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Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română
În parteneriat cu:

Primăria Ierusalim și
Fundația Pentru Dezvoltarea Iudaismului
Vă invită la festivitățile anuale ale galei acordării premiilor

OMUL ANULUI - CARTEA ANULUI 2019

Se vor acorda premii scriitorilor israelieni de limbă română pentru volumele publicate
în anul 2019 și unei serii de personalități și instituții atât din România cât și din Israel
pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre cele două țări
Vor participa: Moshe Leon, primarul orașului Ierusalim; Miriam Feirberg,
primarul orașului Natanya; Gabriel Mutu, primarul sectorului 6 București; Ovidiu
Raețchi, parlamentar, autorul volumului „Tzahal - O istorie a armatei israeliene”;
Bogdan Gheorghiu, ministrul român al Culturii; Ovidiu Burdușa, ministrul român
al Diasporei, TVRI, echipa televiziunii române.

Primăria Ierusalim va oferi un cocktail și va avea loc spectacolul

„UMOR ȘI MUZICĂ
EVREIASCĂ MODERNĂ”

cu marea doamnă a scenei, celebra actriță
Tricy Abramovici
și îndrăgitul compozitor și interpret
Shlomo Josefsohn

Rabinul comunității originarilor din România, Rav Iosef Wasserman, desemnat în 2017
„Omul Anului”, va binecuvânta adunarea înaintea Sărbătorii de Pesah 5780
Evenimentul va avea loc miercuri, 25 martie 2020, ora 16:00 în sala de festivități
a Primăriei Ierusalim, str. Kikar Safra nr 1, et. 6

Accesul la eveniment este gratuit și se vor pune la dispoziția publicului autobuze
Un eveniment susținut de:

din Haifa, Tel Aviv și Rishon Letzion.
Detalii și înscrieri la telefon 0524-716004 (Dragoș).
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Dreapta se întăreşte
Un sondaj realizat de Institutul de Sondare
Directă a Opiniei Publice arată că, dacă s-ar fi
organizat alegeri joia trecută, Likudul ar fi fost
partidul cel mai bine reprezentat din Israel, cu
33 locuri, urmat de Alb-Albaştri cu 31 locuri

L

ista Arabă Unită ar obţine 14 locuri, urmată
de lista Laburişti-Gesher-Meretz cu zece locuri.
Şas ar obţine nouă locuri, Yamina - opt iar
Iudaismul unit pentru Tora, tot opt. Partidul Israel
Beitenu ar primi şapte locuri. Partidul Yehudit Otzma
nu ar reuşi să treacă de pragul electoral.
Sondajul indică un declin semnificativ pentru partidul Alb-Albastru care în trecut se situa constant în
faţa partidului Likud. Partidele de stânga ar obţine
41 locuri, iar partidele haredi şi de dreapta 58 locuri,
o creştere uşoară faţă de sondajele precedente. Nicio
tabără nu ar putea forma o coaliţie fără partidul Israel
Beitenu al lui Avigdor Liberman.

„Al 23-lea Knesset va fi
Knessetul suveranităţii”
Purtătorul de cuvânt al Knessetului, Yuli Edelstein, a
luat parte la inaugurarea unui nou cartier în Kiriat Arba

R

eferindu-se la „Acordul Secolului” al preşedintelui SUA
Donald Trump, Edelstein a
spus că, prin schimbarea direcţiei
politice, cel de-al 23-lea Knesset ar
deveni un „Knesset al suveranităţii”.
„Am spus imediat după publicarea programului şi o repet: dacă
acest program se va concretiza sau
dacă va rămâne doar o broşură frumos colorată, depinde doar de noi. Yuli Edelstein
Nu de America, nu de europeni şi
nu de palestinieni.” Va fi Knessetul care va anunţa lumii intenţiile noastre de extindere a suveranităţii israeliene în Yehuda şi
Shomron.”
„Dar planul e important şi din perspectiva realizărilor de până
acum: datorită lui, întreaga lume a schimbat termenii folosiţi în
legătură cu aşezările israeliene. Importanţa majoră a «Acordului
secolului» e faptul că introduce un nou concept cu ecuaţii noi: suveranitatea e echivalentă cu recunoaşterea, încrederea e echivalentă cu
succesul. Statul israelian anunţă azi în mod deschis că intenţionează
să aplice suveranitatea în Yehuda şi Shomron şi că niciun dezastru
nu se va abate asupra noastră în urma acestei decizii.”

Gantz critică corupţia guvernului
Liderul Alb-Albaştrilor a criticat luni oficialii guvernului la doar câteva
ore după difuzarea unor relatări, potrivit cărora Procuratura Generală
l-ar putea îndemna pe procurorul general să deschidă o anchetă pe
marginea firmei de securitate cibernetică „A Cincea Dimensiune”,
condusă până anul trecut de Benny Gantz

Î

n trecut, Gantz a negat orice acuzaţie
vizavi de implicarea în acel caz. Presa
a scris că Gantz nu e suspect în această
afacere. Dar mediatizarea sa a avut loc
cu mai puţin de două săptămâni înaintea alegerilor naţionale şi în timpul unei
campanii în care partidul lui Gantz a
încercat să concentreze atenţia asupra
trimiterii în judecată a premierului Benjamin Netanyahu pentru corupţie.
„Pare o presiune politică pentru introducerea acestui subiect pe agenda po-

pulaţiei” a declarat Gantz pentru postul
israelian de radio al armatei. „Sunt foarte liniştit. S-au făcut verificări în trecut
şi nu s-a găsit nici o suspiciune penală.”
Câteva ore mai târziu, legiuitorul din
opoziţie a luat cuvântul în cadrul unui
eveniment din Tel Aviv şi s-a angajat să
nu promoveze nici o lege care să împiedice investigarea figurilor publice alese
(prin vot).”
„Promit că nu voi promova nici o
lege care să împiedice anchetarea figu-

Jo i , 2 7 f e b r u a r i e 2 0 2 0

•

Benny Gantz

rilor publice. Vom transfera autoritatea
acordării imunităţii în Knesset către o
comisie externă. Spun toate astea deoarece avem un premier care va trece pe 17
martie de pe scaunul de prim ministru
pe banca acuzaţilor şi intenţionez să-l
înlocuiesc.”
Se estimează că nu se va deschide
nici o anchetă până după alegerile din
2 martie.
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Din nou stare de război

e aflăm cu câteva zile înaintea alegerilor iar Israelul
s-a aflat din nou sub un tir
brutal de rachete din Gaza. Această
criză a violenței din sudul țării este
deja o tradiție în ajunul alegerilor israeliene; ploaia de proiectile se abate
asupra noastră în ciuda eforturilor extraordinare din partea guvernului de
la Ierusalim de a realiza o înțelegere
pe termen lung cu gruparea teroristă
Hamas.
Răspunsul Tzahal și deciziile Cabinetului de Securitate sunt hotărâtoare
în ceea ce privește izbucnirea celui deal patrulea război cu Gaza. Spre deosebire de conflictul din 2014, Ierusalimul
acum încearcă totul pentru a ajunge la un
acord pe termen lung cu Hamasul.
Acesta este modul de operare al grupului terorist care conduce Fâșia Gaza. Ori
de câte ori cererile sale nu sunt îndeplinite
în totalitate, Hamasul revine la violență și
se bazează pe două elemente cheie. În primul rând, teroriștii știu că Israelul răspunde cu forță la utilizarea forței iar un focar
de violență în preajma alegerilor nu este
ceva dorit de guvernul nostru. În al doilea
rând, grupul terorist nu poate să renunțe
la un aspect atât de vital al identității sale,
rezistența sa față de Israel.
Pe de altă parte, Hamasul nu și-ar risca
niciodată relația cu Iranul care, în ciuda
slăbiciunii economice actuale provocate de
sancțiuni, îl sponsorizează atât pe el cât și
pe Jihadul Islamic.
Israelul este reticent dacă să meargă la
război în Gaza chiar dacă ne amintim că în
2014, când au fost încercate în mod repetat
toate opțiunile diplomatice, tot s-a ajuns la
război. Guvernul condus de Netanyahu a
îndulcit puțin relațiile cu Gaza în speranța
relaxării tensiunilor; luna trecută au fost
oferite permise de muncă în Israel pentru
unii cetățeni din Gaza, o indemnizație lunară de 100 de dolari a fost dată pentru
120.000 de familii sărace, s-au oferit ajutoare pentru renovări, a început construcția
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unui nou spital din Rafiah și multe altele.
Însă totul a fost în zadar. Un nou conflict
ne bate la ușă și pare mult mai iminent
decât noua problemă mondială care se
numește Coronavirus.
Ministrul apărării, Naftali Bennet, a
avut o idee care la început, a părut sinistră. El a sugerat să fie strânse rămășițele
teroriștilor care se detonează și să fie păstrate corpurile celor decedați. Oricât de neplăcută este ideea, există o logică în ceea ce
spune ministrul apărării care dorește să folosească trupurile teroriștilor ca mod de negociere într-un viitor schimb de prizonieri.
Să ne amintim că în 2011, Israelul a eliberat peste 1.000 de prizonieri - mulți cu
sânge israelian pe mâini - pentru a obține
libertatea soldatului captiv Gilad Shalit,
care a fost ținut prizonier în Gaza timp
de cinci ani. Presupunem că niciun viitor
guvern nu va mai fi de acord cu asemenea
termeni; recuperarea eventualilor prizonieri din Gaza nu s-ar mai face în asemenea condiții. Așa că restituirea rămășițelor
teroriștilor ar putea fi parte din negocieri.
Deocamdată, sperăm să nu se ajungă la
această situație și să avem un guvern stabil care să poată negocia o înțelegere pe
termen lung cu teroriștii. Ar fi pentru prima dată când israelienii ar spune DA răspicat pentru pacea cu Hamasul și liniștea
cetățenilor din sud.
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Shalom, Coronavirus!

B

oala de plămâni provocată de
noul coronavirus continuă să se
răspândească pe întreaga Planetă. Numărul morților crește. Precauțiile
adecvate pot atenua pericolul și limita
numărul potențialelor victime; din păcate, așa cum se prezintă situația astăzi,
oricare dintre noi poate fi infectat cu
ușurință.
În Japonia, primii pasageri israelieni
au părăsit nava de croazieră „Diamond
Princess” și au sosit în țară, crezând că
nu sunt purtători de virus. Numai că,
la testare, una dintre persoane a fost depistată pozitiv. Apoi, un grup de pelerini sud-coreeni care tocmai s-au întors
dintr-o vizită în Țara Sfântă au fost de
asemenea infectați. Nu mai există nicio
îndoială că cele mai grave temeri ale
noastre s-au adeverit: Coronavirusul
este aici.
Primul caz nu a fost o surpriză. Femeia infectată își lăsase soțul în Japonia pentru că acesta era deja infectat.
Șansele ca și soția lui să fi fost expusă

erau foarte mari. În mod surprinzător,
oficialii din domeniul sănătății israeliene nu au verificat-o înainte de a lua decizia cutremurătoare de a o aduce acasă.
Prin urmare, responsabilitatea prezenței
virusului în Israel îi revine Ministerului
Sănătății, care a fost neglijent, în loc să
ia unele dintre cele mai stricte măsuri
din lume pentru a opri virusul să intre
în țară.
Mișcarea inexplicabilă și poate iresponsabilă a ministerului a pus în pericol
siguranța întregii țări, a pus în pericol
și personalul medical alocat pentru a
escorta turiștii înapoi, echipajul avionului, șoferii ambulanței și pe toți din
grupul care se întorcea acasă, crezând că
se află în siguranță.
Pelerinii sud-coreeni care au fost în
Israel și care au infectat poate pe mulți
alții, ne confirmă că pericolul este deja
în mijlocul nostru.
Numărul din ce în ce mai mare de
persoane care s-au îmbolnăvit de virus
în Orientul Mijlociu și faptul că, în une-

V. MIREUȚĂ

de 61 de locuri necesară pentru a forma
un Guvern.

Știri pe scurt
Preşedintele României, Klaus Iohannis, a anunţat marţi că Ludovic Orban
şi-a depus mandatul de prim-ministru
desemnat şi că a acceptat.
În context, el a mai anunţat că se va
consulta cu partidele şi formaţiunile
parlamentare.
„Constat că propunerea pe care am
făcut-o şi solicitarea
de învestitură s-a finalizat fără rezultate. Nu are rost să începem să numărăm,
însă noi nu dorim să
intrăm într-un blo-

*

caj. Noi dorim să mergem mai departe, fiindcă lucrurile trebuie să se mişte
şi România trebuie guvernată”, a spus
Iohannis.
Şeful statului a subliniat că este „foarte mulţumit” de munca depusă de Ludovic Orban în calitate de prim-ministru.

*

Luni, 2 martie, israelienii sunt
chemați pentru a treia oară în ultimul
an, la vot, o situație fără precedent în
istoria țării. Sondajele ne arată din nou o
cursă strânsă între Likud și Alb Albaștri
și fără partidul lui Avigdor Liberman,
nici blocul de dreapta și nici cel de stânga nu par capabile să asigure majoritatea
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le cazuri, simptomele au apărut săptămâni după ce s-a produs orice contact
cu transportatorii și nu doar după 14
zile, așa cum se credea anterior, ne arată
că autoritățile au pierdut deja controlul
asupra bolii.
Totuși, răspândirea virusului ar putea fi încetinită. Dacă până acum nu
am luat în serios autoritățile sanitare
și directivele lor, acum trebuie să fim
atenți la recomandările și instrucțiunile
medicilor.
Chiar dacă Organizația Mondială
a Sănătății anunță că eforturile sunt
prea târzii și o pandemie este iminentă,
măsuri adecvate de precauție, prevenire și de oprire a răspândirii virusului
pot atenua pericolul și limita numărul
victimelor.
Este absolută nevoie de un Guvern
stabil care să-și asume responsabilitatea pentru întâmpinarea și gestionarea
acestei pandemii mondiale astfel încât
greșeala impardonabilă a Ministerului
Sănătății să nu se mai repete.

•

Ministerul Sănătății a emis luni un
avertisment de călătorie pentru Italia din
cauza răspândirii coronavirusului COVID-19 în regiune.
Declarația arată că „datorită răspândirii coronavirusului în mai multe provincii din nordul Italiei, oricine
intenționează o călătorie în nordul Italiei
ar trebui să ia în considerare necesitatea acesteia în prezent și să fie la curent
cu directivele guvernamentale italiene.
Ministerul de Externe a menționat că
cele șapte provincii din Italia declarate problematice la diferite niveluri de
risc în Italia sunt: Lombardia, Veneto,
Emilia-Romagna, Piedmont, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Tirolul de Sud și
Liguria.
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Sudul lovit de teroare
Teroriştii din Fâşia Gaza au lansat săptămâna aceasta
peste 80 de rachete înspre sudul Israelului, luând la
ţintă oraşele de graniţă şi cele de coastă

A

ripa militară a Jihadului Islamic a
anunțat luni că este responsabilă
de confruntările de la frontieră și
de tirurile de mortiere lansate spre Israel
dar că a hotărât, cel puțin provizoriu, să
pună capăt ripostei militare. La finalul a
două zile de confruntări, Jihadul Islamic
a pierdut trei dintre combatanţii săi în
Fâşia Gaza şi în Siria.
„Brigăzile Al-Quds anunţă că au pus
capăt ripostei lor militare la asasinatele
din Khan Younes (Gaza) şi Damasc (Siria)”, a declarat într-un comunicat ramura militară a Jihadului Islamic, care
a lansat începând de duminică în jur de
60 de rachete spre Israel.
Tzahalul a revendicat luni o serie de
lovituri aeriene împotriva unor „poziţii”
ale Jihadului Islamic în Siria, care au făcut mai mulţi morţi, după tiruri de ra-

chete din Gaza ale acestui grup armat islamist.
Sistemul de apărare
împotriva rachetelor „Cupola de Fier”
a interceptat cu succes aproximativ 90%
dintre proiectile. De asemenea, armata a
ordonat închiderea trecerii de frontieră
Erez din nordul Fâșiei, reducerea zonei
de pescuit de pe coasta Gaza la șase mile
nautice și oprirea completă a intrării
comercianților din Gaza pe teritoriul israelian. Cazurile umanitare excepționale
vor fi examinate în consecință.
Doi israelieni au fost răniți ușor în
timp ce alergau spre un adăpost antibombe și un bărbat de 55 de ani a fost
internat la spitalul Barzilai din Ashkelon, după ce a căzut și a suferit lovituri la cap. Spitalul a declarat că starea
pacienților este stabilă și în afara oricărui pericol.
Biroul primului
ministru a declarat
că Benjamin NeSoldații israelieni au tras duminică spre un
șofer palestinian, după ce acesta a încercat să îi
lovească cu un vehicul

Tzahalul se apără

tanyahu a efectuat o consultare de securitate prin telefon cu oficialii de apărare
în urma atacurilor rachetelor. Premierul a vorbit și cu primarii din Sderot și
Ashkelon pentru a primi informații în
timp real cu privire la situația din zonă.
De asemenea, Netanyahu i-a
amenințat pe conducătorii Hamas din
Gaza cu un „război dur” dacă noua rundă de focuri de rachete continuă, chiar
dacă Israelul este înaintea unei campanii
de alegeri.
Vorbind la Radio Tzahal, Netanyahu
a spus că a transmis un mesaj Hamasului
că, dacă nu va opri teroriștii care sunt în
spatele atacurilor, Israelul va viza direct
Hamas-ul. „Dacă nu îi împușcați voi,
vă vom ataca. Vorbesc despre un război
dur”, a spus el. „Merg la război ca o ultimă opțiune și avem pregătit ceva ce nici
măcar nu vă puteți imagina.”

Atac cu cuțitul

B

ărbatul a fost doar rănit în incidentul care a avut loc
la punctul de control din satul Beitin, în apropiere
de Ramallah. Starea lui a fost declarată moderată.
Conform rapoartelor presei, trupele militare stabiliseră
punctul de control provizoriu din cauza recentelor atacuri
cu cocktailuri Molotov din zonă.
La începutul
acestei luni, un
locuitor al Ierusalimului de Est a
intrat cu mașina
într-un grup de
soldați din Ierusalim, pe strada
David Remez, rănind 12 dintre ei, pe unul dintre ei - grav.
Șoferul a fugit de la locul faptei, dar ulterior a fost arestat,
fiind identificat ca Sanad al-Turman, în vârstă de 25 de ani.

6

Loc de joacă
lovit de o
rachetă în
Sderot
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Forţele israeliene de securitate au împuşcat
mortal sâmbătă un individ înarmat cu un cuţit,
care se îndrepta spre poliţiştii de lângă Poarta
Leilor din Oraşul Vechi al capitalei, dorind să
înjunghie pe unul dintre ei

M

ilitarii
i-au
ordonat teroristului să se
oprească, dar el
nu s-a conformat şi atunci
„a fost deschis
focul” asupra lui, potrivit comunicatului poliției.
În incident, o femeie aflată în zonă a fost rănită la picior
de schijele gloanțelor trase şi a fost spitalizată.
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Bombă la graniță

Forțele Tzahal au împușcat duminică
dimineața doi teroriști palestinieni care
transportau o bombă în apropierea gardului
de frontieră cu Fâșia Gaza

A

mbii palestinieni au fost descoperiți în zona
de la est de Khan Yunis, în sudul Fâșiei
Gaza.
Forțele de securitate cred că bărbații făceau parte
dintr-o celulă a grupului terorist Jihadul Islamic.
Incidentul a început atunci când trupele Tzahal i-au depistat
pe cei doi care se
apropiau de gardul de frontieră
la nord de Khan
Yunis și au plasat un dispozitiv identificat ca
o bombă, lângă
gard.
Militarii din brigada Kfir, care este responsabilă
de zonă, s-au deplasat la fața locului și au deschis
focul către cei doi palestinieni înainte ca dispozitivul să explodeze, generând uciderea celor doi
palestinieni.

Nevoit să demisioneze
Un primar palestinian a fost nevoit să demisioneze
săptămâna trecută după ce a fost criticat public pentru
participarea la o conferinţă cu oficialii israelieni la Tel Aviv

H

amdallah Hamdallah,
primarul oraşului Anabta
din Cisiordania, a fost
unul din cei circa 20 oficiali AP
ce au participat la reuniunea de vineri pentru a-şi exprima susţinerea
faţă de soluţia bistatală şi opoziţia
Hamdallah
faţă de planul de pace dezvăluit
Hamdallah
luna trecută de administraţia preşedintelui american Donald Trump.
Oficialii israelieni prezenţi la conferinţa intitulată „Da păcii, nu
anexării” au fost în principal politicieni de stânga şi figuri publice
arabo-israeliene. În urma relatărilor din presă despre conferinţă, mai
mulţi palestinieni ce se opun „normalizării” relaţiilor cu statul evreu,
au protestat împotriva lui Hamdallah pe reţelele de socializare.
Hamdallah şi alţi oficiali au spus că au participat la reuniune la
invitaţia partidului Fatah al preşedintelui Autorităţii Palestiniene Abu
Mazen. Într-o postare lungă publicată sâmbătă pe Facebook, Hamdallah a conchis că „fiind fiul aceste frumoase ţări pe care o iubesc din
adâncul inimii... îi las pe oamenii din oraşul meu să aleagă pe altcineva care să le conducă oraşul. Sunt obosit, nu din cauza muncii, ci a
certurilor şi prostiilor şi las această povară oricui poate să o poarte.”

Condamnat pentru
instigare la terorism

Şeicul Raed Salah a fost condamnat lunea trecută la 28 luni
de închisoare pentru acuzaţii de instigare la terorism prin
discursurile ţinute după uciderea a doi poliţişti ai Poliţiei de
Frontieră, într-un atac de la Muntele Templului din 14 iulie 2017

C

ondamnarea lui Salah e un efect
direct al eforturilor sale de a
incita alte persoane să urmeze
exemplul teroriştilor arabi-israelieni
care au comis atacul ce a declanşat izbucniri bruşte de violenţă letală între
forţele de securitate israeliene şi poporul palestinian.
În timpul atacului respectiv, trei terorişti au deschis focul lângă Poarta Leilor din Oraşul Vechi, Ierusalim, asupra
unui echipaj al Poliţiei de Frontieră ce
păzea o intrare la Muntele Templului.
Poliţia a ripostat şi a izbucnit un atac

Șeicul
Salah

armat în care toţi teroriştii au
Raed
fost împuşcaţi mortal.
Salah a respins vehement acuzaţiile
adăugând că demersurile şi faptele din
jurul cazului sunt „departe de adevăr”.
Ministrul Siguranţei Publice, Gilad
Erdan, a declarat că sentinţa lui Salah
„ilustrează faptul că locul susţinătorilor
terorismului şi al instigatorilor e în închisoare, pe o perioadă lungă de timp şi
nu în Knesset”.
Potrivit dosarelor din instanţă, în
repetate rânduri Salah a lăudat, a arătat simpatie sau a încurajat terorismul.
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De exemplu, într-unul dintre cazuri,
faţa bisericească e acuzată că a ţinut o
predică „legată direct de uciderea” a
doi ofiţeri ai Poliţiei de Frontieră lângă
Muntele Templului din Ierusalim.
El a mai fost acuzat pentru un discurs ţinut la înmormântarea unui terorist din Umm al-Fahm, unde mii de
persoane mascate au lansat artificii şi au
strigat „Shahid, (Martirule) vom continua să luptăm” şi „Te vom răscumpăra
cu sânge, shahid!”
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Tableta zilei

CARICATURA ZILEI
bine Fiți
veni
ți!

Deținutul 4859
de la Auschwitz

W

itold Pilecki ofițer de cavalerie în armata poloneză, se înscrie după ocuparea Poloniei de către germani, în armata de eliberare a Poloniei, înființată
în septembrie 1939, cu numele de cod „Craiova”, în traducere din poloneză „patrie”, și începe o activitate clandestină.
Un an mai târziu, în septembrie 1940, Polecki, căsătorit
cu 2 copii, își asumă răspunderea de a îndeplini o acțiune.
Ea consta în a se infiltra în lagărul Auschwitz și a descrie tot
ce se desfășoară în această închisoare, unde sunt deținuți
de nemți, nenumărați polonezi. Pilecki reușește să fie urcat
în trenul care pleca cu evrei din Varșovia spre Auschwitz și,
odată ajuns, primește numărul de deținut 4859. Trăiește 2
ani și jumătate în lagăr.
După scurt timp, descoperă că este lagărul morții, asistă
la uciderea în masă din luna septembrie 1941 a polonezilor
și rușilor prin gazare cu Cyclon B, asistă la monstruozitățile
care au loc în lagăr: moartea prin gazare, ardere, inaniție,
injectări de formol în artere, precum și experiențele Dr-ului
Menghele pe gemeni și femei însărcinate.
Reușește să organizeze în lagăr o rețea clandestină de colaboratori. Aduce, datorită legăturilor cu armata de eliberare,
hrană și medicamente și comunică în exterior despre ce se
întâmplă. După un mare număr de comunicări disperate,
de adrese scrise Națiunilor Unite și Americii, în care cere să
fie bombardat lagărul, cu tot riscul de a omorî prizonieri și
de a fi omorât chiar și el,
constată, spre disperarea
lui, că nu se reacționează
la mesajele lui. Decide să
plece pentru a descrie el
însuși necrezutul și întreprinde o acțiune foarte sofisticată prin care
reușește să evadeze din
lagăr.
După eliberare, în
ciuda tuturor eforturilor,
nu reușește să schimbe
nimic. Participă la un
an după răscoala evreilor
din ghetoul Varșovia, la
răscoala poloneză a ghetoului din Varșovia.
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Spre secția
de vot

Bianca MARCOVICI

││││PARALELE
În „dulcele Târg al Ieșilor”, am descoperit fețe cunoscute,
scriitori, prieteni, după ce am lipsit de acasă aproape 30 de
ani! De povestit dintr-o suflare ar fi prea greu. Trebuie să se
sedimenteze amintirile. Troiene de zăpadă nu au fost... În
schimb, am descoperit mai multe mașini pe trotuare decât
pietoni! Multe mașini abandonate pe străzile lăturalnice.
În Centrul Civic, parcările sunt pline până la refuz...
Am dorit să ajung la sediul U.S.R. Filiala Iași, dar a fost cu
adevărat greu; mașinile erau lipite una lângă alta, iar scările
spre clădire sunt complet distruse. Cu toate astea, amprenta
noului este evidentă. Spiritul junimist m-a copleșit la inaugurarea noului sediu al Editurii Junimea. Deocamdată,
la întoarcerea acasă, sper că nu am trecut pe lângă coreenii
din aeroportul Ben Gurion, molipsiți cu virusul Coronei.
La Cimitirul evreiesc, ne-am revăzut mormintele rudelor.
Bălăriile și pietrele căzute ne-au stat în cale. Întrebând o viitoare candidată la alegerile pentru președinția Comunității
din Iași care e situația reală legată de acest cimitir, aceasta
mi-a răspuns foarte clar: „ne trebuie 100.000 de euro și israelienii nu plătesc la intrare”; din acest motiv nu sunt fonduri!
Luptător convins pentru libertate, este angajat în lupta
contra dictaturii comuniste, dictatură instaurată în Polonia
după eliberarea de nazism. Este arestat de comuniști, judecat
și executat pentru trădare. Numai după desființarea regimului de dictatură comunistă, istoria minunată a acestui „erou
al libertății” iese la lumină.
De curând, a văzut lumina tiparului cartea „Voluntarul”
scrisă de ziaristul Jack Fairweather.
Cu ocazia recentei vizite a Președintelui Statului Israel,
Reuven Rivlin în Polonia, Israelul depune o coroană de flori
la monumentul ridicat în onoarea lui și strânge mâna fiicei
lui, Sofia. Fie-i memoria binecuvântată!
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Belgienii nu
renunţă la paradă
Un înalt responsabil al Comisiei
Europene a descris luni drept „o
ruşine’’ carnavalul cu caricaturi
antisemite care s-a defilat duminică
în oraşul belgian Alost şi a cerut
interzicerea acestuia

E

xclus din patrimoniul cultural al
UNESCO, acest carnavalul cu o tradiţie de 600 de ani i-a caricaturizat din
nou duminică pe evreii ortodocşi, prezentându-i ca furnici. O adevărată polemică a fost
stârnită după ediţia de anul trecut, când pe un
car alegoric au fost caricaturizaţi evrei ortodocşi cu nasul coroiat, aşezaţi pe saci cu aur.
„Pentru mine este clar: carnavalul de la
Alost este o ruşine. El trebuie să înceteze. Nu
trebuie să existe loc pentru aşa ceva în Europa’’, a scris pe Twitter comisarul grec Margaritis Schinas, de asemenea vice-preşedinte al
Comisiei Europene.
Anterior, şi un purtător de cuvânt al executivului european, Adalbert Jahnz, a condamnat aceste caricaturi, despre care a spus că „nu
au nimic de-a face cu străzile europene la 75
de ani după Holocaust’’. Acelaşi purtător de
cuvânt a mai afirmat că executivul european
a primit „un anumit număr de plângeri’’, iar
acum le revine autorităţilor belgiene „să ia
măsuri (...), conform legilor europene’’.
La rândul ei, şefa guvernului belgian, Sophie Wilmes, a declarat că „utilizarea unor
stereotipuri, a referirilor care stigmatizează
comunităţi, a grupurilor umane pe baza originilor lor, conduce la diviziuni şi pune în
pericol convieţuirea’’, adăugând că „le revine
instituţiilor competente şi justiţiei să determine dacă faptele desfăşurate în timpul carnavalului încalcă legea’’.

Lovitură pentru Donald Trump
Papa Francisc a avertizat, duminică, cu privire la „soluţiile
inechitabile” în cazul conflictului israeliano-palestinian, referire
la planul american de soluţionare a problemei, spunând că ele
pot fi doar un punct de pornire pentru o nouă criză

S

uveranul Pontif a comentat legat de acest
subiect în timpul
unei întâlniri cu episcopii
din ţările Bazinului Mediteranean, care a avut loc în
Bari.
„Regiunea mediteraneană este, în prezent,
ameninţată de focare de
instabilitate şi conflict,
ambele în Orientul Mijlociu şi ţări
din nordul Africii, precum şi între
diverse grupuri etnice, religioase şi
confesionale”, a spus Papa Francisc.
„Nu putem trece cu vederea conflictul încă nerezolvat dintre israelieni şi
palestinieni, cu pericolul soluţiilor
inechitabile şi, prin urmare, un pre-

ludiu pentru o nouă criză”.
Este prima dată când Papa - care
deseori a apărat atât drepturile palestinienilor, cât şi nevoia Israelului
de securitate - a vorbit public despre
conflictul din zonă după ce preşedintele american Donald Trump
a prezentat planul de pace pe 28
ianuarie.

Tratative secrete
Şeful Mossadului, Yossi Cohen, şi şeful Comandamentului
israelian sudic, Herzi Halevi, au vizitat Qatarul acum
două săptămâni, conform unei declarații televizate a
parlamentarului Avigdor Liberman

C

ohen l-a invitat pe Halevi în deplasarea din Qatar
unde cei doi s-au
întâlnit cu Mohammed Bin Ahmed
Bin Abdullah AlMasnad, Consilierul
Emirului Statului
Qatar pentru Probleme de Securitate Naţională şi cu Şeful Serviciului
de Informaţii.
În ultimii ani, Qatarul a devenit
un factor de influenţă în conturarea
viitorului Fâşiei Gaza, el mediind
continuu între guvernul Hamas, guvernul lui Abu Mazen din Ramallah
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şi chiar Israel.
Emiratul din
Golf a dorit să obţină o poziţie importantă în privinţa
deciderii viitorului
stăpânirii Hamas
în Fâşia Gaza, profitând de faptul că
suportă povara financiară. Ultima reuniune are loc pe
fondul îmbunătăţirii semnificative a
relaţiilor Israelului cu mai multe ţări
arabe în ultimii ani, graţie intereselor strategice comune şi a înfruntării apariţiei Iranului în regiune care
au adus cele două tabere la aceeaşi
masă.
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3.000 locuinţe în coloniile
din Ierusalim
Zilele trecute, premierul Netanyahu a anunţat
construirea a mii de unităţi locative în coloniile
israeliene din Ierusalim

N

etanyahu a declarat că există
planuri de construire a cel puţin 4.000
locuinţe, dintre care
3.000 în colonia Givat
HaMatos din sudul Ierusalimului şi alte 1.000 în
Beit Safafa, un oraş palestinian din Ierusalimul de
Est de care vor beneficia localnicii.
Anunţul a fost făcut cu mai puţin de două săptămâni înaintea
turului de scrutin din 2 martie şi la opt ani după prezentarea planurilor de construcţie în zonă, planuri care au fost sistate în urma
presiunilor internaţionale. „Vom construi cartierul Givat Hamatos,
am înlăturat toate impedimentele” a declarat premierul din colonia
învecinată Har Homa. „Trebuie să spun că 1.000 din aceste locuinţe
vor fi scoase pe piaţă în zilele următoare, de către Directorul Interimar al Cabinetului Premierului, Generalul Ronen Peretz” a declarat
el. „Locuitorii arabi au o problemă cu locuinţele, iar noi le oferim
o soluţie” a adăugat el, referindu-se la construcţia din Beit Safafa.
Netanyahu a spus că planul vizează punerea în legătură a tuturor
părţilor Ierusalimului „unit” şi înfiinţarea unui nou cartier evreiesc.
El a declarat că decizia a fost luată în ciuda „opoziţiei internaţionale
puternice”.

Gabi Ashkenazi,
ministru al apărării
Președintele Alb Albaștrilor, Benny Gantz, a
promis luni că îl va numi pe Gabi Ashkenazi
în funcția de Ministru al Apărării, dacă va
forma următorul guvern

„

Există
provocări de
securitate
cu care ne
c o n f r u n - Gabi
Benny
t ă m î n Ashkenazi
Gantz
toate domeniile, inclusiv în cazurile de urgență în fața coronavirusului, care nu sunt sigur că sunt abordate în mod
corespunzător. Unitatea de apărare israeliană trebuie
să ofere un răspuns ordonat la toate provocările cu
care ne confruntăm - în sud, nord, est, aproape și
departe, inclusiv în Iran”, a declarat Gantz în timpul
unei vizite în regiunea de graniță cu Gaza.
El a adăugat: „Pentru a face față acestor provocări
și a pune capăt eșecului Netanyahu împotriva Hamasului și a celorlalte provocări, avem aici omul care
va fi ministrul apărării al Israelului, Gabi Ashkenazi.
Sunt convins că Gabi împreună cu mine, în calitate
de prim-ministru și Bogie Yaalon, în calitate de membru superior al cabinetului de securitate politică, vor
conduce sistemul, vor pune toate sistemele necesare
în ordine și vor exercita în mod corespunzător puterea
în toate domeniile.”

Staţie de desalinizare cercetată de Poliţie
Poliţia a deschis o anchetă pe marginea suspiciunilor de raportare
falsă de către părţile din compania „Via Maris Desalination” care
administrează staţia de desalinizare Palmachin

A

ncheta a fost iniţiată în urma
constatărilor transmise poliţiei
de către comisia publică Adiri,
comisie înfiinţată pentru examinarea
neregulilor legate de calitatea apei din
staţiile de desalinizare din Israel.
În relatarea respectivă, se afirma
că apa desalinizată furnizată de staţia
Sorek către Regia Naţională de Apă
prezenta nereguli sistematice vizavi
de nivelul de cloruri, care era de patru

10

ori mai mare decât nivelul stabilit
în acordul deţinătorului de franciză
cu statul. Comisia numită de Ministrul Infrastructurii, Energiei şi Resurselor de Apă, Dr. Yuval Steinitz, a
constatat că neregulile de la staţia Sorek
nu au pus în pericol sănătatea publică,
dar urmăreau creşterea profitabilităţii
centrului de desalinizare.
În plus, comisia a mai scos la iveală
şi nereguli grave la staţia de desalinizare
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Palmachin, stație deţinută de Fondul
Israelian al Infrastructurii (IIF): „În
zeci de cazuri, cifrele comunicate statului de către deţinătorul de franciză
referitoare la concentraţia clorurii din
apă rezultată din testele de laborator
nu corespundeau cu testele efective de
laborator”.
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Hotline Coronavirus
Mii de israelieni au luat legătura în ultimele zile cu cadrele
medicale de la linia de urgență, fiind panicați că ar fi
contactat coronavirusul, au declarat autoritățile

S

erviciul Magen David Adom a declarat că a primit mii de întrebări
în câteva ore de la deschiderea unei
linii de telefonie pentru cei care, până
acum, nu au contractat coronavirusul
mortal, care s-a răspândit rapid din China în întreaga lume.
„Zeci de paramedici cu experiență
s-au alăturat misiunii, deoarece recunosc importanța efectuării de examene
medicale la domiciliul pacientului pentru
a preveni răspândirea virusului în Israel”,
a declarat șeful MDA, Eli Bin.
Linia telefonică a fost creată la solicitarea Ministerului Sănătății. Cei care au
fost în contact cu oricine este suspectat
de purtarea bolii și care prezintă simptome, inclusiv tuse, febră sau probleme
respiratorii, au fost îndemnați să apeleze
linia telefonică.
Directorul general al Ministerului
Sănătății, Moshe Bar Siman Tov, i-a îndemnat pe israelienii care consideră că ar
fi putut contracta boala „să nu ajungă la
spital în mod independent, ci să contacteze telefonic linia telefonică de urgență
a lui Magen David Adom”. Linia directă poate fi contactată prin numărul 101

de urgență. Ministerul Sănătății
a deschis o a doua linie directă,
pentru întrebările referitoare la
virus și instrucțiunile de carantină, la *5400.
Aproximativ 200 de studenți și profesori care au intrat în contact cu un grup
de turiști sud-coreeni, din care 9 s-au
dovedit a fi fost contaminați cu virusul
COVID-19 au primit dispoziție să se
auto-carantineze. Ministerul Sănătății
a solicitat oricui altcineva care a fost în
contact strâns cu vizitatorii coreeni să raporteze și să se auto-carantineze timp de
14 zile de la data ultimei interacțiuni. Pe
site-ul Ministerului Sănătății a fost publicat itinerariul grupului coreean:
8 feb - După ora 20:00, Hotelul
Turnul lui David și Hotel Gallery din
Netanya.
9 feb - Caesaria, Hotel Gabriel din
Nazaret, Intrarea Evanghelică, Intrarea
pentru Sfânta Familie, Hotel Ein Gev.
10 feb - Hotel Ein Gev, Restaurant
Tanorin, Biserica Sf. Petru, Biserica Pâinii și a Peștilor Nazaret.
11 feb - Hotelul David de la Marea
Moartă.

12 feb - Metzada, Parcul Timna, Leonardo Hotel Negev din Beersheva.
13 feb - Parcul Național Beer Sheva,
Peștera Patriarhilor din Hebron, Grand
Court Hotel din Ierusalim.
14 feb - Muntele Măslinilor din Ierusalim, Biserica Înălțării, Biserica Peter
Nostar, Biserica Dominus Plevit, Biserica Ghetsimani. Muntele Sionului - Cina
cea de Taină, Mormântul Mariei Magdalena, Biserica Sf. Mormânt, Biserica
Anastasiei.
15 feb - Restaurantul Jerusalem Gold,
Biserica Sf. Ioan, Biserica vizitării, Biserica Sfânta Ana, Binecuvântarea turmei
(Bethesda), Biserica Sfântului Mormânt,
Biserica Anastasiei.
Ministerul Sănătății a declarat că oricine nu va respecta liniile de carantină,
punând în pericol alte persoane, va fi
supus pedepselor legale. La nivel global,
aproape 78.000 de persoane au fost infectate în 29 de țări și peste 2.300 au murit.

Expuși online
O eroare de securitate a unei aplicații mobile - folosită în
principal de partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu
- a expus datele personale ale fiecărui votant eligibil din Israel

E

roarea din aplicația „Elector”
a dezvăluit numele, adresele și
numerele cărților de identitate a
6.453,255 de alegători din Israel. Sursa
citată notează că scurgerea de informații
a fost făcută într-un mod atât de simplu,
încât nu a necesitat cunoștințe avansate
de hacking.
Înainte ca defecțiunea să fie remediată, utilizatorii puteau accesa site-ul
aplicației Elector și să vadă codul sursă,

care dezvăluia la rândul său modul
în care se conectează administratorii în sistem, permițând astfel oricui
să acceseze și să descarce registrul
alegătorilor din Israel.
Dezvoltatorul de software Ran
Bar-Zik a povestit cum a aflat de această
eroare gravă: o sursă care a dorit să își
păstreze anonimatul, i-a trimis datele
personale ale fiului său.
Momentan nu se știe câți oameni au
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descărcat aceste date, dar informațiile au
fost disponibile pe site cel puțin 24 de
ore.
Chiar și după remedierea acestui defect de securitate, cei care au descărcat
deja datele, le pot folosi cum doresc.
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Președintele și Koala

Atac în Germania
O maşină a intrat în mulţime, în timpul unei parade
organizate luni în cadrul unui carnaval din Germania

L

a parada
de Rosenmontag din
Volkmarsen în regiunea WaldeckFrankenberg din
landul Hessa, un
automobil a intrat
în mulțimea care asista la evenimentul din cadrul Carnavalului. 52 de persoane au fost rănite, din care 7 grav.
Martorii oculari au declarat că șoferul a accelerat în momentul în care a lovit mulțimea, intrând cam 30 de metri
printre oamenii strânși la paradă.
Printre răniți se află și 18 copii. Șoferul a fost reținut.
Poliția crede că șoferul a intrat intenționat cu mașina în
mulțime dar nu există dovezi pentru o faptă cu motivație
politică sau pentru un atentat. Procuratura generală din
Frankfurt îl anchetează pentru infracțiunea de tentativă de
omor. Se au în vedere încă toate motivele posibile pentru
această faptă.
Potrivit poliției, șoferul ar avea 29 de ani și ar fi un
localnic din Volkmarsen, cetățean german. El nu s-ar afla
deocamdată în starea potrivită pentru a fi audiat. Persoana reținută nu era cunoscută drept extremist, dar avusese
probleme anterioare cu legea pentru insulte și infracțiuni
cu substrat violent.

Zidul egiptean

Autorităţile egiptene au început să ridice începând
de miercuri un înalt zid de beton de-a lungul
frontierei cu Fâşia Gaza
Muncitori în construcţii
au fost văzuţi ridicând un nou
zid de beton, înalt de câţiva
metri, de partea egipteană
a frontierei cu Gaza care se
întinde pe o lungime de 13
kilometri.
Acest zid este de fapt suprapus pe zidul vechi, mai
mic şi dublat de o structură
subterană destinată să prevină contrabanda cu bunuri şi arme prin tuneluri
săpate de-a lungul graniţei
dintre Gaza şi Egipt.
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Zeci de muncitori, ajutaţi
de macarale, erau implicaţi în
ridicarea acestei bariere care
se întinde la ora actuală de
la limita de sud-est a Fâşiei
Gaza până la punctul de trecere Rafah.
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În timpul vizitei sale oficiale în Australia,
președintele Reuven Rivlin s-a oprit lângă spitalul
de animale sălbatice „Taronga” din Sydney, unde
a văzut o serie de animalele aflate în tratament în
urma devastatoarelor incendii australiene

Î

n timpul vizitei, președintele s-a întâlnit cu personalul și
conducerea grădinii zoologice și a văzut urși Koala, canguri,
echidne (un fel de arici) și ornitorinci.
Spitalul tratează anual peste 1.400 de animale, dar au fost
supraaglomerați în ultimele luni din cauza incendiilor din
Australia care, potrivit spitalului, au ucis peste un milion de
animale.
Conducerea și personalul grădinii zoologice au povestit
președintelui Rivlin despre încercările din ultimele luni de a
salva animalele prinse în incendiu, adăugând că daunele provocate de incendiu au fost
atât de grave
încât animalele nu se vor
putea întoarce
în habitatele
lor naturale
încă 12 ani.

Găsit vinovat
Producătorul de filme american Harvey Weinstein
a fost declarat luni vinovat de agresiune sexuală
și de viol de un juriu din Manhattan, dar a scăpat
de acuzația de comportament sexual de tip
„prădător”, pentru care risca închisoarea pe viață

J

uriul format din șapte
bărbați și cinci femei
a pronunțat verdictul
după cinci zile de deliberări
și după o lună de depoziții în
acest proces ultra-mediatizat,
un caz emblematic pentru
mișcarea #MeToo.
Pe 11 martie, Weinstein
îşi va primi sentinţa. El a fost
plasat în arest după ce a fost
găsit vinovat. Judecătorul a
recomandat transportarea lui la închisoarea din Rikers Island.
Ulterior, Harvey Weinstein a fost transportat la un spital
newyorkez din cauza unor palpitaţii cardiace intervenite în
sala de judecată.
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Mausoleul iubirii

Alt atac armat în Germania

Aflat în vizită oficială, preşedintele american
Donald Trump şi-a făcut timp luni pentru a
vizita celebrul Taj Mahal din India, alături
de soţia sa, Melania

Nouă persoane, printre care un cetățean român, au
fost ucise miercuri seară în două incidente armate
petrecute la Hanau, în apropiere de Frankfurt. Autorul
atacului și încă o persoană, care s-a dovedit a fi mama
sa, au fost găsiți ulterior morți

I

ndia a întins covorul roșu pentru cuplul prezidențial
american. Donald Trump a savurat mai întâi o primire grandioasă pe un uriaș stadion de cricket. În
replică, și-a flatat gazdele, ridicând în slăvi „geniul și
creativitatea filmelor de la Bollywood”.
După baia de mulţime, Donald Trump a luat avionul către Agra, pentru o vizită la Taj Mahal. Alături de
soția sa, Melania, a asistat la momentul în care apune
soarele peste somptuosul mausoleu al iubirii.
„Unul dintre voi o să ia premiul Pulitzer pentru
fotografiile astea”, le-a transmis
Trump fotoreporterilor, înghesuiți
s ă p ri n d ă u n
instantaneu cu
cei doi oficiali
americani.

M

ăcelul comis în
Hanau de Tobias Rathjen,
bărbatul de 43 de ani
cu convingeri extremiste, este parte a unei explozii a incidentelor de
acest gen în Germania,
în contextul dezbaterii pe
tema migrației și din cauza unei aparente incapacități a structurilor de securitate
de a controla fenomenul. Incidentul, care
Atacatorul
pare să fi vizat în special comunitatea muTobiasRathjen
sulmană din oraș, a venit la doar câteva zile
după ce mai mulți germani au fost arestați
pentru un presupus complot care viza moscheele din Germania.
Primul atac a avut loc într-un bar din centru, iar al doilea în
cartierul Kesselstadt. Poliția germană a reacționat în forță după
tirurile mortale ale agresorului, intervenind cu vehicule și elicoptere puternic armate.

Măsuri drastice
Evenimentele din ultimele două zile ale
Carnavalului de la Veneția, manifestare
fastuoasă care atrage turiști din lumea
întreagă, au fost anulate din cauza epidemiei
cu noul coronavirus

A murit Hosni Mubarak
Fostul președinte egiptean, dat jos de popor
după 30 de ani, prin revoluția din 2011,
a decedat la 91 de ani într-un spital din Cairo

C

arnavalul de la Veneţia atrage în fiecare an
trei milioane de turişti.
Decizia de închidere a Carnavalului a
venit după ce au fost confirmate 25 de cazuri în
regiunea Veneto, dintre care două chiar în Veneţia.
Anterior, primarul oraşului Milano a luat şi el
decizia de închidere a cursurilor în şcoli şi universităţi pentru o săptămână.

N

ăscut pe 4 mai 1928,
Mubarak a fost militar
în aviaţie. A fost comandatul Forţelor Aeriene Egiptene
între 1972 şi 1975. După asasinarea lui Anwar Sadat, el a devenit
al patrulea preşedinte al Egiptului și a fost cel mai longeviv lider,
după Muhammad Ali Pasha, care
a condus ţara din 1805 până în
1848.
Hosni Mubarak a fost judecat
și găsit vinovat de complicitate la uciderea protestatarilor în timpul
revoluției din 2011. Condamnarea a fost atacată, iar Mubarak a fost
eliberat în martie 2017. Mubarak a fost, în urmă cu doi ani, audiat
ca martor într-un dosar cu privire la o „infiltrare” a unor membri ai
mişcărilor Hamas şi Hezbollah în Egipt.
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Îşi va tripla suprafaţa

Î

Comisia Districtuală Construcţii a aprobat spre
validare un plan general pentru Beer Yaakov

n prezent, Beer
Ya a k ov e u n
consiliu local cu
25.000 locuitori,
care în ultimii ani a
cunoscut o dezvoltare rapidă. Planul
prevede evacuarea copletă de
către Tzahal a taberei sale din
Tzrifin, urmând ca o parte
din suprafaţa respectivă să fie
ataşată la Beer Yaakov.
În plus, planul mai prevede construirea altor 27.000
unităţi locative în oraş, alocarea a 2 milioane mp spaţiu
de afaceri, 27.000 mp spaţiu
comercial şi 655.000 mp clădiri publice.
Planul a fost proiectat de
arhitectul planificator de urbanistică Moshe Cohen.
O mare parte din soluţiile
planului pentru oraşul vechi
– districtul central de afaceri,

serviciile şi instituţiile municipale, un parc municipal şi
instituţiile de învăţământ –
sunt situate în noile zone de
dezvoltare. Planul conţine şi
situri istorice, cum ar fi sediul
Hassan Salameh, rămăşiţele
satului Sarafand etc.
32 obiecţii au fost depuse
împotriva planului. Dintre
ele se remarcă cea depusă
de Avocatul Eyal Mamo din
Moshav Talmei Menashe şi
Moshav Neve Doron, care
obiectează faţă de lipsa parcurilor și a spațiilor verzi şi de
construcţiile de pe terenurile
agricole.

Marea Moartă
Ministerul Turismului şi Autoritatea Funciară
au anunţat recent câştigătorii a două licitaţii de
construire a patru hoteluri noi la Marea Moartă,
în cadrul unui complex nou ce va fi ridicat
alături de un centru comercial şi un centru de
conferinţe cu suprafaţa de 430.000 mp

A

frica Israel,
Fattal Hot e l s , El a d
Hotels şi Barclays
Israel au câştigat licitaţia de construire a
hotelurilor cu un număr total de 1.000
camere în noua regiune turistică dintre Ein Bokek şi
Hamei Zohar în sudul Mării Moarte. În aceeaşi regiune,
Ministerul Turismului a inaugurat deja o promenadă de
3 km. pe malul mării, în valoare de jumătate de miliard
de şekeli.
Chiar dacă în zonă nu s-au mai construit hoteluri
noi de aproape de 20 ani, în regiunea Mării Moarte se
înregistrează cel mai mare grad de ocupare hotelieră din
Israel. Dată fiind creşterea semnificativă a numărului
de turişti ce sosesc în Israel, Levin a salutat schimbarea
ca un „pas uriaş în direcţia unei schimbări radicale în
regiune”, incluzând contribuţiile la ocuparea forţei de
muncă şi economie.

O nouă fabrică de vaccinuri

I

Oraşul Yeruham din sudul țării speră să dețină prima fabrică de
vaccinuri din ţară şi vrea să atragă firme internaţionale care să
înfiinţeze local o societate mixtă prin acordarea unei subvenţii
guvernamentale şi asigurarea forţei de muncă calificate
la o fabrică de medicamente locală

niţiativa are loc după ce premierul
Benjamin Netanyahu a susţinut la
începutul lunii o iniţiativă de înfiinţare a unei astfel de fabrici în Israel.
În luna decembrie, Ministrul Sănătăţii, Yaakov Litzman, a declarat că Israelul
ar trebui să înfiinţeze o fabrică de vaccinuri în lumina crizei din ultima perioadă. Subiectul a devenit şi mai stringent
după răspândirea coronavirusului care a
provocat peste 1.300 decese în China.
Yeruham, aflat la 120 kilometri sud
de Tel Aviv e în recesiune economică de

14

mulţi ani, luptându-se cu nivelul ridicat
al şomajului şi o imagine sărăcăcioasă.
De la preluarea funcţiei în noiembrie
2018, Tal Ohana, primarul orașului, încearcă să îmbunătăţească imaginea urbei
prin orientarea sa pe noi direcţii, cum ar
fi canabisul medical şi promovarea industriilor bine plătite, cum ar fi cercetarea şi dezvoltarea farmaceutică.
Oraşul găzduieşte deja o fabrică internaţională de medicamente „Perrigo Co”.
Yeruham va deveni gazda primului
incubator de canabis medical din Israel,
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guvernul alocând pentru această iniţiativă aproximativ 150 milioane şekeli pentru următorii cinci ani.
„Ţelul meu e înfiinţarea unei fabrici
de Cercetare-Dezvoltare orientată spre
export pe pieţele din apropiere şi care să
asigure o sursă constantă de vaccinuri
pentru populaţia israeliană” a declarat
primăriţa oraşului Yeruham, Tal Ohana.
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Golan, o marcă independentă

Canabis legal

Operatorul israelian de telefonie mobilă Cellcom vrea să păstreze
marca Golan Telecom şi să permită funcţionarea independentă
a companiei rivale achiziţionate recent, după ce a ajuns la
concluzia că Golan Telecom e o marcă apreciată de populaţie

Prim-ministrul Netanyahu a avut
duminică o inițiativă legislativă, cu
o săptămână înainte de votul pentru
supraviețuirea sa politică, inițiativă
legată de legalizarea vânzării de
canabis în scop recreativ, după
„modelul canadian”

S

ăptămâna trecută, Cellcom a anunţat că a achiziţionat firma Golan Telecom cu 590 milioane şekeli
bani în numerar. De asemenea,
Cellcom va şterge şi vechea datorie de 130 milioane şekeli a
fimei Golan faţă de ea. Golan
Telecom are 67 milioane şekeli
în numerar care vor rămâne la fosta
proprietară a companiei, Electra.
Golan are mână de lucru de calitate care poate servi drept model
pentru Cellcom dar va avea loc un
proces de eficientizare a sistemelor
centrale şi roamingului internaţional. Cele două companii partajează
deja o reţea. E posibil ca Xfone, al
treilea partener din reţea să fie nevoit

S
să plătească mai mult pe viitor.
Cellcom şi Golan Telecom vor
transmite o cerere Autorităţii de
Reglementare a Concurenţei şi Ministerului Comunicaţiilor din Israel
pentru aprobarea fuziunii. Prin fuzionare, Cellcom va obţine o cotă de
piaţă de 35% şi 3,5 milioane abonaţi, devenind cel mai mare operator
de telefonie mobilă din Israel.

Solidaritate
Cea de-a treia ediţie a drumeţiei anuale „Femeile Mută Munţii”
a organizaţiei Ohr Torah Stone a adus la un loc peste 300 femei
din Israel care şi-au manifestat sprijinul faţă de cauza femeilor
„agunot” (prinse în căsătorii evreieşti împotriva propriei voinţe)

D

rumeţia prin deşert pe
o distanţă de 24 km a
durat 24 ore în perioada 20-21 februarie. Evenimentul
a inclus amenajarea unor puncte cu băuturi răcoritoare, cazarea
peste noapte la ferma Antelope
din deşertul Arava, un concert în
nocturnă cu artistul israelian Ronit Shachar şi discuţii cu femeile
agunot şi avocaţi, legiuitori şi lucrători sociali din Yad La’isha, Ohr Torah
Stone. În prezent, în Israel şi pe glob, mii de femei sunt prinse în căsătorii
cu bărbaţi care refuză să le acorde divorţul şi care tânjesc după ziua când se
vor putea elibera din „lanţuri” pentru a putea începe o nouă viaţă.
„Calvarul femeilor agunot e o problemă socială care ne afectează pe noi
toţi. Ca şi societate, trebuie să mărşăluim alături de ele pe toate căile, la
propriu şi la figurat şi să ne arătăm susţinerea pentru a le putea elibera” a
declarat directoarea Yad La’isha, Ohr Torah Stone, Pnina Omer.
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ub impusul prim-ministrului Justin Trudeau, Canada a devenit în
octombrie 2018 prima țară din G7
care legalizează consumul de canabis în
scop recreativ. Vârsta minimă pentru procurarea de canabis a fost fixată la 18 ani,
cu excepția provinciei Quebec, unde este
de 21 de ani. Legea canadiană autorizează
și producția personală, dar limitată, a canabisului în scop recreativ.
La rândul sau, Israelul a dat deja undă
verde pentru exportul de canabis medical,
dar producția, vânzarea, achiziționarea
și utilizarea în scop recreativ rămân
infracțiuni.
Potrivit Autorității de Luptă Împotriva
Drogurilor, 27% dintre israelieni fumează
cel puțin o dată pe an canabis, dar acest
procentaj a crescut la 41% în rândul celor
de 18-25 de ani.
Legislația privind consumul a fost relaxată chiar înainte de alegerile din aprilie 2019, israelienii surprinși că fumează
canabis nemairiscând primele două dăți
decât o amendă, care nu va fi menționată
în cazierul judiciar.
Benjamin Netanyahu a precizat că
dorește prin proiectul său să decongestioneze tribunalele, respectiv ștergerea
„infracțiunii” din cazierul judiciar pentru „zeci de mii de israelieni condamnați
pentru utilizare personală sau posesie de
canabis, ceea ce provoacă suferințe inutile”.
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Avem AMBASADOR!
Radu Ioanid a primit miercuri aviz favorabil din partea
Comisiilor parlamentare reunite de politică externă pentru
acreditarea sa în calitate de ambasador extraordinar şi
plenipotenţiar al României în Israel

L

a audiere, Radu Ioanid a prezentat câteva elemente de mandat şi
obiective pe care şi le-a propus,
subliniind relaţia „absolut specială” dintre ţara noastră şi România, necesitatea
pregătirii celei de-a treia reuniuni interguvernamentale între România şi Israel
şi continuarea proiectelor stabilite la
nivel înalt în domeniile politico-diplomatic, economic şi sectorial.
„În primul rând, trebuie să reconfirmăm caracterul special al relaţiilor
bilaterale atât din punct de vedere al
componentelor strategice, cât şi prin intensificarea dialogului politico-diplomatic care există, dar care poate fi întărit.
Sunt elemente care să ne facă să credem
că este posibilă organizarea unei vizite a
preşedintelui Statului Israel în România,
în acest an”, a precizat Ioanid.
Pe plan economic, a arătat acesta, este
„absolută nevoie” de promovarea companiilor şi produselor româneşti pe piaţa
israeliană.
„Este nevoie, totodată, de atragerea de
noi investiţii israeliene în ţara noastră, în
special în domeniul energiei, energiei neconvenţionale, IT, a comunicaţiilor Hi-

Tech, infrastructură, industrie
alimentară etc. Trebuie activată
Comisia mixtă de cooperare economică şi tehnică şi, de asemenea, parteneriatul România-Israel în domeniul noilor tehnologii
şi inovaţii trebuie implementat.
Există un potenţial extraordinar
în dezvoltarea relaţiilor economice, tehnico-ştiinţifice între România şi Israel,
există un dinamism în ambele societăţi
şi există nişte punţi de legătură vechi şi
extraordinar de puternice, care trebuie
potenţate”, a subliniat Ioanid.
Un alt punct la care acesta s-a referit
a fost combaterea discriminării şi antisemitismului, având cuvinte de apreciere
la adresa clasei politice româneşti.
„Aici nu pot decât să fiu elogios la
adresa dumneavoastră şi, în general, la
adresa clasei politice româneşti care, în
contrast cu ceea ce se întâmplă şi în unele ţări din Europa de Est şi în ţări din Europa de Vest, dă dovadă de înţelepciune
şi un mesaj unitar şi coerent din acest
punct de vedere, care trebuie menţionat
şi apreciat”, a spus Radu Ioanid.
Cât priveşte posibilitatea relansării

Radu Ioanid

rolului României în procesul de pace
din Orientul Mijlociu, Radu Ioanid a
afirmat că „politica înţeleaptă şi modul
în care Ministerul de Externe prioritizează şi a jalonat viitorul acestei ecuaţii
complicate, ne dau posibilitatea să fim
moderat-optimişti”.
Totodată, Ioanid a mulţumit Parlamentului României pentru modul în
care a fost soluţionată „aşa-numita problemă sensibilă” - Muzeul Naţional de
Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din
România.
Radu Ioanid s-a referit şi la comunitatea originară din România aflată în
Israel, despre care a spus că „trebuie
continuat proiectul de capacitare şi de
mai bună înţelegere a acestei comunităţi, o comunitate importantă, nu neapărat unită, şi care trebuie cultivată cu
înţelepciune şi cu echilibru”.

Evenimente culturale la Iași

S

âmbătă, 15 februarie 2020, a avut
loc inaugurarea sediului JUNIMEA – SCRIPTOR la edificiul
eminescian din Parcul Copou, aripa
occidentală.
Editura Junimea a fost fondată în anii
1968-1969 și a avut ca scop promovarea literaturii române. În scurt timp a
devenit o editură de prestigiu datorită
directorilor ei, dintre care-i menționăm
pe Ilie Grămadă (1969 – 1970), Mircea
Radu Iacoban (1970 – 1979), Cezar Ivănescu (2000 – 2008), Simona Modreanu

16

(2008 – 2014) și Lucian Vasiliu
în prezent.
La inaugurarea editurii Junimea – Scriptor s-a ținut o slujbă
de sfințire care a fost urmată de
o alocuțiune rostită de Mihai
Chirica, Primarul Municipiului Iași.
De asemenea, au avut loc semnale
editoriale junimiste semnate de Eugen BARZ (Spania), Alexandru CĂLINESCU, Gellu DORIAN (Botoșani),
Mircea Radu IACOBAN (Iași), Bianca
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MARCOVICI (Israel), Liviu SUHAR
La standul cu volume recent editate
de Junimea (nucleu pentru viitoarea librărie „Cezar Ivănescu”) autorii prezenți
au acordat autografe.
A consemnat Lucreția Berzintu
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P

Punct sau virgulă?

rintr-un mijloc sau
altul de comunicație,
suntem informați cu o
precizie demnă de lăudat câte
zile ne-au rămas până la proximele alegeri. Dar nimeni nu
ne informează, de fapt nici nu
poate să ne informeze, dacă
aceste alegeri vor pune punct
actualei crize politice care frământă în prezent țara noastră. Sau se consideră că ziua
de 2 martie 2020 nu este decât o virgulă în desfășurarea
ulterioară a acestei crize, în
agravarea ei în modul cel mai
periculos cu putință.
Am convingerea că nici
cel mai versat politician din
țara noastră sau, mai mult
decât atât, niciun observator
cu experiență și cunoștințe
din oricare altă țară cu regim
democratic nu poate da un
răspuns ferm, sau măcar cu
un grad înalt de aproximație
întrebării enunțate în titlu.
Nu am posibilitatea să fac

un sondaj de opinie pe cont
propriu dar cred în mod intuitiv că, din modul în care se
prezintă harta politică a țării
noastre la ora actuală, marea
majoritate a populației consideră că apropiatele alegeri
nu sunt decât o virgulă; fără
să mă consider un pesimist
înveterat, cred că starea de
anxietate care domină acum
conștiința fiecărui cetățean
doritor să își vadă viitorul
lui și al copiilor lui în această țară, va continua și după
alegeri, va continua chiar și
după ce fiecare dintre noi va
introduce în urna de vot biletul care să exprime nu numai
afinitățile politice ale votantului, dar și gândirea cât se
poate de limpede și profundă
a acestuia în problemele de
bază ale existenței noastre pe
acest pământ.

modalități în care
virgula poate fi
transformată în
punct, soluții care
să reziste cel puțin
o cadență completă. Nu pretind
că am păreri originale dar o mărire a pragului
electoral care să micșoreze în
mod evident numărul de partide, consider că ar conferi o
oarecare stabilitate.
Astfel s-ar da posibilitatea
unuia dintre cele două partide mari să preia conducerea
destinelor țării, să elimine
„blocurile” cu întregul lor
cortegiu de insuficiențe, de
obligații „contractuale” față
de partidele mici care sunt
dispuse să completeze fatidicul număr de 61 de mandate numai în schimbul unor
plăți, exprimate nu în bani
desigur, ci prin acordarea
Căi de rezolvare
unora dintre portofoliile râvÎn mod teoretic, există nite de componenții acestor
partide.
Limitarea numărului de
Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în colabocadențe
ar fi și el un mod
rare cu Asociația femeilor din teatru IF ... / DACĂ
care, fără să afecteze princi... pentru femei, vă invită la o reprezentație spepiile de bază ale democrației,
cială a spectacolului „1919 Misiune Regală la Paar putea să confere o oarecare
ris”, regia: Liana Ceterchi, sub egida celebrării Zilei
stabilitate vieții politice în geInternaționale a Femeii și a Zilei Francofoniei.
neral, ar da posibilitatea unor
conducători aflați în umbră
Evenimentul va
să iasă la suprafață să-și doavea loc joi, 5 marvedească lor înșiși dar și în
tie 2020, începând
cu ora 18:00, la
sala Alhambra
din Tel Aviv
(Bl. Yerushalaiym
nr. 39, Yaffo).

Confirmarea participării și rezervarea de locuri:
info@icrtelaviv.org, 03-6961746
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special cetățenilor gradul de
capabilitate de care dispun.
Mult discutata lege franceză, care să confere imunitate unui conducător pe toată
durata cadenței sale, cred că
are o doză lăudabilă de logică, dar numai în cazul în care
este combinată cu limitarea
numărului de cadențe.
Deocamdată, trebuie să
avem în față faptul că, de la
apariția prezentelor rânduri
și până la ziua alegerilor, nu
ne rămân decât patru zile, zile
în care putem, în care avem
chiar obligația cetățenească să
reflectăm.
Spre binele fiecăruia dintre noi, să introducem în urna
de vot biletul cu numele unuia din cele două partide care
ar putea să conducă țara fără
„lipiturile” pe cât nestatornice, pe atât de periculoase ale
partidelor mici care, în orice
situație nu reprezintă decât
o minoritate, poate chiar o
mică minoritate a întregului
popor care își duce existența
pe același pământ care se
numește Statul Israel.

ABONAMENTE LA PRESA ROMÂNEASCĂ
un mod sigur de a primi în fiecare săptămână
publicația preferată la domiciliu!
Plata prin CEC sau card bancar!
Revista Familiei: 330 șekeli / 3 luni
Gazeta Românească: 285 șekeli / 3 luni
Sunați la 0524-716004
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Pericopa cetățeanului de rând

e pare că responsabilii pentru securitatea populației au uitat că
așa zișii palestinieni au un singur
țel: nimicirea Statului Israel și lichidarea populației evreiești. Cu alte cuvinte,
SUNTEM ÎN STARE DE RĂZBOI și
de AUTOAPĂRARE. În asemenea
situație, nu există drum de mijloc: unul
din cei doi factori de luptă trebuie să
rămână în viață și celălalt să fie nimicit.
Oare tind organele de securitate ca soldații și polițiștii noştri să fie
uciși de palestinieni? Am impresia că
propaganda mincinoasă a sectei „Pace
acum” are mai multă influenţă decât
logica responsabilității organelor de
securitate. Șeful statului major a căzut
în această capcană, declarând că nu trebuie folosită o mitralieră pentru a ucide
un terorist. Cu alte cuvinte, viața teroristului este mai importantă decât viața
soldatului evreu sau gloanțele folosite
pentru autoapărare sunt mai valoroase
decât viața unui soldat.
Instrucțiunile date soldaților noștri,
trebuie să fie clare, FĂRĂ NICI UN
FEL DE ECHIVOC, că orice terorist
care atacă un evreu cu un cuțit sau cu o
piatră – care poate și ea provoca moartea – trebuie să fie LICHIDAT. Să știe
orice terorist că nu va rămâne în viață
în momentul în care a ridicat mâna împotriva unui soldat sau polițist evreu.
Nici jurisprudența nu a fost scutită de intimidarea „luptătorilor pentru
dreptate”. Trebuie folosită posibilitatea
de a acuza și de a pedepsi crud toată
familia teroristului, cu prezumția logică că aceștia știau de intenția lui de a
omorî evrei, deci au participat – în mod
direct sau indirect – la efectuarea actului de terorism. Dărâmarea locuinței
teroristului trebuie efectuată în maxim
14 zile pentru a se înțelege legătura directă între faptă și răsplată.
Nu sunt atât de naiv să cred că executarea celor scrise mai sus vor lichida terorismului palestinian, dar sunt
speranțe că numărul celor care vor
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iniția asemenea acte, se va diminua.
Teroriștii palestinieni se bazează pe
disputele politice interioare, fie în Parlament sau în mass-media și apreciază
că aceste dispute sunt de fapt acceptări
tacite ale actelor teroriste. Ei văd în
aceste dispute slăbiciunea Israelului și
nu o expresie a democrației noastre.
Această situație încurajează în mod
indirect tinerii musulmani care adoptă
diferite idei și curente teroriste pentru a acționa împotriva Statului Israel.
Din păcate, populația pașnică musulmană continuă să aleagă delegați în
Parlament ai căror voce se aude ÎN
MAJORITATEA CAZURILOR când
este vorba de a defăima Statul Israel și
a îndreptăți acțiunile teroriștilor palestinieni. Exemplul cel mai elocvent
este prezentat în mass-media care ne
informează că trei tineri din orașul
Taibe s-au organizat întru-un grup de
teroriști Daeș, care doresc înființarea
unui califat arab. Această bandă a planificat săparea unui tunel de la gardul
din apropierea acestei localități pentru
a ajunge la casele evreiești din cealaltă
parte a gardului pentru a ucide cât mai
mulți evrei.
Datorită pedepselor caraghioase, se
înmulțesc asemenea cazuri. Ultimul se
referă la o familie (soț, soție și trei copii
de 3, 6, 8 ani) din Sahnin care a ajuns
la Mosol în Irak, unde au luptat în rândurile DAEȘ-ului.
Bineînțeles că stimații noștri
deputați încă nu au reușit să voteze o
lege prin care orice cetățean israelian
care este declarat terorist, să-și piardă
cetățenia și să fie pasibil de a fi alungat din țară. UNICA PEDEAPSĂ care
poate fi pronunțată de justiție, trebuie
să fie în acest sens. Revin la sugestia
adresată musulmanilor din Israel care se
simt neîndreptățiți sau se simt îngrădiți
de statul israelian, să-și găsească libertatea în afara granițelor statului evreiesc,
în patria lor, unde vor fi liberi să se decapiteze unul pe celălalt.
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Acul
lui
BUJENIȚĂ
Rondeluri
TOAMNĂ CU CRIZANTEME
E toată toamna-n crizanteme
Privind spre gingaş spre-albastru
cer
Şi-o clipă n-avem a ne teme
De zile ce-or veni cu ger.
Clădim iluzii pentr-o vreme
Care apoi ca fumul pier;
E toată toamna-n crizanteme,
Privind gingaş spre-albastrul cer.
Nevoi ce te-ncolţesc, supreme,
Alungă gândul spre-un prier
În care frigul nu mai geme
Iar eu, poate, n-o să mai zbier
Că toată toamna-i criza-n teme…
RONDELUL MĂRII
MIRACULOASE
Iubito, de-om vedea o mare
Foşnind sub stele ce clipesc
Şi pe sub undele fugare
Acele roţi de car ceresc…
O lună ce senin răsare
Cu tot misterul ei firesc
Transformă-n vrajă acea mare
Foşnind sub stele ce clipesc.
Şi-or fi miracole în floare
Dorinţi ce iute se-mplinesc
Iar durerea-fum dispare
Cu dulce murmur îngeresc
De-o vom vedea, iubito, mare!
RONDELUL CĂUTĂRILOR
ZADARNICE
Nu căuta, este-n zadar;
Acolo nu mai e nimic.
Căci am luat din buzunar
Şi cel din urmă firfiric.
Mi-e dor de-o gură de Cotnar,
De ţuică, de-o friptur-un mic
Dar nu mai caut, e-n zadar,
Acolo nu mai e nimic.
Amor zici tu că-mi dai în dar
Şi-un sân ai scos de sub ilic,
Mă răscoleşti ca pe-un sertar
Dar nici acolo nu-i nimic...
Iubit-o, cauţi în zadar...
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Ziua internațională a muzeelor

n istoria artelor se
pomenește de perioada mitologică grecească
când existau doar NOUĂ
muzee. Fiul lui Zeus și Mnemosyne era „încarnarea memoriei și a artelor”. Perioada
modernă cunoaște aproape
în fiecare colț al lumii cel
puțin un muzeu. Fiecare cu
particularitățile sale.
Pentru prima dată, „Ziua
internațională a muzeelor”
a fost decretată în 1977
de către ICOM (Consiliul
Internațional al Muzeelor).
Au trecut de atunci peste
40 de ani. Această zi are o
importanță deosebită în primul rînd pentru propășirea
culturii și artei în special pentru noii membri ai acestei nobile instituții mondiale. Anul
trecut, la sărbătorirea centrală
au participat 37000 oaspeți
sosiți din peste 150 de țări.

marele public din lume și a
specialiștilor din instituțiile
respective. În 1960, UNESCO a prezentat o recomandare pentru ca la toate muzeele
să fie o nouă linie de conduită,
respectiv masele populației,
toate clasele sociale să aibă
accesul nu numai la vizitare,
ci și la o participare activă. Vizitarea să fie însoțită de ghizi
profesioniști iar vizitatorii să
cuprindă masele populare și
să fie de toate vârstele.
În această perspectivă, ziua
internațională a fost creată
pentru a da un imbold unei
creativități active, mondiale.
Foarte repede, acest deziderat
a devenit, pentru majoritatea
muzeelor, foarte important.
ICOM-ul, pe parcursul anilor, prezintă tematici precise iar muzeele coordonează
activitățile acestuia, pe această linie a subiectului.
Se constată că din anul
Originea Zilei
1977, există o adevărată
internaționale a Muzeelor evoluție și ziua internațională
Începând din 1950 – anul a căpătat o semnificație penînființării ICOM – majorita- tru majoritatea acestor importea muzeelor lumii s-au inte- tante instituții culturale. În
grat, au deschis porțile către anii începutului, instituțiile

muzeale nu erau populare. În noua epocă, se
pot observa schimbări
conceptuale cu rezultate
practice. Pentru prima
dată, în 1970 s-a realizat
„NOUA muzeologie”.
O majoritate a
profesioniștilor din
muzee a propus schimbări în viața muzeelor
tradiționale; cu alte cuvinte,
obiectele și colecțiile care se
află în centrul atenției muzeului, să se orienteze după
conduita departamentului
de muzeologie, punându-se
accent pe societatea de vizitatori - ca centru de activitate. Vizitatorii să fie antrenați
în numeroasele acțiuni și să
participe cu propuneri concrete pe care conducerea muzeului respectiv să le pună în
practică.
În perioada 1980-1990,
în paralel cu dezvoltarea
economiei mondiale, noi
profesioniști din muzee,
specialiști în markenting și
publicitate au participat activ,
s-au dezvoltat și noi produse
au intrat în aria muzeelor:
expoziții temporare
atractive, noi servicii
NESTEMATE POETICE
pentru public, restauculese de Ady Covaliu
rante, cafenele, buticuri și altele. Acestea au
Gelozie de Ludemis Menelaos
oferit o dezvoltare și o
Aseară te-am visat sprijinită
În timp ce soarele, cavalerul,
popularitate în masele
De trunchiul unui măslin bătrân, Îți săruta sfios mâna.
publice.
În timp ce zefirul
În ultimii ani, se
Îți șoptea la ureche
Eu te priveam
constată în Europa,
Cântecele lui descreierate.
Topit de gelozie
America, dar și în țările
Nu pentru zefir,
altor continente ale căZiua era ca o mireasă
Nici pentru soare,
ror muzee s-au integrat
Iar tu te scăldai cu țipete
Ci pentru bătrânul măslin
în ICOM, o experiență
În cascada de lumină,
De care îți sprijineai trupul.
care a dat roade. Dacă
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expozițiile temporare continuă să joace un rol important, alte trei evenimente din
cadrul muzeului se fac impuse: seri speciale, invitații ale
starurilor cinematografiei sau
muzicieni, dezbateri populare. Expozițiile temporare sunt
din ce în ce mai atractive și
cercetarea acestui fenomen
confirmă prevederile.
ICOM editează un JURNAL în onoarea acestei zile
care este răspândit la toatele muzeele care aparțin
instituției centrale. Evenimentele anului muzeistic
sunt comentate de specialiști,
fiind menționate nu numai
inițiativele, ci și rezultatele
lor. Desigur că unele muzee, a căror vechime istorică se cufundă în secole, iar
prezentările lor excepționale
atrag turiștii, amatorii de
antichități istorice. Acestora
li se rezervă pagini de o valoare istorică, cronici ale unor
specialiști în diverse domenii
precum istorie, sociologie ș.a.
Ca vechi membru al
ICOM-ULUI, doresc noi și
frumoase realizări muzeelor
de pretutindeni și îndemn
masele să viziteze, să se integreze în diversitatea acțiunilor
muzeistice.
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Rasputin în Israel

S

erghei Vladimirovici Polunin este un balerin, originar din Ucraina, în vârstă de
29 de ani, considerat la ora
actuală unul dintre cei mai
buni balerini din lume.

Spre bucuria iubitorilor de
balet din Israel, Polunin va reveni în Israel la data de 7 mai,
în noua sa producție, „Rasputin”. Spectacolul va avea loc la
Amfiteatrul Caesarea.
Spectacolul explorează
profunzimile psihologice întunecate ale uneia dintre cele
mai controversate figuri din
istoria Rusiei. Este cea mai
recentă provocare pentru
Polunin, care a devenit cel
mai tânăr dansator principal masculin din Londra, la
vârsta de 19 ani. El a continuat o carieră înfloritoare pe
scenă, precum și în filme de
lung metraj. Rasputin a avut
premiera la Londra în iunie
anul trecut și este al treilea
mare succes mondial al balerinului Serghei Polunin după
„Romeo și Julieta” și „Scufița
roșie și lupul”.
Biletele pentru „Rasputin”
variază între 355-705 șekeli și
sunt disponibile online.

bilă la spitalul Hadassah din
Ierusalim.
Cauza decesului au fost
complicațiile în urma procedurii medicale. Spitalul a raportat că va oferi ajutor familiei în această perioadă dificilă
și că sute de astfel
de operații sunt
efectuate în fiecare
an cu „una dintre
cele mai mici rate
de complicații din
țară”.
În a s t f e l d e
operații, o bandă
este plasată în jurul stomacului superior ca un fel de
inel. Acest lucru determină
pacienții să consume mai
puține alimente și să-și reducă greutatea într-un proces

Campania de închidere a cluburilor de striptease din Israel a început cu o
petiție a organizației „Task
Force” care luptă împotriva traficului de persoane și
a prostituției. Sub influența
acestei campanii publice, atitudinea autorităților de stat
față de cluburile de striptease din Israel s-a schimbat. În
aprilie 2019, când campania
a atins apogeul, Procuratura
de Stat și-a schimbat
instrucțiunile privind
politica de aplicare a
infracțiunilor legate
de prostituție. Au fost
specificate condiții în
care dansul streaptease
și dansul în poală va fi
considerat prostituție.

lent, de doi ani.
Frica de chinezi
Rata medie de deces în
abinetul israelian a
țările occidentale pentru chiaprobat extinderea virurgia bariatrică este de 2,5 la
1.000 de cazuri, sau un sfert zelor a 1.700 de lucrători în
construcții chinezi până la
de procent.
sfârșitul lunii iunie. Muncitorii în cauză sunt în Israel de
Fără striptease
câțiva ani, iar permisele lor de
în Israel
muncă au expirat la sfârșitul
in aprilie 2019, dansul anului 2019. Extinderea a
striptease a fost clasificat în lege drept prostituție,
permițând poliției israeliene
să emită ordine de închidere
a cluburilor de noapte.
Operație cu ghinion
Astfel au fost închise toate
femeie în vârstă de 43 de cluburile de striptease din Tel
ani a decedat după ce a Aviv, ultimile dintre ele fiind
făcut o intervenție chirurgi- „Go Go Girls”, „Shendu” și
cală cu bandă gastrică ajusta- „Baby Dolls”.
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fost motivată de preocupările infectării cu
coronavirus a noilor
lucrători din China
care urmau să-i înlocuiască pe cei vechi.
„Ca urmare a focarului de coronavirus,
Direcția Generală a
Sănătății a instruit
Autoritatea pentru
populație și imigrare să împiedice intrarea persoanelor
care nu sunt cetățeni sau
rezidenți ai Israelului și au
fost în China. În același timp,
guvernul chinez împiedică
oamenii să părăsească China.
Majoritatea zborurilor din Israel către China au fost anulate din cauza virusului. În Israel, începând cu 10 februarie
2020, nu va mai putea veni
niciun chinez, prin urmare, se
propune extinderea activității
lucrătorilor în construcții care
sunt deja aici pentru încă o
perioadă de timp”, se arată în
decizia cabinetului.

Conflictul israeliano
palestinian în
cinematografie

C

ompania de producție
cinematografică a lui
Steven Spielberg a cumpărat
drepturile asupra unui roman
care va fi publicat în curând,
despre prietenia improbabilă
dintre un tată israelian și un
tată arab-palestinian care șiau pierdut fiecare o fiică în
conflictul arabo-israelian.
„Apeirogon” de
Colum McCann, va
fi publicat la 1 martie; este romanul
care spune povestea modului în care
părinții și-au transformat suferința în
activism. Volumul a
fost numit cea mai
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mai sărace, au fost
plătiți cu sume
între 2.000-5.000
de șekeli pentru
a duce valize pline de khat din
străinătate.

așteptată carte din 2020 de
„The New York Times”. Apeirogon înseamnă o formă cu
un număr infinit de laturi.

U

Închisoare
pentru frunze

n israelian de 20 de ani
a fost condamnat la doi
ani de închisoare și amendat cu 14.000 de euro de o
instanță franceză după ce a
fost prins făcând contrabandă
cu 40 de kilograme de khat, a
anunțat joia trecută ministrul
de externe al Israelului.
Khat este o plantă narcotică originară din Africa și
Orientul Mijlociu, ilegală în
majoritatea țărilor europene,
dar care nu are restricții cu
privire la vânzarea sau distribuirea ei în Israel, creând o
oportunitate profitabilă pentru infractori.
Peste 100 de israelieni au
fost arestați pentru contrabandă cu khat în Europa în
ultimul an. Ministerul a avertizat tinerii să nu încerce să
facă trafic cu această plantă.
Sute de israelieni, mulți
dintre ei tineri din medii

Turkish Airlines a hotărât să implementeze
subdivizia low cost
Anadolu Jet, pentru
zborurile de la aeroportul Sabiha, cel
mai mic aeroport din
Istanbul, în Israel.
Anadolu Jet va opera
Un muzician un zbor zilnic de la Tel
de prestigiu Aviv la Istanbul.
Anadolu Jet, fondată în
iolonistul și compozitorul olandez, André 2008, a transportat peste 100
Rieu, se întoarce la Tel Aviv, de milioane de pasageri. Comîmpreună cu Orchestra „Johann Strauss”, după o serie de
spectacole susținute în Israel
în anul 2018 cu casa închisă.
Repertoriul renumitului
muzician și al orchestrei sale
cuprinde peste 60 de piese ce
includ valsuri și balade cepania aeriană zboară către 28
lebre. Spectacolele sale din
de destinații internaționale
2018 au fost numite „superdin 16 țări. Avioanele sale
be” și „fascinante” de către
conțin doar locuri din clasa
criticul muzical israelian, Ilaturistică și au prețuri mici, ca
nit Chernick.
o companie aeriană
low-cost.
Se estimează că
zborurile low cost
operate de Anadolu
Jet în Israel vor fi
cu 10% mai ieftine decât zborurile
concurente.
Turkish Airlines
operează
10 zboSpectacolul va avea loc la
4 noiembrie 2020, pe Meno- ruri zilnice de la Aeroporrah Mivtahim Arena. Biletele tul Ben Gurion la Istanbul.
costă începând de la 295 de Compania turcească zboară
șekeli și sunt vândute deja în în 319 orașe din 127 de țări.
84% din activitatea compaproporție foarte mare.
niei aeriene se află în aviația
internațională, în special căAfaceri
tre destinații din Europa.

V

Î

turcești

n
ciuda
În cuibul păsărilor
relațiilor tensiești bune pentru
onate dintre cele
pasionații și iubitorii
două țări, turcii
păsărilor.
Pentru a studia
fac afaceri bune
comportamentul zburătoareîn Israel.
D e c u r â n d , lor sau pentru a auzi trilurile

V
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păsărelelor, nu trebuie să mai
porniți prin frig, în zori zilei
și să vă cățărați pe cine știe ce
piscuri de munte.
Toate acestea,
mulțumită proiectului Raptor Nestcam al Societății
pentru protecția
naturii din Israel,
care a montat camere de supraveghere și microfoane
direct în cuiburile păsărilor.
Este pentru al cincilea an
consecutiv când publicul poate avea acces la o fereastră din
viața reală a patru dintre cele
mai mari păsări de pradă din
Israel: vulturul șorecar (Buteo rufinus), vulturul șerpar
(Circaetus gallicus), bufnița
Bubo (Bubu bubo) și vulturul pleșuv sur (Gyps fulvus).
Ca și în anii precedenți,
organizația a pus camere de
filmat în mai multe teritorii
de reproducție și deja joia trecută s-a putut observa primul
ou depus de vulturul șorecar.
Această specie pe cale de
dispariție, care se găsește
mai ales în nordul Israelului, este extrem de sensibilă la tulburări în timp ce își
pregătește cuibul și cea mai
mică interferență, chiar și de
la sute de metri distanță, îi
poate determina să părăsească locul.
De aceea, camerele de filmat oferă un mod discret de
urmărire a comportamentului lor.
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Reprezentanții Muzeul
Auschwitz au cerut directorului executiv al Amazon, Jeff
Bezos, să scoată de la vânzare
cărțile cu subiecte antisemite
de pe site sau scrise de naziști
condamnați pentru crime împotriva umanității.
Muzeul a catalogat cărțile
ca fiind „o propagandă nazistă de un antisemitism
agresiv”. Astfel, muzeul Auschwitz i-a cerut lui Jeff Bezos
să scoată de pe platforma globală de vânzare online Amazon cărțile pentru copii din
epoca nazistă. „Propaganda
nazistă, plină de ură, agresiv
antisemită, este disponibilă
pentru vânzare pe Amazon
UK. Cărți ale unui autor ca

închise.
Măsura a fost luată după
ce mai multe cazuri de coronavirus au fost confirmate în
oraş.
51 de persoane au fost diagnosticate cu coronavirus,
dintre care 39 sunt în regiunea Lombardia. Alţi 11 sunt
în regiunea Veneto, în timp
ce în regiunea Lazio a fost
confirmat un caz. Până la ora
actuală, coronavirusul a făcut
două victime în Italia.
STOPSTOPSTOP

Julius Streicher pot fi cumpărate pe Amazon. Astfel de
volume trebuie scoase imediat”, au scris reprezentanții
Memorialului Auschwitz.
Printre cărțile antisemite
se numără una pentru copii
numită „Ciuperca Otrăvită”, scrisă de Julius Streicher,
membru al partidului nazist,
în 1938. Streicher a fost „fondatorul ziarului nazist Der
Stürmer”.

Tzahalul a revendicat luni
o serie de lovituri aeriene
împotriva unor „poziţii” ale
Jihadului Islamic în Siria.
Atacul este o replică la tirurile de rachete din Gaza ale
acestui grup armat
islamist.
„Doi combatanţi ai Jihadului
Islamic au fost
ucişi la Damasc de
un bombardament
al aviaţiei israeliene asupra capitalei
siriene”, a anunţat
luni organizaţia teroristă din Gaza.
Forţele israeliene sunt
adesea acuzate de autorităţile
de la Damasc că efectuează
lovituri în Siria, dar ele revendică rar bombardamente
pe teritoriul vecinului sirian,
pe care îl acuză că găzduieşte elemente ce îi sunt ostile
precum Hezbollahul libanez,
forţele iraniene Al-Quds şi
Jihadul Islamic.

STOPSTOPSTOP

STOPSTOPSTOP

355 de români din orașul
italian Codgono, unde au
fost depistate persoane infectate cu coronavirus, au fost
puși sub carantină. Spitalul,
școlile, restaurantele și barurile din localitate au fost

O ancoră egipteană, datată
din Epoca bronzului, gravată
cu hierogleife şi un desen cu
zeiţa Seshat a fost descoperită în Israel. Protejat de nisip,
artefactul a fost găsit de-a
lungul coastelor israeliene,
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în apropiere de oraşul Atlit,
la sud de Haifa.
În timp ce înota în Mediterana, un veterinar a zărit inscripţii neobişnuite pe suprafaţa apei: hieroglife. „A fost
ca şi cum aş fi intrat într-un
templu egiptean pe fundul
Mediteranei”, a povestit, pentru cotidianul Haaretz, Rafi
Bahalul, cel care a descoperit
ancora.
Descoperirea bărbatului
este o ancoră egipteană din
piatră, veche de 3.400 de
ani, rară. Timp de mii de ani,
ancora realizată din calcar a
fost conservată de nisip, până
când recent a fost dezgropată de curenţi, în urma unei
furtuni. Odată scoasă la suprafaţă, în ianuarie, ancora a
fost atent examinată. Ea a fost
folosită de navigatori în Epoca bronzului, care s-a sfârşit
acum aproape 3.200 de ani.
Ca majoritatea din acea epocă, ancora are formă de trapez
cu colţuri rotunjite,
cu o gaură în partea
superioară pentru
a putea fi prinsă o
coardă. Dar ceea ce
o face inedită este
calitatea decoraţiunilor care sunt pe
suprafaţa ei.
Ancora poate fi
admirată la Muzeul Israelului de la Ierusalim,
în cadrul expoziţiei „Emoglyphs”, până la 12 octombrie
2020.
STOPSTOPSTOP

Compania publică olandeză de
căi ferate, care a
operat trenuri către un lagăr de concentrare în timpul
celui de-al doilea
război mondial,
a acordat până
acum victimelor Holocaustului compensaţii în sumă
de 32 de milioane de euro, a
anunţat luni comisia pentru
despăgubirea victimelor.
În cursul celui de-al doilea război mondial, compania
publică feroviară olandeză,
NS (Nederlandse Spoorwegen), a transportat pentru
forţele de ocupaţie germane
circa 110.000 de evrei şi ţigani către lagărul de la Westerbork, câştigând din aceste
curse sume importante.
Se estimează că NS a câştigat astfel 2,5 milioane de
guldeni - moneda olandeză
la acea vreme -, echivalentul
a 1,1 milioane de euro. În
2005, compania şi-a cerut
scuze oficial pentru rolul său
în aceste deportări, iar în iunie anul trecut a anunţat că va
acorda compensaţii victimelor acestor transporturi sau
rudelor lor. Comisia creată în
ianuarie anul trecut în acest

scop estimează că între 5000
şi 6000 de supravieţuitori ai
lagărelor de exterminare naziste sau rude ale lor sunt eligibile pentru a primi despăgubiri, estimate între 5000 şi
15.000 de euro de persoană.
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În așteptarea alegerilor

u riscul de a repeta povestirea
unor vechi amintiri, simt că trebuie să vorbesc din nou despre
niște emoții trăite cu ani mulți în urmă
când, fiind în România, am fost surprinsă și foarte emoționată auzind intonându-se Imnul Israelului cu ocazia primirii
cu mare fast a unor personalități israeliene. Prima oară, urmărind buletinul de
știri, am asistat la coborârea dintr-un avion El-Al a doamnei Golda Meyer (z.l,);
personalitatea ei, ca și sunetele imnului
Hatikva care o însoțeau pe covorul roșu,
mi-au provocat trezirea conștiinței de
sine, ca și apartenența la neamul meu.
Peste câțiva ani, am auzit din nou
„Hatikva” într-o zi de iarnă geroasă când
am avut curajul și plăcerea să urc împreună cu familia mea pe jos, prin nămeții de
zăpadă spre Poiana Brașov, pe un traseu
deviat care ne obliga să ocolim Șura Dacilor. Acolo era invitat la o masă festivă
Primul Ministru al Israelului, de data
asta domnul Menachem Beghin (z.l.). Și
atunci am ascultat în liniște, cu emoție și
respect, imnul ambelor țări, cel al oaspetelui și cel al țării gazdă.
Ceea ce mi-am amintit acum nu se
leagă de afirmațiile permanente ale unor
fanatici religioși care nu respectă imnul
național al acestei țări, din ignoranță și
din idei preconcepute. Deși aceștia mă
revoltă, nu-i mai iau în seamă, lăsându-i pe seama autorităților care ar trebui să-i judece. În schimb, am vrut să
subliniez faptul că, trăind în galut, eu
ca și ceilalți evrei am fost foarte mândră
de frumoasa primire pe care au avut-o
în România primii miniștri israelieni,
fără a avea idee cărui partid politic îi
aparține fiecare dintre ei. Acum, devenită cetățeană a Israelului, îmi dau seama că ceea ce se vede de afară diferă cu
totul de cele văzute din interior. Și nu
vorbesc despre trecut. Respect în aceeași
măsură amintirea Goldei Meir ca și cea
a lui Menachem Beghin dar nu același

lucru se poate spune și despre situația din
prezent. Mai întâi, înmulțirea partidelor
politice ne-a copleșit de tot prin numărul
lor exagerat de mare.
Avem partide cu o ideologie clară, fie
că suntem sau nu de acord cu aceasta;
cel puțin putem înțelege și respecta logica și buna lor credință. Două sau trei
la număr, partide sioniste care acționează
pentru interesele țării. Din păcate, toate
celelalte formații și grupări autointitulate partide politice s-au creat din interese
personale sau sectoriale, unele pe bază
de origine etnică, scopuri materiale sau
vanitate personală care ajung până la
grandomanie.
Dăunător, foarte dăunător și costisitor! Ocolesc intenționat problema
securității naționale, fiind un subiect
aparte și de importanță vitală pentru
populație. Mă refer doar la problemele
„mici” care pot deveni buturuga mică
capabilă să răstoarne carul mare. De pildă, multele „partiduțe” jefuiesc de voturi
cele câteva partide importante, deoarece
le fărâmițează și le împrăștie în mod inutil. Pe lângă asta, ele primesc și sume
mari pentru a-și întreține „activitățile”
de propagandă electorală, lipsind de
bani importanți alte domenii din viața
societății ca educația, sănătatea, ieftinirea locuințelor și a alimentelor, ca și
multe, multe altele.
Neînţelegerile și certurile dintre politicieni determină de fiecare dată anticiparea alegerilor, astfel că niciun guvern
nu-și împlinește cadența de 4 ani, ceea ce
atrage după sine cheltuieli imense, dar și
învrăjbirea populației, fărâmițată în zeci
de păreri și „dușmănii” moștenite, cum
ar fi: evreii orientali împotriva europenilor, provincialii împotriva orașelor mari,
religioșii tradiționaliști contra fanaticilor și împreună urând pe atei, localnicii
contra noilor imigranți, arabii împotriva evreilor și așa mai departe. Doamne,
dă-le puțină minte fraților mei, ajută-i să
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se liniștească, să se potolească, să înceapă
a vorbi în aceeași limbă, uitând pentru
totdeauna zecile de limbi cu care s-au întors în patria strămoșească!
Șterge, Doamne, Turnul Babel ridicat ca o pedeapsă datorită neînţelegerilor dintre oameni! Lasă acest Turn să se
înalțe numai pe frumosul tablou pictat de
Breugel-tatăl, dar șterge-L din existența
poporului Tău, ca să nu profite dușmanii
din exterior! Fă-ne mai înțelepți, precum
Ne-ai creat ca să fim poporul Cărții care
aduce lumina Învățăturii în lume! Altfel,
cum vom supraviețui, cum vom renaște
mereu din propria cenușă, după toate încercările la care Ne supui? Dă-ne, Doamne, o limbă comună, ca să trăim uniți!
Această rugăciune, mai mult ca oricând este valabilă tocmai în prezent, în
primăvara anului 2020, când tocmai din
motivele menționate mai sus, ne pregătim pentru al treilea eveniment electoral
într-un singur an. Ceea ce este inutil,
dăunător unității naționale, dar și foarte
costisitor. Câte neplăceri și câte cheltuieli smulse din bugetul țării s-ar fi putut
face pentru binele poporului dacă știam
să punem de o parte ambițiile politice
și interesele personale nelegate de nicio
ideologie, de nicio realizare majoră, în
afara unor capricii și răzbunări în cercurile din vârful ierarhiei conducătoare!
Este păcat că tocmai aceia care au luat
asupra lor datoria sfântă de a avea grijă
de bunul mers a vieții sociale din țară, o
lasă vraiște, cu zeci de probleme nerezolvate, ținând-o într-o situație ambiguă, cu
ministere provizorii, cu instituții care nu
conduc pentru că așteaptă ordine care nu
au de unde veni.
Așteptăm... din trei în trei luni, tot
așteptăm viitoarele alegeri care, din păcate, se soldează mereu cu aceleași rezultate. Poate de data aceasta se va hotărî
cineva să se alieze cu o parte sau alta pe
harta politică, ajutând țara să intre în
normal. Să avem, în sfârșit, o conducere
fermă, permanentă, care să ne asigure
stabilitatea pentru următorii 4 ani.
Și în încheiere, ultima rugăciune pentru astăzi: să nu mai trecem a patra oară
prin același carnaval lipsit de sens, numit „alegeri guvernamentale”.
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Poveşti noi pe strune de străvechi lăute

n deceniul care a urmat
acelui cumplit război
când şi conceptul de
umanitate a fost compromis,
viaţa oamenilor, deşi se făceau
eforturi uriaşe de normalizare, era încă însoţită zilnic de o
sărăcie generalizată, de lipsuri
şi nevoi de tot felul, dar şi de
insecuritatea socială specifică
schimbărilor de regim. Tocmai acest climat de insecuritate era cel ce inducea un fel
de spaimă interiorizată, iar
culoarea predominantă a lumii în care trăiam părea a fi
cenuşiul.
Ei bine, exact în acest decor, o fetiţă dintr-un orăşel
nordic al României citea fascinantele poveşti ale Şeherezadei, acela acompaniate de
murmurul dulce al lăutelor,
şi îndrăznea să viseze. Visa
frumos, în culorile vii ale
misteriosului orient, aşa cum
le înţelesese ea din lecturi, iar
pentru asta era răsplătită uneori cu o vizită în peştera lui Ali
Baba de unde alegea, sfioasă
şi cuminte, cea mai modestă
bijuterie din argint: o broşă
sau o pereche de cercei…
Tot în această vreme, undeva într-un orăşel aflat mult
la sud, un băieţel, pe timpul
vacanţelor, stând la umbra
mai mult închipuită a unui
prun, citea şi el aceleaşi minunate poveşti, însă visurile
lui erau cumva altfel trăite în
ceea ce acum am numi astăzi
virtual. El era prieten cu Aladdin şi, zburând pe covorul
fermecat al acestuia, aduceau
bucurii şi dreptate unor oameni sărmani şi amărâţi.
Realist vorbind, era imposibil ca aceşti doi copii să
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se întâlnească vreodată.
Probabilităţile
matematice
plasau un asemenea eveniment, în mod
s i g u r, s p r e
limita zero.
Numai că Logica Superioară are cu totul
alte criterii de
calcul şi peste
mult, foarte
mult timp, pe acele cărări
ascunse ale destinului, cei
doi foşti copii s-au întâlnit.
Erau acum bunici, plecaseră
demult din orăşelele natale,
visele lor, într-un fel destul
de ciudat, dar cât se poate de
concret, se împliniseră, iar ei
scriau acum poveşti pe care,
poate vreodată, un copil sau
chiar un adult cu suflet de copil ar fi putut să le citească şi
cine ştie, chiar să le viseze…
Cam acestea erau gândurile pline de amintiri nostalgice
care mă încercau pe când citeam cea mai recentă carte a
bunei mele prietene, doamna
Francisca Stoleru, intitulată:
Glasul roţilor de tren (ed.
24:ORE din Iaşi cu o prefaţă
de Ion Holban). Cum scrierile doamnei îmi sunt cunoscute de ani de zile, pot spune
că plăcerea şi interesul cu care
am lecturat volumul, nu au
fost o surpriză. Savurez stilul
fermecător, elegant şi atrăgător al scrierilor sale, ba aş putea spune că şi tehnica unui
realism incontestabil care
alunecă subtil spre o altfel
de lume, una probabilă, dar
destul de puţin posibilă îmi
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este aproape
familiară însă
toate acestea
nu afectează
cu nimic fascinaţia lecturii. Chiar
dimpotrivă,
ea devine
deosebit de
captivantă!
Am admirat şi modul
în care autoarea nu se
în postează în centrul acţiunii ca principal narator ci, cu
multă abilitate, introduce un
personaj interpus. O tânără
studentă, poliglotă, care face
zilnic o navetă dus-întors,
cam două ore, cu un tren, între două oraşe. Se urcă în tren
şi, extrem de discretă, atât de
discretă încât pare invizibilă,
se aşează liniştită pe un scaun
şi ascultă poveştile celorlalţi
călători, rostite cu glas tare,
în diferite limbi, fiecare având
convingerea că nu este înţeles de cei din jur. O atmosferă
specific orientală unde intersecţia graiurilor, a popoarelor,
tradiţiilor şi culturilor dă fiecărui individ senzaţia unicităţii. Doar că, pe ansamblu,
acest subterfugiu literar este
o minunată metaforă pentru
veghetorii noştri, aceia care,
din nevăzutul pentru noi,
sunt paznicii şi judecătorii
tuturor faptelor şi a gândurilor, cei cu adevărat imparţiali
şi drepţi.
Prin urmare, naraţiunile
„studentei” devin nu numai
purtătoarele mesajelor moralizatoare, ci şi un fel de judecăţi pline de valori morale

mai presus de cele ale oamenilor, fiind lipsite slăbiciuni
şi neafectate de păcatele sau
interesele noastre materiale.
În consecinţă, faptul că pe
parcursul lecturii apar elemente de miracol nici nu ne
mai miră. Ele sunt absolut
normale, fiind de regulă o răsplată pentru bunele noastre
purtări. O fată care-şi iubeşte
bunica plecată de o vreme la
cele veşnice nu va fi îngrozită
după ce, în vis, bunica o răsplăteşte cu o frumoasă broşă
lucrată în filigran de aur, broşă pe care o va găsi a doua zi
pe pernă. Iar o altă fată care,
într-un moment crucial al
vieţii, gândindu-se la tatăl
aflat şi el în altă dimensiune, va simţi în raza de soare
blândă şi caldă care-i mângâie părul, prezenţa celui drag.
Într-adevăr, iubirea este gândul care însoţeşte cititorul pe
parcursul întregii cărţi. Prin
iubire venim pe lume şi tot
prin ea ar trebui să străbatem
lumea pe timpul vremelnicei
noastre existenţe.
Mă tem că, prins şi eu de
farmecul poveştilor, aş putea
exagera vorbind prea mult
despre aceste minunate scrieri, iar unii cititori, pe bună
dreptate, s-ar supăra pe mine;
de aceea mai spun doar atât:
sunt sigur că Francesca Stoleru a intrat în peştera lui Ali
Baba şi a luat de acolo cea mai
de preţ comoară, talentul de
scriitor. Însă, fiind generoasă şi bună la suflet, împarte
această comoară cu noi, în aşa
fel încât să o putem considera
în amintirile noastre precum
zâna cea bună din acele basme de demult.
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Corona, coroana, carantina și noi

hina se pregătea să
preia de la americani
coroana economiei
mondiale, când a pățit-o. În
focul producției și exporturilor debordante, a făurit și exportat virusul numit Corona.
Odată importat, n-ajută doar
țuica fiartă.
Mai nou, în timp ce poporu-i decimat de viruși,
China comunistă a hotărât
să-și amâne Congresul zis
și Național, și Popular, deși
n-are nici în clin, nici în mânecă nici cu necăjiții oameni
din popor, care mor cu sutele, zilnic, în spitale construite
fulgerător, pe baza de muncă
de sclavi, nici cu o națiune
ținută în carantină și mai
supravegheată decât butelia pe vremea când domnea
național-comunismul românesc și hoția ca sport popular
și național.

vilizat, nu vom ști probabil cu
precizie niciodată.
Cert, în schimb, e că amânarea Congresului Național și
Popular (prima de la revoluția
culturală încoace) nu-i va determina pe potentații de la
Beijing să nu se mai bată cu
pumnii în pieptul slăbit de
pneumonie al compatrioților
lor cu un picior în groapă,
spre a exalta, în numele „armoniei”, prezumtiva „vitalitate” a sistemului totalitar
chinez și presupusa lui „superioritate” asupra „muribundei” democrații liberale.

Cât timp
va continua circul?

Cine știe... Poate până în
ziua în care convalescenții
nu vor contamina cu dor de
libertate gerontocrația comunistă chineză. Sau o vor alunga cu șuturi în spate în lagărele de reeducare rezervate, azi,
Adevărul va fi
vai, disidenților, uigurilor și
greu de aflat
tibetanilor neobedienți care
De atunci, s-au schimbat n-au apucat să-și dea foc. Sau
multe. S-a produs ascensiu- să fugă în India.
nea spre Olimpul puterilor
Ne privesc
economice și militare montoate acestea?
diale a Chinei, cu tot cu modelul ei de aparent maxim
Îndeaproape. Nu doar pensucces. Dar când să-și pună tru că libertatea e indivizibipe cap coroana omnipotenței lă. Ci și pentru că turismul,
economice, China s-a vă- comerțul și mondializarea ecozut blagoslovită de o soartă nomiilor au importat Corona
cruntă, vădit mic-burgeză și în Europa, închizând în carananticomunistă, cu Corona. Și tină și bună parte din nordul
apăsată de un bilanț cuprin- Italiei cel plin de români. Și
zând multe zeci de mii de bol- fiindcă primim permanent
navi de pneumonia generată pachete din China, pentru că
de Corvid 19, admiși oficiali. economiile sunt globalizate și
Câți bolnavi are de îngrijit domnește sau va domni acuși
cu adevărat, dar nu e în sta- penuria în diverse branșe. Și
re, și câți morți are de bocit, pentru că pandemia e posibil
dar nu vor putea fi niciodată sau poate chiar probabil să nu
numărați și înmormântați ci- mai poată fi oprită.

În acest context, ce să ne
dorim? Să ghicim numerele
câștigătoare la loto, ca să nu
mai trebuiască să mergem la
muncă? O coroană regală? O
corona neletală? Ca această
cupa amară să treacă pe lângă țară, fără să fie nevoie să o
bem până la capăt.
Să ne dorim sănătate, că
acum știe chiar oricine de ce-i
mai bună decât toate. Și oarece lămuriri, că să nu credem
în tâmpenii și să plătim noi
sau apropiații noștri cu viața
pentru că am cotizat la sfaturi
băbeșți, conspirationisme,
iluzii, prejudecăți și alte asemenea prostii.

Încrederea
Ne p u t e m b i z u i p e
autorități să adopte măsurile
necesare? Putem avea încredere în oficialii de la granițe,
de la ministere, în medici,
medicamente, dispensare și
carantine? Depinde unde trăim. În unele țări, pandemia
se va contracara credibil, cu
închideri de școli, cu aspre
controale ale igienei, cu verificări extrem de riguroase ale
calității apei potabile și cu
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asigurări ale aprovizionării
cu alimente de baza.
Pentru eficiența oficialilor unei țări ca România,
cu spitalele, clinicile și Departamentul ei de situații de
urgență, precum și cu toate
contraperformantele flagrante, mortale ale acestui sistem
parțial inoperant, parțial corupt, parțial caduc, eu, personal, n-aș avea temeritatea lui
Mucius Scaevola de a bagă
mâna în foc.
Cu atât mai important ar
fi să luăm noi înșine o serie
de măsuri preventive. Profilaxia ne-ar putea ajuta mult să
ne apărăm pe noi, familiile și
comunitățile noastre.
Nu știu cât de primejdioase sunt pachetele primite
din China. Institutul Robert
Koch crede că sunt improbabile contaminările prin mărfuri importate. Știu sigur că
n-aș mânca și nu aș bea orice,
oricând. Și mai știu că frica
păzește bostănăria. Iar panica e la fel de rea ca primejdia
numită Corona, pe care o va
trece și de această dată paza
bună.
Petre M. Iancu (DW)

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 2 5

G A Z E TA D E P R I N LU M E A D U NAT E
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Osuar uman
O echipă de arheologi a anunţat o
descoperire pe cât de interesantă, pe atât
de macabră: ziduri făcute din oase umane
sub o catedrală din Gent, în Belgia

Î

n total, arheologii au descoperit
9 pereţi construiţi
în special din femururi şi tibii umane.
Din loc în loc, zonele intermediare dintre pereţi sunt umplute cu cranii şi fragmente de
cranii, conform companiei de restaurări olandeze
Ruben Willaert, care a descoperit acest osuar uriaş
în timpul săpăturilor pentru construcţia unui nou
centru pentru vizitatori lângă catedrală.
Aceste structuri au fost construite probabil în
urmă cu câteva sute de ani, cu osemintele dintrun vechi cimitir ce au fost scoase pentru a face
loc pentru alte cadavre sau pentru o renovare a
bisericii, conform arheologului Janiek De Gryse,
angajat al companiei Ruben Willaert şi şeful şantierului arheologic.

Modă fără public
Săptămâna Modei de la Milano s-a încheiat
duminică cu o prezentare a lui Georgio
Armani. Fapt rar, creatorul şi-a prezentat
colecţia toamnă-iarnă 2020/21 în faţa unei
săli goale, fără public

C

reatorul a explicat această decizie prin măsurile sanitare ale guvernului italian, care a
recomandat evitarea adunărilor în faţa răspândirii rapide a noului coronavirus în nordul ţării.
Manechinele au făcut un show în faţa camerelor de
filmat care au transmis în direct imagini pe reţelele
de socializare şi pe site-ul casei italiene.
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Ți se rupe sufletul!
Un băiețel de 12 ani și-a lăsat câinele la un adăpost pentru
a-l salva de bătăile tatălui. Acesta l-a pus într-o cutie și a
scris un bilet emoționant: „I-am lăsat o jucărie să nu mă
uite niciodată”

L

upta împotriva
violenței animalelor a
fost întotdeauna grea și
greu de controlat. Această întâmplare dărâmă orice armură de rezistență emoțională și
atinge cele mai fine coordonate ale sensibilității, aduce
în ochii noștri o poveste de
iubire care rupe din temelii
toate prejudecățile. Dragostea nu are limite când sufletele a două ființe
rezonează la unison.
Vin din lumi diferite și sunt construiți diferit. Nu comunică la fel și
nu gândesc la fel. Un om și un câine!
Omulețul din Mexic are doar 12 ani și, pentru a-și scăpa prietenul
din ghearele tatălui său care l-a bătut constant și a cărei violență atingea
cote maxime deseori, a decis să se despartă de el. Câți dintre noi știm
cât de greu este să pierdem un prieten?
Cățelușul a fost pus într-o cutie cu o jucărie de pluș și un bilețel lăsat
la ușa unui adăpost de animale în speranța că micul lui prieten va reuși
să ducă o viață mai bună, departe de violență, durere și teamă. Dacă nu-l
mai doare pe cățel, nu-l mai doare nici pe băiețel!

Jaf inspirat din filme
Poliția din Bruxelles a reținut doi suspecți de jaf la
Monetăria Regală, unul din ei fiind un tânăr din România

U

n jaf în stilul celebrului serial „La Casa de
Papel” s-a petrecut
în noaptea de joi spre vineri, protagoniștii fiind doi
suspecți cu vârste cuprinse
între 21-22 de ani, de origine nord-africană și română.
Aceștia au furat câteva kilograme de monede și bancnote euro deteriorate și scoase din
circulație, ce urmau să fie casate.
Hoții au fost prinși în scurt
timp în Pachecolaan, iar asupra
lor s-au găsit câte 5 kilograme de
monede și bancnote despre care
nu știau că sunt fără valoare. An-

•

chetatorii spun că există și un al
treilea suspect, dar acesta a reușit
să dispară.
Polițiștii au relatat că suspecții
au intrat în clădirile Trezoreriei
din Handelsstraat de unde ar fi
furat mai mulți saci cu bani.

Jo i , 2 7 f e b r u a r i e 2 0 2 0

G A Z E TA M O N D E NĂ
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Pentru prima dată, tată
Quentin Tarantino a devenit tată pentru prima dată, la vârsta
de 56 de ani. Soția regizorului, cântăreaţa şi modelul israelian
Daniella Pick, în vârstă de 36 de ani, a adus pe lume un băiețel

B

ăieţelul s-a născut la spitalul
Ichilov din Tel Aviv.
Tarantino a cunoscut-o pe
Daniella, care este fiica interpretului şi
compozitorului israelian Tzvika Pick,
în 2009, când îşi promova filmul „Inglourious Bastards“. S-au logodit în
luna iunie 2017, după o relaţie de un
an și s-au căsătorit în 2018.
Quentin Jerome Tarantino este un
regizor de film, scenarist, producător
și actor american. Cele mai cunoscu-

te creații ale sale sunt Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie
Brown, Kill Bill, Death Proof și
Inglourious Bastards.
Filmele realizate de Tarantino i-au adus acestuia premii la
Oscar, Globul de Aur, BAFTA și
Palme d’Or. În anul 2007, Total
Film l-a clasat pe locul 12 în topul celor
mai buni regizori din toate timpurile.
Aceasta este prima căsătorie pentru
Quentin și Daniella. Vorbind despre

Va juca în filme
pentru adulți

Zgârcitul
Actrița israeliană Meital Dohan a confirmat că
ea și actorul american Al Pacino s-au despărțit,
spunând că diferența de vârstă a fost prea
mare pentru a fi depășită și că celebrul actor
american este un zgârcit fără pereche

D

ohan a
acordat un
interviu
revistei „Laisha”
(Femeia) din Israel
după ce au început
să circule zvonurile
că cei doi nu mai
sunt împreună.
„Este greu să fii
cu un bărbat atât de în vârstă, chiar dacă îl cheamă Al
Pacino”, a spus Dohan, în vârstă de 43 de ani, despre
fostul ei iubit în vârstă de 79 de ani. „Diferența de vârstă
face relația dificilă. Am încercat să neg dar, chiar și cu
toată dragostea mea, relația nu a durat.”
Când a fost întrebată despre cadouri (și amintiri),
Dohan a râs de ideea că are multe de luat din această
relație. „Mi-a cumpărat doar flori, a spus ea. Și ca să mă
exprim politicos, Al Pacino nu este un om căruia îi place
să cheltuiască bani”.
Cei doi au fost împreună timp de aproximativ doi
ani, de când s-au întâlnit la o petrecere de la Hollywood
iar Dohan a spus că speră că vor rămâne prieteni buni.

mariaj, Tarantino mărturisea: „Este
un lucru pe care nu l-am mai făcut
până acum; de fapt, am aşteptat fata
perfectă“.

Fiica celebrului regizor evreu american, Steven
Spielberg, îi calcă pe urme tatălui în industria
cinematografică, doar că aceasta a ales filmele... porno

M

ikaela Spielberg, în vârstă de 23
de ani, adoptată de
celebrul regizor, spune că decizia de a juca
în producții pentru
adulți a făcut-o să se
simtă mai puternică și
mai încrezătoare în ea.
Anunțul i-a surprins pe
părinții ei, care totuși
își susțin fiica în ceea ce a decis să facă.
Tânăra a declarat că părinţii săi adoptivi, Steven Spielberg
şi actriţa Kate Capshaw, au fost iniţial „intrigaţi” de decizia sa,
însă „nu s-au arătat supăraţi”. Ea a mai spus că noua carieră o
face să se simtă împlinită, după ce ani de zile s-a confruntat cu
tulburări mintale şi dependenţa de alcool.
Steven Spielberg, în vârstă de 73 de ani, este unul dintre cei
mai cunoscuți regizori din lume. Este căsătorit, are 6 copii, iar
averea lui se ridică la 3,6 miliarde de dolari. Cineastul Steven
Spielberg şi actriţa Kate Capshaw au adoptat-o pe Mikaela în
1996, când aceasta era bebeluş.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP



BEEP

Selecţii: Laurențiu Ghiță

Florentino HIMELBRAND

A

Purtătorul de ghinion

doua mea soție,
Malca, este o femeie deosebită.
Lucrează o jumătate de
normă și ajunge acasă la
prânz. În fiecare zi mă
așteaptă cu masa pusă și
mâncarea caldă. Gătește
feluri exotice și mă obligă
să le mănânc. Azi, în loc
de fasole cu cârnați, a gătit iahnie cu roșcove. Ieri,
cartofi fierți cu ceapă prăjită și piersici.
În timpul mesei, stă lângă mine și
așteaptă laude. Dacă nu, mă îmboldește:
- Nu te miști de aici până nu mănânci
totul din farfurie.
Când fac o figură amărâtă, mă
îndeamnă:
- Privește împrejur și ai să vezi că sunt
un miliard de bărbați care ar vrea să aibă
o soție așa grijulie ca mine.
Unde-s un miliard de bărbați, căci
nici China n-are atâția? Câți va avea după
virus?
La ora 18, încep meciurile la TV așa că
înghit orice a gătit - doar trebuie să văd
Euro-Sport.
Seara la ora 21, vine fiica ei din prima
căsătorie - Sarah. Ea nu mănâncă „ce a
gătit mama“ așa că aduce pastramă sau
cârnați, icre sau maioneză, chifle calde și
mâncăm împreună.
Sarah este secretară medicală la policlinica zonală. Înainte de a intra la doctori,
babele care vin la consult, îi povestesc
ce-i nou pe strada lor, iar ea centralizează
integral informațiile culese și seara mi le
transmite.
Ea face și programări la centrul medical zonal din orașul apropiat și primește
rezultatele analizelor, astfel că nu cred că
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se poate întâmpla în localitate, ceva despre care
ea să nu știe.
Mulți cunoscuți o
laudă pe Sarah care la
policlinică este tăcută și
extrem de eficientă, dar
seara are altă părere, iar
cina în doi începe întro atmosferă romantică,
adresându-mi ordinul:
- Când vorbești cu
mine, tu să taci!
Ca să-mi calmez nervii, la ora 23 intru pe Facebook unde comentez sarcastic
unele evenimente sau prevăd altele.
La ora 0 fix, închid computerul și
merg la culcare. Mulți oameni așteaptă
să mă culc eu ca să intre ei pe Facebook,
să-mi citească pagina, după care se întreabă dacă ce am scris e o aluzie către ei.
Anul trecut, am prezis 21 de decese și s-au
împlinit 19, din 24 de divorțuri prezise
s-au realizat 23. Toți cred că port ghinion.
Chiar la serviciu, deși nu fac mai nimic, nu mă concediază, căci le e frică.
Eu lucrez la primărie, iar primarul și responsabilul regional au ordonat „să lucrez
doar ce vreau eu și cât am chef ”, ca nu
cumva să prorocesc ceva referitor la alegerile apropiate și să rămână ei fără fotolii.
Dacă la ora 1 noaptea nu am adormit, telefonez bunului meu prieten Lion,
care-i paznic de noapte și-l întreb dacă
doarme. De obicei, se enervează și începe
să mă înjure. E cel mai bun somnifer niciodată nu dă greș.
De ce-am venit acum la psiholog?
Doar aici pot vorbi și eu! Aici prorocesc
Beni - prim ministru, iar mâine la psiholoagă, prorocesc Bibi - prim ministru.
Sigur voi avea succes!
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Medalion Nichi Ursei,
Râmnicu Vâlcea
La vot
Împiedicându-mă de-o treaptă,
Mi-am pus în ipsos mâna dreaptă
Şi, neslujindu-mă, nătânga,
În turul doi, votai cu… stânga.
Vis recent
Fu visul cel mai fericit!
Sosise soacra pe la noi
Şi se făcea că a venit
Să-şi ceară fata înapoi!
Familie mare
Când, în fine, a urcat
Pe a ierarhiei scară,
Doar atuncea a aflat
Câte rude are-n ţară.
Istorie şi actualitate
Ţara noastră şi-au dorit-o
Turcii, hunii şi tătarii,
Însă n-au secătuit-o
Ca acuma... demnitarii!
Diabolica putere de convingere
a fostei securităţi
Eu, mama, tata, fraţi, surori,
Cu toţi am fost informatori;
Bunicu-a refuzat să fie...
Mai şmecher! Nu ştia să scrie.
Ghinion
Cum sunt afon în medicină
Când am cu soacra altercații,
I-aș da să-nghită SPIRULINĂ
Dar n-are contraindicații!
Avantajele vârstei a treia
Mi-a zis un doctor cu decenţă
(Un foarte bun clinician),
Că-n gradul ăsta de demenţă,
Sunt bun de... politician.
Suflet generos
Nu-s chirurgii toţi tirani,
Că al meu – un suflet mare –
Mi-a restituit din bani...
Ca să am de-nmormântare!
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Măsuri de precauție
Duminică, primăria din Tel Aviv a declarat că nu
va permite sportivilor din străinătate să participe
mâine la maratonul orașului, din cauza temerilor
unui focar de coronavirus la eveniment

M

unicipalitatea
a declarat că cei 40.000
de alergători locali
care s-au înscris,
vor avea voie să participe la concursul
de vineri, așa cum a
fost planificat. Cei care intenționau însă să vină din străinătate pentru a alerga la acest maraton, vor fi respinși.

Victorie românească
Tenismena română Simona Halep (2 WTA) a
câștigat sâmbătă turneul de la Dubai, după o finală
electrizantă cu Elena Rybakina

S

imona Halep se
află la al doilea
titlu la Dubai,
după cel din 2015. Astfel, Simona a ajuns la
al 20-lea trofeu WTA
din carieră. Totodată, a fost prima finală
după titlul de anul trecut, de la Wimbledon
şi a 37-a din carieră. Halep are şi 17 finale pierdute.

C

Interdicție

opiii sub 12 ani nu vor mai avea dreptul să lovească mingea cu capul la antrenamente, au decis federaţiile de fotbal din Anglia, Irlanda de Nord şi
Scoţia. Măsura vine după ce un studiu al Universităţii din
Glasgow, din octombrie 2019, a indicat că foştii fotbalişti
profesionişti sunt de 3,5 ori mai predispuşi la deces sau
la afecţiuni ale creierului decât persoanele obişnuite. Restricţia intră în vigoare doar în cazul antrenamentelor. La
meciurile oficiale, copiii vor avea posibilitatea să lovească
mingea cu capul. În comunicatul emis de forurile fotbalistice, se mai menţionează că vor fi luate măsuri graduale
şi în cazul copiilor cu vârste cuprinse între 12 şi 16 ani.

Aur la Paris
Judokanul israelian Peter Paltchik a cucerit medalia
de aur la Marele Şlem din Paris de săptămâna
trecută, învingându-l pe medaliatul olimpic cu argint
Varlam Liparteliani la categoria sub 100 kilograme

P

altchik, clasat
în prezent pe
locul 6 în lume,
e primul judoka israelian care obţine aurul
la Marele Şlem din Paris – unul din cele mai
prestigioase turnee de
judo din lume – după
Arik Zeevi în 2004.
Paltchik e considerat unul din cei mai buni atleţi israelieni
şi un potenţial medaliat la ediţia 2020 a Jocurilor Olimpice din
Tokyo.
În 2018 Paltchik a adus acasă mai multe medalii, câştigând
aurul la Marele Premiu din Haga, Marele Premiu din Tbilisi,
Gerogia şi Marele Premiu din Abu Dhabi, care a dus la intonarea
imnului naţional al Israelului pentru prima oară la o întrecere
sportivă organizată într-un stat din Golf.
În februarie 2019 cotidianul Israel Hayom a semnat cu
Paltchik un acord de susţinere, devenind principalul său sponsor.

FIBA 2021
Naţionala masculină de baschet a României a fost
învinsă de echipa Israelului, cu scorul de 87-63 (1612, 27-26, 22-18, 22-7), luni seara, la Tel Aviv, în
Grupa A a preliminariilor FIBA EuroBasket 2021

T

ricolorii au
pierdut al
doilea meci
din grupă, după ce
în primul au fost întrecuţi de campioana
mondială en titre,
Spania.
Polonia a produs
duminică o mare surpriză, prin victoria cu
80-69 în faţa Spaniei, în deplasare.
Israelul ocupă primul loc, cu 4 puncte, urmată de Polonia,
3 puncte, Spania, 3 puncte, România, 2 puncte.
Următoarele meciuri vor avea loc pe 27 noiembrie, România - Polonia şi Israel - Spania.

Jo i , 2 7 f e b r u a r i e 2 0 2 0

•

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 2 9

D I N F O T O L I U L S P E C TAT O RU LU I
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Magdalena BRĂTESCU

„Nepotul” (Ha’nehed)

U

Premieră la Teatrul Ha’cameri

n spectacol montat de
Irad Rubinstein poartă de la bun început
eticheta succesului întrucât tânărul regizor e talentat, știe să
aleagă piese interesante, cea mai
adecvată distribuție și are o viziune artistică în care modernul
și clasicul conlucrează în modul
cel mai fericit. Colaborarea sa
cu dramaturgul Gur Koren la
adaptarea melodramei “Copacii
mor în picioare” (1949) scrisă
de spaniolul Alejandro Casona
este de bun augur. Cei doi au
redus textul la o oră și patruzeci de minute (inițial avea trei acte și două pauze!), locul desfășurării acțiunii este voit
neidentificabil, intriga diversificată în
câteva povești împletite, corespunzând
preocupărilor publicului israelian contemporan. La ordinea zilei: Senectutea
și începutul senilității. Relațiile dintre
bunici și nepoții depravați și lipsiți
de sentimente. Îngrijitoarea filipineză
care pentru un salariu decent trăiește
despărțită de propria ei familie. Soarta actorului și dilemele unei profesiuni
care-l determină să trăiască realități paralele, să supraviețuiască insuccesului și
compromisurilor.
Tematica piesei e universală. Prin
definiție, dragostea înseamnă să-l faci
fericit pe cel de lângă tine, menajându-l,
chiar cu prețul minciunii și înșelătoriei.
Indiferent câți bani ar costa! Și memento: bucuriile sunt cel mai bun leac contra depresiei, ele prelungesc viața vârstnicilor redându-i sensul!
Piesele lui Casona au un filon educativ, fără a friza însă didacticismul. Iar
lirismul mixat cu umor al replicilor și
jocul realității cu iluzia dau textului
originalitate.
În urmă cu douăzeci de ani, nepotul, rămas orfan și crescut de bunici,
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răsfățat și egoist, a fost prins furând un
inel și izgonit din casă. Apoi a plecat
în Australia. Bunica (Miriam Zohar)
ignoră faptul că acest urmaș devenit un
delincvent a ajuns în pușcărie întrucât,
pentru a-i menține moralul ridicat soției
sale iubite, de-a lungul anilor, bunicul
( Itzhak Heskia) a inventat mereu scrisori în care nepotul îi povestea că e un
arhitect de succes și că s-a căsătorit cu o
pianistă celebră.
Totul ia o întorsătură nedorită când
tânărul își anunță sosirea în casa bunicilor, iar ziarele publică tragica știre că avionul cu care zbura s-a prăbușit în ocean
și nu există supraviețuitori. Temându-se
de o evoluție nefastă a bolii bunicii la
auzul nenorocirii, bunicul angajează un
actor (Nadav Nates) care să joace rolul
multașteptatului nepot. Acesta va veni
însoțit de o chelnăriță cunoscută întâmplător (Avigail Harari) și care se va da
drept soția lui.
Realitatea vieții devine astfel o scenă
în care trecutul și prezentul servesc drept
cadru unui spectacol de improvizație ce
va produce schimbări radicale în sufletele tuturor personajelor. Existența lor
se transformă într-o idilă unde înfloresc
cele mai nobile sentimente. Provizoriu
însă, căci, lovitură de teatru! Deodată
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își face apariția adevăratul nepot (Gilad Shmueli, un episodic bine interpretat)! Care
e scopul venirii lui? Oare tot
eșafodajul se va prăbuși? Va
afla bunica tristul adevăr?
Talentatul Nadav Nates
construiește cu inteligență
și o excepțională varietate de
nuanțe rolul actorului narcisist și egocentric care pe parcursul piesei găsește resurse
sufletești autentice, omenești,
idealiste, iubește cu adevărat
și învață să dăruiască. Nates se
dovedește în acest spectacol unul din cei
mai buni interpreți ai scenei israeliene
de azi.
Miriam Zohar e o prezență cuceritoare, care farmecă spectatorul de la
prima la ultima replică prin energia,
frumusețea și naturalețea ei. Am remarcat perfecta simbioză dintre actorii tineri și cei foarte vârstnici, (Zohar
și Heskia). Minunata Avigail Harari
reușește să joace autentic amatorismul
chelnăriței, sinceritatea admirației devenită iubire pentru partener, umanismul
și compasiunea. Foarte credibilă în rol
este și Sari Simhov în îngrijitoarea filipineză devotată bunicii, un personaj rupt
din realitatea israeliană.
Decorul lui Adam Keller e în spiritul
și litera lui Casona. Uriașul copac din
titlu și din simbol, încărcat ca în picturile fantastice cu toată recuzita unei vieți
ajunsă la apusul ei, vechituri și amintiri
îngrămădite laolaltă. Scaunele alternativ goale și ocupate sugerează psihodrama la care participă eroii piesei. Foarte
reușit lighting designul (Avi Bueno),
de neuitat în scena cutremurătoare a
coșmarului. Menționez deasemenea costumele (Yehudit Aharon), muzica (Roy
Yarkoni) și coreografia (Amit Zamir).
Recomand călduros spectacolul!

Jo i , 2 7 f e b r u a r i e 2 0 2 0

G A Z E TA I N T E R V I U
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Budapesta azi: Liberalism
înseamnă antisemitism
Un interviu cu dr. Alexandru Ghișa,
istoric și diplomat, profesor la
Universitatea Babeş-Bolyai de dr. Irina Airinei
I.A.: Care este situația
minorităților din Ungaria?
Dar situația comunității
evreiești? De unde și de ce apar
manifestări antisemite? Cum
explicați „fenomenul Ditrău”?
Al.G.: Ungaria, la o
populație de circa 10 milioane de locuitori, are aproximativ 85% etnici maghiari și 15% minorități.
Conform Legii nr. 77/1993,
care reglementează statutul
minorităților, în Ungaria sunt
recunoscute 13 „minorități
naționale și etnice” – armenii, bulgarii, croații, germanii, grecii, polonezii, românii, rutenii, sârbii, slovacii,
slovenii, țiganii și ucrainenii.
12 dintre minorități sunt
recunoscute ca naționale și
constitutive de stat, având
și corespondență externă – o
țară mamă (kin-state). Numai
în cazul țiganilor se aplică denumirea de minoritate etnică,
pentru că nu au o țară mamă
și nu pot fi considerați factor
constitutiv de stat.
În baza aceleași legi, din
1993 se anunța că reprezentarea parlamentară a
minorităților va face obiectul unui amendament la lege
sau unei alte legi, care nu s-a
adoptat nici până azi.
În Ungaria nu există voința
politică pentru a accepta reprezentarea parlamentară
pentru minorități, cărora li se
reproșează Trianon-ul și destrămarea „Ungariei istorice”.
De observat că, printre

cele 13 minorități recunoscute, nu figurează comunitatea
evreilor din Ungaria. Aceștia
sunt considerați asimilați și
integrați pe deplin în societatea ungară. Totul a pornit
de la „compromisul dualist”
austro-ungar, din 1867, când
maghiarii au realizat că sunt
minoritari în propria lor țară.
Atunci, între leadership-ul
elitelor maghiare și leadership-ul evreiesc din partea
ungară a imperiului bicefal a
avut loc o înțelegere, ceea ce
în diplomație se numește un
gentlemen’s agreement (nu
a rămas nimic scris), prin
care comunitatea evreiască
a acceptat maghiarizarea,
primind în schimb drepturi
politice, sociale și culturale care le permiteau accesul
în toate sferele societății și
administrației ungare.
Drept urmare, încă de la
recensământul din 1910, evreii nu mai figurează distinct
printre comunitățile etnice
alogene, putând fi identificați
cel mult la capitolul confesional, ca religie iudaică.
Evreii s-au asimilat atât de
bine, încât au ajuns să domine lumea bancară, economică și culturală și de aici s-a
ajuns la începutul secolului
XX la primele manifestări de
natură antisemită. Astfel de
manifestări s-au accentuat la
sfârșitul războiului mondial
și în perioada post-Trianon,
când Miklós Horthy introduce primele legi antisemite

Aproximativ 600 de neonazişti din toată lumea au
manifestat sâmbătă 9 februarie 2020 într-un parc din
Budapesta. Ei au comemorat astfel încercarea eşuată a
unităţilor SS germane şi aliaţilor lor de a sparge asediul
capitalei ungare în timpul înaintării trupelor sovietice în
cel de-Al Doilea Război Mondial
din Europa, legate de numerus clausus, încă din 1919.
În Transilvania, de exemplu,
apar primele breșe ale acelui gentlemen’s agreement,
după unirea de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918.
În noua configurație statală,
funcționarii de stat și profesorii universitari trebuiau să depună jurământul de credință
față de șeful statului român,
acum regele Ferdinand.
În 1919, maghiarii au refuzat în bloc să depună jurământul și au fost dați afară
din administrație și din Universitate, dar evreii au acceptat și au rămas în funcții.
Drept răspuns, în 1940,
când regimul horthysto-fascist a ocupat Transilvania de
Nord, primii trimiși în lagăre
de muncă și pe prima linie a
frontului, la moarte sigură, au
fost românii și evreii. Pentru
aceștia din urmă, acuzația era
că au trădat națiunea maghiară și pentru loialitate față de
statul român. După 1990,
numărul evreilor din Ungaria
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a crescut numeric. Ungaria
este cam singura țară fostă comunistă, în care evreii plecați
în Israel, s-au reîntors.
La nivelul anului 2000,
ErnöLazarovits, fost membru al conducerii comunității
evreiești din Ungaria, născut în Transilvania și un
supraviețuitor al lagărelor de
exterminare, autor al cărții
„Călător prin iad”, a estimat
numărul evreilor din Ungaria
la peste 200.000.
Astăzi, în Ungaria, cu cât
guvernele se orientează spre
dreapta și extrema dreaptă,
crește proporțional atitudinea antisemită. Evreilor din
Ungaria li se reproșează două
lucruri – că ei au adus comunismul, vezi cazul Béla Kun
și Republica Ungară a Sfaturilor (1919) și regimul comunist de după război (19451989), precum și liberalismul
de tip occidental care a dus
la emanciparea națională a
minorităților, soldată că pierderea teritoriilor „Sfintei Coroane Ungare”.
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REDUCERE
DE PREȚ LA
COLECȚIA
ALEXANDRU
ANDY

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

SCORPION

Chiar dacă propriile visuri presupun acțiune
și perseverență, ești conștient că în prezent
treci printr-un impas care te „blochează” din
punct de vedere energetic.
Alegerile și acțiunile pe care urmează să le
faci, te vor ajuta să găsești un nou sens al propriei vieți. Lucrurile simple au fost dintotdeauna importante pentru tine.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

Ai nevoie de timp pentru a te obișnui cu noile
sentimente induse de evenimentele confuze
care au loc. Nu vrei să mai preiei inițiativa
atunci când vine vorba de anumite relații.

Atunci când alegi să vorbești despre ceea ce
simți, asumă-ți că emoțiile sunt doar ale tale
și nimeni nu le va înțelege în adevăratul sens
al cuvântului. Spune nu depresiei!

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

Te prefaci foarte bine în fața celorlalți. Nu
dorești ca cineva să își dea seama de ceea ce
trăiești în plan personal. Relația pe care o ai,
nu decurge așa cum te așteptai.

Există posibilitatea să ai parte de un nou
început din punct de vedere profesional.
Diferențele de temperatură creează haos la
nivelul sistemului tău imunitar.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Când vine vorba de sectorul personal, în
această săptămână ți se oferă destule indicii că te afli într-o mare dilemă emoțională.
Gândești totul într-o prea mare viteză.

Deși îți este destul de frică de ceea ce îți rezervă ziua de mâine, încerci să nu te lași atras în
această negură a propriilor gânduri. Zilele de
weekend se anunță intense emoțional.

PEȘTI

21.06 - 22.05

A adopta un comportament profesionist și
a fi loial face parte din orice strategie care
urmărește succesul. Intuiția pare că „lucrează” la cote maxime în aceste zile.

Deși de mic copil ți-ai dorit o viață profesională activă și provocatoare, destinul ți-a
demonstrat că fericirea, pentru tine, nu este
acolo.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Sunt persoane care au căutat mereu să te
denigreze. Tot la fel de posibilă poate fi și
ipoteza conform căreia tot ceea ce crezi este
rezultatul propriei minți și nimic mai mult.

BERBEC

20.04 - 21.03

Indiferent de ceea ce urmează să se întâmple
în plan profesional, simți că nu ai nici măcar
încrederea persoanei iubite. Nimic din ceea
ce este în jur nu pare să fie autentic.

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
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Apa oxigenată versus
alcoolul sanitar

Hrana umedă
sau uscată?

Apa oxigenată și alcoolul sanitar sunt cele mai
bune soluții dezinfectante pe care le poți avea în
casă. Dar niciodată nu trebuie să le combini. Află
când este mai bine să le folosești pe fiecare

Sunt atât de multe sortimente de hrană pentru
animalele de companie că e greu să alegi între hrana
umedă și cea uscată

Ș

tiai că apa oxigenată se găsește și
în corpul nostru
în cantități foarte,
foarte mici? Ea este
un compus natural,
din 2 molecule de
hidrogen și 2 molecule de oxigen, de
aceea este produsă și de organismele vii.
Este un foarte bun dezinfectant, are proprietăți de albire, curățare și igienizare. La fel ca și alcoolul sanitar, apa
oxigenată poate distruge foarte multe bacterii și microbi
cu care luăm contact zilnic.
Pe de altă parte, alcoolul sanitar este un produs chimic
de sinteză, cunoscut și sub numele de alcool izopropilic.
El are proprietăți antibacteriene, este un bun dezinfectant,
dar și un bun solvent care degresează cea mai mare parte a grăsimilor. Spre deosebire de apa oxigenată, alcoolul
sanitar se evaporă rapid, are un miros înțepător și este
colorat industrial cu albastru pentru a putea fi recunoscut
mai ușor.
Tăieturile, juliturile și alte mici răni pe care le poți căpăta când muncești prin casă pot fi dezinfectate cu cele două
substanțe, care au proprietăți antibacteriene, dar ele nu
mai sunt azi recomandate de medici. Ambele soluții atacă
nu doar bacteriile care se înmulțesc pe rană, ci și celulele
pielii și zona se poate inflama și irita mai rău din cauza lor.
Cea mai bună soluție este să speli rana cu apă caldă și
un săpun delicat, să te clătești bine și să aplici unguente
specifice cu rol antibacterian și cicatrizant.
Chiar dacă nu mai sunt indicate pentru tratarea rănilor,
cele două soluții pot avea o mulțime de întrebuințări în
casă.
Alcoolul degresează, curăță și combate mirosurile grele.
Folosește alcoolul sanitar pentru obiectele pătate de grăsime, pentru geamuri, vitrine, cabina de duș sau oglinda
din baie.
În plus față de alcoolul sanitar, apa oxigenată are
proprietăți de albire așa că poate fi folosită pentru
suprafețele care s-au îngălbenit, poate igieniza mașina de
spălat sau frigiderul, dar poate înmuia și pielea bătătorită
de pe călcâie.
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edicii veterinari
recomandă o dietă echilibrată, dar mulți
dintre ei susțin că
preparatele umede
sunt mult mai indicate. Ambele tipuri
de hrană au avantajele și dezavantajele lor.
Hrana uscată se poate
păstra mai mult timp, este
mai sățioasă și conține mai
puțini conservanți, fiind
dezhidratată. Pe de altă parte, hrana umedă este mai
gustoasă și este preferată de
multe animale. Dar este mai
scumpă, trebuie consumată
imediat și conține mai mulți
conservanți.

Caloriile sunt importante
Specialiștii atrag atenția
că hrana uscată conține mai
multe calorii. Bobițele fiind
uscate și ușoare, stăpânii au
tendința de a umple castroanele pisicii sau ale câinelui
mai des, ceea ce duce la supraalimentare și obezitate,
mai ales în cazul animalelor
bătrâne.
În general, medicii veterinari recomandă hrana uscată, însoțită de apă proaspătă,
lapte sau supă, pentru animalele tinere și active. Pentru animalele mai în vârstă și
sedentare, este recomandată
hrana umedă, pentru că se
face digestia mai ușor.
Aceasta din urmă, însă,

conține mai puține calorii
și este mai puțin sățioasă,
iar animalul cere mai des de
mâncare. Trebuie controlate porțiile pentru a preveni
obezitatea, mai ales în cazul
animalelor sedentare.

Hrana umedă,
recomandată în cazul
problemelor de sănătate
Fie că este vorba de pisici,
fie că este vorba de câini,
dacă animalele au probleme
cu tractul urinar, cu rinichii,
cu stomacul sau dacă au diabet, stăpânii sunt sfătuiți să
le ofere hrană umedă special
concepută pentru afecțiunile
respective.
Veterinarii recomandă
și hrana gătită în casă din
ingrediente simple și sănătoase, alese în funcție de
problemele de sănătate ale
animalului.
Câtă vreme hrana pe care
o pui în farfuria animalului
tău este de calitate și respectă un echilibru just între
proteine, carbohidrați, grăsimi și minerale, știi că micul patruped sau mica felină
primește un meniu complet
și sănătos.
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Bariere economice ridicate
O firmă israeliană medicală nou-înfiinţată, „P-Cure”,
se străduieşte să desfiinţeze bariererele economice astfel încât
terapia cu radiaţii cu protoni să devină accesibilă pentru toţi
pacienţii de cancer

S

ituată în Shilat, aproape de
Modiin, „P-Cure” oferă cel
mai avansat tip de terapie cu
protoni disponibil. „Credem cu
adevărat că e o nouă eră a terapiei
cu radiaţii împotriva cancerului” a
a declarat directorul şi fondatorul
firmei, Michael Marash.
Terapia cu protoni e metoda cea
mai avansată din punct de vedere tehnologic disponibilă în prezent
pentru tratarea cu radiaţii a tumorilor
canceroase.
„Caracteristicile unice ale modului
în care protonii interacţionează în organismul uman permit administrarea
unor doze de radiere curative în paralel cu reducerea dozelor aplicate pe
ţesuturile şi organele sănătoase, rezultând mai puţine complicaţii şi efecte
secundare decât la terapia standard cu
radiaţii,” a explicat Marash.
Potrivit spuselor sale, terapia cu
protoni e cel mai eficient tratament
cu radiaţii împotriva cancerului. To-

M

Cercetători de la MIT şi de la
Universitatea Harvard din Statele
Unite au descoperit cu ajutorul unui
algoritm de inteligenţă artificială
(AI) o nouă moleculă care este
capabilă să ucidă bacteriile
rezistente la
antibioticele tradiţionale

P
tuşi, accesul la terapia cu protoni e
foarte limitat” a spus el. „Mai puţin
de 2% din pacienţii ce pot beneficia de terapia cu protoni, au acces la
această formă avansată de tratament.”
În 2007, Marash a înfiinţat „PCure” cu obiectivul clar de a introduce terapia cu protoni în practica
clinică uzuală. „Primul centru spitalicesc s-a deschis acum 30 ani, al doilea
abia 10 ani mai târziu, în 2000... iar
în prezent, în lume peste 90 centre
cu protoni sunt funcţionale” a spus
el, „unde au fost trataţi circa 200.000
pacienţi.”

Coronavirusul nu ucide copii
Nicio persoană cu vârstă de până la nouă ani
nu a murit din cauza Covid-19

ii de morți în China, zeci de
mii de persoane diagnosticate cu noul coronavirus,
însă niciun copil. Virusul care face
ravagii astăzi în toată lumea, afectează
în special oameni de vârsta a doua și a
treia. Rata mortalităţii este mult mai
mare, în schimb, la persoanele în vârstă, care au boli preexistente, precum
afecţiuni cardiovascculare, diabet, boli
respiratorii cronice, hipertensiune sau
cancer.
Medicii americani au încercat să
găsească o explicaţie pentru faptul
că noul coronavirus nu ucide copii.

Un nou antibiotic

Americanii răstoarnă astfel teoria pe
care o ştiam până acum, conform căreia copiii sunt cei mai vulnerabili în
faţa bolilor. „O teorie este că, atunci
când se confruntă cu virusuri periculoase, copiii pot lupta cu boala pentru
că au un strat robust de apărare numit
sistem imunitar „înnăscut”. Acesta
constă în globule albe, numite macrofage, care pot detecta şi consuma
particulele străine din fluxul sanguin,
indiferent de identitatea lor”, susţine
Andrew Pavia, şeful bolilor infecţioase pediatrice de la Universitatea din
Utah.
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otrivit specialiştilor, descoperirea lor
este una majoră şi era aşteptată de
mult timp de comunitatea ştiinţifică. Antibioticele folosite în prezent sunt
deja foarte vechi, iar procesul tradiţional ce
vizează descoperirea unor noi antibiotice
este costisitor şi foarte lent.
Inteligenţa
artificială (AI)
permite cercetătorilor să
analizeze şi să
identifice, „in
silico”, adică
prin modelare
computerizată,
moleculele capabile să atace anumite bacterii, prin examinarea unor bănci de compuşi chimici de
către un soft informatic.
Robotica permite lărgirea câmpului de
medicamente la molecule pe care oamenii
de ştiinţă nu le bănuiau până acum că ar
putea fi utilizate în astfel de scopuri.
Oamenii de ştiinţă au denumit noua
moleculă „halicin”, în semn de omagiu
adus computerului HAL din filmul „2001:
A Space Odyssey”, apoi au testat-o în laborator împotriva mai multor zeci de tulpini bacteriene prelevate de la pacienţi şi
cultivate in vitro. Halicin a reuşit să ucidă
multe bacterii rezistente la antibioticele
existente, în special Clostridium difficile,
Acinetobacter baumanii şi Mycobacterium
tuberculosis. Doar bacteria Pseudomonas
aeruginosa i-a rezistat.
Autorii studiului speră că modelul lor
va permite consolidarea întregului arsenal
antibiotic, în contextul în care rezistenţa
la antibiotice reprezintă un subiect de îngrijorare pe plan mondial în rândul autorităţilor sanitare.
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ORIZONTAL: 1. Partea locuită dintr-o
clădire. 2. Primele zile ale lunii la romani
— Suprafaţă agricolă. 3. Defineşte un om
beat... mort! — Josnică şi fricoasă. 4. Localitate în India — Măsură de capacitate
pe vremea lui Vodă-Cuza. 5. Prima notă
— A sufla cu aur — Stibiu. 6. Conţine în
rezumat tot ce e nevoie — Acei. 7. Lac în
Scoţia — Mic de statură. 8. Năvălitor barbar din sec. XIII — Mijloace de a exprima
frumosul. 9. Băutură englezească — Plăcut de toată lumea. 10. Unelte folosite
pentru lărgirea gurilor de sondă.
VERTICAL: 1. Cu totul întâmplător! 2.
Podea. 3. A se întovărăşi cu cineva (în
genere vorbind de state) — Produs chimic.
4. A se fortifica. 5. Râu în Rusia — Vechiul nume al notei do — Haini la suflet.
6. Cad la fund! — Mai mult decât un sat,
mai puţin decât o metropolă — Gât gol!
7. Simbol pentru mers încet (pl.) — Culoare roşie la jocul de cărţi. 8. Abis! —
Cingătoare de piele. 9. Se ia uneori la
purtare! — Saltar. 10. Divulgate şi difuzate lumii întregi!
CUVINTE RARE: IDAR, NESS, ALE, TNA.

Discuţie între două prietene bune:
ximetristul pune o frână bruscă.
- Fată, ştii, eu niciodată nu mi-am
Pasagerul: Bine, nene, acum că-i
înşelat iubitul...
verde pui frână!
- Dragă, tu acum te lauzi sau te
La care taximetristul răspunde:
plângi?
Ahh, dar dacă vine alt meseriaş din
sensul opus?!
*
Un tip se suie în taxi. La primul
*
semafor, taximetristul trece pe roşu.
- Îţi sunt recunoscător, doctore, eşti
Mai merg ei un pic şi la alt semafor,
mare! Nu credeam c-ai să mă poţi
bineînţeles aceeaşi poveste. Pasagerul
vindeca de mania asta nenorocită de
înfuriat: Bine, domnule, ce faci, vrei
a pune pariuri. Cât mă costă?
să mă omori?
- Numai o mie de șekeli.
Taximetristul: Domnule, stai fără
- De acord. Dar spune-mi, ce-ar fi
griji, sunt meseriaş.
să dăm cu banul: dublu sau nimic!
Următorul semafor este verde şi ta-
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Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: s, c, m, b, v, strecurare, reparator,
maturare, i, merari, cs, sutimi, alo, ta, i, inar, aa,
adulari, radacini, minor, raft, i, orii, sir, cina, amici,
di, atu, am, demolatori, maracinis.
Pag. 36: magulitori, e, abel, rar, demagogica, ima,
ata, in, ci, atinut, arato, gram, m, barili, o, edam,
piata, necaz, osos, trancanire.
Pag. 37: a) păianjen, gp, introducere, santier, des,
cg, atrofiat, ira, a, puf, r, calc, iesiri, umbrela, cot,
laie, inca, a, t, nas, auto, orator, roua, rural, obraz.
b) premianti, r, carturar, oc, r, orare, fot, dl, c, p,
eleve, d, re, semestre, t, ogar, medie, ai, ia, su, n,
rai, placut, elementara. c) necrutator, o, iaca, era,
saltimbanc, tri, gar, ai, ac, tanant, lacas, saab, g,
aninis, o, iard, secui, canea, rude, asemanator. d)
stomatologi, carut, sapun, obicei, mere, rug, natural,
b, icar, ra, a, urna, abitir, reali, arid, aclamati, ea,
oare, u, fad, or, initiala, adresa, dres.
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ORIZONTAL:
1. Se îngrijeşte
1
de creşterea vitelor (pl.). 2.
2
De forma unei
3
fasole (fizică).
3. Toate feme4
ile! — Unul din
braţele de văr5
sare ale Dunării.
6
4. Pus în cap! —
7
D A N Orice fel de indicator — Armă8
sar. 5. Autorul
zilelor mele —
9
Departament în
Franţa. 6. A se
10
întări sufleteşte
(fig.) — Cunoscut om politic roman. 7. Face parte dintr-o
urare de viaţă lungă! —Trib evreiesc. 8. Număr limitat, nefix! (î din i) — A cincea e totdeauna de prisos. 9. Vrednic de
a fi luat în seamă — Caiele! 10. Ştiinţa numerelor.
VERTICAL: 1. Fură dintr-un impuls bolnăvicios (f.). 2. Un
spectacol jucat din nou după o vreme — Golf în Canada.
3. Moşul de pe la gene! — Turtiţi în cap. 4. Scut! — Mi-am
scos pălăria şi am spus „bună-ziua!”. 5. Indecise pe jumătate! — Ieşit la urmă! — Schije de bombă! 6. În această clipă
— Fragment de operă cântată. 7. Un fel de bucium… lung
— Cunoscut afluent al Dunării, în România. 8. Râu în Sudan
— Momeală pentru prins peşte. 9. Vătămare a corpului —
Alintare pentru „tată”. 10. N-are niciun pic de judecată (f.).
CUVINTE RARE: AIN — CATO — TOR — OLI.
1
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ORIZONTAL:
1. A pune condiţii. 2. Realizat
prin simţuri. 3.
Posedă un celebru cazinou
— Foi de hârtie. 4. Un mijloc de ocnă! —
Luna primăverii
— Din când în
când. 5. Pânză
pentru filme —
Posezi. 6. Zeul
soare — Bătuţi
în cap! 7. A
acţionat clopoţelul — Mărgide pelin — Trăgătoare de
cusut — Nu țin minte. 10.
9

10

nesc alfabetul român! 8. Cu gust
gloanţe. 9. A inventat mașina de
Împotriva evreilor.
VERTICAL: 1. Suferă de cea mai cumplită boală a secolului. 2. Încălţăminte rurală — Minte pe jumătate! 3. Lac în
Olanda — Dormitor de beţiv neajuns acasă! 4. Scriu drame.
5. Pană de despicat lemne — Copac de... agățat — Dres la
urmă! 6. Conţin... săbii — Vacile săracului. 7. Lac în Paraguay — Localitate în India. 8. Un fel de foci din Oceanul Pacific — A urca. 9. Insulă în Indonezia — Prin bună înţelegere
neexprimată. 10. Cărora li s-a dat un avertisment.
Cuvinte rare: NES, IPO, ANTU, NILA.

ORIZONTAL: 1.
Arteră cu mare
1 A
A
A animaţie. 2. Jurist ce se ocupă
2
de criminalitate.
A
A
A
A 3. O piesă ce se
3
4
A
O M A R poate roti în
jurul unei axe
orizontale. 4.
A
A
5
Literă grecească
6 A
A
pentru un ceas
7
A
A – Prenumele poetului persan
8
A
Khayyam. 5. Gătite așa ca să se
9
A
A
poată conserva
A
A
A
(pl.) - 6. Cataif
10 A
ros pe margini!
– Un golf spre ţara vikingilor. 7. Târgul Internaţional Bucureşti la tibie! – Opţiune între aluminium şi articol posesiv
– Chinezism dintr-un sat anagramat! 8. Copil de casă, paj
la înalta curte otomană – Partidul Comunist! 9. Scriere frumoasă. 10. Gutui, prin regiuni, derivate din lămâi.
VERTICAL: 1. Lentilă ce nu descompune raze luminoase în
culori complementare. 2. Cuvânt tratat morfologic şi sintactic. 3. O casă din care pleacă chiriaşii. 4. Mai ceva ca
laudele – Organizaţia Internaţională a Muncii într-o noimă!
5. Vechi termen însemnând repriză – Plantă acvatică inferioară. 6. O jumătate de antenă e la Elena! – După căutări
vin găsirile. 7. Automate ce execută acţiuni umane, specialitate japoneză – Scoase din naos şi expediate, la urmă, în
Mindanao! 8. Trece din gură în gură – O interjecţie şi încă
muzicală în familie (pe bune!) 9. Foaie de tablă – Început de
Ispirescu! 10. O ciupercă având pălăria în partea inferioară.
1
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ORIZONTAL: 1.
Îți merge drept la
1
inimă — Măsură
dreaptă(!) pe
2
vremea lui Cuza.
3 O N O R A R A
2. Coastă abruptă a unui deal
4
— A purifica. 3.
5
Onorifică (înv.)
— Teren agricol.
6
A
4. A alege democratic — Par în
7
Z
vie. 5. Est-sud8
O
est — Drept care.
6. Pasăre exo9
V
tică. 7. Coniferi
10
luaţi ca exemplu
pentru „drept” —
Numai din oase! 8. Dumneaei — Articol — Calciu. 8. Face terenul
drept. 10. Trage drept la ţintă! — Nota do — General turc.
VERTICAL: 1. „Ce-i drept nu-i păcat” şi „Să stăm strâmb şi să
judecăm drept”. 2. Plin de lână — A vătăma. 3. Dreaptă întrun poligon — Alifie. 4. A transporta — O mare într-o mare! 5.
Localitate în India — Subsemnatul. 6. Pământ drept pe coastă
de deal — Pronume. 7. O curbă ale cărei puncte sunt egal depărtate de o dreaptă fixă sau figură de stil în literatură. 8. A
născut o dilemă cu o găină — Plecat de spate — Îţi aparţine.
9. Ram — Se abate de la calea dreaptă. 10. Fluviu în Elveţia —
Acţiune de soare în zori.
CUVINTE RARE: ARI, AAR.
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Duminică, 15 martie 2020, ora 11.00,
la București în Sala Mică a Teatrului Național,
acad. prof. dr. Jean - Jacques Askenasy
va susține conferința intitulată
ENIGMELE CREIERULUI

Cu ocazia zilei de naștere,
urăm doamnei

ILSE LEIBOVICI

LA MULTI ANI!
cu multe bucurii și sănătate!
Dragoș și Ioana

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 27.02.2020
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3,39

3,45

1 euro

3,67

3,74

1 liră
sterlină
1 leu
românesc

4,40

4,48

0,77

0,80

PROGNOZA METEO
27-29 februarie
Zonă

joi,
27 feb.

vineri,
28 feb.

sâmbătă,
29 feb.

Haifa

20°

20°

17°

Nazareth

19°

20°

14°

Tveria

23°

25°

19°

Tel Aviv

21°

21°

18°

Ierusalim

17°

18°

12°

Eilat

25°

27°

23°

Conferința este dedicată celei mai minunate
creații a naturii, creierul omenesc. Vor fi
prezentate câteva dintre enigmele percepției,
cum sunt halucinațiile la începutul și sfârșitul
somnului, dar și asociațiile care transformă
irealul în realitate. De asemenea, conferința
va încerca să destăinuie secretele descifrării
fizionomiilor și ale memoriei savante a
oamenilor cu inteligență redusă.
Jean-Jacques Askenasy este academician, cercetător şi medic, un pionier al
studiului terapiilor somnului, format la şcoala românească de neurologie a savantului
Gheorghe Marinescu. Membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei
Oamenilor de Știință, membru al Academiei de Științe Medicale a României.
S-a născut în 1929 în Bulgaria, a studiat şi s-a afirmat în România şi a emigrat în
Israel (1972). A urmat cursurile Facultăţii de Medicină din Cluj. Studiile le finalizează în
1954 cu titlul de Doctor în Medicină. Se specializează în domeniul neurologiei, lucrând
în Institutul de Specialitate al Academiei Române. Aprecierea de care s-a bucurat l-a
promovat ca şef al serviciului de neurologie al spitalului CFR II din Bucureşti, obţinând
în 1972 şi titlul de Doctor în Ştiinţe din partea Universităţii Bucureşti.
În Israel a început cu activităţi de voluntariat în zone defavorizate. Era recunoscut
drept un medic ilustru al situaţiilor de criză. Îşi desăvârşeşte cercetările în domeniul
neuroştiinţei. Meritele sale au fost recunoscute şi a fost numit director al Centrului
de Medicină a Somnului de pe lângă Centrul Medical Sheba. Organizează cursuri de
medicină a somnului la Universitatea din Tel-Aviv. Faima sa este direct proporţională
cu meritele profesionale care îi deschid o cale academică de necontestat: în 1986 este
numit profesor-invitat la Clinica Charcot a Universităţii Pierre et Marie Curie din Paris
şi i se atribuie prestigioasa medalie Pierre Castaigne, ocazie cu care este primit ca
membru de onoare al Societăţii franceze de Neurologie; iar în 1995 predă la catedra
Clinicii de Neurologie a Facultăţii de Medicină Sackler.

* 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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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
Magdalena Brătescu
Brătescu.
Volumul cuprinde cronicile
dramatice semnate de autoare
în perioada 20172019 în „Gazeta
Românească”, pagina 30, la rubrica
săptămânală mult
vol. II
apreciată de cititori „Din fotoliul
spectatorului”.
În afară de recenziile spectacolelor de teatru
Editura Familia 2019
și Operă din toate
teatrele israeliene,
antologia cuprinde și un amplu capitol dedicat scenelor
bucureștene.

Dublă apariție de carte

אנגלברג-עדה שאולוב
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

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.

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

ditor

NOU!

NOU

Magdalena Brătescu  Rendez-vous cu teatrul israelian (II)

vous
e pe
spre
onal,
ână”.
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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

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

LUNI, la chioșcuri - nr. 2770 al
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Revista

FAMILIEI

MAGAZIN SĂPTĂMÂNAL ● Director fondator: I. Aurescu

22 ŞEKELI

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

Anul 53 - NR. 2770

02.03.2020

Edy Grossman: Știri pe scurt
Mișa este Moșe (I)
De gustibus...
Ben Affleck: „Divorțul de Jen,
cel mai mare regret al vieții
mele”
Între două familii
W. G. Sebald: „Emigranții”
Pentru încheierea unui
abonament puteți suna la:
Promisiunea
0524.716.004
O avere imensă
Divorţ în familia regală britanică
Documentul trădător
Ştirea de la „fapte diverse”
Episoade din viaţa şansonetistei Dalida
Bunic la 84 de ani
L-a părăsit Iubita mai tânără cu 39 de ani
Rețete: Tocană de legume Marakesh / Dovlecei în stil
mediteranean / Ciocolată de casă cu nucă
Sănătate: Cât de uşoare sunt produsele light?
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