de propri- lanțul Cinema City din Israel.
etari ai cinematografelor din Israel, iar
Schimbarea cu adevărat mare a avut
familia este activă filantropic. Israel este loc în ianuarie 2014, când Greidinger’s
președinte al Spitalului Prietenii din Cinema City s-a contopit cu Cineworld
Rambam și ambii frați sunt administra- al lanțului britanic pentru a forma o
torii clubului de fotbal Maccabi Haifa. afacere cu o valoare a întreprinderii de
503 milioane de lire sterline. Cineworld
Extindere internațională
a avut 1.500 de ecrane de cinema în
Extinderea în străinătate a început Marea Britanie, iar Greidingers a avut
o participație de 29% în compania
fuzionată și și-a asumat funcțiile de
conducere.
Cei care îi cunosc pe cei doi frați Greidinger, spun că nu sunt atât de dedicați
pentru a câștiga bani și că de fapt cel
mai mult își doresc să devină lanțul de
în care actorul îți trăiește propria-și
cinema numărul unu mondial.
viață!
Această expansiune și amploare a
Replica vine de la sine, nu e nevoie de
investițiilor vin într-un moment în care
sufleor...
mulți pun la îndoială viitorul cinematoVirtualul a clipit acum o clipă,
grafului în fața concurenței din partea
trăiește-ți clipa acum, cât mai profund
serviciilor online precum Netflix. Dar
și, renunță
oamenii au iubit cinematograful din totla pantofii cu toc, starea gri, rezolvările
deauna iar pericole au fost și la apariția
pripite...
televiziunii și acum la dezvoltarea Neglasul tău nu-l mai aud, ai amuțit prea
tflix și a distribuirii filmelor online.
repede!

││││PARALELE
Gura grăiește minciuni
dar ochii... nu mint!
Uneori cauți cuvintele potrivite
însă ele nu vin decât atunci
când totul s-a spus.
Acum îți convingi privirea
să nu vadă sau să simtă durerea
adevărului, să ignori ziua gri, casa gri,
asfaltul beton, să vezi Lumina...
dar cerul nu te ascultă, te ignoră!
Scenariul cel mai bun este acela
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Inel pierdut
Povestea unui inel pierdut în Statele
Unite şi regăsit după aproape 50 de ani în
Finlada face furori peste ocean

P

ovestea inelului pierdut
a început în urmă cu
47 de ani, când Debra
a mers la prima ei întâlnire cu
Shwan. Totul se întâmpla de
Valentine’s Day. La scurt timp
după, tânărul i-a dăruit inelul său de absolvent.
Neatentă, însă, Debra l-a pierdut în toaleta unui
magazin din Portland. Când a aflat ce s-a întâmplat, Shawn i-a spus că era doar un inel. Povestea
de dragoste a continuat iar, ulterior, cei doi s-au
căsătorit şi au avut trei copii. În urmă cu doar
câteva zile, Debra a primit un telefon surpriză din
partea colegilor lui Shwan. Atunci a aflat ceva ce
nu credea că va auzi vreodată. Inelul ei fusese găsit.
Dar nu oriunde, ci într-o pădure din Finlanda.
Bijuteria fusese găsită cu ajutorul unui detector de
metale, de către un constructor naval.

Nebunie de samurai
Aproximativ 10.000 de bărbaţi japonezi acoperiţi doar
cu bucăţi de pânză au înfruntat temperaturile scăzute
weekendul trecut şi s-au adunat într-un templu unde s-au
luptat să prindă talismane din lemn aruncate în mulţime

R

itualul este vechi de
5 secole. Punctul culminant al festivalului „Hadaka Matsuri” a fost
sâmbătă, la ora locală 10:00,
când luminile s-au stins, iar
un preot a aruncat în mijlocul mulţimii un mănunchi de
crengi şi două talismane din
lemn, de aproximativ 20 de centimetri fiecare.
Gestul a fost urmat de o luptă de 30 de minute pentru prinderea
obiectelor din lemn, considerate simboluri ale norocului şi prosperităţii.
Spre deosebire de ediţiile precedente, când unele persoane au fost
zdrobite de mulţime şi au murit, de această dată majoritatea bărbaţilor
au scăpat cu câteva tăieturi şi vânătăi. Sărbătoarea care se desfăşoară anual
la templul Saidaiji Kannonin din oraşul sudic Okayama, îşi are rădăcinile
într-o competiţie ce datează de mai bine de 500 de ani, în cadrul căreia
participanţii trebuiau iniţial să prindă talismane de hârtie.

Despăgubiri uriașe
Grupul german Bayer va plăti despăgubiri
de 265 de milioane de dolari impuse de
un tribunal american împotriva sa şi a
grupului BASF, în favoarea unui fermier din
Missouri care a afirmat că un erbicid numit
„dicamba” i-a distrus livezile de piersici

D

espăgubirea, prima dintr-o serie de peste
140 de procese, este separată de un litigiu
pe care Bayer încearcă să îl închidă legat
de erbicidul Roundup fabricat de Monsanto, compania americană pe care a preluat-o în 2018 pentru
63 de miliarde de dolari.
Monsanto a fabricat atât Roundup, cât şi Dicamba, iar Bayer este dată în judecată pentru ambele produse. În cazul erbicidului Dicamba, un juriu a
decis plata unor compensaţii de 15 milioane de dolari fermierului
Bill Bader şi
alte daune punitive de 250
de milioane de
dolari care trebuie plătite de
Bayer şi BASF.
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Cel mai scump
medicament din lume
O celebră companie elvețiană a lansat un medicament
miraculos, cu un preț pe măsură! Tratamentul costă peste
2,1 milioane de dolari și este special conceput pentru
bebelușii care se nasc cu o boală rară și extrem de gravă,
numită atrofie musculară spinală

P

otrivit estimărilor,
această afecțiune împiedică bebelușii să își
poată controla mușchii din
corp. Pacienții nu au mari
șanse de supraviețuire sau
pot ajunge să aibă inclusiv
dificultăți de înghițire, necesitând hrănire artificială.
Frecvența cu care apare este
de un caz la 10.000 de nașteri.
Cel mai scump medicament
din lume, numit Zolgensma, promite nu doar să trateze bebelușii
care au deja un stagiu avansat al
bolii, ci și pe cei care au riscul de-a

•

dezvolta complicații mai târziu în
viață.
Tratamentul înlocuiește gena
„defectă” din corpul pacientului,
ce este responsabilă de apariția
afecțiunii.
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Convertire la iudaism
Nepoata prințesei Diana, Lady Kitty Spencer, un manechin în vârstă
de 29 de ani, urmează să se convertească la iudaism înainte de a se
căsători cu un magnat evreu, de două ori mai în vârstă decât ea

K

itty s-a logodit cu Michael Lewis, președintele de 61 de ani
al grupului Foschini, în luna
decembrie.
Aceasta va fi a doua căsătorie pentru
Lewis, care s-a născut în Africa de Sud și
are trei copii adulți și o avere estimată la
aproximativ 100 de milioane de dolari.
El este cu cinci ani mai mare decât tatăl
lui Kitty Spencer, Earl Spencer.
Tatăl lui Kitty a fost fratele prințesei
Diana, fosta soție a prințului Charles

și mama prințului Harry și a prințului
William, ducele de Cambridge, care
urmează să devină următorul rege al
Regatului Unit.
Nu este prima dată când Spencer a
avut o relație romantică cu un bărbat
mai în vârstă. Ea s-a întâlnit în trecut cu
dezvoltatorul imobiliar italian Niccolo
Barattieri di San Pietro care, precum
Lewis, are trei copii, dar cuplul s-a
despărțit în 2017.
Spencer este o figură populară în

Shalit se însoară
După un an și jumătate de relație, Gilad Shalit
și iubita sa, Nitzan Shabbat, urmează să se
căsătorească. Gilad a cerut-o pe iubita sa de
soție, week-end-ul trecut

Marea Britanie, cu peste 500.000 de
fani pe Instagram și ocupă un rol important atât în presa tabloidă britanică,
cât și în cea americană.

Nuntă evreiască în SUA
Doi oficiali ai administrației Trump s-au căsătorit
duminică seară, la o ceremonie ținută la hotel
Trump din Washington, și oficiată de un rabin,
Arie Lightstone, care are rolul de consilier al
ambasadorului în Israel, David Friedman

S
Î

nainte de logodna cu Shabbat, Shalit a avut o relație
de patru ani cu Adi Sigler care s-a încheiat în 2017.
Ulterior, Shalit a avut o relație cu Ronnie Shiner, dar perechea s-a despărțit după patru luni. În octombrie 2018,
Shalit a început să se vadă cu Nitzan iar vineri a decis
să scoată un inel și să-i propună să accepte să-i fie soție.
Shalit este un fost soldat israelian care, la 25 iunie
2006, a fost capturat de militanții Hamas într-o incursiune transfrontalieră prin tuneluri, în apropierea frontierei israeliene cu Fâșia Gaza.
Hamas l-a ținut captiv pe Shalit timp de peste cinci
ani, până la eliberarea sa la 18 octombrie 2011, ca parte a
unui acord de schimb de prizonieri care a prevăzut eliberarea a peste 1.000 de teroriști palestinieni condamnați.

tephen Miller, 34 de ani, consilier principal al președintelui
Donald Trump, s-a căsătorit cu Katie Rose Waldman, 28
de ani, secretarul de presă al vicepreședintelui Mike Pence
și asistent special al președintelui Trump.
În ciuda faptului că ambii au lucrat în administrația Trump,
cei doi nu se știau până în 2018. Cei doi s-au cunoscut prima
dată prin prieteni comuni în primăvara anului 2018 și s-au
logodit un an și jumătate mai târziu.
Miller este creditat cu modelarea politicilor administrației
Trump care vizează combaterea imigrației ilegale și reducerea
numărului de migranți care intră în SUA și caută statut de
refugiat.
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Selecţii: Laurențiu Ghiță

Un terorist român

emutul terorist
român, Rugină
Feraru, loveşte din nou! De data
aceasta, teroristul a
deturnat un avion Boeing 737 aparţinând
companiei elveţiene
Flywings, cu scopul
de a vinde aparatul de
zbor la fier vechi şi a
obţine astfel un profit
de peste 4000 de lei,
bani gheaţă.
Potrivit unor surse oficiale, avionul
decolase din Lausanne cu destinaţia
București, aflându-se deasupra teritoriului Italiei când a avut loc incidentul.
Există bănuieli că mafia siciliană i-ar fi
înlesnit lui Rugină Feraru accesul pe aeronavă, în schimbul a două sticle de vin
din soiul căpşunică.
„A fost înfiorător! Era un bărbat îmbrăcat în ninja, înarmat cu o scândură
cu mai multe cuie ruginite în ea. A intrat
în cabina piloţilor şi le-a ordonat să îndrepte avionul spre Tecuci, unde avea el
o înţelegere cu nişte țigani care colectează
fier vechi. Am fost foarte speriaţi”, măr-

Medalion Florina
Dinescu-Dinu, Ploieşti
Românii şi limba
Analizând acest aspect,
Am concluzionat mereu:
Chiar de ne exprimăm corect
Ne înţelegem tot mai greu…
Schimbare în sistemul de sănătate
A aflat de-acum tot burgul
Starea din spital, lejeră:
Nu te costă scump chirurgul,
Cât a sa infirmieră…

turiseşte Elsa Pimmelblatt, însoţitoare de
zbor.
„I se spune Fiorosul Rugină pentru
că e rău şi, în acelaşi timp, sadic”, spune
Gică Orlando, agentul de poliţie care l-a
urmărit timp de 8 ani pe periculosul infractor internaţional.
Din fericire, Rugină Feraru şi complicele său, un bărbat cunoscut doar sub
pseudonimul „căruțașul”, au fost prinşi
imediat după aterizarea pe aerodromul
Tecuci. Aeronava a fost recuperată şi toţi
cei 72 de pasageri sunt în afara oricărui
pericol, transmite Interpol, filiala Galaţi.
sursa: TNR
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Trump se decide să verifice personal
dacă aşa stau lucrurile. Se deghizează
în evreu religios, cu pălărie, perciuni şi
tot ce trebuie şi se duce într-un cartier
evreiesc din Brooklyn.
Vede un evreu bătrân cu chipa în cap
şi-l întreabă în şoaptă:
- Vus tițăh?
Bătrânul, tot în şoaptă, îi răspunde:
- Umbla Trump prin Brooklyn.

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

Vocea experţilor
S-a făcut curând dovada
Că pe-oricare magistrală
N-ar costa autostrada
Cât bordura-n Capitală…

Medalion Ion Micuţ,
Râmnicu Vâlcea
Apatie electorală
Uite că la noi în sat,
Nimeni n-a mai candidat ;
Furtul nu mai corespunde,
Că n-ai ce... şi nici de unde.
La Curtea Supremă
Azi, adevărul în instanță,
Stă singur printre inculpați
Și doar minciuna, cu prestanță
O apără cinci avocați.

UMO R
Preşedintele Donald Trump îl întreabă pe şeful CIA:
- Cum naiba de ştiu evreii tot ce facem, înainte chiar să acţionăm?
Generalul îi răspunde:
- Domnule Preşedinte, evreii au
o expresie: „Vus tițăh?” (adică „ce
se-ntâmplă?”).
Când se-ntâlnesc, şi-o adresează
unul altuia - şi aşa ştiu tot!

Cârcoteală
Văzând ce trai mai duce naţiunea
Îmi vine o idee foarte rea:
Decât să fi-mpărţit deşteptăciunea
Mai bine-aicea Domnul o-nmulţea...

•

Proverb desuet
A zis strămoșul meu latin,
Că adevărul e în vin;
Dar azi minciuna ca un star,
Tronează-n beci la cârciumar.
Înzăpeziții
S-au dus vagoane cu bușteni
În satele îndepărtate,
Dar sub troiene, mulți săteni
Le-au refuzat, că nu-s tăiate.
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Restricții impuse
Maratonul de la Tokyo este criteriu de calificare
la Jocurile Olimpice 2020 şi sportivii japonezi
vor profita de acest concurs pentru a-şi asigura
calificarea la evenimentul care are loc la vară.
Organizatorii, însă, vin cu reguli stricte în acest an

F

undația Maratonului de
la Tokyo se
pregătește pentru
ediția din acest an a
evenimentului ce va
avea loc pe 1 martie
și implementează
măsuri preventive
de securitate. „Dat fiind că în Tokyo au fost confirmate
19 cazuri de coronavirus, evenimentul nu va avea amploarea așeptată” au anunțat organizatorii.
Conform organizatorilor, în acest an, la eveniment
vor participa doar alergătorii de elită și cei în scaune cu
rotile, amatorii fiind excluși din competiție.
La nivel mondial au fost înregistrate 73.436 cazuri
de infecție cu noul tip de coronavirus, denumit recent
Covid-19. Din numărul total al deceselor, 1,868 au fost
înregistrate în China, unul în Hong Kong, unul în Filipine, unul în Japonia și unul în Franța.

Omagiu
Echipa condusă de LeBron James a câştigat cu Team
Giannis (Antetokounmpo), meciul vedetelor din liga
profesionistă nord-americană de baschet (NBA),
ajuns la a 69-a ediţie, care a avut loc duminică la
Chicago şi i-a fost dedicat lui Kobe Bryant, la mai
puţin de o lună de la decesul acestuia

P

entru a omagia mai
bine memoria lui
Kobe Bryant, NBA a
procedat la mai multe modificări, în principal formatul
acestui meci, dar formula,
deşi alambicată, a adus succesul acestei ediţii a evenimentului. Miza a fost victoria, dar şi omagiul adus lui Kobe
Bryant, precum şi suma de 300.000 de dolari oferită de
NBA unei asociaţii caritabile aleasă de echipa învingătoare.
Cu 30 de puncte reuşite în 20 de minute de joc, Kawhi
Leonard (Los Angeles Clippers), component al echipei lui
LeBron, a primit trofeul de cel mai bun jucător al meciului
(MVP), care poartă de acum numele lui Kobe Bryant.

Victorie românească
Jucătoarea română de tenis Irina Begu a câştigat,
duminică, turneul ITF de la Cairo (Egipt), dotat cu
premii totale de 100.000 de dolari, după ce a învins-o
pe ucraineanca Lesia Ţurenko în trei seturi,
cu 6-4, 3-6, 6-2

B

egu (29 ani, 118 WTA), a treia favorită, a obţinut victoria
după două ore şi 23 de minute, în faţa Lesiei Ţurenko (30
ani, 129 WTA), cap de serie numărul patru.
Ţurenko avea 3-1
în meciurile directe
cu Begu, după ce s-a
impus în 2011, cu
6-3, 6-4, în sferturi la
Acapulco, în 2014 în
optimi la Taşkent, cu
3-6, 6-1, 7-6 (3), şi în
2016, în primul tur
la US Open, cu 6-0,
6-4. Irina a câştigat în
2015 în turul al doilea
la Wimbledon, cu 7-5, 6-7 (4), 7-5.

Parfumul lui Simona
Tenismena Simona Halep (2 WTA) e o sportivă
populară la nivel mondial şi încearcă să-şi valorifice
imaginea la maximum, aşa cum e şi normal

S

imona Halep a
câştigat peste
35 de milioane de dolari numai
din premiile adunate în turnee şi, în
ultimii ani, a făcut
investiţii importante în domeniul imobiliar şi hotelier. Iar
acum, Halep se va
implica într-o zonă în care, datorită reputaţiei sale, are mari
şanse de succes. Constănţeanca de 28 de ani îşi va lansa parfumul, „Her Story“, în colaborare cu cei de la Avon. Parfumul lui
Halep e alcătuit din note de piper roz, floare de iris şi patchouli.
„Am încrederea că atunci când port aroma care mă defineşte, îmi pot împlini cele mai nebune visuri”, spune Simona.
„«Her Story» m-a cucerit din prima clipă. Este semnătura mea
personală care îmi aminteşte în fiecare zi că imposibilul devine
posibil”. Parfumul se va lansa de Ziua Femeii, pe 8 martie.
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Magdalena BRĂTESCU

„Kol nidrey” de Yehoshua Sobol

D

Premieră „Impro” la Teatrul Hacameri

ramaturgul israelian
Yehoshua Sobol, binecunoscut publicului din țară și din străinătate,
a scris cincizeci de piese începând cu debutul său în 1971
și până în prezent. Dintre cele
mai de succes, amintesc „Suflet de evreu” (Nefesh yehudi
1982), „Ghetto” (1984), „Sindromul Ierusalim” (1987), și
„Satul” (Kfar 1996). Sobol a
fost încununat cu cincisprezece premii prestigioase, a primit de trei ori „Kinor David”
pentru cea mai bună piesă a anului și
este Doctor Honoris Causa al Institutului Weizman din Rehovot. În 2010, i
s-a acordat „Premiul Opera Omnia” al
Academiei israeliene de teatru.
Yehoshua Sobol este și profesor de
dramaturgie și actorie la „Impro”-Studiou de artă dramatică pentru film,
televiziune și teatru, înființat în 2003
la Ramat Gan, sub egida Ministerului Culturii și a Primăriei din oraș.
Până acum, Studioul a dăruit scenei și
ecranului peste o mie de absolvenți, a
realizat filme de lung și scurt metraj,
drame pentru televiziune și spectacole prezentate în țară și la festivalurile
internaționale.
Anul trecut, a fost înființat Teatrul
absolvenților Studioului care-și prezintă montările și se întâlnește cu publicul
larg pe scene consacrate. Astfel am avut
ocazia să vizionez la Teatrul Hacameri
comedia satirică „Kol Nidrey” de Yehoshua Sobol, după cincisprezece ani de
la premiera absolută a piesei pe aceeași
scenă.
Îmi place să urmăresc debutul
studenților-actori sperând să descopăr printre ei talente autentice și viitoare vedete. În spectacol au evoluat
cu naturalețe și entuziasm șase foarte

30

tineri viitori slujitori ai artei dramatice: Hen Daniel (Ester) frumoasă,
inteligentă, îndrăzneață, Nofar Amiri
(Rahel) cu vână comică, Ori Hodesman
(Dana, alias Pascale) o vampă ademenitoare. Nici cele trei personaje masculine
n-au fost mai prejos la nivel interpretativ: Ben Mandola (Avsha) cu prezență
scenică impozantă, Ran Shokher (Nahman) frământat și indecis, Avigdor Cohen (Haim) în bărbatul inițial răzvrătit,
dar care se întoarce la matcă.
Piesa exemplifică vederile antireligioase ale autorului și e inspirată din
situații reale. Protagoniștii sunt doi
tineri studenți de yeshiva, Nahman
și Haim, căsătoriți cu Ester și Rahel.
Cele două femei muncesc pentru a-și
întreține soții care învață Tora și Gmara. Ester e IT-istă, iar Rahel, funcționară
într-un birou de turism. Bărbații lor nu
au un venit personal, ci sunt susținuți
de neveste și de părinții acestora care le
dau bani, casă și mașină.
Leneși și nemulțumiți, ei visează
să se elibereze din chingile religiei,
să se rupă de comunitatea bigotă și
să trăiască în cea laică. Astfel ajung
să ducă o viață dublă. Ziua se roagă,
iar vineri noaptea petrec în cluburi și
pub-uri mințindu-și soțiile că merg la

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă
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rabin. Împletind umorul cu
dramatismul piesa descrie
aventurile celor doi bărbați
și situațiile amuzante create
din momentul când nevestele află adevărul.
Yehoshua Sobol care
semnează și regia spectacolului conduce cu abilitate
acțiunea, introduce la țanc
personaje noi dezvăluind legăturile absolut neașteptate
între ele.
Prin replicile piesei sunt
criticate modul de viață ortodox, abuzurile rabinilor, obsesia pentru aducerea pe lume a copiilor, excesul
de rugăciuni, viața sexuală a cuplurilor
bigote, tirania regulilor și strictețea
cașrutului. „Nu vreau un copil care să
învețe la heider și să fie bătut de rebe,
să-i fie frică să se uite la televizor și să
meargă la internat!” Nahman și Haim
se revoltă, doresc să fie liberi și să se
rupă de credința oarbă în Dumnezeul
de a cărui existență au început să se
îndoiască.
Care este însă locul dragostei în
existența omului? Dar importanța banilor și a acumulării lor? Cum se poate
renunța la comoditate, liniște, armonie în familie și cu ce să le înlocuim?
Oare bogații, petrecăreții și libertinii se
mulțumesc cu ce au, sau și ei își doresc
altceva? Nahman și Haim trăiesc între
două lumi și niciuna nu-i satisface pe
deplin.
Piesa lui Sobol, excelent construită
dramatic, spune multe adevăruri referitoare la religie și credință, pune multe
întrebări și dă de gândit spectatorului.
La reușita spectacolului contribuie decorul și costumele scenografei Edna
Sobol, coreografia (Maya Kuptchik)
și lighting designul (Alexei Marhasin).
Mi-a plăcut!
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„Tzahal” de Ovidiu Alexandru Raețchi
Parlamentar liberal cu o carieră politică de mare
succes, Ovidiu Alexandru Raețchi este absolvent
cu două programe de masterat al Facultății de
Științe Politice cu tema „Spațiul Islamic” și al
Facultății de Limbi și Literaturi străine cu tema
„Cultură și civilizație ebraică”, ambele din cadrul
Universității București. În prezent, urmează
două programe de școală doctorală la Facultatea
de Științe Politice și la Facultatea de Istorie.

L

a numai patruzeci de ani este
vicepreședintele Comisiei pentru apărare, ordine
publică și siguranță națională
din Camera deputaților și în
2016, a devenit vicepreședinte
PNL București. În prezent se
află la al doilea mandat de
deputat.
Ovidiu Raețchi a publicat
până în prezent opt volume
de eseuri și analize politice
„Esteistica” 2004, „Din Agora” 2012, „Anti-Dughin.
Civilizația Creștin-democrată
și un proiect pentru Rusia”
2014, „Teoria Marelui Licurici& alte idei de dreapta”
2014, „Scurt tratat despre iubire” 2017, „Soldatul Putin și
filozoful Dughin. Civilizația
rusă în fața unei noi erori imperialiste” 2017, „Avangarda
Califatului: O istorie intelectuală a Jihadismului” și „Tzahal: O istorie a armatei israeliene”, ambele din 2019.
Volumul „Tzahal” publicat
la prestigioasa Editură Litera
din București are nu mai puțin
de 600 de pagini, este structurat pe trei părți și conține 15
capitole.
Dedicată bunicului său,
aviatorul Pavel Repta, profesorului Mihai Chioveanu, dar
și fiului său Petru „ca să învețe
despre curaj”, cartea are două

motto-uri, unul din Geneza „De va vărsa cineva sânge
omenesc, și sângele acelui om
se va vărsa, căci Dumnezeu a
făcut omul după chipul Său” și
un citat din Menachem Begin
„Să îi lovim pe cei care ne loveau și să-i insultăm pe cei care
ne insultau (...). Ne întorceam
acasă sângerând și bătuți, dar
cu conștiința faptului că nu
am fost umiliți”. Frazele alese
subliniază și legitimează Legea
Talionului, justificând dreptul
unei națiuni și al unui popor
de a se apăra și de a-și lovi
dușmanul cu arma în mână.
În introducerea intitulată
„Simt ridicându-se în mine
o uriașă dorință de a fi puternic!”, citat din scrisoarea lui
Ofer Feninger, artist, poet și
parașutist căzut în Războiul de
Șase Zile, Ovidiu Raețchi înregistrează evoluția miraculoasă
a poporului evreu de la intelectualii, negustorii și apărătorii
prin cuvânt, îngenuncheaţi
de crimele Holocaustului,
la soldații „puternici și teribili” ai armatei israeliene, dar
mânați nu de instincte bestiale, ci de un profund umanism.
„Povestea acestei transformări
- născute din imperativul lui
<Asta nu se va mai întâmpla
niciodată!> a celor destinați să
fie rabini și cărturari în luptători care nu vor pierde niciun

război este chiar istoria armatei israeliene-Tzahal”, conchide autorul.
În condițiile recrudescenței
antisemitismului în lume, a
creșterii ostilității împotriva
Israelului, a boicoturilor și
voturilor de blam nejustificate, a terorismului islamic
și neonazist, cartea lui Ovidiu Raețchi este un omagiu,
o recunoaștere obiectivă a
calităților poporului israelian
și a armatei sale. Scrisă după
o îndelungă și atentă documentare, ea face cinste nu
numai autorului său, Israelului și Tzahalului, ci și poporului român, fiind o chezășie
a bunelor și prieteneștilor
relații dintre țările noastre. Ca
evreică și israeliană, ca om de
litere, ca scriitoare și critic literar-teatral, am lecturat acest
amplu volum cu un sentiment
de profundă emoție patriotică
și artistică. Pentru că e scris cu
inima, de aceea el va ajunge direct la inimile cititorilor care-l
vor parcurge ca pe o carte de
suspans, de la prima la ultima pagină. Pentru că e scris
cu talent literar și științific,
având calitatea de a captiva, de
a instrui și de a sădi mândrie
națională prin transmiterea
profundei admirații a autorului pentru succesele și bravura
armatei noastre.
Partea întâia tratează începuturile armatei în perioada
1896-1949, dar începe de fapt
cu mult înainte, în secolul al
VII-lea când Ierusalimul a fost
cucerit și Templul distrus de
Vespasianus pentru a explica,
prin seria de înfrângeri care a
durat 500 de ani, hiatul creat în istoria militară evreiască
prin risipirea în Diapora. Anul

Jo i , 2 0 f e b r u a r i e 2 0 2 0

•

1896 în care Theodor Herzl
publică lucrarea „Statul evreu.
Propunerea unei soluții moderne la problema evreiască”
punând astfel bazele sionismului, conchide cu fenomenul de transformare radicală
a unui popor ieri prudent,
pașnic și umilit, azi însuflețit
de idealul întoarcerii în patria
strămoșească și care-și va crea
o armată de temut, una dintre cele mai „respectate din
lume”.
Atât analiza psihologică,
cât și cea politică, teritorial-geografică și istorică a prefacerii
supraviețuitorilor Holocaustului în luptători-apărători ai
Țării Sfinte Eretz Israel, sunt
excepțional realizate de autor
nu numai printr-o corectă informare, ci și prin cuvinte pline de căldură și de admirație.
Postrauma Holocaustului provocată de indiferența popoarelor lumii față de noul stat, de
politica britanică duplicitară,
dar mai ales de amenințarea liderilor arabi cu o nouă Shoa,
a determinat comunitatea de
noi imigranți înconjurați de
dușmani să realizeze că singura
lor șansă este aceea de a lupta
pe viață și pe moarte.
Magdalena Brătescu
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Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Numai iubirea
Gospodar fără pereche
Știrile ProTv
Teleshopping
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Știrile ProTv
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Ce spun românii
Știrile ProTv
La Măruță
Acasă la români
Teleshopping
Știrile ProTv
ApropoTv
Lecții de viață
Arena bucătarilor
Românii au talent
I like IT
Superspeed
Știrile ProTv
Arena bucătarilor
Pe bune?!
Inimă de țigan
Acasă la români
Teleshopping
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Ce spun românii
Știrile ProTv
Românii au talent
Teleshopping
Arena bucătarilor
I like IT
Doamne de poveste
Știrile ProTv
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Ce se întâmplă, doctore?
ApropoTv
Ce spun românii
Gospodar fără pereche
România, te iubesc!
Știrile ProTv
Superspeed
Las Fierbinți
Inimă de țigan
Acasă la români
ApropoTv
Teleshopping
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Numai iubirea
Inimă de țigan
La Bloc
Știrile ProTv
Teleshopping
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Matinal *Partea I
Diasporadar *
Matinal *Partea a II-a
Vorbeşte corect!
Matinalii *Partea a III-a
Ca’n viaţă
Discover Romania
Izolaţi în România
Destine ca-n filme
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Discover Romania
Articolul VII
Români care au schimbat lumea
Exclusiv în România
Discover Romania
Serial TV *Poveste imorală
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Adevăruri despre trecut
Concert Sympho Pops
România 9
Câştigă România!
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Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
Vorbeşte corect!
Matinalii *Partea a III-a
Ca’n viaţă
Discover Romania
Europa mea
Profesioniştii*... cu Eugenia Vodă
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Discover Romania
Concert Sympho Pops
Gala umorului *Partea I
Lumea azi
Obiectiv comun
Telejurnal
Adevăruri despre trecut
Dăruieşte, Românie!
Teatru TV *Apostolul Bologa
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Natură şi aventură
Pescar hoinar
Diasporadar
Ferma
Discover Romania
Mic dejun cu un campion
Drag de România mea
Gala umorului
Telejurnal
La un pas de România
Cooltura
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Handbal Feminin
Garantat 100%
Down the Road. Aventura
Memorialul durerii
Telejurnal
Reîntoarcere
Concert Vali Boghean
23:30 Film *Filantropica
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Universul credinţei *Partea I
Diasporadar
Universul credinţei *Partea a II-a
Discover Romania
Regatul sălbatic
Drumuri aproape
În grădina Danei
Viaţa satului *Partea I
Minutul de agricultură
Viaţa satului *Partea II
Tezaur folcloric
Telejurnal
Pe urmele istoriei
Generaţia următoare
Handbal Feminin
Politică şi delicateţuri
Dispăruţi fără urmă
Memorialul durerii
Discover Romania
Telejurnal
Discover Romania
Festivalul Ioan Macrea
Film *Colierul de turcoaze

LUNI, 24 feb 2020
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Matinal *Partea I
Diasporadar
Matinal *Partea a II-a
Vorbeşte corect!
Matinalii *Partea a III-a
Ca’n viaţă
Discover Romania
Politică şi delicateţuri
Femei de 10, bărbaţi de 10
Telejurnal
Reîntoarcere
Concert Vali Boghean
Reţeaua de idoli
Discover Romania
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Avocatul dumneavoastră
România 9
Câştigă România!
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Vorbeşte corect!
Matinalii *Partea a III-a
Ca’n viaţă
Discover Romania
Un doctor pentru dumneavoastră
Avocatul dumneavoastră
Telejurnal
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15:00 Infernul unui om fericit, scriitorul
N. Steinhardt
16:00 România… în bucate
16:30 Serial TV * Poveste imorală
17:30 Aventura urbană
18:20 Discover Romania
18:30 Un doctor pentru dumneavoastră
20:00 Telejurnal
21:00 Investiţi în România!
22:30 România 9
23:30 Câştigă România!
00:30 A doua emigrare

MIERCURI, 26 feb 2020
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Matinalii *Partea a III-a
Ca’n viaţă
Discover Romania
Un doctor pentru dumneavoastră
Investiţi în România!
Telejurnal
Garantat 100%
România… în bucate
Serial TV * Poveste imorală
Vorbeşte corect!
Destine ca-n filme
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
Articolul VII
La un pas de România
România 9
Câştigă România!

REDUCERE
DE PREȚ LA
COLECȚIA
ALEXANDRU
ANDY

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

SCORPION

Crezi destul de mult în puterea aparențelor.
În anumite contexte personale, vei fi obligat
să adopți o atitudine mai pragmatică, chiar
dacă acest lucru nu ți se potrivește.
Parteneriatele profesionale de lungă durată
presupun multă prezență de spirit. Indiferent
de dinamica relațiilor din viața ta, reușești să
vorbești deschis despre propriile sentimente.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

Majoritatea partenerilor de afaceri se încred
în capacitatea ta de a lua decizii rapide în
situațiile limită. Ai senzația că cei din jur nu
înțeleg mesajul pe care încerci să îl transmiți.

Pasiunea cu care faci tot ce îți propui, te ajută
să străbați cel puțin jumătate de drum până
la atingerea obiectivelor. Simți o conexiune
emoțională aparte cu o anumită persoană.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

Modul perfect în care ai ajuns să comunici
cu cel de lângă tine, este de necontestat. O
relație de prietenie are nevoie de un imbold
pentru a reuși.

Lasă-te condus de intuiție în acele situații
care necesită o raționalizare rapidă. Rezultatele extraordinare pe care le ai în activitatea
zilnică, te motivează să încerci lucruri noi...

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Implicațiile financiare ale tuturor acțiunilor
tale te fac să fii mai calculat și să faci achiziții
care sunt cu adevărat necesare. Rămâi conectat emoțional la toți cei dragi.

În viața ta ai destul de multe persoane care
te solicită emoțional și te vei simți răvășită
din acest punct de vedere. Ești o persoană
magnetică în plan social.

PEȘTI

21.06 - 22.05

Trebuie să ai încredere în propria persoană.
Odată ce vei intra în mijlocul acțiunii, îți
va fi mult mai ușor să te lași dus de valul
energetic al îndeplinirii propriilor obiective.

Atunci când vine vorba de conflictele pe care le
ai cu cei dragi, ai tendința să cedezi pentru a le
face pe plac. Acest comportament ajunge să reprime părți importante ale personalității tale.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Simți într-un mod destul de intens că ceva
lipsește din viața ta. Oricât de mult te-ai concentra pe acest sentiment, nu reușești însă
să îți dai seama despre ce anume este vorba.

BERBEC

20.04 - 21.03

Niciodată nu ți-au plăcut surprizele, mai ales
atunci când acestea au loc în cadrul relației
personale. Nu îți face plăcere ca cei din jur
să cunoască detalii despre viața ta intimă.

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
xcvcbzfhgkshgkscaneasca
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Cei mai mari inamici
ai siluetei

Cum preparăm
cele mai gustoase
găluște pentru
supa de pui

Pare că iei proporţii de la o zi la alta şi nu ştii exact care
sunt motivele? Ei bine, nu doar mâncarea de tip fast-food,
prăjelile sau dulciurile îngraşă, ci şi unele alimente despre
care e posibil să nu fi ştiut până acum că sunt
mari inamici ai siluetei

O supă delicioasă de pui, la care să adaugi
găluşte pufoase şi puţină verdeaţă îţi
va răsfăţa cu siguranţă papilele gustative la
masa de prânz. Iată o reţetă simplă,
din care vei obţine nişte găluşte cât
să-ţi lingi degetele

Uleiul
Ori c â t d e
sănătos ar fi,
oricât de extravirgin, de presat
la rece şi oricât
am încerca să-l
luăm de cea
mai bună calitate, uleiul,
inclusiv cel
de măsline,
îngraşă îngrozitor de mult.
O lingură de ulei echivalează
cu 100 de calorii.
Prin urmare, oricât de
gustos şi sănătos ar fi, uleiul
trebuie consumat cu măsură,
adică 3-4 pufuri de spray la o
salată şi o lingură de ulei la 1
kg de mâncare.

Rețetă supă de pui cu găluște:
Ingrediente:
Un pui, 2 morcovi, 1 legătură ceapă verde, o rădăcină
pătrunjel, 1-2 ardei, o ţelină mică, un păstârnac, 1
legătură pătrunjel verde, 2 fire usturoi verde, sare,
piper boabe şi măcinat.
Pentru găluşte:
2 ouă, 100 g griş.
Mod de preparare:
Se spală puiul în câteva ape, se pârleşte 2-3 minute
la foc mare. Se mai trece printr-un jet de apă rece, se
pune să fiarbă în apă cu un praf de sare. Se ia spuma
şi, după ce începe să clocotească, se adaugă legumele
curăţate şi spălate în prealabil.
Supa se acoperă cu un capac şi se lasă să fiarbă la foc
mediu. După ce au fiert carnea de pui şi legumele,
se scot în sită. Ceapa, usturoiul şi albitura se dau la
o parte. Morcovul se taie rondele şi se pune în supă.
Se bat ouăle, se adaugă grişul în ploaie şi se formează
compoziţia pentru găluşte. După ce a mai clocotit
supa câteva minute, se bat ouăle şi se amestecă cu
grişul, se formează găluştele şi se lasă să se umfle în
supă.
La sfârşit, se adaugă sarea şi piperul.
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rele? Cele bune sunt lichide la
temperatura camerei, iar cele
rele rămân solide (untul de cocos, untul de palmier, etc.).

Nuci, alune, migdale
Acestea, chiar dacă sunt foarte sănătoase şi recomandate mai
ales pentru afecţiunile cardio-

vasculare, sunt foarte calorice
şi îngraşă foarte mult. Trebuie
consumate cu foarte mare atenţie, nu trebuie depăşită porţia
de 30-50 de grame pe zi!

Untul şi margarina

Dulciurile procesate

Trebuie evitate toate sosurile
pe bază de unt sau margarină,
mai ales cele din comerţ, dacă
ne propunem să pierdem în
greutate! Aceste ingrediente au
şi grăsimi rele, mult mai rele
decât cele animale şi afectează
sănătatea organismului.
Găsimile trans, cele care se
găsesc în maioneze şi care la origini sunt derivate din grăsimi
vegetale care au fost transformate prin hidrogenare pentru
a rezista mai mult sunt cele mai
periculoase grăsimi pentru organism. Cum facem diferenţa
între grăsimi bune şi grăsimi

Pe locul patru sunt dulciurile şi ciocolata, despre care se ştie
cât de calorice sunt.

Brânzeturile maturate
Iar pe locul cinci se clasează
brânzeturile. Brânzeturile maturate, mai ales cele franţuzeşti
îngraşă cam cât ciocolata.
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Nouă tehnologie care poate
reduce timpul de diagnostic
al coronavirusului

Ne pregătim...

Timpul necesar în prezent pentru a diagnostica virusul ucigaș
reprezintă una dintre cele mai mari provocări în tratarea
pacienților infectați și crește riscul expunerii

F

olosind o nouă tehnologie dezvoltată de dr. Amos Danielli,
de la Facultatea de Inginerie
Alexander Kofkin din Universitatea
Bar-Ilan, testele de salivă pot fi analizate în 15 minute. Tehnologia s-a
dovedit deja că reduce timpul de diagnostic al virusului Zika și este utilizată în prezent în laboratorul central
de virologie al Ministerului Sănătății
de la Spitalul Tel Hashomer.
Laboratorul condus de dr. Danielli a inventat o tehnologie pentru detectarea sensibilă a secvențelor ARN
specifice virusului prin atașarea virusului la o moleculă fluorescentă care
emite lumină atunci când este expusă
la un fascicul laser. La concentrații
foarte mici, semnalul emis este atât
de scăzut încât dispozitivele existente
nu îl pot detecta. „Dacă ne gândim
la saliva unui pacient cu coronavirus
care umple o cameră întreagă, atunci
acest fascicul laser poate fi comparat
cu dimensiunea unui pumn și la
concentrații scăzute de virus, s-ar putea să existe doar 2-3 molecule fluorescente în interiorul acestui pumn”,
explică Danielli. Adăugarea particulelor magnetice la soluție ne permite

să vedem moleculele fluorescente. Se
va realiza o concentrație mai mare de
molecule fluorescente și o măsurare
mult mai precisă.
Două obiective principale l-au
ghidat pe dr. Danielli în dezvoltarea
acestei tehnologii - simplificarea procesului de diagnostic și o mai rapidă
diagnosticare. „Această invenție se
bazează pe utilizarea a doi electromagneti mici. Prin poziționarea corectă, am fost capabili să creăm un
câmp magnetic puternic și să colectăm toate miile de molecule fluorescente din întreaga soluție și să le agregăm în interiorul fasciculului laser,
înmulțind astfel puterea semnalului
cu mai multe ordine de mărime. Dar
asta nu este totul. În loc de a pompa
soluția, operăm alternativ electromagnetii, o dată pe stânga și o dată
pe dreapta, mutând moleculele dintr-o parte în alta, în și în afara razei
laser. Pe măsură ce trec prin fasciculul
laser, acestea devin iluminate. Când
ies din fasciculul de lumină, acestea
nu mai sunt iluminate. Această clipire ne permite, fără alte proceduri suplimentare, să stabilim cu exactitate
dacă o persoană a fost sau nu expusă
la coronavirus”.
Pentru a oferi medicilor o metodă rapidă
de detectare a virusului,
echipa dr. Danielli colaborează cu universitățile
europene pentru a identifica anticorpii pe care
sistemul imunitar le
produce împotriva coronavirusului. Astfel se
speră că se va găsi antidotul virusului ucigaș.
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Pe fondul temerii crescânde cu
privire la sosirea coronavirusului
în Israel, Spitalul Tel Hashomer
se pregătește cu diferite mijloace
de înaltă tehnologie: o aplicație
de telemedicină care permite
pacienților să primească îngrijiri în
stare de izolare în propria lor casă;
cu roboți care pot trata pacienții în
spital pentru a reduce la minimum
contactul cu personalul și alți
pacienți

I

sraelul se pregătește de ce e mai rau,
anume de o infectare masivă cu Coronavirus. În cazul unei epidemii, cu mai
mulți pacienți decât camere de izolare disponibile, s-a dezvoltat o aplicație, Sheba’s
Data Health-In, care permite pacienților
să rămână în carantină acasă. Pacienții pot
introduce semne vitale și alte informații
care sunt trimise direct medicilor.

Programul a fost lansat la 9 februarie și
testat pe israelienii care au fost în China și
care, conform instrucțiunilor Ministerului
Sănătății, trebuie să fie în carantină timp
de 14 zile, perioada de incubație a virusului. Medicii inițiază contactul cu pacienții
de două ori pe zi.
O altă soluție de înaltă tehnologie
pentru pacienții posibil infectați cu coronavirus este un robot care poate intra în
camera pacientului și poate fi controlat de
personalul medical din exterior. Roboții
sunt deja folosiți în alte departamente
și pot efectua diverse sarcini în timp ce
transmit informații și imagini în timp real
medicului.
Marți, spitalul a efectuat prima simulare și exerciții pentru tratarea pacienților
cu coronavirus.
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1

2

3

4

E

D

A M

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ORIZONTAL: 1. Îţi satisfac amorul propriu
(m. pl.). 2. Ucis de fratele său Cain — Nu
prea se găseşte. 3. Referitoare la persoa
nele care fac promisiuni bombastice. 4. A
murdări cu noroi — Fir de ţesătură — Plantă
textilă. 5. Cuci! — Ivit în calea cuiva. 6.
Localitate în Japonia — Mică măsură de gre
utate. 7....Şi o altă măsură pentru petrol.
8. Localitate în Olanda — Loc de vânzare,
în genere. 9. Supărare, suferinţă — Cu oase
puternice. 10. Vorbire fără de sfârşit, fără
rost.
VERTICAL: 1. Se ia pentru vindecarea unei
boli. 2. Conducător arab — Veche regiune în
Franţa. 3. Complex de opt note — O metodă
de calculat de mult nefolosită... 4. Oraş în
Brazilia — Şef de cazaci. 5. Face scoarţe la
cărţi — Zece! 6. Foşti sclavi la foştii spar
tani — Comună în România. 7. Nod limfatic
sau nervos. 8. Sau — De mărime neobişnuită
(m. pl.). 9. Are guturai! (fem.) — Golf în
Canada. 10. Numele actual al Persiei antice
— Barză la maternitate!
CUVINTE RARE: ARATO — DER — UBA —
IP — TOR.

- Domnule doctor, am venit să vă
mulţumesc.
- Da, sigur, intraţi, vă rog. Numai
că nu-mi amintesc: sunteţi pacient sau
urmaş?

- Mergi cu Domnul!
Privind derutată în jur, blonda întreabă:
- Cu care dintre ei?

*

Un jurnalist întreabă directorul unei
case de nebuni:
- Căsătorit?
- Care este testul care se efectuează pen- Da, de 25 de ani!
tru a externa un bolnav?
- Copii aveţi?
- Umplem cada cu apă, punem alături
- Da, doi!
o lingură și o cană. Îi cerem pacientului
- Animale?
să golească de apă cada.
- Nu, sunt educaţi, se poartă frumos.
Jurnalistul, zâmbind, spune:
- Orice om normal ar lua cana.
*
- Nu, un om normal ar scoate dopul
După ce termină spovedania, preotul îi
de la cadă...
spune în şoaptă blondei:

*
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Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: f, m, bocet, lari, sorin, site, m, v, licar,
rapacitate, casalot, l, nuc, sarut, luna, irat, sariti,
ara, tatona, ar, dur, reveni, r, ticalos, ratie, lest.
Pag. 36: fidelitate, odata, frig, resort, ine, mac,
garate, ilari, ani, d, letoni, t, ap, poci, so, bacara,
ata, icar, racit, lepadatura.
Pag. 37: a) mototolita, ucigasa, rg, lha, iminei,
ti, inocent, irosit, tea, peticita, t, l, eh, cairo, iutit,
caia, caiere, tar, apt, iad, de. b) p, feluriti, originar,
r, saga, atare, i, ulm, a, ea, bor, asta, l, iran, terci,
li, aco, naz, ica, eriona, urmas, cat, imposibile. c)
efemer, usa, numitor, ip, clasa urma, lg, tribut,
ieri, rigid, traci, cita, i, bilion, t, cod, ianina, dator,
tot, matinala, a. d) marime, trema, es, suspensie,
divizari, tar, i, esi, ioc, za, ces, ce, secat, strica, raza,
me, geometri, unt, nua, ae, c, stofe, na, uzi, tica,
pata, en, ra, un, repere, alunite, ocol.
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ORIZONTAL: 1) Ma
1
A I A
E
estru ţesător
2
T
E
E — Elemente
din ghips!
3
A N
E
E
2) Uvertură
literară. 8)
4
A
A
„Zeci de blo
curi” în faza
A
A
5
de creaţie
6
A
I E
— Nu e rar!
4) Liziere de
7
E L A
crâng! — Lip
8
A
E
I
A
A sit de bunul
simţ. 5) Cu
9
A
A
reaua mâniei
10
A
A — Sub aripă.
6) Speciali
A
A
11
tate la copiat
— Erupţii de
natură nervoasă. 7) Ciupercă ce-şi face apariţia pe timp plo
ios — Articulație la braț. 8) Oaia cea neagră — Mai, altfel
spus. 9) Sursă de inspiraţie — Prefix cu largă circulaţie. 10) I
se dă ascultare — Lacrima zorilor. 11) Luat din vatra satului
— Faţa lumii.
VERTICAL: 1) Creşte... în apă. 2) Nimic nu se pierde, totul
se transformă, în limbaj rebusist — Careu! 3) Lac în Africa —
Apicultor. 4) Şcoala frumosului — Cu cute pe faţă (fem.). 5)
Capriciul unghiei — Nota agronomului. 6) Îmbrăcat cu blană
scumpă — Fluviu în... Brazilia! 7) Referitoare la Europa. 8)
Cinci fără trei! — Dintr-o învârteală scoate-un lucru bun —
Bine îndoit. 9) Face lumină. 10) E complicată — Gros la mij
loc! — Stau sub cloșcă. 11) Victimă a unui capriciu cromatic
— Prima şi ultima literă.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

ORIZONTAL: 1.
Nu iartă pe ni
1
meni şi nimic. 2.
Uită-te! — Multe
2
zeci de secole
3
în geologie. 3.
Acrobat la circ.
4
4. Prefix de în
5
treire — Intrarea
în garaj! — Us
6
turoi (pop.). 5.
Vârf cu ureche...
7
A N I N I S
— Substanţă chi
8
mică folosită în
tăbăcărie. 6. Loc,
9
în special de ru
10
găciune — Râu în
Siria. 7. Pădure
de anini. 8. Măsură de lungime în Anglia — Populaţie minori
tară în România, de origine ungurească. 9. Cep cu robinet, la
un butoi — Se cheamă că-s neamuri... 10. La fel cu celălalt.
VERTICAL: 1. Plină de dor şi melancolie. 2. Iahtul lui Noe —
Orăşel în Norvegia. 3. Prelungiri de protoplasmă la animalele
monocelulare — Muşchi! 4. Livadă (reg.) — E o pereche potri
vită! 5. Asasini ordinari — Abis! 6. La țanc, potrivit! — Nota
scriitorului 7. Obiect de lenjerie feminină. 8. Râu în Brazilia
— A venit la viaţă... 9. Împodobită în fel şi chip — Localitate
în Japonia. 10. Celebre crustacee! — Moşier.
CUVINTE RARE: SAAB — IARD — AAS — TEA — UDO.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ORIZONTAL:
1. Primii la
1
şcoală. 2. Are
multă şcoală.
2
3. Veche limbă
3
galică — Pro
grame şcolare.
4 F O T
4. Unit ate de
măsură a ilumi
5
nării — Decili
6
tru. 5. Merg la
şcoală (fem.) —
7
Notă muzicală.
8
6. Jumătăţi de
an şcolar. 7.
9
Câine de vână
toare — Şcoală
10
superioară. 8.
Usturoi — Poftim! — Jumătate de sută! 9. Eden — Agreabil.
10. Şcoală de bază.
VERTICAL: 1. Şi ele merg la şcoală! 2. Prietenesc (referi
tor la şcolari). 3. Unu la table — Lecţie şcolară — Cămaşă.
4. Fructul cu pricina! — Rude calde! 5. Alifie — La intervale
mici — Curg la vale. 6. Insulă de corali — Teme! — Lene! 7.
Frumuseţe feminină — Învăţat... la circ! 8. Emoţie la exa
men — A da şcoală. 9. Încă o dată — Patria lui Avraham. 10.
Veterana şcolii!
CUVINTE RARE: OC, NUR.
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

10

9 10 11

ORIZONTAL:
1)
1
A
I
Cască gura şi
dau din colţ
2
A
A
în colţ. 2) Te
3
I
I
pune pe dru
muri din pri
4
A
A
mele clipe —
5
I
A
A
A Te scoate ca
basmaua cu
6
A
A
I
I
rată. 3) Intră
în uz — Bune
7
A
I
A
I
de ras. 4) Te
8 A
A
A
I
A înţeapă sau
te arde — Ie
9
A
A
şit din fire.
10
I
I
I A
A 5) Cu aripile
frânte — Cu
A
11 A
rea! 6) Cutie
în care se
depun voturile — Şi mai şi. 7) Nu au nimic artificial — E cam
sec. 8) Luaţi pe sus — Stă în deal! 9) Soare fără o rază! — Tri
plu sec. 10) Intră în port! — E prima întotdeauna la cuvânt.
11) Cale de comunicaţie — Se dă pe faţă... din primul cuvânt.
VERTICAL: 1) Gaură-n cer — Semne de grai. 2) Nu se atinge
nici măcar c-o floare — Bătaia vechilor bătăi. 3) Singură de
felul ei. 4) Rest de țigară — Fuga cu picioarele... altuia. 5)
Capitală europeană — Măsură fără măsură (masc.). 6) Din nou
— Primește! 7) Alcătuiește scheletul — Altoit. 8) Se dau denţeles — Idem cu economie! 9) Au suferit o intervenție chi
rurgicală — Stă în faţă la maşină. 10) Scoate vorbe — Fără
cusur. 11) Îl recunoşti după inel — Pe vremuri îți dădea toate
asigurările.
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Biblioteca Familia vă propune spre achiziționare:

Suntem alături de colegul nostru
scriitor, Nicholas Lungu și de soția
Adriana în nețărmurita lor durere
pricinuită de pierderea fiului

M I C H A E L L U N G U (zl)
soldat în termen de numai 19 ani,
pierit în condiții tragice.
Sincere condoleanțe!
Asociația Scriitorilor Israelieni
de Limbă Română

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 20.02.2020
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3,39

3,45

1 euro

3,67

3,74

1 liră
sterlină
1 leu
românesc

4,41

4,50

0,78

0,80

PROGNOZA METEO
20-22 februarie
Zonă

joi,
20 feb.

vineri,
21 feb.

sâmbătă,
22 feb.

Haifa

16°

16°

16°

Nazareth

15°

16°

14°

Tveria

20°

20°

18°

Tel Aviv

17°

18°

17°

Ierusalim

12°

14°

12°

Eilat

23°

23°

21°

Următoarele volume best-seller:
• MIHAIL GORBACIOV - Amintiri
În primăvară lui 1985, Mihail Gorbaciov, abia ales secretar
general al Partidului Comunist al URSS, începea un proces de
reformare a întregului sistem economic și politic sovietic. Ceea
ce avea să devină cunoscut drept perestroika („reconstrucție“)
a durat doar șase ani, până în decembrie 1991, când Gorbaciov
și-a dat demisia din funcția de președinte al URSS.

• Conversații cu Regele Mihai

Tragedia regelui Mihai desenează pe fundalul unei întregi
epoci un om de o extraordinară forță morală. Dincolo de
istorie și în pofida ei, regele Mihai este un model. Prin curaj,
tragere de inima și credință. Un om care a cunoscut gloria
și sărăcia, viață într-o familie mare și singurătatea absolută.
Modest, răbdător, de o majestate naturală.

• Nicolae Ceaușescu a fost unchiul meu

Este o carte care derivă dintr-o materie de reprezentare
specială a calificării pe care viața i-a dat-o fostului ofițer
de miliție, Emil Bărbulescu, nimeni altul decât nepotul
de soră al lui Nicolae Ceaușescu. Poate că și din această
cauză respectiva carte debutează ostăşeşte cu definiția
jurământului militar care „nu poate fi selectiv, deoarece
ONOAREA NU POATE FI SELECTIVĂ!” „Noi cei care am trădat”
este o carte care generează întrebări. Cu referire la ceea ce
am fost, la ceea ce suntem și la ceea ce am putea să fim.

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

* valorile reprezintă media zilei

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

NOU!

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

Peste 50 de programe românești

RAFI: 0509-656.634
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Noi apariții editoriale
semnate de scriitorul
Harry Bar-Shalom
Două cărți pentru copii, frumos ilustrate

MISIUNILE LUI NOAM
Editura Eked - 2019

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

NOU!

A apărut cel mai recent volum al scriitoarei Francisca Stoleru

Glasul roţilor de tren

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

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

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

Dublă apariție de carte

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

ניצחון התקווה
www.efamilia.org

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

אנגלברג-עדה שאולוב

Ada Shaulov Enghelberg • Victoria speranței

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

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

Victoria Speranței
פמיליה

www.efamilia.org

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

LUNI, la chioșcuri - nr. 2769 al

Revistei Familiei!

Citiți în revista dvs. preferată:

Revista

FAMILIEI

MAGAZIN SĂPTĂMÂNAL ● Director fondator: I. Aurescu

22 ŞEKELI

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

Anul 53 - NR. 2769

24.02.2020

• Edy Grossman: Știri pe scurt
• Băiatul de sub sofa
• O enigmă de peste un veac
METEORITUL TUNGUS
• Noaptea rătăcirii
• Călătorie în pustiu
• Wladyslaw Szpilman:
„Pianistul”
Pentru încheierea unui
abonament puteți suna la:
• Aventură în largul mării
0524.716.004
• Iubirea unui premier playboy
• Jennifer Aniston, mai sexy ca oricând
• Vinovată de moartea surorii vitrege?
• Serenada de Schubert
• Lipsit de experienţă
• Actorii cu cele mai mari salarii din lume
• Detalii despre deces
• Rețete: Supă-cremă de linte / Supă cremă
de dovleac / Supă cremă de roşii
• Sănătate: Semne ale consumului insuficient de proteine
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