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Statut de  
„tratat de pace” 

Citând ofici-
ali israeli-
eni şi ame-

ricani anonimi, 
ştirea a precizat 
că oficialii israe-
lieni le-au cerut 
omologilor din 
Emiratele Arabe 
Unite să atribuie 
acordului statut de tratat de pace iar EAU se pare că 
au consimţit. Dacă acordul va fi considerat un tratat 
de pace, el va ajunge pe „picior de egalitate” cu tra-
tatele încheiate cu Egiptul şi Iordania. El ar trebui 
aprobat de Knesset în Israel şi de Consiliul Naţional 
Federal din EAU, deşi puterea efectivă de luare a 
deciziilor din Emirate revine tot familiei regale.

Spre deosebire de Egipt şi Iordania (singurele ţări 
arabe cu care Ierusalimul are relaţii oficiale), Isra-
elul şi Emiratele Arabe Unite nu au fost niciodată în 
război. Oficialii din Ierusalim, Abu Dhabi şi Washing-
ton, care au intermediat înţelegerea au insistat to-
tuşi să se considere acordul un „acord de pace.”

Cele două ţări mai au de întocmit un acord deta-
liat, care va fi semnat în cadrul unei ceremonii, la 
Casa Albă, pe 15 septembrie. De asemenea, o dele-
gaţie oficială din Emirate este aşteptată să sosească 
în ţara noastră la data de 22 septembrie. Aceasta 
ar fi prima dată când un oficial EAU ar vizita oficial 
Israelul.

Tratative cu SudanulTratative cu Sudanul

AAcesta a declarat că e de aşteptat ca SUA să discute de 
asemenea cu Sudanul „chestiunea Israelului” şi even-
tualele progrese de pace ar putea porni tot de pes-

te ocean. „Şeful Consiliului Provizoriu pentru Suveranitate, 
Abdel Fattah al-Burhan, a discutat condiţiile cu Secretarul 
American de Stat Mike Pompeo,” a spus al-Din. „Pompeo a 
declarat că administraţia va examina acest lucru cu partea 
israeliană şi va răspunde,” a precizat ministrul sudanez.

Cu toate acestea, el nu a specificat public care sunt do-
leanţele guvernului interimar sudanez pentru procesul de 
normalizare a relaţiilor cu Israelul, acestea urmând a fi date 
publicităţii după consul-
tările cu omologii ameri-
cani. Se pare că iniţiativa 
a pornit tot de la Statele 
Unite care au condiţionat 
scoaterea Sudanului de 
pe lista de state-spon-
sori ai terorismului, de 
normalizarea legăturilor 
diplomatice cu Israelul.

Acordul de normalizare a relațiilor dintre 
Israel și Emiratele Arabe Unite va fi definit ca 
un „tratat de pace” și va avea un statut legal 
similar acordurilor de pace ale statului nostru 

cu Egiptul și Iordania, potrivit unei știri 
israeliene difuzate luni la Canalul 12

Ministrul sudanez de Externe, Omar Kamar al-Din, a 
prezentat o listă de doleanțe pe care Israelul ar trebui 
să le satisfacă pentru acceptarea păcii între Khartoum 

și statul evreu

Vizitaţi noul grup al Gazetei Româneşti  
de pe Facebook!

GRUP GAZETA ROMÂNEASCĂ
reuneşte 

susţinătorii de 
limbă română ai 

Israelului  
de pe toate 

meridianele!

Generalul Abdel Generalul Abdel 
Fattah al-BurhanFattah al-Burhan
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Presiunea ultrareligioşilor

Se pare că Kanievsky 
le-ar fi spus studen-
ților de yeshiva să 

nu se testeze pentru coro-
navirus, provocând o re-
acție aspră din partea lui 
Gamzu care l-a avertizat 
că pune în pericol sănăta-
tea publică. Mustrarea lui 
Gamzu a provocat însă o furtună de 
revoltă în rândul comunității ultra-
ortodoxe, mai mulți lideri locali și 
oficiali cerând demisia acestuia.

Scuzele prof. Gamzu au venit la 
câteva ore după ce a fost anulată vizi-
ta sa planificată la centrul de control 
al coronavirusului în orașul predo-
minant ultrareligios Bnei Brak.

„Regret neînțelegerea ca urmare 
a publicării părtinitoare a remarcilor 
rabinului Kanievsky, pe care îl res-
pect și îl admir și retrag ceea ce am 
spus”, a spus Gamzu.

„Am verificat și se pare că rabi-
nul Kanievsky nu a dat niciodată o 
instrucțiune de a nu fi verificați oa-
menii, ci a fost mai degrabă o decizie 
bazată pe opinia mai multor rabini 

pentru cazuri specifice de studenți 
yeshiva în capsule închise, care au 
fost deja testați cu coronavirus”.

Comentând rata ridicată a infec-
țiilor în Israel, Gamzu a spus: „Lup-
ta împotriva coronavirusului este un 
efort național și sunt hotărât să re-
duc mortalitatea prin orice mijloace 
posibile. 

„Mi-a fost solicitat de Comite-
tul Knessetului să măresc numărul 
de teste în Bnei Brak și în alte ora-
șe ultra-ortodoxe și chiar astăzi se 
vor deschide centre de testare auto 
și centre suplimentare de testare în 
toate aceste orașe. Creșterea canti-
tății de teste este esențială pentru 
tăierea lanțului de infectare”, a spus 
Gamzu. 

Bibi poate rămâne în funcţie

„Rechizitoriul a fost depus împotri-
va cetățeanului Benjamin Netanya-
hu și atribuit personal acestuia, nu 

funcției sale de premier. Rechizitoriul 
nu a fost, desigur, depus împotriva unui 
partid politic, Doamne ferește,” a spus 
Mandelblit.

Totodată, Mandelblit a respins ata-
curile la adresa sistemului juridic ce 
susține că acuzațiile penale împotriva 
lui Netanyahu fac parte dintr-o conspi-

rație menită să-l înlăture. „Nu există 
nici un sistem de persecuție politică în 
statul israelian,” a declarat procurorul 
general.

El a criticat dur atacurile perso-
nale din timpul procesului în care e 
implicat premierul. „Resping ferm în-
cercările malițioase de amenințare sau 
prejudiciere a renumelui celor implicați 
în gestionarea rechizitoriilor depuse în 
această acțiune,” a declarat juristul. 

„Vom continua doar din considerente 
materiale, conform legii și nu din orice 
alte considereente.”

Netanyahu e cercetat în trei cazuri 
separate: Cazul 1000, Cazul 2000 și 
Cazul 4000.

Procurorul General Avichai Mandelblit a declarat zilele trecute 
că premierul Benjamin Netanyahu nu va fi obligat să renunțe la 

funcție după deschiderea procesului său, în ianuarie 2021

Nu vor vaccin

Sondajul a constatat că 75% dintre israelieni 
au declarat că vor fi de acord să primească 

tratamentul, în timp ce 20% au spus că vor re-
fuza să facă 
v o l u n t a r 
vaccinul.

Cercetă-
torii au des-
coperit, de 
asemenea, 
că 89,1% 
dintre băr-
bați erau mai predispuși să primească o vacci-
nare împotriva coronavirusului, spre deosebire 
de doar 68,7% dintre femei. 

În plus, tinerii cu vârste cuprinse între 25 
și 44 de ani sunt în proporție de 70,3% în fa-
voarea vaccinării, mai puțini decât cei 73% în-
registrați în rândul celorlalte grupe de vârstă. 
Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 505 
israelieni cu vârsta peste 18 ani.

Un sondaj similar lansat luna trecută în 
Statele Unite a arătat că 35% dintre ameri-
cani nu s-ar oferi voluntari pentru un vaccin 
COVID-19.

„Șeful coronavirusului”, prof. Ronni Gamzu, și-a cerut scuze 
public, luni, pentru criticile pe care le-a făcut săptămâna 
trecută cu privire la rabinul ultraortodox Haim Kanievsky

O cincime dintre israelieni nu ar 
opta pentru vaccinul împotriva 

coronavirusului dacă tratamentul ar 
fi disponibil în prezent, arată un nou 
sondaj realizat de cercetătorii de la 

Centrul Medical Assuta

Prof. GamzuProf. Gamzu Rav KanievskyRav Kanievsky

Avichai Avichai 
MandelblitMandelblit
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Ioana TOFF

„Regele” a fost dezbrăcat

În ciuda eforturilor oamenilor de pe 
tot globul pământesc, virusul se răs-
pândește și infectează din ce în ce mai 

multe persoane. Israelul a ajuns pe locul 
1 în lume ca rată de infectare, poziție care 
nu ne onorează deloc. Am depășit țări mai 
puțin dezvoltate sau cu populații mult mai 
dense decât a noastră, țări care reușesc să 
controleze mai bine pandemia.

Până la urmă, oamenii au un comporta-
ment asemănător pe tot globul. Nimănui 
nu-i place să stea cu masca pe față; tuturor 
ne place să sărbătorim, să mergem la nunți 
sau la petreceri și, bineînțeles, că nu ne pla-
ce să stăm izolați. Atunci care este diferența 
dintre noi și alte țări? De ce a eșuat Isra-
elul în gestionarea pandemiei? Răspunsul 
este firesc: deciziile guvernamentale au fost 
proaste. 

Aleșii noștri au făcut toate greșelile 
în tratarea pandemiei. Au cedat politicii 
murdare, populismului și incompetenței 
iar lipsa curajului de a lua hotărâri grele, 
nepopulare, ne-a adus în situația să ocu-
păm tragicul și rușinosul loc 1 mondial al 
țărilor cu cea mai mare rată de infectare.

„Regele Bibi”, prim-ministrul imbata-
bil care ne-a asigurat că va forma un guvern 
de unitate pentru a combate virusul și pen-
tru a repara societatea noastră fragmentată, 
a declarat că va acorda autoritate deplină 
unui expert în domeniul sănătății pentru 
a stabili o strategie ce va opri răspândirea 
COVID-19. Și l-a numit pe prof. Gamzu 
care a întocmit un program excelent, „Se-
maforul”, prin care țara era împărțită pe 
culori: roșu-rată mare de răspândire; gal-
ben-rată medie; verde-zone cu probabilita-
te mică de infectare. Iar când prof. Gamzu 
a declarat că sunt 40 de orașe roșii în care 
răspândirea virusului a devenit incontro-
labilă și a propus închiderea lor, miniștrii 
au fost de acord, dar „Regele” n-a aprobat.

Invincibilul Netanyahu a fost dezvălu-
it în toată slăbiciunea sa în fața presiunii 
religioșilor care i-au amenințat poziția 
politică. O scrisoare a primarilor Haredi, 
care avertizau că nu vor lua în considerare 
directivele de sănătate și care amenințau că 
o să-și retragă sprijinul politic, a reușit să 
răstoarne un plan bine pus la punct.

Blocările în zonele roșii, inclusiv în ora-
șele Haredi, au fost anulate, în ciuda acor-
dului unanim că sunt vitale în încetinirea 
răspândirii coronavirusului. Strategia pusă 
la punct de către „șeful Coronavirusului”, 
omul numit de Netanyahu, respectiv prof. 
Ronni Gamzu, a fost respinsă în ciuda 
faptului că a fost adoptată de miniștri și 
a declarațiilor serioase că nu există nicio 
alternativă de combatere a virusului.

Chiar este totul numai politică? Nu 
mai există valoare în sănătatea publică sau 
în interesul național? Căci Netanyahu a 
demonstrat duminică că sănătatea națiu-
nii nu este altceva decât un inconvenient 
politic.

Israelul ca și restul lumii se luptă cu o 
criză neobișnuit de complicată. Este nevoie 
de o conducere responsabilă, inteligentă și 
curajoasă. Trebuie să testăm mai mult, să-i 
izolăm pe cei infectați, să urmărim lanțu-
rile de contagiune și să impunem restricții 
asupra evenimentelor aglomerate și a adu-
nărilor publice. Aceasta este ceea ce știința 
ne spune că va diminua răspândirea bolii.

Lipsa curajului de a lua măsurile nece-
sare acum va avea ca rezultat mai multă 
suferință. Israelul a fost o lumină printre 
națiuni în timpul primului val de pande-
mie, dar lecțiile nu au fost învățate și orice 
realizări din primele zile au fost șterse de 
politica murdară, de populism și de incom-
petența demonstrată de liderii noștri. Nu 
este prea târziu pentru a inversa cursul, dar 
timpul se scurge.
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Dragoș NELERSA

Şcoala în pandemie

La 1 septembrie a sunat clopoțelul 
pentru reluarea noului an școlar. 
Copiii s-au bucurat cel mai mult 

de începerea școlii, după câteva luni de 
absență. Părinții au însă multe frici, prea 
multe. Unele complet firești, iar altele 
exagerate și nejustificate. 

Negreșit, copiii sunt fericiți de reîn-
tâlnirea cu colegii lor și cu profesorii. 
Cea mai mare și frecventă dorință a co-
piilor a fost de a se revedea cu prietenii 
și de a se îmbrățișa. Nevoia de contact 
fizic este esențială pentru orice ființă 
umană. Misiunea profesorilor, a facto-
rilor de decizie, nu este una ușoară; ei 
sunt responsabili de siguranța a mii de 
elevi, în condițiile în care zilnic vin noi 
directive cu măsuri de la centru sau se fac 
presiuni din partea părinților. 

Este nevoie de un mesaj clar și repetat 
care să îndemne la calm și mai ales la res-
pectarea regulilor. Marea problemă este 
că adulții nu respectă regulile, nu copiii. 
Elevii se poartă exemplar și deocamda-
tă au fost puține cazuri de infectare cu 
COVID-19 în școli. 

O altă problemă este învățământul 

online. Cu sau fără 
pandemie, vom fi 
obligați să îmbună-
tățim și să dezvol-
tăm platforme edu-
caționale eficiente și 
competente digitale 
pentru profesori și elevi. Concomitent, 
este necesară dotarea școlilor și a elevilor 
nevoiași cu tehnica computerizată. Nu 
putem lăsa educația în voia sorții pentru 
că ne vom trezi cu o generație incapabi-
lă să dezvolte în continuare această țară 
minunată.

Protejarea elevilor este obiectivul 
principal al tuturor: părinți, profesori, 
autorități. Copiii pot transmite virusul 
dar, din fericire, numărul copiilor in-
fectați în lumea întreagă și în Israel este 
foarte mic. O problemă mult mai mare 
o reprezintă riscul pentru sănătatea ca-
drelor didactice. Riscul ca profesorii să ia 
virusul de la alți profesori este mult mai 
mare. Peste 60% din cadrele didactice 
din Israel au o vârstă de peste 50 de ani; 
mulți profesori au deja boli cronice și 
sunt speriați pentru propria lor sănătate. 

Cercetătorii care au studiat efectele 
pandemiei asupra populației școlare și 
mai ales rolul școlilor în răspândirea 
pandemiei, au ajuns la concluzia că o re-
deschidere pe scară largă a școlilor a fost 
fezabilă în țări precum Danemarca sau 
Norvegia, unde transmiterea comunita-
ră este în general redusă și pandemia este 
controlabilă. Israelul, având un număr 
ridicat de infectări zilnice, poate pune 
în pericol sănătatea publică prin deschi-
derea unităților de învățământ.

Cu toate acestea, școala este vitală 
pentru dezvoltarea cognitivă a copiilor. 
Elevii au nevoie de a merge la școală în 
condiții de siguranță, iar protejarea lor 
înseamnă un efort comun. 

În aceste zile premergătoare sărbăto-
rilor, avem nevoie de mai puțină critică 
sau ură și de mai multă înțelegere, ac-
ceptare și răbdare.

V. MIREUȚĂ

Ştiri pe scurt

Lista așezărilor care sunt supuse de 
marți seara închiderii de noap-
te, este următoarea: Abu Snan, 

Umm al Fahm, Eilat (numai cartierul 
Shachmon), Elad, Ashkelon (cartiere-
le Mitzpe Barnea, Ganei Barnea, Naot 
Barnea, Givat Tzion, Cramei Tzion), 
Ashdod (cartierele Gimmel, Vav, Zayin 
și Het), Buq’ata, Bnei Brak, Beitar Illit, 
Beit Shemesh (cartierele Ramat Beit 
Shemesh Aleph, Ramat Beit Shemesh 
Gimmel, Menuach V’Nahala), Bu’ei-
ne Nujeidat, Baqa al-Gharbiyye, Julis, 

Jaljulia, Jat, Dalilat al-Carmel, Zemer, 
Taybe, Tira, Yafia, Ierusalim 
(cartierele Kafr Aqab, Beit Ha-
nina, Ramot, Ramat Shlomo, 
A-Tur, Isawiya, Anata, Shu-
afat, Sanhedria), Kisra-Sumei 
(numai Kisra), Kafr Bara, Kafr 
Manda, Kafr Qassem (fără zo-
nele industriale Lev Haaretz 
and Nof Haaretz), Kafr Kara, 
Lakiya, Maale I’ron, Nazareth, 
Netivot, Ein Mahil, Emma-
nuel, Isfiya, Ar’ara, Fureidis, 

Qalansawe, Rayna, Rekhasim, Sderot 
(cartierele Yitzhak Rabin and Naot Ha-
Nivim), Shefaram.

Restricțiile sunt valabile până pe 15 
septembrie, situația urmând a fi reana-
lizată înainte de Anul Nou.

(mai multe detalii în pag. 7)
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Mazen împotriva păcii

Menționând că inițiativa re-
spectivă îi îndeamnă pe arabi 
să-și normalizeze relațiile cu 

Israelul doar după înființarea unui stat 
palestinian independent cu capitala în 
Ierusalimul de Est, Mazen a spus: „Iniți-
ativa Arabă pentru Pace a fost prezentată 
de Arabia Saudită în 2002 și de atunci 
ea a fost susținută de arabi și Consiliul 
de Securitate al Națiunilor Unite. Ara-
bii trebuie să-și reitereze angajamentul 
față de Inițiativa Arabă pentru Pace la 
următoarea întâlnire a Ligii Arabe care 
va fi prezidată de Palestina.”

Președintele palestinian le-a 
spus liderilor de facțiuni că scopul 
întâlnirii e „avansarea cu o poziție 
politică unificată pentru încetarea 
scindării dintre Cisiordania și Fâșia 
Gaza, crearea unui parteneriat po-
litic și național și organizarea de alegeri 
parlamentare și prezidențiale.”

Mazen a mai adăugat că întâlnirea de 
joia trecută la care au participat liderii a 
14 facțiuni palestiniene, inclusiv Hamas 
și Jihadul Islamic Palestinian, „a avut loc 
într-o fază periculoasă în care cauza pa-
lestiniană se confruntă cu conspirații și 

pericole, înainte de așa-numita Înțelegere 
a Secolului și planul de anexare.”

Abu Mazen a mai precizat că pales-
tinienii sunt pregătiți să revină la masa 
negocierilor cu Israelul, dar numai sub 
umbrela Națiunilor Unite și a altor părți 
internaționale. „Nu voi sta la o masă 
unde e prezentă Înțelegerea Secolului,” 
a subliniat el.

Președintele Autorității Palestiniene Abu Mazen a făcut un apel 
către țările arabe să respecte Inițiativa Arabă de Pace din 2002 

și să se abțină de la normalizarea relațiilor cu Israelul

Terorist la judecată

Khalil Doikat, un individ 
în vârstă de 46 de ani din 
orașul Rujeib, controlat 

de Autoritatea Palestiniană, de 
lângă Shechem (Nablus), a fost 
acuzat de crimă în circumstanțe 
agravante luni la Curtea Centra-
lă din Lod, pentru uciderea rabi-
nului de 39 de ani, Shay Ohayon 
zl, la sfârșitul lunii august.

Potrivit rechizitoriului, Doikat 
lucrase la un șantier de construcții 
din Petah Tikva, intrând legal în 
Israel cu un permis de muncă.

După ce a terminat contractul 
de muncă, Doikat a decis, potrivit 
acuzării, să ucidă civili israelieni 
sau personal de securitate „pen-
tru Palestina, poporul palestini-
an, pentru Moscheea Al Aqsa și 
pentru Allah”.

În ziua atacului, 26 august, 
Doikat a luat un cuțit din bucă-
tăria imporvizată de la șantier și a 
ascuns arma albă în buzunar îna-

inte de a părăsi locul de muncă.
La 13:15, Doikat l-a văzut pe 

rabinul Ohayon care trecea pe 
lângă el pe stradă, a scos cuțitul și 
l-a înjunghiat pe acesta de trei ori.

Un trecător care a văzut sce-
na tragică, a aruncat cu un obiect 
contondent asupra teroristului, 
sperând să-l imobilizeze și astfel, 
să ajute victima să scape de acesta. 
Doikat a reușit însă să fugă, dar 
a fost prins în cele din urmă de 
forțele israeliene de securitate.

Agresorul a recunoscut ulte-
rior că intenționa să atace și alți 
israelieni, dacă nu ar fi fost prins.

Un terorist palestinian a fost judecat pentru uciderea unui 
rabin în Petah Tikva, luna trecută

Atac în Ariel

Atacatorul s-a apropiat de grupul soldaților, 
a scos un cuțit și a încercat să înjunghie 
unul dintre militari. Palestinianul a fugit 

apoi de la fața locului și, după o scurtă urmărire, 
a fost găsit și reținut.

„ U n 
agresor a 
î n c e r c a t 
să înjun-
ghie sol-
dații care 
o p e re a z ă 
î n  z o n a 
Ariel”,  a 
d e c l a r a t 
purtătorul de cuvânt al Tzahalului într-un co-
municat. „Nu au fost raportate victime în rândul 
militarilor. Trupele Tzahal au urmărit agresorul, 
au tras asupra sa și l-au reținut”, se adaugă în 
comunicat.

Atacatorul a fost transferat forțelor de securi-
tate pentru investigații.

Duminică după amiaza, un adolescent 
palestinian s-a apropiat de un grup de 

soldați staționați la intrarea în Ariel și a 
încercat să-i înjunghie după care a fugit, 

a declarat Tzahalul
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Depistaţi cu Coronavirus 

Acum o săptă-
mână, 12 per-
soane sosite în 

Israel au fost depistate 
pozitiv la testul de co-
ronavirus. Printre ele 
se află și călători so-
siți din SUA, Turcia, 
Franța și Ucraina, țări 
catalogate de Ministe-
rul Sănătății drept „roșii” – adică cu rate ridicate de morbidi-
tate provocate de coronavirus. 

Acum trei săptămâni, pacienți cu coronavirus au aterizat 
în Israel din Istanbul, iar trei zile mai târziu - pacienți din 
Marsilia și Paris. În ziua următoare, au sosit pacienți infectați 
din Ucraina iar o zi mai târziu, un alt pacient infectat din 
New York.

Majoritatea celor infectați sosesc în Israel din Turcia, țară 
care nu impune testarea sau carantinarea niciunei persoane ca-
re-i trece granițele. Israelul, dimpotrivă, cere oricărei persoane 
intrate în țară din Turcia să se autoizoleze. Turcia a raportat 
peste 270.000 cazuri și peste 6.300 decese, ceea ce a făcut 
Ministerul Sănătății să o eticheteze drept „țară roșie.”

Record de infectări

Luni, 3.392 de persoane au fost 
testate pozitiv cu COVID-19. 
Au fost efectuate în aceeași zi 

40.382 de teste. Numărul pacienților 
care necesită asistență și respirație aju-
tată de ventilator, a crescut la 142, echi-
valând cu recordul înregistrat în Israel 
în aprilie.

Cu doar zece zile în urmă, la 1 sep-
tembrie, numărul pacienților intubați 
era de 115, ceea ce reprezintă o creștere 
de 27 de pacienți în această perioadă.

De la începutul acestei luni, 13.773 
de persoane au fost testate pozitiv pen-
tru agentul patogen, cu o medie de 
2.300 de cazuri pe zi, ceea ce a adus 
numărul de pacienți activi din Israel la 
27.723.

Numărul deceselor din cauza com-

plicațiilor legate de coronavi-
rus a crescut marți la 1.026.

Ierusalimul are încă cel mai 
mare număr de pacienți activi, 
cu 3.268 de diagnosticați po-
zitiv, urmat de Bnei Brak cu 1.464, 
Ashdod cu 1.100, Modiin Illit cu 760 
și Tel Aviv cu 737.

Miniștrii au aprobat duminică în-
chiderea nocturnă pentru 40 de așezări 
„roșii”, orașe și comunități cu o rată de 
infecție ridicată. Locuitorilor nu li se 
va permite să se 
deplaseze la mai 
mult de 500 de 
metri de casele 
lor și călătoriile 
în afara acestor 
localități sunt 

interzise, cu excepția achiziționării de 
provizii vitale sau pentru situații de ur-
gență medicală.

Astăzi, Cabinetul urmează să sta-
bilească restricțiile ce vor fi impuse în 
timpul sărbătorilor, începând de săp-
tămâna viitoare, cu posibila închidere 
a tuturor școlilor din țară.

Pandemia coronavirusului continuă în țara noastră  
într-un ritm alarmant, rata de infectare crescând la în 

anumite zile și până la 12%

Pe lângă avantajele redeschiderii lente a zborurilor 
spre Israel – cum ar fi îmbunătățirea stării națiunii 
odată cu revenirea normalității relative și reluarea 

unor activități – apar și dezavantaje, cum ar fi 
pericolul reprezentat de depistarea coronavirusului 

la persoanele revenite în țară
Protest inedit

Mișcarea „Stăm împreună” a organizat afișarea „unui 
scaun pentru fiecare persoană pe care guvernul tre-

buia să o protejeze, dar a abandonat-o”.
Fiecare scaun a avut un semn cu numele și numărul 

persoanei care a murit din cauza virusului.
„Peste 1.000 de oameni au murit. Există 800.000 de 

șomeri și guvernul continuă să se ocupe de certuri politice și 
de supraviețuirea politică a primului ministru și nu de criza 
economică și de sănătate. Prin urmare, astăzi facem apel 

la înființarea unui co-
mitet care va investi-
ga eșecurile corona-
virusului și va arăta 
clar că abandonarea 
problemei are con-
secințe”, a declarat 
Alon-Lee Green, unul 
dintre șefii grupului 
„Stăm împreună”.

Aproximativ 1.019 scaune goale au fost așezate 
luni în Piața Rabin din Tel Aviv pentru a reprezenta 
cei 1.019 israelieni care au pierdut lupta cu boala 

de când a început pandemia cu coronavirus
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Acad. prof. dr. J. ASKENASY

Tableta zilei
Demnitatea de a fi evreu

O incursiune în meandrele creierului lui 
Theodor Herzel (1873-1904)

Esențial pentru a înțelege metamorfoza care a creat 
pe acest legendar vizionar, este înțelegerea „noțiu-
nii de evreu” pentru Theodor Herzel. În conjunctura 

profund antisemită care caracterizează perioada a doua a se-
colului în Imperiul Austro-Ungar și Prusia, Herzel reușește 
să unească noțiunea „de a fi evreu” cu noțiunea „demnității” 
sub numele de „sionism” . În piesa „Noul Ghetou”, el de-
scrie pe evreul sionist, emancipat, neasimilat, liber, egal în 
drepturi și integrat în comunitatea din care face parte și mai 
presus de toate „demn”. Cel care în loc de a se lăsa schingiuit 
sau omorât pentru că este evreu, este gata să moară pentru 
țara sa. 

În ziarul său „Die Welt” el conturează două arhetipuri: 
cel al evreului negativ „Mauschel” și cel al evreului pozitiv 
„Vambery”. Pe evreul negativ, Mauschel, îl descrie ca pe un 
neisprăvit, fără ținută, cu șira spinării îndoită, trăind din afa-
ceri murdare. Un om gălăgios, care înjură, acuză și denunță, 
oferind materialul necesar pentru defăimarea evreilor. Este 
antisionist pentru că fiind dușman al evreilor îi place ca și 
antisioniștilor să-i bârfească. Este un evreu care s-a despăr-
țit de națiunea din care face parte, compromițând-o. Este 
blestemul evreimii.

Ca evreu pozitiv, îl alege pe prie-
tenul său Armin Vambery, un evreu 
maghiar șchiop, care nu știe dacă 
este turc sau englez. 

Armin își începe viața ca un cântăreț de cafenea, deși 
vorbește 12 limbi fluent, este adeptul a 5 religii, pentru două 
dintre ele funcționând chiar ca preot. Prieten cu Primul Mi-
nistru al Angliei, Disraeli, devine intimul coroanei engleze. 
În această calitate este invitat în Turcia unde devine profe-
sorul surorii sultanului. După jumătate de an, este intimul 
sultanului, mănâncă cu el la masă, servindu-se cu degetele 
din farfurie, și se teme de a nu fi otrăvit. 

Theodor Herzel are două întrevederi cu sultanul Abdul 
Hamid II. Conceptul sionist al lui Herzel îi permite să se 
prezinte cu „demnitatea” necesară pentru a se simți egal cu 
elita personalităților Europei și Asiei cu care se întâlnește. În 
calitate de „om al faptei”, îi întâlnește pe premierii Gladsto-
ne, D’Israeli și Chamberlain, Marele Duce Prințul de Savoia, 
Marele Duce Cancelarul Bulow, St. Anthony of Wales, Împă-
ratul Wilhelm II, de două ori pe sultanul Abdul Hamid II și 
pe Papa Leon X. Nu reacționează la declarațiile umilitor de 
antisemite ale cancelarului German Hohenhole: „Dumneata 
crezi că evreii vor renunța să joace la bursă pentru a lucra 
pământul în Palestina?” 

Concepția de „sionism” care a stat la baza metamorfozei 
personalității herzeliene, a devenit esența emigrării în 
patria israeliană. Ea a devenit motorul cerebral care 
a creat emigrarea. Procesul de transformare a perso-
nalității a fost motorul care l-a determinat pe evreul 
rătăcitor aflat în cele 197 de țări ale planetei, să emi-
greze în patria sa. Fără această decizie luată de creierul 
evreului, procesul de emigrare în Israel n-ar fi existat. 
Fiecare dintre milioanele de evrei care au emigrat în 
Israel au trăit această „metamorfoza herzeliană”, a 
demnității de a fi evreu. 

Această demnitate pe care Herzel a dat-o evreu-
lui rătăcitor, explică purtarea pe umeri a lui de către 
enoriașii sinagogei din Constantinopol, în drumul 
său spre țarul Rusiei. 

De aceea, pe străzile Vienei în ziua de 7 iulie 
1904, cortegiul mortuar al lui Herzel a scandat: 
SĂ MI SE USUCE DREAPTA DE TE VOI UITA, 
IERUSALIME!

45 de ani în Austria45 de ani în Austria

Pentru veşnicie în IsraelPentru veşnicie în Israel
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Paşi către pace

Imamul Marii 
Mosche i  d in 
Mecca, Abdul 

Rahman al-Sudais, 
a stârnit controverse 
după ce predica sa de 
vineri a folosit tema 
interacțiunii profe-
tului Muhammad cu 
evreii. Sudais a vorbit despre primele zile ale profetului în Mecca 
și despre relațiile pe care le-a avut cu alte religii și, în special, cu 
evreii.

Imamul a cerut musulmanilor să practice toleranța religioasă, 
în special față de evrei, mesaj care a fost interpretat în mass-media 
arabă ca o susținere religioasă pentru Arabia Saudită și alte țări 
musulmane de a stabili relații oficiale cu Israelul.

„Profetul își ipotecase scutul unui evreu când a murit, împăr-
țise recolta din țara evreilor din Khaybar între doi. Excelența pe 
care a arătat-o vecinului său evreu, i-a condus pe acesta din urmă 
la Islam”, a spus Imamul.

„Trebuie să curățăm și să purificăm Islamul de îndoielile și 
superstițiile care s-au lipit de el”, a spus Sudais, chemând intole-
ranța pentru alte religii susținute de școlile radicale ale Islamului.

Aprobare tacită

„Bahrainul va autoriza toate zborurile cu plecare 
din sau cu destinația Emiratele Arabe Unite prin 
spațiul său aerian”, a raportat agenția oficială 

Bahrain News Agency.
A n u n -

țul intervine 
după acordul 
de normaliza-
re a relațiilor 
dintre EAU 
și Israel, făcut 
cunoscut luna 
t re cu tă  de 
președintele 

american, Donald Trump.
Bahrainul a fost prima țară din Golf care a salutat 

acest acord. Contactele dintre această mică țară și 
Statul Israel datează din anii 1990.

Deși Bahrainul nu are relații diplomatice cu Is-
raelul, cele două țări împărtășesc aceeași ostilitate 
față de Iran. Manama acuză Teheranul că învrăjbeș-
te comunitatea șiită din Bahrain împotriva dinastiei 
sunnite aflate la putere.

Bahrainul a anunțat săptămâna trecută că 
va autoriza Emiratele Arabe Unite (EAU) 
să survoleze teritoriul său la sosirea sau 

plecarea spre Israel

O predică a unuia dintre cei mai importanți 
lideri religioși din Arabia Saudită pare să solicite 
normalizarea legăturilor cu Israelul, a informat 

sâmbătă ziarul „Al Araby”

Şeicul Abdul Şeicul Abdul 
Rahman Rahman 

Al Sudais, Al Sudais, 
imamul imamul 

Marii Marii 
Moschei Moschei 

din Mecca din Mecca 
din Arabia din Arabia 

SaudităSaudită

Petru CLEJ

Incitare la uciderea evreilor

Protestatari au participat la un 
miting organizat împotriva unui 
plan al lui Rasmus Paludan, lide-

rul partidului Stram Kurs (Linia Dură) 
anti-imigrație din Danemarca, de a arde 
o copie a Coranului în orașul Malmo. 
Manifestanții au scandat „Khaybar 
Khaybar oh, evrei, armata lui Mohamed 
va reveni.” Scandările fac referire la un 
masacru al evreilor din orașul Khaybar, 
în nord-vestul Arabiei, în 628 en.

În timpul protestelor, mai multe 
mașini au fost incendiate și cel puțin 

10 persoane au fost arestate. 
Autoritățile din Suedia l-au împiedicat 
pe Paludan să călătorească la Malmo. 
„Luăm acest incident extrem de în seri-
os și solicităm poliției și altor autorități 
responsabile să-i judece pe acei indivizi 
care prin acest act au comis incitare la 
ură împotriva grupurilor etnice”, a scris 
Consiliul Comunităților Evreiești din 
Suedia într-o declarație.

„Privim cu dezgust arderea Coranu-
lui și a altor sfinte scripturi”, se mai spu-
ne în declarație.

Organizația Malmo, care promovează 
interesele musulmanilor, a trimis o scri-
soare în această săptămână lui Ann Katina, 
liderul comunității evreiești din Malmo, 
mulțumind evreilor că s-au opus planului 
lui Paludan și a scris că „condamnă cuvin-
tele anti-semite de ură pe care unii le-au 
scandat în timpul manifestației. ”

Paludan a fost condamnat de o in-
stanță din Danemarca în iunie 2020 la 
o lună închisoare pentru incitare la ură 
de rasă.

Demonstrații ale musulmanilor din orașul suedez Malmo împotriva 
unui parlamentar de extremă dreaptă au devenit violente și au 

inclus scandări în limba arabă despre uciderea evreilor
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Serbia mută ambasada

Președintele sârb Aleksandar Vucic 
și premierul kosovar Avdullah 
Hoti reiau luni la Bruxelles dia-

logul pentru o normalizare a relațiilor 
între Belgrad și Priștina, la câteva zile 
după ce au semnat la Washington un 
acord economic.

La finalul unei reuniuni la Casa Albă 
în prezența lui Donald Trump, cei doi 
lideri s-au angajat vineri în privința unei 
„normalizări economice”, iar Serbia și-a 
anunțat decizia de a-și muta ambasada 
din Israel la Ierusalim până în luna iulie 
a anului viitor.

Kosovo a acceptat la rândul său să 
instituie relații diplomatice cu Israelul.

UE este atașată de soluția așa-numită 

a două state, fiecare cu capitala la 
Ierusalim, propria sa misiune di-
plomatică aflându-se la Tel Aviv. 
Bruxellesul se așteaptă ca statele 
candidate la aderare precum Serbia 
să se alinieze la pozițiile sale în materie 
de politică externă.

„În acest context, orice demers di-
plomatic care repune în discuție poziția 
comună a UE privind Ierusalimul, este o 
sursă de gravă preocupare și de regret”, a 
declarat Peter Stano, purtător de cuvânt 
al șefului diplomați-
ei europene Josep 
Borrell.

Kosovo este recu-
noscut drept stat in-

dependent de către majoritatea statelor 
occidentale, dar cinci dintre cele 27 de 
membre UE (Spania, România, Grecia, 
Cipru și Slovacia) refuză acest lucru, la 
fel ca și Rusia și China, ceea ce a închis 
porțile ONU pentru acest teritoriu de 2 
milioane de locuitori.

Ameninţări online 

După ce familia Netanyahu s-a plâns luna trecută 
că un utilizator Twitter a amenințat-o cu vio-
lul pe doamna Netanyahu, Iris Boker a enume-

rat amenințările primite de ea în trecut. „Cât tam-tam 
din cauza unei singure amenințări cu violul,” a scris ea. 
„După viol există opțiunea aranjării feței urâte de divor-
țată îmbuf nată (insultele nu se opresc aici…) Cine te-ar 
atinge măcar, curvă?’”

După interogatoriu, Boker a declarat pentru Haaretz, 
„E de neimaginat că am fost chemată la interogatoriu pen-
tru asemenea prostii,” adăugând „am vrut doar să spun că 
în sfârșit, Benjamin Netanyahu și-a amintit să vorbească 
despre amenințările cu violul, după toate cele suferite de 
noi, femeile de stânga, pe net, din partea susținătorilor 
săi. Dar când e vorba de nevasta lui, deodată e îngrozit.”

Sara Netanyahu a susținut că a avut parte de „violență 
sexuală” din partea demonstranților ce protestează împo-
triva premierului. Într-un interviu rar acordat luna trecută 
Canalului 12 TV, ea a declarat: „sunt o femeie agresată, 
iar copiii mei sunt agresați,” referindu-se la din ce în ce 
mai amplele mișcări de protest care cer demisia soțului ei, 
cel mai longeviv lider din Israel, în prezent judecat pentru 
mită, fraudă și abuz de încredere.

O femeie a declarat că a fost interogată duminică 
timp de 4 ore de unitatea anti-corupție Lahav 

433 a poliției din cauza unui mesaj postat despre 
premierul Benjamin Netanyahu și soția sa Sara, în 
care a făcut referire și la propria ei experiență de 

hărțuire sexuală pe rețelele de socializare

Uniunea Europeană și-a exprimat luni „grava preocupare” 
și „regretul” față de angajamentul Belgradului de a-și muta 

ambasada în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, punând în umbră 
reluarea discuțiilor Serbia-Kosovo la Bruxelles

Premieră în Emirate

Demersul este rezultatul acordului istoric de norma-
lizare dintre Israel și Emiratele Arabe Unite.

Într-un mesaj de Facebook în limba arabă, ofici-
alitățile israeliene comentează: „Un pas mic, dar cu implica-
ții mari după acordul istoric de pace dintre EAU și Israel, cu 

puțin timp înaintea primi-
rii turiștilor și oamenilor 
de afaceri din Israel”.

Restaurantul „Bucătă-
ria lui Elli” este condus de 
o familie de evrei care s-a 
mutat în oraș în 2013 și 
și-a dat seama că există o 
lacună în ceea ce privește 
mâncarea cașer din zonă.

Elli are două bucătării 
separate, una cu produse 
lactate și cealaltă cu carne, 
pentru a îndeplini proto-
coalele stricte cașer.

În Dubai s-a inaugurat primul restaurant cașer 
oficial. „Bucătăria lui Elli” a devenit primul 

restaurant din oraș care a primit o certificare  
de la autoritățile rabinice

Reuven Reuven 
RivlinRivlin

Aleksandar Aleksandar 
VucicVucic
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Religioşii contra lui Bibi

Scrisoarea, scrisă de primarul Bei-
tar Illit, Meir Rubenstein, prima-
rul Eladului, Israel Frush și liderul 

Consiliului regional Emmanuel, Eliyahu 
Gafni, declară: „Cu toții ne-am confrun-
tat cu bătălii dificile, acasă și afară, pen-
tru a lua diferite măsuri pentru a elimi-
na infectarea cu COVID-19 din orașele 
noastre. Dar, ca responsabil al acestei 

crize, nu v-ați deranjat nicioda-
tă să ne ascultați, să ne înțele-
geți suferința sau să încercați să 
promovați inițiative reale pentru 
a aplana curba infectărilor”, se 
arată în scrisoare.

Liderii l-au acuzat pe Netanyahu că 
a impus o pedeapsă selectivă publicului 
haredi și l-au avertizat că această atitudi-

ne „va avea consecințe”.
Președintele comisiei de 

sănătate din Bnei Brak a de-
clarat la rândul său, dumini-

că seara, că relațiile dintre comunitatea 
Haredi și premierul Benjamin Netanya-
hu ar putea fi imposibil de remediat. El 
a spus: „E o zi care va fi consemnată în 
cărțile de istorie. Nu m-ar mira dacă ziua 
de azi ar fi pomenită drept ziua în care 
Netanyahu și populația ultra-ortodoxă 
au divorțat.”

Un grup de lideri haredi (ultraortodocși) i-au trimis duminică 
primului ministru israelian Benjamin Netanyahu o scrisoare 

aspră, avertizându-l că nu-l vor ierta pentru că a numit 
comunitatea haredi drept „răspânditori de boli”

Nu a fost de acord cu 
vânzarea de avioane

Într-un comunicat, cabi-
netul a precizat că „re-

petarea unei acuzații false 
la adresa premierului nu 
o adeverește.” „În niciun 
punct al tratativelor cu 
Statele Unite care au dus 
la succesul istoric cu Emi-
ratele Arabe Unite din 13 
august, premierul nu și-a 
dat acordul pentru vânzarea de arme avansate către Emirate.”

Joia trecută, ziarul New York Times a scris că „oficialii fami-
liarizați cu negocierile” au spus că Netanyahu a fost de acord în 
particular cu planul administrației Trump de vânzare a unor arme 
avansate către Emiratele Arabe unite.

Potrivit aceleiași știri, Netanyahu a ales să nu împiedice acordul 
în cadrul unui demers mai amplu de asigurare a unui succes diplo-
matic prin normalizarea relațiilor dintre Israel și Emirate.

În trecut, Netanyahu a declarat că vânzarea de arme nu face 
parte din acordul Israelului cu Emiratele Arabe Unite, subliniind 
nevoia Israelului de a-și menține „avantajul calitativ” față de alte 
țări din Orientul Mijlociu.

Cabinetul Premierului a răspuns vineri acuzațiilor potrivit 
cărora primul ministru Netanyahu și-a dat acordul pentru 

vânzarea de avioane de luptă F-35 de către americani 
către Emiratele Arabe Unite (EAU)

Consulat în Israel

Oficiali i 
israeli-
eni au 

făcut o vizită 
istorică în EAU 
lunea trecută, 
finalizând deta-
liile acordului de 
pace iar unele surse din statul din Golf susțin acum 
că unul din punctele principale pe care Ierusalimul 
și Abu Dhabi doresc să le promoveze, e deschiderea 
misiunilor sale diplomatice. 

Potrivit relatărilor, statul din Golf nu e decis să 
lanseze doar ambasada din Tel Aviv, ci analizează 
și posibilitatea deschiderii unui consulat în orașul 
Nazareth sau dacă nu, în Haifa. Potrivit unui ofi-
cial rămas anonim, în cadrul acordului iminent 
dintre Israel și EAU, israelienii vor putea depune 
cereri de vize la ambasada din Emirate care e pro-
gramată să se deschidă în 3-5 luni.

Ministerul Transporturilor a spus că nu s-a 
făcut o cerere oficială din partea operatorilor din 
EAU pentru zboruri directe spre Tel Aviv și că se 
estimează că aceasta va fi făcută doar după semna-
rea oficială a acordului de pace.

Zborurile din Israel spre EAU vor începe se pare 
la o lună după depunerea unei cereri oficiale de 
către operatorii din EAU.

Un înalt oficial al Emiratelor Arabe Unite 
a declarat luni, în urma acordului de 

normalizare că statul din Golf se gândește 
să deschidă o ambasadă și un consulat în 

nordul Israelului
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Averea deţinătorului 
platformei Zoom

Serviciul de video-
conferințe a făcut 
mai mulți bani în 

ultimele trei luni decât în 
tot anul 2019 de vreme 
ce numărul oamenilor 
care lucrează de acasă, 
a crescut masiv datori-
tă crizei provocate de 
COVID-19. Acțiunile 
platformei au crescut de 
aproape patru ori anul 
acesta, reușind să bată estimările deja optimiste ale analiștilor.

Datorită ultimelor rezultate, Zoom și-a actualizat ținta de 
venituri pentru anul fiscal 2021 de la 1,78-1,8 miliarde de 
dolari la 2,37-2,39 miliarde de dolari.

Averea lui Eric Yuan, președintele platformei de 
videoconferințe Zoom, a crescut cu 5 miliarde de 
dolari într-o singură zi după ce compania pe care 
o conduce, a raportat creșteri record în al doilea 

trimestru

Învăţături papale

„Atunci când vedem la un fra-
te sau la o soră o greșeală, un 
defect, primul lucru pe care 

îl facem este să mergem să le spu-
nem și altora despre acel lucru. 
Și bârfim”, a explicat suveranul 
pontif. El le-a cerut credincioșilor 
să urmeze învățăturile Bisericii 
în domeniul „îndreptării fraterne” și să îi corecteze într-o 
manieră discretă pe cei din jur, atunci când aceștia greșesc 
sau comit fapte rele. Papa Francisc este de părere că bârfele 
afectează toate religiile, comparând acest obicei cu diavolul, 
„mincinosul care vrea să dezbine Biserica”. Îndemnurile au 
fost transmise de Papa Francisc duminică, în timpul rugă-
ciunii sale săptămânale „Angelus”, pe care a rostit-o de la 
fereastra Palatului Apostolic din Piața San Pietro din Vatican.

Papa Francisc îi îndeamnă pe credincioși să evite 
bârfele, considerând că acestea sunt „o ciumă mai 

îngrozitoare decât COVID-19”. Suveranul pontif 
îndeamnă ca defectele sau faptele rele ale celor din 

jur să fie îndreptate într-o manieră discretă

Încasări record

Astfel de cifre sunt 
destul de obișnui-
te pentru cineastul 

Christopher Nolan care, con-
siderat un maestru al super-
producțiilor, a regizat filme 
precum „Inception” și „The 
Dark Knight”, ce au obți-

nut încasări impresionante. 
Totuși, ținând cont de con-
textul dificil în care se află 
Hollywoodul în această peri-
oadă din cauza pandemiei de 
COVID-19, aceste rezultate 
financiare robuste pot fi con-
siderate un semnal care atestă 
faptul că industria cinemato-
grafică începe să revină la via-
ță după ce s-a confruntat cu o 
criză existențială.

În „Tenet”, rolurile princi-
pale sunt interpretate de John 
David Washington, Robert 
Pattinson, Kenneth Branagh 
și Elizabeth Debecki.

Filmul „Tenet’’, regizat de Christopher Nolan, 
a depășit sâmbătă pragul încasărilor de 100 de 
milioane de dolari în box-office-ul internațional, 
după ce a vândut pe parcursul acestui weekend 

bilete în valoare de peste 20 de milioane de dolari 
în cinematografele din China

Tot mai multe acuzaţii 
la adresa lui Trump

Acum se străduiește din răsputeri, fără succes totuși, 
să dezmintă un articol publicat de revista „The 
Atlantic”. Potrivit reportajului, liderul de la Casa 

Albă îi consideră „ratați” pe militarii căzuți pe front. Chiar 
dacă președintele american a negat cu înverșunare acuza-
țiile, tot mai mulți foști colaboratori confirmă povestea.

Donald Trump: „Este 
o știre falsă și e o ruși-
ne că au publicat-o”. 
Președintele american a 
negat în mod repetat că 
ar fi spus despre soldații 
americani căzuți pe câm-
pul de luptă în Europa că 
ar fi „niște fraieri și niște 
ratați”.

Aflat în campanie electorală, Donald Trump trebuie 
să achite oalele sparte în zilele în care vorbea prea 

slobod, fără să se gândească la „nota de plată”

Eric YuanEric Yuan

Donald TrumpDonald Trump



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 1313Joi ,  10 septembrie  2020Joi ,  10 septembrie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA EXTERNĂ

„Incident major”

La rândul său, ministrul de externe, Dominic Raab, 
a declarat că oamenii trebuie să fie foarte vigilenți 
în zona în care s-au raportat atacurile cu cuțitul. 

Motivele din spatele evenimentelor sunt încă necunoscu-
te, iar poliția este așteptată să facă publice duminică mai 
multe detalii despre evenimentele care au avut loc în mie-
zul nopții. Conform presei britanice, atacurile au avut loc 
într-o parte a orașului care noaptea este ocupată de multe 
persoane în baruri și cluburi. Scandalul pare a fi început 
într-o două grupuri mari de persoane și a degenerat până 
la folosirea de cuțite. Martorii spun că totul a început de 
o bătaie cu pumnii.

„Putem confirma că în jurul orei locale 00:30, astăzi, 
am fost anunțați despre atacuri cu cuțitul în centrul ora-

șului Birmingham. Alte 
atacuri cu cuțitul au 
fost raportate în zonă la 
scurt timp. Știm că mai 
multe persoane au fost 
rănite, dar deocamdată 
nu suntem în poziția de 
a ști câte și cât de grav”, 
a anunțat poliția.

Poliția din Birmingham a declarat stare de 
incident major, după ce mai multe persoane au 

fost înjunghiate duminică în centrul orașului

Tragedie în Germania

Este vor-
ba des-
pre trei 

fete de 1, 2 
și 3 ani și doi 
băieți de 6 și 8 
ani. Ancheta-
torii știu până 
în prezent că bunica celor 
mici a contactat poliția îna-
inte de ora locală 14:00 și au 
reușit să-l contacteze pe tatăl 
copiilor. „Cauza morții ur-
mează să fie determinată prin 

investigații 
și autopsie”, 
a  dec lara t 
pur t ă to r u l 
de cuvânt al 
poliției, Ste-
fan Weiand. 
Acesta a pre-

cizat că, potrivit unor ra-
poarte, moartea copiilor ar 
fi survenit în urma ingerării 
unor medicamente, polițiș-
tii luând în calcul și această 
ipoteză.

Anchetatorii germani investighează moartea a 
cinci copii găsiți fără suflare într-un apartament 
din Solingen. Mama copiilor se află în spital după 

ce a încercat să se sinucidă

Taifunul Haishen

Agenția meteo japoneză a declarat că nu va lansa cea 
mai serioasă avertizare de taifun, dar a adăugat că 
locuitorii ar trebui fie extrem de precauți, pentru 

că vor veni ploi record și valuri înalte de-a lungul coas-
tei. Yoshihisa Nakamoto, directorul diviziei de prognoză a 
agenției, a declarat 
reporterilor că va-
lurile pot provoca 
inundații în zonele 
joase.

Din cauza fur-
tunii, sute de mii 
de oameni au fost 
sfătuiți să se mute 
în adăposturi de-
semnate în școli și 
centre comunitare. 
Printre aceștia se numără toți cei 36.600 de locuitori ai ora-
șului Goto, din Nagasaki, unde taifunul ar putea să lovească 
direct. Dar presa locală raportează că unele persoane au ales 
să rămână în hotelurile locale pentru a reduce riscul răspân-
dirii coronavirusului în adăposturile publice aglomerate.

Haishen a dus la închiderea fabricilor, școlilor și 
afacerilor din vestul Japoniei. De asemenea, sute 

de zboruri și trenuri au fost anulate

Veşti proaste din Beirut

Luni seara, o echipa de 
salvatori chilieni a de-
tectat bătăi de inimă 

sub dărâmăturile unei clădiri, 
datorită unui câine și unor 
scannere termice. După trei 
zile în care s-a dat la o parte o 
cantitate mare de dărâmături, 
Francesco Lermanda, unul 
dintre salvatori, a declarat că 

nu a mai fost detectat niciun semn de viață. „Din nefericire, 
astăzi putem spune că nu avem niciun semn de viață în clă-
dire”, a afirmat el. 

Echipele de salvatori care se află în Liban au 
anunțat că nu au găsit „niciun semn de viață” 

în ruinele unui imobil dintr-un cartier din 
Beirut distrus de explozie, unde în urmă cu 

câteva zile erau speranțe că s-ar putea găsi un 
supraviețuitor
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Concurenţă acerbă

În prezent, El Al se confruntă cu mult mai puternicii rivali 
din Emiratele Arabe Unite din cauza pozițiilor strategice 

ale acestora ce fac legătura între Israel și cea mai mare parte 
a Asiei prin rute mai scurte și mult mai directe și a reputației 
excelente a celor două linii aeriene.

Liniile aeriene Emirates și Etihad Airways sunt deținute 
de statul arab și clasate în topul mondial. Veștile nu sunt 
bune pentru El Al, dar sunt excelente pentru călătorii isra-
elieni care vor putea circula cu cei doi operatori prin EAU 
spre toate destinațiile din Asia.

Miercurea trecută, Arabia Saudită a anunțat că va per-
mite curselor aeriene din „toate țările” să-i traverseze spa-
țiul aerian la efectuarea curselor spre sau dinspre Emiratele 
Arabe Unite.

Liderii israelieni au dat de înțeles că se pot efectua și cur-
se israeliene spre și dinspre Orienul Îndepărtat prin Arabia 
Saudită și EAU, care vor reduce drastic durata deplasărilor.

Din cauza acordului „Ceruri Deschise” cu Uniunea 
Europeană, operatorul aerian El Al a pierdut 
în fața liniilor aeriene europene dar și a unor 

transportatori ca Turkish Airlines

Tratativele bancherilor

O delegație condusă de Bank Hapoalim se află deja 
de marți la Abu Dhabi, unde se întâlnește cu ofi-
ciali guvernamentali și comerciali, precum și cu 

șefii celor mai mari bănci din EAU.
Dov Kotler, directorul băncii Hapoalim, a numit această 

deplasare „o oportunitate unică de a stabili relații economi-
ce și cooperare între țările noastre și sistemele lor financia-
re, ceea ce va produce creșterea economică pentru ambele 
părți”.

Directorul 
Bank Leumi 
va conduce o 
a doua dele-
gație în EAU 
pe 14 sep-
tembrie. Re-
prezentanții 
Leumi au declarat că speră să se bazeze pe acordul diplo-
matic de cooperare în domeniul finanțelor, tehnologiei, 
sănătății, turismului, agriculturii și industriei.

„Abu Dhabi First Bank”, cel mai mare creditor din 
Emiratele Arabe Unite, a declarat săptămâna trecută că va 
demara discuții cu Hapoalim și Leumi.

Președinții celor mai mari două bănci din Israel 
călătoresc luna aceasta în Emiratele Arabe Unite 

(EAU), în demersul actual de normalizare a 
relațiilor economice dintre cele cele două țări

Inegalitatea între sexe

Conform noilor date, publicate duminică de „Comuni-
tatea femeilor israeliene”, femeile din țara noastră încă 
câștigă mult mai puțin decât bărbații. Dar cu cât mai 

puțin? Femeile câștigă, în medie, cu 31,6% mai puțin decât 
bărbații. În comparație cu alte țări OCDE, Israel este pe locul 
al treilea de jos când vine vorba de remunerare egală. Numai 
în Japonia și în Coreea de Sud, lucrurile sunt mai negative.

În ciuda faptului că numărul femeilor care au intrat în forța 
de muncă israeliană în ultimii ani, a crescut, ajungând la 47% 
din numărul total de lucrători, pentru fiecare șekel câștigat de 
un bărbat, o femeie va câștiga doar două treimi.

Buget - record

Cifrele au fost măsurate în perioada septembrie 2019 
- august 2020, adică o bună parte din perioada de izo-
lare impusă de coronavirus și cheltuielile ulterioare ale 

guvernului care au însoțit gestionarea crizei. Cauza centrală a 
creșterii majore a fost pandemia de coronavirus care a început 
să afecteze Israelul din luna februarie.

În luna august, guvernul a cheltuit 17,3 miliarde șekeli, 
adică tripul sumei cheltuite în aceeași perioadă a anului tre-
cut. În mod similar, încasările guvernului au scăzut în aceeași 
perioadă, ajungând în total la 205,5 miliarde șekeli, o scădere 
de 10,3%. Costurile totale ale guvernului s-au ridicat la 292,9 
miliarde șekeli, dintre care 35,5 miliarde au fost alocate diver-
selor cheltuieli legate de coronavirus, reprezentând o creștere 
de 13,4%. 

6 septembrie este ziua anuală a inegalității de 
plată în Israel

Bugetul anual al Israelului a atins un nou record 
de 110,5 miliarde șekeli, reprezentând 8,2% din 

PIB-UL țării, potrivit unui raport al Ministerului de 
Finanțe făcut public duminică
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Satelit de cercetare 
medicală 

Lansarea a fost rodul 
unui demers comun 
al agențiilor spațiale 

israeliană și italiană. Mini-sa-
telitul a fost dezvoltat de 
compania israeliano-elvețiană 
SpacePharma. 

SpacePharma e singura 
companie din lume cu excep-
ția NASA care administrează 
un laborator de cercetare în 
spațiu.

Satelitul va funcționa ca un 
mini-laborator ce efectuează 
experimente în condiții de 
micro-gravitate în timp ce tes-
te identice vor fi efectuate de 
cercetătorii din Israel și Italia.

„Asemenea experimen-
te sunt de obicei realizate de 
astronauți,” a explicat Blas-
berger, subliniind că mini-sa-
telitul va putea funcționa 
autonom, cercetătorii con-

trolând testele de pe 
Pământ. 

Se estimează că 
experimente în do-
meniile medicinei, 
biologiei și chimiei 
derulate în spațiu 
vor furniza informa-
ții noi pentru preve-
nirea bolilor. 

Israelul şi Italia au lansat, în parteneriat, 
săptămâna trecută, micul satelit DIDO-3 cu o 
rachetă Vega de la baza Kourou din Guyana 

Franceză

Testare Corona robotizată

Compania Yaskawa Europe Tech-
nology (YET) care e filiala israe-
liană a colosului japonez încă din 

ianuarie 2015, și-a propus să furnizeze 
laboratoarelor din Israel brațul robotizat 
ce poate efectua circa 2.800 teste pe zi. 

Brațul care a fost instalat deja în la-
boratorul principal Tzahal de testare 
Covid-19 e destinat înlocuirii testelor 
umane, fiind mult mai rapid și preve-
nind erorile umane. Lucrul cu robotul 
nu necesită experiență și poate reduce 
efortul depus de personalul laboratoa-

relor din lumea întreagă.
„Noii roboți de testare corona 

răspund nevoilor din Israel și orice 
altă țară din lume de grăbire a vitezei 
de testare și de creștere semnificativă 
a acestora,” a spus Arik Dan, Președin-
te și director al firmei Yaskawa Europe 
Technology.

Înființată în 1915, Yaskawa oferă so-
luții pentru robotica industrială, contro-
lul mișcării, invertoare și soluții pentru 
semiconductori. 

„Sistemul robotizat YET accelerează 

semnificativ rata de testare, ceea ce ar 
putea deveni un punct de cotitură în 
gestionarea controlului pandemiei, dat 
fiind că, în contextul creșterii numărului 
de eșantioane testate, se iau mult mai 
ușor decizii la nivel național și, în cele 
din urmă, lanțul de infectare poate fi 
oprit,” a adăugat Dan.

Centrul de Cercetare și Dezvoltare Yaskawa Electric din Israel a 
finalizat dezvoltarea unui sistem robotizat de testare Covid-19

Abundenţă de apă 

În știrea respec-
tivă s-a mențio-

nat că factorul ce a 
contribuit la crește-
rea abruptă, a fost 
vremea extrem de 
ploioasă din ulti-
mii doi ani care a 
dus la revitalizarea ecosistemului lacului de apă dulce.

Nu s-a mai înregistrat o asemenea creștere a nive-
lului apei din anul 2003. De la sfârșitul iernii, nivelul 
apei din Kinneret a scăzut cu 64 centimetri, cu mult 
peste media anilor trecuți măsurată în aceeași perioadă 
a anului.

Între timp, israelienii au vizitat în număr mare 
Kinneretul pe toată durata verii din cauza menținerii 
restricțiilor de deplasare impuse din cauza pandemiei 
de coronavirus.

În luna mai, „Uniunea Urbană Kinneret” a anun-
țat că cele 15 plaje au fost pline la refuz, aproximativ 
35.000 persoane ocupând regiunea.

În mod similar, la începutul lunii august, plajele 
Shikmim, Lavnun și Kinar au fost închise pentru îno-
tători din cauza supra-aglomerării și pentru a preveni 
răspândirea coronavirusului.

Kinneretul a atins nivelul record din 
ultimii 27 ani, potrivit unui buletin de 

ştiri difuzat duminică
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Noi reglementări pentru pensie
1. Pensie lunară pentru originarii din România - asigurată 

de Serviciile de Securitatea Socială germane:
ImigranțiidinRomâniacares-aunăscutpânăîn1936șiîntimpul

războiului,îndouăzecideorașeșisatedinRomâniacare,în2019,
aufostrecunoscutecaghetourideschise,sunteligibiliînanumite
condiții săprimeascăopensie lunarăde lasecuritateasocială
germană,pelângăindemnizațiadinparteaIsraeluluisauceadin
fondulArticolului2.

Celedouăzecideorașeșisaterecunoscuterecentcaghetouri
deschisesunt:Iași,Botoșani,TârguMureș,Galați,Focșani,Tecuci,
Roman,PiatraNeamț,Bârlad,Vaslui,AlbaJulia,Constanța,Târgu
Neamț,Hârlău,Buzău,RâmnicuSărat,Stefănești,Craiova,Pașcani,
Bacău.

Drepturilemoștenitorilorcelorcareautrăitînghetouri(inclusiv
toateghetourilemenționateînparagrafulanterior):

Vaduviisauvăduvelecelorcareautrăitînghetouriaudreptulla
opensielunarăpeviață.Înplus,moștenitoriicarenusuntvăduvii
acestorsupraviețuitoricicopiilor,sauoricealtmoștenitorlegal
potrivitunuitestament,potprimioplatăretroactivăpentruperioada
cuprinsăîntre07/01/97pânăladatadecesuluisupraviețuitorului.În
următoarelecondiții(văduviitrebuiesărespectedoarcondițiile1și3,
iarceilalțimoștenitori-copiisaumoștenitoriconformtestamentului,
trebuiesăîndeplineascătoateceletreicondiții:

1.Supraviețuitoruldecedats-anăscutînaintede1936șialucrat
înghetoușinuasolicitatniciodatăopensiedelasecuritateasocială
germană.

2.Supraviețuitoruladecedatdupă27iunie2002.
3.SupraviețuitorulaînaintatcererelaBituahLeumidinIsrael

pentruaprimipensiepentrulimitădevârstădupă1975.
2. Pensie lunară din Israel pentru cei care nu primesc încă 

o pensie lunară sau trimestrială - conform noii liste de 20 de 
oraşe:

PelângănouldreptdinGermania,supraviețuitoriiHolocaustului
carelocuiescînIsraelșisuntoriginaridinorașeledepenoualistăși
carenuprimescîncăoindemnizațielunarădinGermaniasauIsrael
saudinfondulArticolului2,audreptullaoindemnizațielunarădin
parteaIsraelului,cucondițiasăfifostînviațăîntimpulrăzboiului
înRomânia,cacopiisaucaembrioni(născuțipânăîniunie1945).

3. Pensie lunară din Israel pentru cei care încă nu primesc 
o pensie lunară sau trimestrială - dacă petentul este din altă 
localitate, în afara celor 20 recunoscute:

SupraviețuitoriiHolocaustuluicarelocuiescînIsrael,originaridin
altelocalitățicarenufigureazăînnoualistășicareîncănuprimesco
indemnizațielunarădinparteaIsraeluluisauGermaniei,sunteligibili
pentruoindemnizațielunarădinparteaIsraelului,cucondițiasăfi
fostînviațăîntimpulrăzboiuluidinRomânia,atâtcacopii,câtșica
embrioni(născuțipânăîn1945).Esteimportantsăînțelegem-acest
dreptesterelevantnumaipentruceicareînprezentprimescdoaro
subvențieanualăsaunuauprimitîncănimic.

Acesteinformațiisuntpuseladispozițiadvs.deAmiBar,fiulunor
supraviețuitoriaiHolocaustuluidinRomânia,carevăpoateajutacu
consiliereșiîndrumare.Vorbescdoarebraicășiengleză,dinpăcate,
așacădacănuvorbițibineacestelimbi,vărugămsăsolicitațiajutor
delacunoscuți.

Existădouămodalitățideamăcontacta:
Telefon:055-6665123,
email:shoa.rights@gmail.com
Vărogsăavețirăbdare,existămultecererișiamnevoiedetimp

pentruareveni. Curespect,AmiBar 

Rav. Iosef WASSERMAN

În prag de An Nou

Viața noastră se desfășoară într-o viteză vertiginoasă, ca 
o călătorie nebunească pe șosea cu mașina. Deodată, 
apare în fața noastră un semn de circulație menit să 

ne facă atenți, și care ne spune: Oprește! Să ne oprim deci și 
să ne gândim. Cursa vieții, ca și pe șosele, se desfășoară cu o 
repeziciune nebunească. O zi alungă pe alta, un eveniment îl 
alungă pe altul. Nu apucăm să ne liniștim după un eveniment, 
că apare un alt eveniment nou, care ne tulbură viața.

Luna Elul este luna pocăinței și a milei. Acestă lună îi cere 
evreului să se oprească, să privească atent, cu luare aminte, să 
se gândească. Viața nu poate fi un joc. Cel puțin o dată pe an 
trebuie să examinăm cursul vieții, să facem un bilanț anual și 
să ne autolămurim, să ne răspundem nouă înșine dacă viața 
noastră se desfășoară în sensul dorit și dacă reușim să realizăm 
ceea ce ne-am propus.

Chiar prin faptul că luăm o pauză și controlăm bilanțul, 
înțelegem că viața este un lucru serios, destinat să ducă la 
realizarea anumitor scopuri. Un om de afaceri trebuie să ur-
mărească bilanțul raportului între câștig și pierdere, să cerce-
teze trecutul și să-și aranjeze afacerile în funcție de aceasta, 
dacă vrea să câștige și să-și atingă scopurile. Fără o analiză, 
fără a-și da lui însuși raportul, nu poate face acest lucru. La 
fel sunt și celelalte probleme ale lunii Elul. Ne întrebăm care 
sunt scopurile vieții noastre, pentru ce trăim și ce vrem să 
realizăm în viață.

Viața omului pe această lume are un anumit rost. În noi 
este un suflet dăruit de Divinitate și trebuie să-i dăm acestui 
suflet posibilitatea de a-și îndeplini misiunea.

În luna Elul, când evreul se trezește și vrea să-și corecteze 
faptele, el primește un ajutor special de Sus, de la Dumnezeu. 
Ca un părinte milos și bun, El întinde o mână de ajutor fiecă-
ruia dintre noi, chiar dacă a greșit în decursul anului. Fiindcă 
pe lume nu există nici un om drept, care să facă numai fapte 
bune și să nu păcătuiască. Cu ajutorul lui Dumnezeu, fiecare 
va putea să facă minuni și să se schimbe radical, de la un 
capăt la celălalt. Trebuie doar să ne îndreptăm spre El, spre 
Dumnezeu. Cu toții ne vom adresa Domnului Dumnezeu 
al milei. Cu toate că nu vom putea justifica în fața Lui toate 
faptele noastre, Îi vom cere iertare și un credit nou Creato-
rului Lumii. Anul viitor, care va veni pentru noi cu bine, va 
fi un an de cotitură în viața unită a poporului nostru, un an 
de întărire prin iubire, chiar fără un motiv special, între toate 
categoriile de oameni.

Să fim înscriși și pecetluiți în Cartea Vieții, atât noi cât și 
toate casele și familiile poporului lui Israel, cu o viață bună și 
pace în Ţara noastră Sfântă.

Doresc tuturor evreilor, Statului Israel, şi 
întregii omeniri, un An bun!
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Matei GRISARU

Universitatea de Partid 
„Ştefan Gheorghiu”

Nu, nu vă speriați, stimați cititori! 
Nu am fost membru de partid 
și, chiar dacă aș fi fost, tot nu aș 

fi avut motive să mă feresc. În definitiv, 
nu toți aceia care purtau în buzunarul de 
la piept carnetul roșu de partid, erau de-
nunțători, criminali sau gunoaie de altă 
natură ale timpurilor respective.

În situația în care mă aflam, la data 
când am făcut cunoștință directă cu Uni-
versitatea Ștefan Gheorghiu, nici nu aș 
fi putut să fiu sau să devin membru de 
partid, chiar dacă aș fi dorit acest lucru 
cu înfocare.

După ce am așteptat 16 ani aprobarea 
pentru plecarea în Israel, aceasta, în sfâr-
șit, a sosit. Dar nu mi-am dat demisia 
până ce nu am avut confirmarea scrisă 
și fermă, în măsura în care ceva putea fi 
ferm în relațiile dintre autorități și cetă-
țeni în timpurile respective.

La întreprinderea la care lucram, toa-
tă lumea, de la director la portar, știa nu 
numai că eu sunt pe picior de plecare, 
dar știa și unde urma să plec. Majoritatea 
mă felicitau iar cei care tăceau, gândeau 
ei ce gândeau. Dar niciunul nu a deschis 
gura să spună ceva despre plecarea mea, 
despre țara unde urma să plec sau despre 
poporul care, tratat cu bestialitate nu cu 
mulți ani în urmă, dorea să pună capăt 
unei pribegii de peste 2000 de ani.

Inginerul șef al întreprinderii, un tip 
amabil și pus pe glume mi-a spus că a 
primit o invitație pentru participarea 
unui inginer la o conferință cu carac-
ter tehnic care are loc în orașul Galați. 
Mi-a propus mie să fac această deplasa-
re, întrucât ceilalți ingineri erau foarte 
ocupați.

Nu am avut nici un motiv serios să 
refuz; presupuneam că, după 16 ani de 
așteptare, cele 6 zile cât va dura conferin-
ța nu vor afecta pregătirile de plecare în 
țara care, în pofida greutăților, deschidea 
porțile în fața tuturor evreilor din lume. 

În afară de aceasta, sincer să fiu, mi-a 

plăcut întotdeauna să călătoresc: Ga-
lațiul nu era bineînțeles nici Paris și 
nici alt oraș european, chiar de mai 
mică importanță. Era totuși princi-
palul port la Dunăre și unul din ora-
șele importante ale României pe care îl 
mai vizitasem cândva în copilărie, înso-
țindu-l pe tatăl meu care pleca acolo des 
în interes de afaceri.

Am căutat un tren care ajungea la 
destinație în cursul dimineții, mi-am 
cumpărat bilet de tren și iată-mă la Ga-
lați. Nu am avut nici un motiv să mă 
grăbesc. Am căutat în geantă și am scos 
la suprafață delegația pe care o aveam, 
reținând în memorie adresa unde avea 
loc conferința.

Nu a fost greu să găsesc adresa respec-
tivă dar mare mi-a fost mirarea, când am 
văzut firma de pe frontispiciul clădirii: 
„Universitatea de Partid Ștefan Gheor-
ghiu, filiala Galați”.

Clădirea impozantă mi-a sugerat 
ideea că la aceeași adresă se mai află o 
instituție oarecare, apropiată mai mult 
sau mai puțin de profilul meu profesio-
nal, de scopul delegației mele, dar nimic! 
Înainte de intra totuși în interior, am că-
utat și am găsit cu chiu și vai un telefon 
public, am găsit ca prin minune și fisele 
necesare convorbirii și l-am chemat la 
telefon pe inginerul șef pentru a-l infor-
ma unde am fost trimis, să-l întreb dacă 
nu este o eroare? El a început să râdă, 
asigurându-mă, în glumă bineînțeles, că 
ceea ce voi auzi la conferințele pe care le 
voi asculta acolo, nu-mi va dăuna nici 
în Israel...

Într-adevăr, de dăunat nu mi-au dău-
nat, dar nici nu aș putea afirma că mi-a 
folosit la ceva. Fac eforturi pentru a-mi 
aminti măcar titlurile unora dintre con-
ferințele pe care le-am auzit, dar zadar-
nic. În afara faptului că gândurile mele 
zburau în cu totul altă direcție, „limba 
de lemn” a conferențiarilor nu cred că 
putea reține nici atenția acelora care ve-

niseră cu dorința naivă dar poate sinceră 
de a învăța ceva.

Dacă am reținut totuși ceva din tot ce 
am auzit, aceasta este insistența, prezen-
tă în mai multe conferințe, că învățarea 
marxismului este baza reușitei în toate 
profesiunile...

Dar esența amintirilor mele, acelea 
care m-au determinat de fapt să scriu 
prezentele rânduri, nu se concentrează 
la cele petrecute în sălile în care au avut 
loc conferințele, nici la discuțiile din 
pauze cu diverși colegi ocazionali când 
vrând-nevrând trebuia să afișez un mi-
nimum de interes pentru cele auzite și 
destinate a fi învățate.

Ceea ce îmi revine cu prioritate în 
memorie când scriu rândurile de față, 
se referă la trei aspecte legate unele de 
altele numai prin fondul pe care s-au 
desfășurat. În primul rând, cele 6 zile 
de „concediu” în condiții care pot stârni 
chiar și invidie.

Vizitarea vestitului Combinat side-
rurgic de la Galați și cartelele perforate 
pe care le vedeam pentru prima oară, 
mi-au suscitat interesul mai mult decât 
conferințele pe care le ascultam.

Dar „topul” amintirilor este legat în 
cel mai înalt grad de noaptea petrecută 
pe Dunăre, pe un vapor care ne-a con-
dus până în portul Brăila și poate chiar 
și mai departe; dar cine avea timp să se 
uite afară, când în interior vinul curgea, 
în timp ce dulciurile și alte bunătăți nu 
putea lăsa indiferent pe nimeni...

S-au scurs destul de repede cele 6 zile 
ale conferinței, ultima zi oferindu-mi un 
prilej care m-a pus în grea cumpănă: nu 
știam dacă trebuie să râd sau să plâng. Ni 
s-au dat niște teme pe care trebuia să le 
prezentăm la viitoarea sesiune care urma 
să aibă loc exact peste un an... 
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Acul 
lui 

BUJENIȚĂ

FONFLEURI 
• Un timp, foarte puțin, părem 

nemuritori, apoi devenim mu-
ritori și, în sfârșit, o eternitate, 
morți. Oare s-ar putea și invers?

• Cafea fără cafeină, țigări fără 
nicotină, bere fără alcool… 
Pe când femei fără… Doamne 
ferește-ne!

• Ofer servicii de spălare bani! 
Împreună cu blugii sau cămașa! 
Rog seriozitate!

• Animalele de companie împru-
mută multe din comportamen-
tul nostru. Și noi, la fel!

• De când am aflat că sunt 80% 
apă, am o mare spaimă să nu 
fiu confundat cu o piscină. Știți 
doar ce fac oamenii când intră 
în piscină!

• Dieta minune! Poți slăbi două-
zeci de kilograme în numai șapte 
zile, urmând dieta bunicii! Mă-
nânci, pe săturate, de trei ori pe 
zi, bătaie!

• Ne luptăm toată viața să ne 
facem un nume și ce să vezi!? 
După noi, rămân doar faptele…

• Chef de muncă! Aserțiune para-
doxală scornită de ignoranți care 
habar nu au ce este acela un chef!

• Se spune că lucrurile bune te 
omoară repede. Perfect! La cum 
o duc, risc să fiu nemuritor!

• Am trăit înconjurat de prieteni 
și am avut un singur dușman. 
De nebiruit, fiindcă eram eu 
însămi. 

• Savanții au constatat că gânda-
cul de bucătărie poate trăi nouă 
zile fără cap. Spanac! Eu cunosc 
oameni care, deși nu au nimic 
în cap, au trăit optzeci de ani. Și 
s-au și înmulțit!

• Tragedie gay! Sile, soția lui Nelu, 
i-a mărturisit acestuia că este les-
biană! Cumplit!

JIGNIRE de Tudor Arghezi
Neprețuind granitul, o, fecioară!
Din care-aș fi putut să ți-l 
cioplesc,
Am căutat în lutul românesc
Trupul tău zvelt și cu miros de 
ceară.

Am luat pământ sălbatic din 
pădure
Și-am frământat cu mână de olar,
În parte, fiecare mădular,
Al ființei tale mici, de cremene 
ușure.

Zmălțându-ți ochii, luai tipar 
verbina,
Drept pleoape, foi adânci de 
trandafiri,
Pentru sprâncene firele subțiri
De iarbă crudă ce-nțepau lumina.

Luai pildă pentru trunchi de la 
urcioare
Și dacă-n sâni și șold a-ntârziat
Mâna-mi aprinsă, eu sânt vinovat
Că n-am oprit statuia-n cingătoare

Și c-am voit să simtă și să umble
Și să se-ndoie-n pipăitul meu,
De chinul dulce dat de 
Dumnezeu,
Care-a trecut prin mine și te 
umple.

Femeie scumpă și ispită moale!
Povară-acum, când, vie, te-am 
pierdut,
De ce te zămislii atunci din lut
Și nu-ți lăsai pământul pentru 
oale?

NESTEMATE POETICE culese de Ady Covaliu 

Arie KUPFERSCHMIDT

Puncte de vedere,  
alte orizonturi

Apogeul „îmbunătățirii” economice 
efectuat de GENIUL ECONOMI-
EI ISRAEL-ului, stimatul nostru 

premier, a fost mărirea prețului unei locu-
ințe, nu cu zece la sută, nu cu douăzeci și 
cinci la sută, nu cu șaptezeci și cinci la sută, 
ci, cu O SUTĂ ȘI ZECE LA SUTĂ, adică 
MAI MULT DECÂT DUBLAREA PRE-
ŢULUI. Dacă o familie tânără era obliga-
tă să economisească un salariu, în vederea 
achiziționării unei locuințe în decurs de 15 
ani, acum este obligată să agonisească în 
31,5 ani. O nimica toată!

Nici „trâmbițarea” legată de mărirea 
medie a venitului național din „timpul 
conducerii” stimatului geniu economic, a 
fost de 3,3%. În anii când răposatul, dom-
nul Rabin, a fost premier, mărirea a fost 
de 7,2 % în anul 1992, de 3,8% în anul 
1993, de 7.0% în anul 1994, de 6.5% în 
anul 1995 și de 5,1% în anul 1996. Geniul, 
domnul premier din prezent, în prima se-
siune ca premier, a ajuns la 4.1% în anul 
1997, la 4.2% în anul 1998 și la 3.5% în 
anul 1999. Guvernele conduse de Barak și 
Rabin au ajuns la 6.4% pe an.

Conform standardului OECD-ului, 
cheltuielile de întreținere ale unei familii 
israeliene  erau apreciate de 72% din po-

pulație și la aceeași cifră se află și în pre-
zent. Ce noroc că nu a reușit să diminueze 
și această cifră în decursul conducerii sale 
în funcția de premier. Deci, standardul ri-
dicat de „geniul nostru economic” este egal 
cu ZERO! Personal, ca cetățean de rând al 
Israelului, sunt foarte îngrijorat de nivelul 
calității muncii ziariștilor specializați în do-
meniul economic al țării, care au deținut 
toate datele și cifrele enumerate mai sus și 
au stat liniștiți în banca lor.

Mai mult, sunt nedumerit că niciun 
profesor specialist în economie nu a stat 
cu picioarele pe pământ, ci el plutea în 
sferele unui alt satelit. Nu îmi amintesc 
dacă Knessetul sau deputații au contribuit 
cu ceva la „luminarea” cifrelor și datelor 
scrise mai sus!
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Dr. Paul LEIBOVICI

Rugăciunile acompaniate de melodii

În locul citirii simple a rugăciunilor, 
cu timpul, cuvintele rostite, propo-
zițiilor li s-au adăugat melodii în-

soțitoare ale căror nuanțe subliniau cu 
virtuozitate conținutul. Este interesant 
de observat rădăcina acestor melodii. 

Pe parcursul anilor au fost contradic-
ții, păreri deosebite în privința sublinie-
rilor muzicale ale textelor. De asemenea, 
s-au ridicat obiecții în ceea ce privește 
păstrarea și retransmiterea lor din ge-
nerație în generație. După „Căderea 
TEMPLULUI”, textele rugăciunilor nu 
au mai fost însoțite de melodii un timp 
îndelungat. Se punea problema unor 
texte precum MIZMORIM, Brahat ha 
COHEN, înconjuratul cu Tora în zilele 
de Sukot, folositul unor melodii tradiți-
onale chiar în rugăciunile zilnice. 

Din unele investigații în ceea ce pri-
vește tradițiile de dinainte de era noas-
tră, unele cercuri au păstrat de-a lun-
gul generațiilor o seamă de melodii. În 
Talmud se poate citi despre folosirea, 
într-o măsură oarecare, a unor melodii 
care au influență asupra stării sufletești, 
a întregirii mesajelor textuale și chiar a 
înlăturării deprimărilor. Ba mai mult, 
melodiile întregesc starea spirituală a 
participanților la ceremonii. Cu toate 
acestea, o perioadă – după distrugerea 
Templului, melodiile au fost interzise cu 
desăvârșire. 

Casele de rugăciune nu au fost lipsite 
integral de melodii – chiar rugăciunile 
zilnice au fost însoțite de cântece. Can-
torul pronunța rugăciunile, întreținând 
o atmosferă vioaie și care avea o influen-
ță pozitivă asupra psihicului participan-
ților la slujba respectivă. În vocea sa, su-
netele erau vioaie, atmosfera ceremoniei 
devenind plăcută. Cantorul, respectiv cel 
care conducea ceremonia rugăciunilor –
din totdeauna a avut o influență bine-
făcătoare asupra colectivului care asista 
la ceremonie. Starea sa optimistă avea 
o influență pozitivă asupra enoriașilor, 
prin crearea unei atmosfere sărbătorești. 

Cu timpul, se cerea ca modul de pro-
nunțare a rugăciunii – vocea acestuia –
chiar la rugăciunile obișnuite, zilnice să 
creeze o atmosferă plăcută în sinagogă. 
Cititul fragmentelor din Tora cerea, din 
partea celui care conducea ceremonia, o 
anumită animație. Cuvintele fragmen-
telor din TORA au semne (muzicale) 
iar cel care le pronunță are datoria de a 
se conforma ca atare. În acest mod, at-
mosfera de înviorare a sufletelor devine 
înălțătoare. Semnele de care am amintit, 
nu sunt note muzicale ci recitative. În 
acest mod, fragmentul atrage ATENŢIA 
COLECTIVULUI. 

Există anumite legi, pe care le găsim 
scrise în Tanah (Biblie) despre literatura 
tradițională. În general, importanța ca-
pitolelor care sunt pronunțate cu o anu-
mită muzicalitate, nu le vom găsi scrise 
în literatura religioasă. În diverse țări, 
aceste accente „muzicale” s-au dezvoltat 
diferit. Pronunțările melodioase diferă 
de la așchenazimi, la sfaradimi sau alte 
comunități. În educația copiilor, putem 
observa chiar de la începutul învățării 
alfabetului, citirea textelor-rugăciunilor, 
pentru a fi mai bine înregistrate – au fost 
însoțite de melodii. 

Rabinul Iaacov Muler citea fragmen-
te ale rugăciunilor de Roș-Hașana și Iom 
Kipur însoțite de melodii care s-au păs-
trat pînă în zilele noastre. Melodii care 
diferă în general, de unele care însoțesc 
același texte clasice în zilele noastre. Cu 
cât ne-am îndepărtat de perioada Tal-

mudului, numărul melodiilor care în-
soțesc textele sfinte diferă. De pildă, la 
scoaterea Torei din „dulapul sfânt” can-
torul este cel care va imprima textului 
pronunțat – prin sunetele melodioase – 
o atmosferă vie, plăcută. 

În zilele noastre, „Hazan” – cantor 
– este o persoană care are pe lângă pre-
gătirea necesară în textele religioase și o 
pregătire muzicală. Am întâlnit cantori- 
compozitori a căror melodii subliniau 
importanța textului religios, creând în 
acest fel o atmosferă plăcută în timpul 
ceremoniei. Ceea ce nu înseamnă că 
unele melodii „clasice” au fost înlătu-
rate, ci dimpotrivă. De-a lungul vremii, 
vom găsi fragmente a unor rugăciuni pe 
melodii preluate și prelucrate din grea-
că, latină. Melodiile care însoțesc textul 
religios, au menirea de a împrospăta at-
mosfera participanților din sinagogă, la 
desfășurarea ceremonialurilor. Uneori, 
conducătorul ceremoniei – cantorul – 
cunoscător al publicului participant, 
este cel care, prin interpretarea muzicală 
a unui fragment religios, întărește, pune 
accentul pe semnificația acestuia. 

Antrenându-i pe ascultători, atin-
gându-le vibrațiile cerebrale și sufletești, 
ceremoniile devin efective, în sensul po-
zitiv al afirmației. Aruncând o privire 
retrospectivă asupra influenței pozitive 
a melodiilor în pronunțarea diverse-
lor fragmente din Cărțile sfinte, vom 
constata o adeziune pozitivă a marelui 
RAMBAM. 

Desigur că melodiile însoțitoare di-
feră de la un colectiv la altul. Uneori, 
cantorul e însoțit de o mică grupare de 
tineri coriști, uneori au fost invitați la ce-
remonii speciale înalți demnitari a diver-
selor religii. Compozitorul evreu Moșe 
Cordova îl invita pe islamistul Karagea. 
Introducerea unor melodii a partiturilor 
clasice în textele rugăciunilor noastre, 
nu e ceva nou. În toate epocile, acestea 
au stârnit discuții între credincioșii cla-
sici și moderniști.

Cantorul Albert Lozneanu,  Cantorul Albert Lozneanu,  
solist vocal al formaţiei Nigun  solist vocal al formaţiei Nigun  
a Comunităţii Evreilor din Iaşi,  a Comunităţii Evreilor din Iaşi,  

în sinagoga mare a oraşuluiîn sinagoga mare a oraşului
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Eroul săptămânii

Acest înger polițist a salvat 
un bebeluș care era în-

chis într-o mașină în căldura 
imensă de afară. Nici nu me-
rită să pomenim despre pă-

rinții care au putut să-și uite 
copilul în mașină când afară 
sunt 40 de grade la umbră. 
Sperăm doar că legea va fi as-
pră cu ei.

Ploaie de droguri

Sute de punguțe cu câte 2 
grame de marijuana au 

picat din cer, lansate dintr-o 
dronă deasupra unei piețe 
din Tel Aviv, curioșii adunân-
du-se repede să profite de așa 
„ofertă”. Este inițiativa unui 
grup care face lobby pentru 
legalizarea drogului în Israel 
și, chiar dacă „piloții” dronei 
au fost arestați, grupul pro-
mite că va repeta isprava și în 
alte părți ale țării.

Punguțele cu canabis au 
fost lansate din cer de gru-

pul „Green Drone”, care și-a 
anunțat intenția pe o rețea de 
socializare. „Lansăm progra-
mul Ploaia de canabis, prin 
care vom livra săptămânal 
câte un kilogram de mariju-
ana împărțit în punguțe de 
câte 2 grame în diferite părți 
ale țării”, au spus ei. 

Marijuana este ilega-
lă în Israel, consumul fi-
ind permis numai în scop 
medicinal.

Record de caniculă

Israelul a „experimentat” 
vineri cea mai călduroasă 

zi înregistrată în istoria sa.
Recordul absolut din țară 

a fost înregistrat la Eilat: 
48,9°C.

Și Ierusalimul a înregistrat 
cea mai înaltă temperatură 
înregistrată vreodată, cifrele 

de vineri, stabilind un nou 
record de 42,8°C. 

Valul de căldură actual a 
fost unul fără precedent pen-
tru capitala țării care se bu-
cură de obicei de vreme ușor 
mai rece decât restul țării 
datorită locației sale și a al-

titudinii relativ mari 
(aproximativ 800 de 
metri deasupra nive-
lului mării).

Medicii de pe 
ambulanțe au acor-
dat vineri ajutor 
medical la 186 de 
persoane din toată 
țara. Cincizeci și șase 

dintre acești oa-
meni au leșinat 
din cauza căldu-
rii și a deshidra-
tării. Alte două 
persoane au fost 
transportate la 
spitale în stare 
critică din cauza 
insolației, inclusiv un bărbat 
în vârstă de 50 de ani care a 
fost găsit zăcând inconștient 
pe stradă, în orașul Kiryat 
Shmona.

Ariel Yoav Tzafri, un tâ-
năr de 19 ani din Kiriat Gat, 
a suferit un atac de căldură. 
Tânărul a leșinat și a intrat 
în comă, în regiunea Negev, 
unde petrecea în aer liber, cu 
o un grup de prieteni. Trans-
portat de urgență la spitalul 
Soroka din Beer Sheva, aces-
ta a pierdut lupta cu viața, în 
ciuda eforturilor susținute ale 

medicilor. 

Dispreţ faţă  
de viol

Mai mulți elevi 
de liceu din 

Kfar Saba au agă-
țat afișe ofensa-
toare de bun venit 
pentru colegele lor 

de clasa a X-a, în plin scandal 
legat de recentul caz de viol 
din Eilat.

Afișul avea inscripționat 
„Aya Napa -12, Eilat - 30, 
Băieții mari -100”.

Directorul școlii i-a împie-
dicat pe elevi să atârne afișul 
ofensator, dar autori 
anonimi au scris cu 
spray pe zidurile școlii 
fraza „nu există boboc 
care să nu dea, nu exis-
tă senior care să nu 
primească”.

Municipalitatea 
Kfar Saba a condam-

nat dur acest fapt.
Primarul orașului, Rafi 

Saar, a sosit la școala unde a 
avut loc incidentul și s-a adre-
sat elevilor.

„Am considerat că este 
important să vin personal la 
voi, să vă privesc în ochi și să 
vă spun că condamn ferm un 
astfel de comportament”, a 
spus Saar. „Este un compor-
tament de dispreț, un com-
portament necugetat”.

Viol în grup

Iyad Abdullah, în vârstă de 
41 de ani, un palestinian 

care se afla în Israel fără per-
mis, și Vota Ayla, în vârstă de 
30 de ani, un cetățean israe-
lian din Petah Tikva, au fost 
inculpați la tribunalul central 
pentru viol. Cei doi bărbați 
au agresat o femeie într-o par-
care din Petah Tikva. Primul 
a violat-o în timp ce celălalt 
privea, după care cei doi agre-
sori au schimbat rolurile.

„Cazul se află la cel mai 
înalt nivel al infracțiunilor 
de viol”, au scris procurorii 
în cererea de detenție a vino-
vaților. „Acestea sunt acte de 
viol deosebit de grav a doi in-
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divizi care au profitat de sta-
rea de ebrietate a reclamantei 
și de faptul că ea era o pradă 
ușoară și au decis să-și sati-
sfacă poftele animalice asupra 
victimei”.

Potrivit rechizitoriilor, in-
cidentul s-a întâmplat la 15 
august și a început când fe-
meia, în stare de ebrietate, a 
ajuns în Piața Hameysadim 
din Petah Tikva.

Dovezi ale trecutului

O colecție rară, impresio-
nantă și foarte specială 

de câteva zeci de artefacte 
arhitecturale de piatră îm-
podobită care făceau parte 
dintr-o structură magnifică 
a structurii regale din timpul 
regilor lui Iuda, a fost desco-
perită în săpăturile Autorită-
ții de Antichități.

Descoperirile au fost fă-
cute publice la un eveniment 
festiv desfășurat în orașul lui 
David din Parcul Național 
Zidurile Ierusalimului Arte-
factele vor fi expuse într-o ex-
poziție specială din Ierusalim.

Ministrul Culturii și Spor-
tului, Hili Tropper, a declarat 
cu această ocazie: „Sunt feri-
cit și încântat de descoperi-
rea rămășițelor din perioada 
Regilor lui Iuda. Dezvăluirea 
rămășițelor clădirii reflectă 
rădăcinile glorioase ale po-
porului evreu și trecutul nos-
tru bogat aici, în Ierusalim, 
capitala Israelului. Descope-

rirea are o mare importanță în 
activitatea Autorității pentru 
Antichități din Israel și în ac-
tivitatea orașului David, care 
dezvăluie părți ale ilustrului 
trecut evreiesc”.

Alarmă la Eilat

Poliția de frontieră din 
Eilat a intrat în stare de 

alertă pentru terorism când 
un cetățean iordanian a intrat 
pe teritoriul israelian.

Bărbatul a fost prins la 
plaja Almog din Eilat, după 
ce acesta a înotat din Aqaba, 
peste Golful Eilat (cunoscut și 
sub numele de Golful Aqaba) 
din Iordania, până în Israel.

Autoritățile au evacuat tu-
riștii de pe plaja Almog după 

ce bărbatul a fost vă-
zut trecând în apele 
teritoriale israeliene, 
pe fondul îngrijoră-
rilor că ar fi fost un 
posibil atac terorist. 
Poliția a efectuat per-
cheziții în toată zona 
înconjurătoare pentru 
a găsi alți potențiali 
infiltratori și a pus 

orașul în stare de alertă ridi-
cată, până când s-au lămurit 
că incidentul nu era legat de 
terorism.

Potrivit unei anchete pre-
liminare, acesta nu a fost un 
caz de infiltrare teroristă. Se 
pare că iordanianul dorea să 
ajungă în Israel pentru a se 
angaja în sistemul hotelier.

Poftiţi în 
Grecia!

Ministrul grec 
Nikos Den-

dias l-a informat pe 
ministrul de externe 
israelian Gabi Ash-
kenazi cu privire la 
decizia guvernului 
său că israelienii pot 
vizita Grecia fără re-
stricții, începând cu data de 
15 septembrie.

Turiștii vor fi obli-
gați însă să aibă asupra 
lor un certificat că au 
efectuat testul de Co-
ronavirus cu maxim 72 
de ore înainte.

„Există un partene-
riat strategic important 
între Israel și Grecia și 
faptul că Grecia este 

prima țară care și-a deschis 
porțile în era coronavirusului, 
este dovada legământului pu-
ternic dintre Grecia și Israel”, 
a spus Ashkenazi.

Israelienii care au nevoie 
de teste pentru coronavirus 
înainte de a călători în stră-
inătate, le vor putea primi 
în 72 de ore la spitalele lo-
cale pentru suma de 300 de 
șekeli, a anunțat Ministerul 
Sănătății.

De şapte ani împreună

Au fost șapte ani plini de 
evenimente, în care Gazeta 
a servit cititorilor mii de ar-

ticole, reportaje și comentarii scrise 
de neprețuiții noștri colaboratori.

Gazeta este copilul nostru dar a 
fost concepută la ideea regretatului 
nostru prieten, av. G. Mosari (zl), 
lider al comunității care a înțeles 
importanța unei astfel de publica-
ții pentru originarii din România 
și care ne-a sprijinit necondiționat.

La împlinirea frumoasei vârste de șapte anișori, am pri-
mit multe mesaje de felicitare în special de apreciere pentru 
efortul deosebit de a rezista în toată perioada de pandemie 
cu Corona. Întrucât am rămas singurul ziar tipărit de limba 
română din țară, am decis ca anul acesta să nu ocupăm 
spațiul dedicat știrilor cu publicarea acestor mesaje pe care 
vă invităm să le citiți pe grupul nostru de Facebook.

Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă promitem 
că nu vom coborî nicio clipă ștacheta; dimpotrivă!

La data de 9 septembrie 2013, apărea timid primul 
număr al Gazetei Românești. De atunci, în fiecare 
săptămână, suntem alături de dumneavoastră cu 

informații publicate din tot sufletul
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STOPSTOPSTOP
Comisia americană „Com-

modity Futures Trading” a 
dat în judecată miercurea 
trecută cinci persoane cu ce-
tățenie canadiană-israeliană și 
un american acuzați de apli-
carea în Israel a unei scheme 
financiare frauduloase în va-
loare de 165 milioane dolari.

În acțiunea civilă a comi-
siei se suține că timp de cel 
puțin cinci ani — de la 1 mai 
2013 până pe 29 aprilie 2018 
— frații canadiano-israelieni 
David Cartu, Jonathan Cartu 
și Joshua Cartu și frații cana-
diano-israelieni Leeav Peretz 
și Nati Peretz au gestionat 
diverse centre de apel situate 
mai ales în Israel care „vizau 
și transformau în victime ce-
tățeni SUA” prin intermediul 
unei înșelătorii de tranzacții 
online. 

În acțiunea intentată, in-
clupații și angajații lor sunt 
acuzați că le-au promis in-
vestitorilor câștiguri rapide în 
condițiile în care majoritatea 
investitorilor și-au pierdut 
de fapt banii. Ei au mai fost 
acuzați de denaturarea mo-
delului lor de afaceri, aceștia 
susținând în mod eronat că 
interesele lor sunt mai presus 
de cele ale investitorilor. An-
gajații afaceriștilor lor au fost 
acuzați că au mințit în legătu-
ră cu experiența lor profesio-
nală, identitatea și localizarea 
lor.

STOPSTOPSTOP
Partidul Fatah al lui Abu 

Mazen, cel mai mare partid 
al Organizației pentru Elibe-

rarea Palestinei, a marcat du-
minică aniversarea masacru-
lui de la München, lăudând 
teroriștii care au participat la 
atacul care a ucis 11 israelieni 
în timpul Jocurilor Olimpice 
de la München din 1972.

Într-o postare pe Facebook 
încărcată de pagina oficială a 
partidului Fatah, s-a scris: 
„În această zi, luptătorii din 
Septembrie negru al orga-
nizației Fatah, au desfășurat 
operațiunea de la München 
care a întruchipat semnifi-
cația eroismului, curajului 
și a sacrificiului luptătoru-
lui palestinian pentru patria 
palestiniană”.

STOPSTOPSTOP
Cel de-al 36-lea Festival 

Internațional de Film Hai-
fa va avea loc anul acesta în 
perioada 3-10 octombrie, în 
ciuda pandemiei coronaviru-
sului. Evenimentul va avea 
loc, așa cum se întâmplă în-
totdeauna, în timpul sărbă-
torii de Sukkot, dar va fi cu 
două zile mai scurt.

Toate proiecțiile vor avea 
loc în conformitate cu re-
glementările Ministerului 
Sănătății privind adunările 
publice.

Pe lângă proiecțiile din 
cele trei săli din complexul 
cinematografic Haifa, filme-

le festivalului vor fi proiectate 
atât online, cât și în aer liber, 
în grădina din complexul 
Cinematheque. Programul 

festiv de deschidere a serii 
va avea loc în noul complex 
Safe & Sound la intrarea în 
Haifa. Complexul, care a 
fost construit în special în 
conformitate cu restricțiile 
coronavirusului, funcțio-
nează în capsule de până la 
8 locuri pe rând, scaunele 
fiind așezate într-un spațiu 
generos în aer liber, pe iar-
bă. În acest complex au fost 

instalate sisteme avansate de 
proiecție, amplificare de su-
net și iluminare.

Festivalul de anul acesta 
va include aproximativ 60 

de filme noi din Israel și din 
întreaga lume, dintre care 
multe câștigătoare de premii 
la festivaluri precum Cannes, 
Sundance și Berlin.

STOPSTOPSTOP
Șeful Comisiei Corona-

virus, prof. Ronni Gamzu 
și ministrul sănătății, Yuli 
Edelstein, au anunțat marți 
că sunt nevoiți să intre în 
carantină împreună cu toți 
membrii comisiei, după ce 
s-au aflat în contact cu o 
persoană confirmată pozi-
tiv cu coronavirus.

Potrivit unei declarații 
din biroul lui Gamzu, per-
soana este un membru al 
grupului de lucru adminis-
trat de profesor.

Șeful Comisiei Coronavi-
rus va continua să conducă 
eforturile Israelului de a sto-
pa răspândirea virusului din 
carantină.

STOPSTOPSTOP
Nici nu a început bine 

școala și, din datele Minis-
terului Educației, aflăm că 

1.368 de instituții de 
învățământ din Israel 
s-au închis de la 1 sep-
tembrie din cauza infec-
țiilor cu coronavirus în 
rândul personalului și 
studenților.

Potrivit datelor, 347 
de școli și 1.021 de gră-
dinițe s-au închis după 
ce 1.817 de profesori 

sau de elevi au fost depistați 
pozitiv cu Coronavirus. Din-
tre aceștia, 186 de persoane 
locuiesc în zone cu o rată ri-
dicată de infectare.
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Hedi S. SIMON

Sărbătorile copiilor bucovineni

În vremurile îndepărtatei 
mele copilării, sărbăto-
rile de toamnă aveau un 

farmec special. Noi, copiii 
orașelor din Bucovina, care 
tocmai ieșisem din infernul 
războiului, întorși din Trans-
nistria, trăind încă spaimele, 
foamea și frigul de nedescris 
din primii noștri ani de viață, 
am gustat sărbătorile mai in-
tens ca oricine... 

Prin anii ’45-’50, orășelul 
Rădăuți era îmbâcsit de po-
pulație, în majoritate evrei 
cernăuțeni, pe lângă origi-
narii urbei, care s-au întors 
acasă din evacuare.

De atunci, încep și amin-
tirile mele coerente și mature, 
ca ale oricărui copil crescut în 
situații de excepție. Știu că în 
1945, în oraș, trăiau 5000 de 
evrei iar la prima sărbătoare de 
toamnă, toate casele de rugă-
ciuni, inclusiv Templul Mare, 
erau supraaglomerate de eno-
riași. Noi copiii, săream în ju-
rul Templului, născoceam tot 
felul de jocuri, desenând cu 
bucățele de cretă cercuri sau 
pătrate pe trotuar, în centrul 
cărora trebuia să nimerim cu 
un bănuț sau o pietricică. Ju-
cării nu avea nimeni; nici nu 
le doream. Eram fericiți și cu 
burtica prea plină cu mâncă-
rurile de sărbătoare, ca să ne 
putem juca în voie, intrând 
din când în când pe ușa larg 
deschisă a Templului, pentru 
a primi încă o prăjiturică și un 
sărut pe frunte de la mamele 
noastre. La următoarea raită 
ne opream jos, în sala bărba-
ților, ca să ascultăm lângă tata 
vocea frumoasă a cantorului 
Salomon, intonând rugăciuni 
suave și misterioase. 

Da, pe vremea aceea, ora-
șul Rădăuți avea un rabin și 
un cantor. Până ce amândoi 
au făcut alya în Israel, împre-
ună cu foarte multe alte fami-
lii de evrei. Au rămas numai 
aceia care, din cauze necu-
noscute, au primit o stam-
pilă „negativ” pe cererea de 
emigrare. Astfel, știu că prin 
anii ’60, au mai rămas însă 
destui evrei în oraș pentru ca 
în zilele de Roș Hașana să ai 
cui ura un an bun și fericit. 
Dar, în schimb, s-a încheiat 
perioada jocurilor și a alergă-
turilor pe treptele Templului, 
înlocuită cu plimbările prin 
frumosul parc rădăuțean, ur-
mate mai târziu și de plimbări 
romantice.

Eu am locuit în Rădăuți 
exact 18 ani și pot spune că au 
fost cei mai frumoși ani din 
viața mea. Părinții ocrotitori, 
colegii de școală, învățătorii 
și profesorii, prietenii, toți 
mi-au adus numai bucurii. 
Din școala primară am reți-
nut pentru toată viața lecțiile 
plăcute, blânde, prietenoase 
primite de la doamna învă-
țătoare Vera Iurașoc, de care 
mă simțeam pur și simplu 
răsfățată. Ulterior, în liceu, 
am avut parte de profesori 
excelenți care m-au învățat 
carte, cu adevărat! Îmi amin-
tesc cu drag de doamna prof. 
Artemiza Badac, cândva pro-
fesoară de limba latină, dar 
pentru noi, în anii care au 
urmat, a predat limba ro-
mână. Acuma, după atât de 
mulți ani, pot jura cu mâna 
pe inimă că tot ceea ce știu 
eu cu adevărat și temeinic, am 
învățat de la această Doamnă, 
chiar dacă, la facultate sau în 

ceea ce am studiat individual 
în anii vieții, s-a mai adăugat 
puțină „sare și piper”. 

Uneori, în clasele mici, 
eram puțin speriate de lecții-
le de limba română, deoarece 
d-na Badac era foarte severă, 
foarte serioasă, făcând lec-
ții neto, fără un zâmbet sau 
o glumă. Cu mulți ani mai 
târziu, când absolvisem deja 
studiile superioare, iar foștii 
mei profesori mi se adresau 
„colega” am aflat și povestea 
tristă a doamnei Badac: în 
timpul războiului, casa ei a 
fost bombardată, luând în-
tr-o clipă fatală viața soțului 
și a celor doi copii ai ei. De 
atunci am înțeles că nu avem 
dreptul să judecăm nicioda-
tă pe nimeni fără a înțelege 
rădăcina comportamentului 
său; iar pe profesoara mea de 
limba română am apreciat-o 
și am îndrăgit-o mai mult 
ca oricând. Și mă gândesc la 
ea cu drag și recunoștință în 
special în fiecare an, în zilele 
de 31 august, fiindcă de la ea 
am primit picătura de veșnică 
adorație a frumuseții limbii 
române. 

Sigur că în anii aceia 
aveam cu toții și alte preferin-
țe printre dascălii noștri. Nu 
odată am mai vorbit cu multă 
căldură pornită din inimă și 
despre minunatul nostru pro-
fesor de istorie, domnul Iacov 
Kamil z.l., pe care îl adorau 
toate elevele liceului, cu atât 
mai mult eu, care devenisem 
ajutoarea sa în conducerea bi-
bliotecii liceului. Lecțiile sale 
de istorie erau de fiecare dată 
o conferință universitară ori-
ginală, îmbogățită cu umorul 
și imaginația bogată a confe-

rențiarului. Datorită acestui 
Domn, eu am devenit cadru 
didactic, datorită lui am în-
drăgit pentru totdeauna lite-
ratura și Istoria umanității.

În încheiere, aș vrea să mai 
menționez două momente 
despre relațiile mele cu das-
călii preferați pe care îi duc cu 
mine de 70 de ani.

O amintire frumoasă este 
legată de orele de limba româ-
nă. Doamna Badac a montat 
cu clasa VIII-a piesa lui Cara-
giale „Conu Leonida față cu 
reacțiunea” iar eu am primit 
rolul principal, în travesti. 
Repetițiile grele, insistente și 
îndelungate au fost pe deplin 
răsplătite de succesul repre-
zentației, culminând pentru 
mine cu recomandarea doam-
nei directoare Mincu, ca eu să 
fiu îndrumată spre Institutul 
de Arte Dramatice. Deși asta 
nu a mai fost realizat nicio-
dată, laudele directoarei de 
atunci m-au făcut fericită.

Apoi a fost excursia la Bu-
curești organizată cu toată 
clasa noastră de către dl. prof.
Kamil cu ocazia absolvirii li-
ceului. Printre alte lucruri 
minunate văzute la prima 
noastră vizită în capitală, a 
fost și vizionarea unui spec-
tacol de operă: „Traviata” de 
Giuseppe Verdi. Muzica mi-
nunată a lui Verdi în interpre-
tarea superbă a lui Valentin 
Teodoran și Iolanda Măr-
culescu mi-au deschis calea 
spre lumea fermecată a artei 
muzicale pe viață. De atunci 
și până astăzi, nu m-am mai 
desprins de universul ferme-
cat al muzicii bune. Am avut 
și o companie potrivită în ul-
timii 55 de ani: un soț-tenor 
de operă și profesor de canto 
clasic. Iar eu, aceeași elevă 
conștiincioasă, care ascultă 
muzică și citește biografiile 
compozitorilor.
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GAZETA DE VACANȚĂ

Alexandru ANDY

Dicţionarul mincinos (VI)

Dragi prieteni, aveți aici o listă 
care conține câteva afirmații. 
Unele dintre aceste afirmații 

sunt adevărate: situații și fapte care re-
flectă realitatea. Celelalte afirmații sunt 
false. Pur și simplu, fantezii. Ca să nu 
spunem minciuni sfruntate. Datoria 
dumneavoastră este de a preciza care 
dintre ele sunt adevărate și care false. 
La nevoie, evident, vă puteți servi și de 
Internet.

Răspunsurile corecte le veți găsi la 
sfârșitul textului.

Spor la treabă!

Întrebări
44.- Mierea de albine este unicul 

aliment fără „dată de expirare”. Mierea 
poate fi păstrată oricât fără să se strice, 
să se acrească, să se altereze sau să se... 
veștejească.

45.- Primul roman din lume pe care 

autorul l-a scris la mașină, a fost „Aven-
turile lui Tom Sawyer” de Mark Twain.

46.- Prima persoană care a făcut oco-
lul lumii pe bicicletă, a fost o femeie: 
americanca Annie Edson Taylor.

47.- Lacul subteran de sub Opera 
Garnier din Paris, amintit și în spec-
tacolul „Fantoma de la  Operă”, nu e 
fantezie. Acest lac chiar a existat. Mai 
mult: parte din el se mai află și azi sub 
pivnița clădirii. 

48.- Celebra actriță Zsa Zsa Gabor, 
devenită prințesă prin căsătoria cu prin-
țul Frederic von Anhalt (ultimul din cei 
9 soți pe care i-a avut), a... adoptat cel 
puțin zece bărbați adulți (primind în-

tre un milion și două milioane de dolari 
de la fiecare), pentru ca și aceștia – prin 
adopțiune – să devină prinți.

Răspunsuri
44. Afirmație confirmată științific. 

Într-adevăr, mierea nu se deteriorează, 
nu-și pierde gustul și nici măcar valoarea 
nutritivă. S-au găsit flacoane cu miere și 
în mormintele faraonilor, și... era bună 
de mâncat.

45. Tot adevărat. Cu toate că, după 
primele pagini, Mark Twain s-a jurat să 
nu mai pună în viața lui mâna pe aceas-
tă „mașină infernală”, până la urmă și-a 
dactilografiat întregul roman.

46. Fals. Prima persoană care a făcut 
ocolul lumii pe bicicletă, n-a fost feme-
ie, ci bărbat: englezul Thomas Stevens, 
care nu și-a luat cu el alte bagaje decât 
câteva perechi de ciorapi, o cămașă de 
schimb, o haină de ploaie pe care o fo-
losea și drept cort, și un pistol. Voiajul 
său a durat doi ani, din aprilie 1884 
până în decembrie 1886. Ce e drept, 
americanca Annie Edson Taylor a fost 
și ea prima. Dar nu prima biciclistă, ci 
prima supraviețuitoare care a îndrăznit 
să se arunce în cascada Niagara în inte-
riorul unui butoi. Chiar în ziua în care 
împlinea 63 de ani.

47. Adevărat. Parte din lacul subte-

ran menționat în „Fantoma de la Ope-
ră” mai există și azi. Se află sub pivnița 
clădirii care adăpostește Opera Garnier 
din Paris.

48. Tot adevărat. La bătrânețe, Zsa 
Zsa Gabor, care devenise prințesă prin 
măritișul cu prințul Frederic von Anhalt, 
a devenit... mămica a cel puțin zece băr-
bați adulți (pe care i-a adoptat contra 
unui substanțial onorariu), pentru a-i 
face și pe ei tot prinți.

ÎN ATENȚIA CITITORILOR NOŞTRI! 
Se vorbeşte din nou despre adoptarea unei decizii de 

închidere totală a ţării. Este posibil să fie închise  
doar anumite oraşe sau anumite centrele comerciale.

Vă reamintim că editura „Familia” are tipografie proprie şi că 
producţia ziarului nu va fi afectată. Distribuţia se va face prin 

abonamente şi prin punctele de difuzare rămase deschise.
Abonamentul este cea mai sigură cale de a primi  

revista şi ziarul acasă.
Sunaţi acum la redacţie şi încheiaţi un abonament!
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Dr. Ana Maria MĂCIUCĂ
muzeograf, M.M.B.

Iosif Iser,  
pictor al Orientului

Iosif Iser (1881 – 1958), născut la 
București, de origine evreiască, este 
adept al expresionismului și al cubis-

mului care, profund marcat de atmosfera 
artistică pariziană, aduce mari schim-
bări în arta românească, temele artistice 
abordate de acesta fiind inspirate atât de 
evenimentele vremii, de locurile în care 
a trăit, de oamenii pe care i-a întâlnit, 
cât și de sentimentele și emoțiile pe care 
le-a simțit în raport cu toate acestea. A 
semnat cu mai multe pseudonime prin-
tre care și „Rembrandt”.

În urma studiilor efectuate la Mün-
chen, unde mersese pentru a studia ar-
hitectura și sfârșise prin a studia la Aca-
demia de artă, deprinde arta desenului 
prin simplitatea imaginii și „a căpătat 
convingerea, păstrată apoi întreaga viață, 
că desenul este suportul tuturor artelor 
vizuale”. I-a displăcut însă la școala mün-
cheneză interpretarea rece, academistă, 
impusă de profesorii germani „care nu 
se potrivea deloc cu verva, cu sinceritatea 
și spontaneitatea ce caracterizau schițele 
și studiile lui” și se simte atras de arta 
franceză, decizându-se ca, în momentul 
când mijloacele financiare îi vor permite, 
să meargă să studieze la Paris. Din aces-
te motive nu finalizează studiile, dar își 
folosește timpul pentru a-și forma o cul-
tură artistică cercetând asiduu muzeele 
și frecventând sălile de concerte. 

Traseul artistic al 
lui Iser traversează mai 
multe perioade distinc-
te în care viziunea pro-
prie este pusă în acord 
cu aceea a unor curente 
înnoitoare ale artei uni-
versale din care artistul desprinde acele 
elemente care puteau fi influențate de 
propria personalitate. Peisajele și perso-
najele provenind din locurile vizitate (fie 
desprinse din realitatea românească, fie 
din călătoriile în Spania, Franța sau în 
Orient) capătă, în interpretarea sa, o pu-
ternică amprentă personală prin extrage-
rea esențialului fin al informației vizuale, 
pe care îl încorporează într-o arhitectură 
solidă a volumelor, creând o atmosferă 
specifică și ritmând larg spațiul.

Opera artistică a lui Iosif Iser este vas-
tă, ea putând fi clasificată în funcție de 
anumite criterii: periodicitate, stil artis-
tic, tematică; însă, în ansamblu, putem 
spune că emblematice pentru întreaga 
sa creație sunt două direcții tematice pe 
care artistul le-a abordat cu predilecție. 

Una dintre acestea este tematica in-
spirată de peisajele dobrogene și de lu-
mea și țărmurile înflorite ale Orientului 
cu semnificațiile istorice și imaginile 
mirifice ale Constantinopolului și face 
parte din cea de-a doua perioadă a ac-
tivității artistului, iar lumea orientală, 

fie cea localizată în enclavele etnice 
dobrogene, fie în spațiul exotic al Is-
tanbulului, îi oferă pictorului prilejul 
unor adevărate dezlănțuiri cromatice 
într-o varietate de raporturi expresive 
de planuri și volume, linii de forță și 
culoare prin care artistul își exersează 
cu măiestrie voluptatea barocă din în-
ceputurile sale expresioniste.

Dar cel mai mult în această eta-
pă artistică și perioadă a vieții a fost 
atras de Balcic, „Apărut în pictură, la 

început ca o curiozitate întâmplătoare, 
mai apoi ca un element statornic care a 
chemat privirile tuturor, chipul cu o mie 
de fețe și o mie de vrăji al Balcicului”, 
„Orășelul turcesc ascuns în râpe, răsfirat 
între maluri înalte rotunjite ca niște spi-
nări de cămilă și ridicând minarete ascu-
țite la marginea golfului pe care dansau 
caice…”, care devine locul ce avea să se 
identifice cu pictura și să devină un fel de 
„școală fără seamăn a picturii românești” 
„în care fiecare și-a putut găsi inspirația 
și încercarea propriei personalități”, un 
nesecat izvor pictural.

Iată ce spune, el însuși, despre acest 
ținut care l-a fermecat: „Orizontul meu 
vine din Dobrogea. Dobrogea a fost, 
cred, cea mai bună școală pentru mine. 
Am rămas sufletește puternic legat de 
Dobrogea și cred că nimeni n-a înțe-
les-o mai bine ca mine. Până în 1939 în 
fiecare an o vizitam regulat. (…) Toate 
motivele mele orientale își trag ființa 
din Dobrogea și din amintirea petrecută 
pe solul ei. (…) Compoziția peisajului 
dobrogean e haina mea: peisajul ace-
la plat, nud, jos, animat de personajul 
masiv, atât de monumental al locului, 
apare mult mai bogat decât priveliștea 
cea mai luxuriantă din lume”. Cromatica 
perioadei dobrogene este susținută de o 
arhitectură de culoarea pământului ars 
de soare în peisajul arid, lumina conți-
nută în culoare fiind cea care dă forță 
imaginii. 

Pinacoteca Muzeului Municipiului 
București găzduiește în colecțiile sale 
peste 25 de lucrări (atât pictură, cât și 
grafică) ale lui Iosif Iser.

 Două fete odalisce Două fete odalisce

PeisajPeisaj
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2 kilograme de nisip

Autoritățile locale însărcinate cu protecția plajelor au 
recuperat de la turist o sticlă de plastic cu nisip fin. 
S-a întâmplat pe aeroportul Elmas de pe insula itali-

ană. Identitatea turistului nu a fost dezvăluită.

Granulele albe de nisip din plajele curate ale Sardiniei 
sunt considerate o resursă protejată. „Aceste comportamente 
nu numai că dăunează mediului, ci și compromit întreține-
rea litoralului pentru dezvoltarea durabilă a turismului în 
Sardinia”.

Un turist francez a fost amendat cu 1.000 de euro 
în Sardinia, după ce autoritățile au confiscat două 

kilograme de nisip din bagajele sale

28 de sticle de whisky

Matthew Robson, 
din Taunton, Ma-
rea Britanie, s-a 

născut în 1992. De atunci, 
tatăl său, Pete, a cheltuit 
aproximativ 5.000 de lire 
sterline (22.500 de șekeli) 
pe 28 de sticle de 
Macallan single malt. 
Colecția valorează 
acum peste 40.000 de 
lire sterline (180.000 
de șekeli) și a fost 
scoasă la vânzare.

Tânărul spune că 
probabil o sticlă de 
whisky nu a fost chiar 

cel mai bun cadou pentru un 
băiețel, dar adaugă că a pri-
mit „instrucțiuni stricte să 
nu le deschidă niciodată”. A 
respectat acest lucru, iar co-
lecția sa a devenit cu timpul 
foarte valoroasă.

Un bărbat care a primit în fiecare an de la tatăl său 
câte o sticlă de whisky vechi de 18 ani, cadou de 

ziua lui, vinde colecția pentru a-și cumpăra o casă

Averea lui Elon Musk

La o zi distanță, Musk a 
pierdut câteva miliarde, 
în timp ce Zuckerberg 

a mai câștigat câteva sute de 
milioane de dolari și a ajuns, 
din nou, pe podiumul celor 
mai bogați oameni din lume. 
S-a întâmplat după ce Tesla 
a anunțat că intenționează 
să vândă până la aproximativ 

cinci miliarde de dolari în acțiuni. Averea lui Elon Musk a 
cunoscut o creștere semnificativă în ultima perioadă după ce 
acțiunile Tesla s-au scumpit cu aproximativ 500% în 2020.

Averea directorului general la SpaceX, Elon Musk, 
a ajuns la 115 miliarde de dolari, depășind-o pe 
cea a fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg. 
Astfel, Musk a ajuns pe locul al treilea în topul 

celor mai bogați oameni ai planetei

Elon MuskElon Musk

Pepeni din Lamborghini

Eroul acestei întâmplări 
neobișnuite este un ce-
tățean iranian, foarte 

activ pe rețelele sociale, care 
a transmis live pe canalele sale 
vânzarea de pepeni.

Pe data de 2 septembrie, 
el și-a oprit bolidul Lam-
borghini la marginea unuia 

dintre cele mai 
aglomerate dru-
muri din dis-
trictul Beyoğlu 
și a început să 
vândă pepeni 
cu cinci lire ki-
logramul. Ima-
ginile cu bărba-
tul s-au viralizat 
și au ajuns la 
poliție. Propri-
etarul mașinii 

a fost identificat după numă-
rul de înmatriculare și a fost 
amendat pentru utilizarea 
mașinii în alte scopuri decât 
cele menționate în permis.

Însă suma cu care a fost 
amendat, este modică pen-
tru el - 1.228 de lire turcești, 
aproximativ 140 de euro. 

Un bărbat care, săptămâna trecută, și-a oprit 
Lamborghiniul de peste 500.000 de euro la 

marginea unui drum aglomerat din Turcia și a 
început să vândă din portbagaj pepeni, a fost 

amendat de poliție
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Familia Berlusconi

Starea de sănătate a lui 
Berlusconi este una 
stabilă, ceea ce suscită 

„optimism prudent, dar re-
zonabil”, potrivit unui comu-
nicat de presă dat publicității 
sâmbătă de spitalul San Ra-
ffaele din Milano, unde este 
internat fostul premier italian. 
În timpul conferinței de presă 
de vineri, medicul a declarat că 
Berlusconi „poate fi definit drept un pacient cu risc din 
cauza vârstei sale și a unor patologii mai vechi”. Este 
vorba inclusiv de o intervenție pe cord deschis. 

Consoarta regelui Thailandei

Lui Sineenat Wongvajirapa-
kdi, în vârstă de 35 de ani, 
i-a fost retras în octombrie 

2019 titlul de Nobilă Consoartă 
Regală printr-un comunicat oficial 
al Palatului Regal, în care se afirma 
că amanta regelui a fost „nerecu-
noscătoare” și a alimentat o rivali-
tate cu regina Suthida, soția regelui 
thailandez. 

Regele Vajiralongkorn a fost în-
coronat oficial ca monarh constitu-
țional al Thailandei în mai 2019, 
după ce preluase mai întâi tronul 
țării la moartea în 2016 a tatălui 
său, care a domnit timp de 70 de 
ani.

Cu câteva zile înainte de în-
coronare, regele thailandez s-a 
căsătorit cu șefa adjunctă a găr-
zii sale personale, Suthida Tid-
jai, în vârstă de 42 de ani, căreia 
i-a oferit titlul de regina Suthida 

Bajrasudhabimalalakshana.
După două luni, regele thailan-

dez i-a oferit titlul de Nobilă Con-
soartă Regală lui Sineenat, o fostă 
infirmieră și garda lui de corp. De-
cizia sa a reprezentat prima numire 
de acest tip făcută după o pauză de 
aproape un secol în Thailanda, țară 
în care regimul de monarhie abso-
lută a încetat să mai existe încă din 
1932.

Regele Maha Vajiralongkorn al Thailandei i-a redat 
consoartei sale titlurile oficiale și rangul militar pe care i 

le anulase în 2019. Amanta suveranului fusese acuzată de 
ambiție, nerecunoștință și lipsă de loialitate

În vârstă de 83 de ani, fostul premier italian 
Silvio Berlusconi a anunțat săptămâna trecută 

că a fost testat pozitiv la COVID-19. Au fost 
depistați pozitiv și doi dintre copiii săi, precum 

și iubita sa, Marta Fascina

Salma Hayek, la 54 de ani

Diva se află în vacanță în 
Grecia și a pus, recent, pe 
rețelele sociale, o poză în 

care se vede că are trupul și fața per-
fecte. Diva de origine mexicană își 
spală fața zilnic cu infuzie din „Ar-
borele pielii”, de aceea nu are nici 
un rid. Nu concepe să facă operații 
estetice. Ea zice că se ferește să stea 
mult la soare ca să nu îmbătrâneas-
că. Mănâncă sănătos și face zilnic 
gimnastică.

Este măritată cu afaceristul fran-
cez François-Henri Pinault (58 de 
ani), din 2009, au o fiică, Valentina 

Paloma, de 13 ani, și o avere comună de 7,1 miliarde de dolari.

Actrița Salma Hayek a împlinit 54 de ani, dar arată 
absolut excepțional

Omagiu pentru 
Steve Irwin

Bindi Irwin, fiica vânătorului de crocodili, 
ucis de o pisică de mare, nu a mai apucat 
să crească lângă tatăl ei. Tânăra de 22 

de ani, viitoare mamă, a postat pe Instagram o 
fotografie cu tatăl ei cu mesajul ,,Ești mereu în 
inima mea”.

 Această 
comemorare 
a fost difici-
lă și pentru 
Terri, soția 
lu i  St eve : 
,,Aceasta este 
un moment 
greu pentru 
mine. Astăzi se împlinesc 14 ani de când l-am 
pierdut pe Steve după 14 ani minunați de căsni-
cie. Simt că am de făcut o alegere: să sărbătoresc 
iubirea sau să mă lupt cu durerea. Aleg iubirea.”

La împlinirea a 14 ani de la moartea 
lui Steve Irwin, fiica și soția lui i-au 

adus un omagiu și au postat pe rețelele 
de socializare fotografii cu mesaje 

înduioșătoate

Sineenat WongvajirapakdiSineenat Wongvajirapakdi

Salma HayekSalma Hayek

Silvio BerlusconiSilvio Berlusconi
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GAZETA UMORISTICĂ

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEŞTI
Selecţii: Laurențiu Ghiță

Vasile Manole  (Galaţi)

Debutantul
Sărutând o domnișoară,
Tânărul, băiat cuminte,
S-a scuzat: - E prima oară
Gura când mi-o ia-nainte.

Insistenţă
La geamul tău de termopan,
Am tot bătut atât de des
Și-am să mai bat, chiar și un an,…
Să-l sparg odată și să ies!

În patru labe, pe patru roţi
Cu un amic am fost la cramă
Și iute și-a făcut „curaj”,
De nu știa cum îl mai cheamă…
Când s-a urcat în portbagaj.

Estivală
Vara e la malul mării
Raiul multor nebunii,
Unde-i toată crema țării
Dar și multe alifii. 

Patima cititului
Cititorii pasionați
(Îmi spunea un fost coleg),
Sunt atât de-nverșunați
Că citesc până-nțeleg!

Revelaţie
Cam târziu aflarăm cheia:
Fie-naltă sau măruntă,
Ce fidelă e femeia,
Când ajunge ea căruntă!

Matrimonială la vârsta a treia
Spunea o doamnă, motivat,
Cu mult trecută de cincizeci:
- Dezavuez acel bărbat
Ce încă n-are loc de veci!

Bărbaţii și schimbările de sex
Și-au făcut un obicei
Care-i foarte comentat:
Sunt cu ochii pe femei
Să nu dea de vreun bărbat!

Ruşii au vaccinul!

În plin scandal legat 
de otrăvirea lui Alek-
sei Navalnîi, cel mai 

vocal opozant al lui Pu-
tin, cu neurotoxina novi-
ciok, epidemiologii ruși 
pare că n-au ales chiar cel 
mai bun moment ca să 
anunțe numele vaccinu-
lui anti-Covid dezvoltat 
de ei: acesta se numește 
Vaccinciok.

Nici faptul că rușii au 
anunțat că Vaccinciokul se administrează 
foarte ușor, că poate fi luat chiar și diluat 
în ceai, n-a ajutat prea mult. Deși rușii 
insistă că o doză de Vaccinciok te scapă 
definitiv atât de Covid, cât și de orice alte 
eventuale probleme pe care le ai, lumea 
privește cu neîncredere vaccinul lor.

„Am administrat deja sute de doze 

de Vaccinciok și nu există nici măcar o 
persoană care să se plângă de el”, spun 
epidemiologii ruși. „Iar faptul că domnul 
Putin ne-a felicitat personal pentru Vac-
cinciok este dovada supremă că am reușit 
să producem un vaccin extrem de eficient. 
Vă garantăm că, după ce îl încercați, nu 
veți mai spune nimic rău de el.”

sursa TNR

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

BEEP  BEEP

MOTIV SERIOS - de Ion Pribeagu

Nu s-au văzut de-aproape o lună,
Ea în concediu-n Făurei
Iar el rămas în capitală
Setos de farmecele ei.

Că-avea Mimi ochii mari și negri
Și dinții albi, mărgăritari,
Gurița dulce, o comoară
Și sâni frumoși și brațe tari.

Cum nu aveau unde să meargă,
Să-și stingă focul ce-i ardea,
Și dornici unul de-altul, ambii
S-au îndreptat înspre șosea.

Aici, într-un tufiș sălbatic
De orișice priviri ferit

În iarbă s-au întins cu sete
Și s-au iubit și s-au iubit.

Sfârșind împreunarea dragă,
Sorbită lung, cu mult nesaț
S-au sărutat încă odată
Și au pornit voioși la braț.

– Tu știi că de trei ani, într-una
Ne îndrăgim, iubirea mea,
Dar azi ai fost un vis, un farmec,
Săltai în sus nu altceva.

– Cum să nu sar în sus, iubite,
Răspunse ea cu mult lipici
Dacă un ceas și jumătate
Am stat cu fundul în urzici.
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Cea mai bună jucătoare 
a lunii august

Simona Halep, numă-
rul doi mondial, a 
câștigat luna trecută 

turneul de la Praga, fiind 
al doilea său titlu conse-
cutiv, cu o pauză de șase 
luni între ele din cauza 
pandemiei de coronavirus. 
Halep a ajuns astfel la 21 
de titluri în carieră, dintre 
care două de Mare Șlem. În 

finala de la Praga, 
Halep a învins-o 
pe belgianca Elise 
Mertens cu 6-2, 
7-5. Halep s-a 
impus în ancheta 
WTA în duelul cu 
franțuzoaica Fiona 
Ferro și belarusa 
Victoria Azarenka. 
Simona Halep are 
două titluri de ju-

cătoarea lunii din trei acor-
date anul acesta. În primele 
două luni ale anului, ame-
ricanca Sofia Kenin a fost 
laureata anchetei din luna 
ianuarie, după titlul obți-
nut la Australian Open, iar 
Simona Halep a fost jucă-
toarea lunii februarie, gra-
ție titlului cucerit la Dubai.

Simona Halep a fost desemnată cea mai bună 
jucătoare a lunii august în circuitul profesionist 
feminin de tenis, în urma unei anchete realizate 

pe site-ul WTA

A anunţat că are cancer

„ Rezultatele clinice au confirmat apariția limfomului 
Hodgkin în corpul meu. Echipa medicală mi-a spus că 
a fost descoperit în fază incipientă, este vindecabil și de 

dimensiuni reduse. Reacția va fi imediată: vom continua un 
tratament de chimioterapie pentru următoarele șase luni” a 
spus Carla Suarez Navarro într-un comunicat oficial. Carla 
nu va mai concura în acest sezon, retrăgându-se de la Roma 
și Roland Garros. „Singurul obiectiv pe care îl am în acest 

moment, este să 
urmez sfatul me-
dicului zilnic, lă-
sând orice altă ac-
tivitate pe planul 
doi,” a adăugat 
tenismena.

„Carla. Sunt 
atât de șocată și 
tristă să citesc 
această știre. Mă 
gândesc la tine și 
știu că o persoană 

puternică și specială ca tine poate trece prin asta. Multe să-
rutări!”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

După mai multe examene medicale efectuate 
la Barcelona,   jucătoarea de tenis Carla Suarez 

Navarro (31 ani) a fost diagnosticată cu limfom 
Hodgkin, un cancer al sistemului limfatic, și va 
fi supusă unui tratament de chimioterapie în 

următoarele șase luni

Messi rupe, în sfârşit, tăcerea

„Președintele se bazează pe faptul că 
nu am spus că vreau să plec înainte 
de 10 iunie, o dată la care eram în 

luptă pentru La Liga și în mijlocul aces-
tei pandemii groaznice, care a afectat 
tot sezonul. De aceea am decis să rămân 
la club. Voi continua la acest club, pen-
tru că președintele mi-a spus că singura 
varianta de a pleca este achitarea clauzei 
de 700 de milioane de euro, ceea ce e 
imposibil”, a zis Messi.

Argentinianul a adăugat că ar fi pu-

tut să meargă la tribunal, ca să se ju-
dece cu conducerea, însă nu a dorit să 
se certe cu „clubul vieții lui”.

„Niciodată nu aș face așa ceva. Bar-
celona mi-a dat totul de când am venit 
aici; nu mi-a trecut prin cap să merg în 
instanță”, a explicat Lionel Messi.

Argentinianul a amintit și de o con-
versație avută în această perioadă cu 
Thiago (7 ani), fiul său, care a plâns 
atunci când a auzit că tatăl său vrea să 
părăsească Barcelona. „A aflat de la TV 

și m-a întrebat. Eu nu îi spusesem ni-
mic, pentru că nu voiam să creadă că e 
forțat să plece, să locuiască în altă parte, 
să meargă la o școală nouă și să-și facă 
noi prieteni. A strigat la mine și mi-a 
zis hai să nu plecăm. A fost greu și de 
înțeles, sincer”, a povestit Messi.

Lionel Messi (33 de ani) a decis să rămână la Barcelona în sezonul 
care stă să înceapă, după o adevărată „telenovelă” în ultimele 

săptămâni, când se părea că argentinianul va pleca din Catalonia, 
cel mai probabil la Manchester City

Simona HalepSimona Halep

Carla Suarez NavarroCarla Suarez Navarro

Messi şi familia saMessi şi familia sa
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Magdalena BRĂTESCU

„Doctor de femei” de Georges Feydeau
  la Teatrul Metropolis

Cu titlul original „Tailleur 
pour dames” (în traduce-
re, „Croitor de damă”), 

comedia scrisă în 1886 este prima 
piesă importantă, în trei acte, a 
dramaturgului, considerat părin-
tele farsei și vodevilului francez. 
Menționez câteva amănunte mai 
puțin cunoscute: mama lui Fey-
deau era evreică poloneză și sunt 
zvonuri care pretind că tatăl lui 
ar fi, după unii, Napoleon al III-
lea, după alții, ducele de Morney, 
fratele vitreg al împăratului. 

Feydeau a fost dramaturg, ac-
tor, pictor și colecționar de artă. 
Marele maestru al mecanismelor de 
ceasornic din spumoasele sale comedii 
era jucător de cărți, cocainoman și vâ-
nător de fuste. Umblă vorba că și de 
pantaloni! În orice caz, în creațiile lui 
mișună bărbați afemeiați, femei infi-
dele, soți încornorați și există sugestii 
despre homosexualitate. 

Cert este că, după divorțul de so-
ția lui, a contractat un sifilis de la un 
travestit. Tratat într-un sanatoriu, 
a murit la numai 58 de ani. Scrisese 
28 de piese de teatru, dintre care cele 
mai cunoscute au rămas „Puricele în 
ureche”, „Dama de la Maxim”, „Hotel 
Rendez-vous” și „Doctor de femei”.

Feydeau are o fantezie prodigioasă 
în a crea situații imprevizibile și a le 
complica la nesfârșit prin adăugarea 
unor personaje de un comic irezistibil 
prin care captivează publicul făcându-l 
să râdă din toată inima. Când autorul 
e jucat de actori dăruiți cu talentul de a 
amuza, spectacolul este o reușită depli-
nă. Așa se întâmplă pe scena Teatrului 
Metropolis.

Doctorul Moulineaux (Emanuel 
Pârvu care semnează și regia și adapta-
rea), deși căsătorit de numai șase luni 
cu Yvonne (Mariana Dănescu), conti-

nuă să-și recruteze amante din rândul 
pacientelor. Noua sa cucerire, Suzanne 
(Andreea Vasile) este căsătorită cu colo-
nelul în rezervă Aubin care, deși apără 
moralitatea soției, nu e nici el ușă de 
biserică, având-o ca amantă pe focoa-
sa spanioloaică Rosa (Anca Sigartău). 
Combinațiile nu se termină însă aici. 
Există încă un personaj liant și catali-
zator al acțiunii: Bassinet (Mihai Ben-
deac), un pacient băgăreț, enervant și 
sâsâit. La momentul potrivit, vom afla 
că Bassinet este fostul soț al Rosei, care 
mai e și fosta amantă a lui Moulineaux. 

Pe scenă fac spume și mama Yvon-
nei, doamna Aigreville („aigre” în fran-
ceză înseamnă „acru”) și un servitor be-
țivan, Etienne (Vlad Corbeanu). 

În actul al doilea, acțiunea se des-
fășoară într-un demisol închiriat de 
Bassinet doctorului drept cuibușor al 
dragostei ilicite, cămăruță unde-și avu-
sese mai înainte atelierul o croitoreasă. 
De unde titlul original „Tailleur pour 
dames”. 

Toți eroii vor ajunge aici, unde apare 
și dispare un bărbat travestit, Pompo-
nette (Gabi Costin), absolut inutil în 
desfășurarea evenimentelor. Dar care 
ar fi putut aduce sare și piper acțiunii, 

dacă rolul n-ar fi fost șarjat și 
vulgarizat de interpret.

Șarmul irezistibil al farsei 
lui Feydeau constă în întâlnirile 
riscante și riscate, ritmul ame-
țitor al răsturnărilor de situații, 
comicul de limbaj, confuziile 
de persoane, aparența de mo-
ralitate contrazisă de amantlâ-
curi, circumstanțe imposibil de 
gestionat și de rezolvat. Totul 
provocând explozii de râs.

În afară de sinopsisul foarte 
hazliu, montarea prilejuiește 
evoluția unor actori excepțio-
nali. Mihai Bendeac, într-un 

rol relativ secundar, se dovedește unul 
dintre cei mai talentați comici ai tea-
trului românesc de azi. 

Alături de el, Adrian Titieni, cu-
noscut pentru rolurile sale dramatice, 
surprinde printr-o apariție de neidenti-
ficat ca aspect și de apreciat în privința 
compoziției migălită la amănunt. Un 
rol bine construit realizează și Adina 
Popescu în soacra isteață, experimen-
tată în probleme de căsnicie, o omni-
prezență tiranică, turnând gaz pe foc. 

În Rosa, Anca Sigartău aduce pe sce-
nă și un cățel care focalizează atenția 
publicului. Ea încearcă o parodie de 
femeie apetisantă din telenovelele sud 
americane, cu accent aproximativ spa-
niol. Un rol generos, din care o actriță 
de talia ei ar fi putut face mai mult. 
Vlad Ciobanu (servitorul) se limitează 
la o singură notă: beat de la început 
până la sfârșit!

În rolul principal, Emanuel Pârvu, 
cu o prezență impunătoare, alternativ 
comică și serioasă, manipulează toate 
celelalte personaje.

Merită menționate, excelenta sceno-
grafie (Bogdan Spătaru) și splendidele 
costume ale creatoarei de modă Irina 
Schrotter. Un spectacol comic excelent!
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Cleopatra LORINȚIU - director adj. ICR Tel Aviv

Aniversare în casa tablourilor

Pentru frumoasa aniversare a 
doamnei Liana Saxone Horodi, 
am pornit spre Haifa, Andreea 

Soare și cu mine, într-o zi toridă, aștep-
tând emoționate, cu buchetul de flori în 
nuanțe de liliachiu, să intrăm în lumea 
concretă, cu tablouri, albume, fotografii 
și mai ales cu acea blândețe ospitalieră 
a soților Horodi despre care-mi poves-
tiseră mulți oaspeți din România. Nu-
mai nume alese, oameni de calitate, din 
cultură și presă. Rezultatul întâlnirii 

va rămâne și pe imagine video, într-un 
„Portret de artist” care a fost difuzat pe 
canalul Youtube al ICR Telaviv.

Coloristă de har, desenatoare născu-
tă, elevă a maestrului Rudolf Schwitzer 
Cumpăna, observatoare atentă a deta-
liului, inspirată tălmăcitoare a imaginii, 
dumneaei este și o povestitoare! Farme-
cul evocării, revizitarea unor episoade 

dificile ale biografiei ori ale istoriei, 
dramul de ironie, umorul dulce acri-
șor, căldura amintirii se degajă din 
vorbele dumisale cu oricare prilej.

Aflând despre intenția acestui por-
tret, iată că am primit mesaje care sin-
cer m-au impresionat, semn al prețu-
irii de care se bucură această doamnă 
a picturii dar și a cuvântului. Spicuiesc 
aici câteva fragmente, alăturând o urare 
de „La mulți ani”!

*
Mare artistă a penelului, Liana Saxo-

ne a fost eleva pre-
ferată a maestrului 
Schweitzer -Cum-
păna. Și-a găsit un 
drum propriu în 
pictură, realizând 
serii de lucrări 
excepționale. Un 
album de mare va-
loare a fost editat 
cu pânzele sale.

Eugen 
Uricariu
*

La mine și la 
soția mea în casă se regăsește o com-
poziție a Lianei care nu e doar cea mai 
demnă urmașă a lui Schweitzer Cumpă-
na, dar și o creatoare puternică de atmo-
sferă, de dor de lumină, de sensibilitatea 
necesară zi cu zi în mediul înconjurător 
pe care îl completează, căruia îi dă fio-

rul necesar poftei de 
viață împărtășită. Da, 
Liana are acest duh al 
împărtășirii voioase, 
profunde, de care oa-
menii au atâta nevoie 
în lumea noastră atât 
de neguroasă. Expre-
sionismul ei sudic nu 
e tenebros ca cel nor-
dic, ci însorit și dătă-
tor de încredere.

Radu Boroianu

*
Liana este unică în felul ei, măcar 

pentru faptul că se autodefinește cu o 
obiectivitate care depășește mult limi-
tele convenționale. Este exact așa și în 

operele sale! 
Puternică , 
plină de pa-
siune, dar și 
tandră, o ex-
plozie de cu-
loare, tem-
perament și 
dorință de 
adevăr. Ca 
s-o iubești 
pe Liana, nu 
este  greu! 
Este  mult 
mai greu să 
ai tăria de a 

recunoaște că tot ceea ce spune este o 
dovadă de iubire, chiar dacă nu pare așa.

Mihai Batog-Bujeniță
*

Liana, m-ai copleșit: nu mai am 
superlative.

Radu F. Alexandru

Ce putere transmite pictura ta, ce lu-
mină și poftă de viață, de frumos!

Ioana Pavelescu
*

Aș spune despre doamna Liana Saxo-
ne Horodi că ar trebui prezentată ca un 
model pentru cei născuți în România și 
trăitori pentru vreme scurtă, lungă sau 
definitiv în străinătate.

Un model al relațiilor cu țara de ori-
gine, tradițiile și valorile sale culturale.

prof. univ. dr. Lavinia Betea 
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PROTV 
INTERNAȚIONAL
JOI, 10 sept 2020

06:00	 Știrile	ProTv
10:30	 Vorbește	lumea
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Lacrimi	de	iubire
21:30	 Regina	
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv
00:00	 Teleshopping

VINERI, 11 sept 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Masked	Singer	România
22:30	 La	Bloc
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 12 sept 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 La	Măruță
12:00	 Acasă	la	români
12:45	 Teleshopping
13:00	 Știrile	ProTv
13:15	 ApropoTv
14:00	 Lecții	de	viață
15:30	 Arena	bucătarilor
16:00	 Ce	spun	românii
17:00	 Masked	Singer	România
18:30	 Superspeed
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Arena	bucătarilor
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Regina
22:45	 Acasă	la	români
23:45	 Teleshopping
DUMINICĂ, 13 sept 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Acasă	șa	români
11:30	 Ce	spun	românii
12:15	 Superspeed
12:45	 Teleshopping

13:00	 Arena	bucătarilor
13:30	 Lecții	de	viață
14:25	 Știrile	ProTv	
14:30	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
15:00	 ApropoTv
15:45	 Ce	spun	românii
16:30	 Lecții	de	viață
18:00	 România,	te	iubesc!
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Superspeed
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Regina
22:45	 Acasă	la	români
23:30	 ApropoTv
00:15	 Teleshopping

LUNI, 14 sept 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Lacrimi	de	iubire
21:30	 Regina
22:45	 La	Bloc
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping

MARȚI, 15 sept 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Lacrimi	de	iubire
21:30	 Regina	
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv
00:00	 Teleshopping
MIERCURI, 16 sept 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță	
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Lacrimi	de	iubire
21:30	 Regina	
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 10 sept 2020

07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 Vorbește	corect!
09:00	 Telejurnal	regional
09:50	 Diasporadar
10:00	 Ca’n	viață
10:50	 Discover	Romania
11:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:30	 Articolul	VII
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
14:55	 Cerbul	de	Aur
15:00	 Garantat	100%
16:00	 Descălecați	în	Carpați	
16:30	 Recital	Cerbul	de	Aur
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
21:00	 A	doua	Românie	
22:25	 Cerbul	de	Aur
22:30	 Tu	votezi	București!	
22:55	 Tu	votezi	România!

VINERI, 11 sept 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 Vorbește	corect!
09:00	 Telejurnal	regional
09:50	 Diasporadar
10:00	 Ca’n	viață
10:50	 Discover	Romania
11:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:30	 A	doua	Românie
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
14:55	 Cerbul	de	Aur
15:00	 Exclusiv	în	România
15:50	 Discover	Romania
16:00	 Descălecați	în	Carpați	
16:30	 Recital	Cerbul	de	Aur
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Obiectiv	comun
19:30	 La	un	pas	de	România	
20:00	 Telejurnal
21:00	 Dăruiește,	Românie!
22:25	 Cerbul	de	Aur
22:30	 Tu	votezi	București!
22:55	 Tu	votezi	România!
SÂMBĂTĂ, 12 sept 2020
07:00	 Regatul	sălbatic
07:30	 Pescar	hoinar
08:00	 Ferma
08:50	 Discover	Romania
09:00	 Mic	dejun	cu	un	campion

10:00	 Drag	de	România	mea
10:50	 Diasporadar
11:00	 Drag	de	România	mea
12:00	 Rugby
14:00	 Telejurnal
14:30	 La	un	pas	de	România
15:00	 Şah-mat	
15:30	 Rugby
17:30	 #Creativ	
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Memorialul	durerii
20:00	 Telejurnal
21:00	 Drag	de	România	mea
DUMINICĂ, 13 sept 2020
07:00	 Universul	credinței	*Partea	I
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Universul	credinței	*Partea	II-a
08:50	 Natură	şi	aventură
09:20	 Exclusiv	în	România	
10:00	 În	grădina	Danei
10:25	 Diasporadar
10:35	 Viaţa	satului	*Partea	I
11:50	 Minutul	de	agricultură
12:00	 Viaţa	satului	*Partea	II-a
13:00	 Tezaur	folcloric	
14:00	 Telejurnal
14:30	 Lumea	şi	noi	
15:00	 Teatru	TV
16:40	 Cooltura
17:10	 Politică	şi	delicateţuri
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Memorialul	durerii	
20:00	 Telejurnal
21:00	 Cerbul	de	Aur

LUNI, 14 sept 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 Diasporadar
09:00	 Telejurnal	
09:35	 Lumea	azi
10:00	 Telejurnal	regional
10:35	 România…	în	bucate
11:00	 Politică	şi	delicateţuri
12:00	 Festivalului	Internaţional	de		
	 Folclor	„Cântecele	Munților”	
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
14:55	 Cerbul	de	Aur
15:00	 Drumul	lui	Leșe
16:00	 Drumuri	aproape
16:30	 Toamna	amintirilor
17:30	 Piersic	Show
18:25	 Ediţie	specială
20:00	 Telejurnal
20:50	 Filler
21:00	 Teatru	TV	
22:25	 Cerbul	de	Aur
22:30	 Tu	votezi	București!	
22:55	 Tu	votezi	România!	

MARȚI, 15 sept 2020
07:00	 Telejurnal
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Patru cărţi pentru numai 190 de şekeli!
Sunaţi acum la editură la tel. 0524-716004 

şi comandaţi pachetul Alexandru Andy!
(Preţul unui singur volum este 80 de şekeli)

REDUCERE REDUCERE 
DE PREȚ LA DE PREȚ LA 
COLECȚIA COLECȚIA 

ALEXANDRU ALEXANDRU 
ANDYANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul 

Doctor Mesmer
• Ca’n filme

07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 Diasporadar
09:00	 Telejurnal	regional
09:35	 #Creativ
10:00	 Telejurnal	regional
10:35	 România…	în	bucate
10:50	 Discover	Romania
11:00	 Politică	şi	delicateţuri
12:00	 Festivalului	Internaţional	de		
	 Folclor	„Cântecele	Munţilor”	
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
14:55	 Cerbul	de	Aur
15:00	 Rețeaua	de	idoli
16:00	 Drumuri	aproape
16:30	 Toamna	amintirilor
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Cireşarii
20:00	 Telejurnal
20:50	 Filler
20:55	 Teatru	TV
22:25	 Cerbul	de	Aur
22:30	 Tu	votezi	București!
22:55	 Tu	votezi	România!

MIERCURI, 16 sept 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 Diasporadar
09:00	 Telejurnal
09:35	 Cooltura
10:00	 Telejurnal	regional
10:35	 România…	în	bucate
11:00	 Politică	şi	delicateţuri
12:00	 Festivalului	Internaţional	de		
	 Folclor	„Cântecele	Munților”	
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
14:55	 Cerbul	de	Aur
15:00	 Destine	ca-n	filme
16:00	 Drumuri	aproape
16:30	 Toamna	amintirilor
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Cireşarii
20:00	 Telejurnal
20:55	 Teatru	TV
22:25	 Cerbul	de	Aur
22:30	 Tu	votezi	București!
22:55	 Tu	votezi	România!
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3 Această săptămână nu este tocmai potrivită 

pentru a lua decizii, de orice fel. În ceea ce 
privește cariera, te simți intimidat de ceilalți 
colegi cu care lucrezi.

Această săptămână ți se pare că se va deru-
la într-un mod abrupt. Ai senzația că nu ai 
reușit să faci nimic din ceea ce ți-ai propus. 
Totul este la limită.

La începutul acestei săptămâni, cariera ta 
trece printr-o schimbare pozitivă, mai ales 
având în vedere implicarea de care ai dat do-
vadă în ultima perioadă.

Chiar dacă deții multe cunoștințe profesio-
nale, asta nu schimbă vulnerabilitatea pe care 
o resimți uneori. De multe ori ajungi față în 
față cu propriile temeri și nu știi ce să faci.

Pentru tine, această săptămână de septem-
brie va fi cea în care vei reuși să pui cap la 
cap idei și planuri pentru a obține ceea ce 
îți propui.

În această săptămână, ai posibilitatea de a 
evalua calitatea relațiilor de care ai parte, in-
diferent că este vorba de cele profesionale sau 
de cele personale.

Forțele cosmice „gravitează” în jurul tău, 
impulsionându-te să te lași condus de intu-
iție în tot ceea ce faci. Persoana iubită este 
posibil să fie avansată într-o nouă funcție.

Sentimentele pe care le ai te fac să acționezi 
spontan și să te implici în tot felul de aven-
turi. În această perioadă din viața ta, ai nevoie 
de mai multă libertate și de adrenalină.

Trebuie să încerci să îți dai seama ce anume 
îți dorești de la cel de lângă tine. Așteptările 
pe care ajungi să le proiectezi asupra celor din 
jur, îți fac rău și ție.

Modul respectuos în care alegi să te raportezi 
la cei din jur, te va ajuta să îți deschizi uși în 
plan profesional. Când pui suflet în ceea ce 
faci, ești mult mai încrezător.

Atunci când vine vorba de starea de sănătate, 
în zilele următoare vei descoperi afecțiuni la 
care nu te-ai fi gândit niciodată că le ai. Ai 
grijă de controlul asupra propriului echilibru.

Fii mai atent de modul în care te alimentezi. 
Faci multe excese, de toate felurile, iar miș-
carea fizică este din nou amânată pentru tot 
felul de motive puerile.
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Sinagoga Ortodoxă 
Aachvas Rein

Muzeul Istoriei Evreilor din Ora-
dea s-a inaugurat în data de 5 
decembrie 2018, în sinagoga 

ortodoxă Aachvas Rein, construită în anul 
1926.

Din anul 1870, pe același așezământ 
al sinagogii, a funcționat o casă mică de 
rugăciune a comunității evreiești. Încă din 
acea perioadă, membrii comunității evre-
iești ortodoxe de la Oradea au pus bazele 
instituțiilor proprii de binefacere și de 
ajutorare. De atunci a existat o asociere 
numită Chebra Ahabat Reim (Asociația de 
Întrajutorare a Evreilor Ortodocși), care 

avea sar-
c ina  de 
a  o f e r i 
sprijin se-
m e n i l o r 
suferinzi, 
aflați în 
s p i t a l e 
sau cu o 
s i t u a ț i e 
materială 

precară. Denumirea sinagogii Aachvas 
Rein provine de la această asociație.

Începând cu anul 1912, casa de ru-
găciune a devenit neîncăpătoare, astfel 
încât s-au făcut modificări. Pe parcursul 
anilor, clădirea s-a degradat, iar în anul 
1926 membrii comunității au ridicat una 
nouă, după proiectul arhitectului Pintér 
István, realizată de către constructorul 
Weimann Béla.

Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea
Parterul muzeului este dedicat istori-

cului comunității evreiești. Câteva dintre 
cele mai importante date sunt:
• 1722 s-a înființat prima comunitate 

evreiască la Oradea;
• 1792 s-a format cartierul evreiesc 

Subcetate;
• 1870 – scindarea comunității 

evreiești;
• 1900-190 – la Belle Époque: înflori-

rea arhitecturală a orașului;

• 1940 – arbitrajul de 
la Viena;

• 1944 – ghetoizarea 
și deportarea evreilor 
orădeni.
Un loc aparte îl ocupă 

spațiul dedicat familiei 
Sonnenfeld din Oradea, 
care a fost renumită în 
domeniul tipografiei. Sunt expuse docu-
mente ale membrilor familiei Sonnenfeld, 
fotografii, precum și pietre de litografie.

Reprezentative pentru viața spirituală a 
comunității evreiești sunt obiectele și căr-
țile de cult care au fost expuse, precum și 
tablourile unor rabini renumiți.

Etajul muzeului a fost dedicat orori-
lor Holocaustului: consecințele Dictatu-
lui de la Viena, adoptarea legilor antise-
mite, închiderea populației evreiești în 
ghetou și deportarea în lagărele morții, 
Auschvitz-Birkenau.

Semnificativă pentru istoria orașului 
este personalitatea Terezei Mózes, supra-
viețuitoare a Holocaustului. Vizitatorii 
pot citi informații cu privire la biografia 
acesteia și mărturii din timpul trăit în ghe-
tou, Auschwitz și alte lagăre de muncă.

Sunt expuse obiecte care fac referință la 
crimele împotriva evreilor: regulamentul 
din ghetou, documente care atestă recvira-
rea obiectelor, steaua galbenă, documente 
din detașamentele de muncă forțată etc.

Pentru a ilustra tragedia Holocaustu-
lui, au fost realizate instalații sugestive: 
precum cea cu valize, care exprimă de-

posedarea evreilor de avutul lor, drama 
deportării.

În memoria Évei Heyman s-au expus 
diverse ediții ale jurnalului scris de copilă 
când se afla în ghetoul din Oradea, cu-
noscut sub titlul „Am trăit atât de puțin”. 
Povestea Evei este relatată și prin obiecte 
care o caracterizau, lucruri pe care Eva le 
iubea: bicicleta roșie, aparatul de fotogra-
fiat, o pereche de patine.

O mare încărcătură emoțională este 
dată de numele celor care au pierit în 
lagărele naziste inscripționate pe pereți, 
precum și de grafica care ilustrează evreii 
închiși în ghetou, dar și pe cei închiși în 
lagăr. În memoria victimelor, au fost așe-
zate pe scări pietre.

Pe suport electronic au fost instalate 
documentare privind lagărul de la Aus-
chwitz, precum și o listă a victimelor oră-
dene din lagărele de exterminare. Aceas-
tă expoziție este un mijloc prin care se 
răspândește memoria Holocaustului. Se 
impune să cunoaștem acest lucru, să nu 
uităm, pentru ca astfel de orori să nu se 
mai săvârșească niciodată, nicăieri.

Reportaj transmis de  
George Roca - Australia
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Bioprintare

Bioprintarea, o moda-
litate de a planta noi 
celule direct la locul 

leziunii pentru repararea țe-
sutului afectat, reprezintă o 
modalitate de tratament cu 
un mare potențial benefic. 
Cercetătorii de la Univer-
sitatea Tsinghua au propus 
un nou concept de bioprin-
tare in vivo, ei proiectând un 
microrobot care pătrunde în 
organism printr-un endoscop 
și repară țesuturile. 

Specialistul a precizat că 
dezvoltarea sistemului implică 
cercetări interdisciplinare de 
producție biologică, imprimare 
3D și mecanică.

Vaccinarea în masă

Niciunul 
d intre 
v a c c i -

nurile potenția-
le aflate în eta-
pe avansate ale 
studiilor clinice 
nu a demonstrat 
până acum „un semnal clar” care 
să ateste o eficiență de cel puțin 
50%, considerată necesară de că-
tre OMS, a declarat purtătoarea 
de cuvânt a acestei organizații, 
Margaret Harris. 

Rusia a aprobat un vaccin 
dezvoltat împotriva COVID-19 
în august, după o testare a aces-
tuia pe oameni ce a durat mai 
puțin de două luni, fapt care i-a 
determinat pe mai multi experți 
occidentali să pună sub semnul 
întrebării eficiența și siguranța 
vaccinului rusesc.

Oficiali ame-
ricani din do-
meniul sănătății 
publice și repre-
zentanți ai com-
paniei Pfizer 
Inc. au anunțat 
luni că un vaccin 

dezvoltat de acest grup farmaceu-
tic ar putea fi disponibil pentru a 
fi distribuit cel mai devreme spre 
sfârșitul lunii octombrie.

„Chiar nu ne așteptăm să asis-
tăm la o vaccinare în masă până 
la jumătatea anului viitor”, a 
declarat Margaret Harris într-o 
conferință de presă organizată la 
Geneva. „Această fază 3 a studi-
ilor clinice trebuie să dureze mai 
mult, deoarece trebuie să vedem 
dacă vaccinul oferă cu adevărat o 
protecție și, de asemenea, cât este 
de sigur”, a adăugat ea.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) nu se așteaptă 
ca vaccinarea în masă împotriva maladiei COVID-19 să 

devină posibilă înainte de jumătatea anului 2021

Veninul albinelor

În cadrul 
studiului, 
r e a l i z a t 

de oameni de 
știință de la 
Institutul de 
Cercetări Me-
dicale Harry 
Perkins și de 
la Universitatea Western Australia, a fost utilizat 
venin de la 312 albine și bondari cu scopul de a 
analiza proprietățile anticancerigene ale acestuia. 
Echipa de cercetători a descoperit că veninul - și 
mai ales componenta sa principală, melitina - a 
dus la distrugerea rapidă a celulelor care constituie 
„cancerul mamar triplu-negativ și celulele canceru-
lui de sân îmbogățite cu HER2’’. În plus, veninul 
a avut acest efect la concentrații care nu au dăunat 
celulelor normale.

Cancerul de sân triplu negativ reprezintă 10-
15% dintre toate cazurile de cancer mamar, a men-
ționat institutul. În prezent, nu există tratamente 
clinice eficiente pentru acest tip de cancer. „Veninul 
s-a dovedit extrem de puternic’’, a declarat Ciara 
Duffy, cercetător principal în cadrul studiului. 
„Am descoperit că melitina poate distruge complet 
membranele celulelor canceroase în 60 de minute’’, 
a adăugat ea.

Cancerul mamar este cel mai frecvent tip de can-
cer care afectează femeile la nivel mondial. Studiul, 
publicat în jurnalul Nature Precision Oncology, a 
analizat de asemenea dacă melitina poate fi utili-
zată în combinație cu medicamentele utilizate în 
prezent în chimioterapie pentru tratarea tipurilor 
de cancer mamar extrem de agresive.

Duffy a precizat că echipa sa a descoperit că me-
litina a format găuri în membranele celulelor cance-
rului mamar, ceea ce ar putea permite pătrunderea 
anumitor substanțe medicamentoase în interiorul 
celulelor, ducând astfel la lichidarea lor. Această 
tehnică de combinare „a melitinei cu docetaxel s-a 
dovedit remarcabil de eficientă la reducerea dezvol-
tării tumorii la șoareci’’, a explicat ea.

Veninul de la albinele europene s-a dovedit 
„remarcabil de eficient’’ la distrugerea 

celulelor celei mai agresive și greu de tratat 
forme de cancer mamar, conform unui 

studiu efectuat de cercetători din Australia

O nouă metodă pentru tratarea leziunilor gastrice 
prin utilizarea unui microrobot capabil să efectueze 

bioprintare in vivo (în interiorul organismului viu) a fost 
dezvoltată de o echipă de cercetători din China
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GAZETA REBUS - INTEGRAME

ORIZONTAL: 1. Fetiţele vesele, fete de 
şantan (vorba lui Lehar în opereta Silvia). 
2. Şi ceva pătrunzător. 3. Vorbirea, lim-
bajul uman (pl). 4. Una neam şi alta de 
caritate – Mai mic ca un sat. 5. La o adică 
diminutiv masculin! – Face comparaţie – 
Oaie tăiată! 6. Ţinut sus din trufie, măcar 
comicul Tănase avea cu ce să se laude – În-
vârtită de la Viena. 7. Acoperite de muş-
chi – Aşteptat cu dor. 8. Izvorul bunăstării, 
pentru unii şi fără muncă  – Polonezi, ter-
men învechit din aleşi! 9. Merge de-a-ndă-
rătelea! – Gol în interior! -  Tecuci scris! 
10. Studiază originea lexicului. 

VERTICAL: 1. Atmosferă grea. 2. Pros-
tul satului – Un peşte scos din excavator! 
3. Ţine de natura obiectului (pl). 4. Media 
ruptă la mijloc! – Tras în plămâni. 5. Matca 
din centru! – Simplu X! – Nesfârşitul ecou! 
6. A face scamatorii – Articol din aluminiu. 
7. Un vas pe foc  – O marcă de automobil 
suedez. 8. Loc de trecere în altă lume a 
vitelor (pl.). 9. Respectă formalismul cultic 
religios la anglicani. 10. Studii ce vizează 
limba, istoria şi cultura grecilor.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: d, c, poros, veri, nepot, dana, f, n, firi, 

rivalitate, deva, otet, selenari, e, loton, iar, cicalit, li, ti, 
inamic, sapun, lan, tesatorii, reda, uniat.

Pag. 36: barocamera, acaparator, tuse, anima, amarata, 
an, turata, anj, olita, u, ia, ratatinat, ite, aninat, toast, 
tate, arno, valet.

Pag. 37: a) sagacitate, operativa, lanital, rc, irina, odar, 
dati, ozana, itosi, anti, foruri, tet, ia, rondela, craisor, ar, 
aer, itar, i. b) daramatura, eritematos, tacanite, i, ebosa, 
irom, res, sucire, isabel, not, ocru, ip, pr, ruina, rasi, ar, 
dinamic, tiranizata. c) caritabila, unilateral, pacalita, e, 
iliri, itar, dinastii, t, iza, ma, oca, ta, banana, atarnata, 
a, tora, relas, erato, ieni. d) afganistan, calcifiere, agora, 
troc, potent, ome, acil, caras, ricin, biti, ata, surzit, to, 
aul, aza, ozon, mutat, ratificate.

Un coleg de serviciu a câștigat o 
excursie în China. Acum e acolo și 
încearcă să câștige o excursie înapoi.

*
- Ai auzit ce i s-a întîmplat lui Cos-

tică azi noapte?
- Nu. A pățit ceva?
- Vai de capul lui, amărîtul, ce-o să 

aibă de tras: a fugit cu nevastă-mea!

*
Prietene, aș vrea să te prezint soției 

mele.
- De ce?
- Fiindcă ea crede că s-a măritat cu 

cel mai urât bărbat din lume.

*
Un șef de poliție, intrigat de fap-

tul că odrasla sa îl întreabă cine a 
scris Luceafărul, îl cheamă la el pe 
un subaltern:

- Bă, du-te la individul ala de pe 
stradă și întreabă-l dacă știe cine a 
scris Luceafărul.

După circa 30 de minute, se în-
toarce subalternul ud leoarcă, dar cu 
un zâmbet de satisfacție pe chip:

- Gata, dom’ șef, a recunoscut, el 
l-a scris.

*
- Cum omoară o blondă un pește?
- Îl îneacă.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A A A

2 A

3 A A

4 A A

5 A A A

6 A A

7 A

8 A L E S I

9 A A

10
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ORIZONTAL: 
1. Ornamentală. 
2. „Răspunsul” 
o r g a n i s m u l u i 
sănătos când e 
atacat de agenţi 
microbieni. 3. 
Ghiocei ― Conţi-
nutul unei diete! 
4. Perspicacitate 
― Vigilente. 5. 
Moşe…, conducă-
torul spiritual al 
poporului evreu 
eliberat din ro-
bia egiptenilor. 
6. Abatere de la 
direcţia iniţială 

― Grămezi mari de paie. 7. A evalua ― Sectă budistă din 
Japonia care se bazează pe contemplaţia mistică. 8. Debut 
la teatru! ― A face un mic semn de control pe o listă. 9. 
Aromă ― Muza poeziei lirice în Grecia antică. 10. Căluşei. 

VERTICAL: 1. Medicament care provoacă transpiraţia. 2. … 
Ludwig (1881-1948), scriitor şi publicist german ― A se po-
toli (fig.) 3. Hrană preparată la evrei conform prescripţiilor 
rituale. 4. Respectaţi ― Pronume personal. 5. Plin de orori! 
― Plantă exotică arborescentă foarte rezistentă, folosită ca 
materiale de construcţie. 6. Laiţe în anagramă ― Usturoiate. 
7. Nucleu de atom! ― Animal… hazos (î din i) ― Soi. 8. To-
talitatea măsurilor profilactice pentru prevenirea îmbolnă-
virilor. 9. Bursuc. 10. Documente ― Comandă la calculator. 
DICȚIONAR: IET, TEA, ROR, ENTER.

ORIZONTAL: 
1. Fac imagine 
în televiziune. 
2. Sălile unde 
se fac tăieri. 
3. Concentraţi 
î n t r - o  anu -
mită parte. 4. 
O străduţă în 
sat — Textila 
purtătorilor de 
iţari. 5. Nume 
feminin şi alt 
nume la ... 
Amaradia! 6. 
Nişte poliţai 
arhaici — Izvor 
de lumină — 
Companie la o firmă. 7. Măsură metrică de vers din patru 
silabe. 8. Spetează din Italia! — Nu prea departe — Reflexi-
vul lui Isidor. 9. Unul care a suportat o suferinţă. 10. Stau 
între trenuri personale şi rapide. 

VERTICAL: 1. O conjuncţie ce adună. 2. Un ton prea lau-
dativ. 3. Silicat de aluminiu şi calciu (un amestec de puţin 
Melbourne şi ceva mai sus de Nazareth!) — Doici ori bice! 
4. Ne iartă nouă greşelile, spun editorii — Mac le carac-
terizează! 5. N-o vezi prea des! 6. Armăsari — Ţine de 
înghesuială. 7. Au religia lui Moise — Alifie la Izmir! 8. O 
etnie vecină pusă la tarabă! — Fata de la analiză! 9. ... şi 
băiatul din Olteniţa! — Trecut la vechituri. 10. Un altfel 
de trei — Cărora li s-a pus jugul.

O R I Z O N -
TAL: 1. Zi-
dite. 2. Con-
duce o insti-
tuţie filantro-
pică — Fost. 
3. Căpitanul 
submar inu -
lui Nautilus 
(Jules Verne) 
— A face un 
teren pro -
pice cultivă-
rii. 4. Lucrat 
cu andrele. 
5. Crustaceu 
reacţionar! — 
Oasele feţei. 
6. Ivire — Lucrător la calea ferată. 7. Particule de ener-
gie luminoasă — Element esenţial în viaţă. 8. Medici ai 
căilor urinare — Spetează la războiul de ţesut. 9. Făcuţi 
de mântuială. 10. Fruntaşi — Urzică pe limbă!

VERTICAL: 1. Aparat de separare a elementelor din-
tr-un lichid. 2. Care operează. 3. Distrugători. 4. Canti-
tate de marfă în depozit — Cilindru. 5. Perete! — Buni 
la suflet. 6. A cincea e de prisos la căruţă! — Prinţ de 
operă. 7. Oraş renumit în Suedia — Mic port în Peru. 8. 
A asalta — Textilă. 9. Pielea feţei — Luaţi cu forţa. 10. 
Întrece cu mult realitatea obiectivă.

CUVINTE TARE: NEMO, IGOR, ILO.

ORIZONTAL: 
1. Identificată 
pe baza buleti-
nului de identi-
tate. 2. Seducă-
tor. 3. A cărei 
sosire face plă-
cere. 4. Insulă 
franceză, închi-
soarea contelui 
de Monte Cristo 
― Fiinţă imagi-
nară. 5. Păr ne-
tezit ― Folosită 
la imobilizarea 
prov i zor ie  a 
unei fracturi. 6. 
Icnet! ― Ou de 

peşte ― Pomadă. 7. Prăjitură ― A eşua. 8. Cal dobrogean 
― Denaturat. 9. Prăjitură aniversară ― Marca maşinii de 
teren românească. 10. Vitejii ― Se întoarce! 

VERTICAL: 1. Comportare nestatornică. 2. Care exempli-
fică în mod convingător. 3. Soi ― Erou central! 4. Întinderi 
uriaşe. 5. Fabrică israeliană de medicamente ― Aparat de 
gimnastică. 6. Unul din degetele mâinii ― Unul din volu-
mele care compun o lucrare. 7. Ac al ceasornicului (plur.) 
8. Elemente de arhitectură aşezate deasupra cornişei ― 
Specie de papagal din America de Sud. 9. Regimuri poli-
tice care îngrădesc libertăţile democratice. 10. Pregătirea 
solului pentru cultivare ― Impunător. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 M

2 E

3 L

4 I

5 L

6 I

7 T E T R A S I L A B

8

9

10
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4 A
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6 A
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GAZETA PUBLICITATE

Cu ocazia zilei de naștere,  
urăm dragului nostru colaborator 

ARIE KUPFERSCHMIDT
un sincer

LA MULȚI ANI
cu multă sănătate și  
nenumărate bucurii!

Specialist, montez antene de 
satelit pentru toate programele 
româneşti din pachetele DOLCE. 

Profesionalism, servicii de 
calitate, garanţie.

Peste 50 de programe româneşti
RAFI: 0509-656.634

Student la ştiinţele 
calculatoarelor, serios şi 
răbdător, oferă lecţii şi 

consultaţii de specialitate. 
Vorbesc perfect română  

şi ebraică.
Creare de site-uri 

web, bloguri 
şi pagini de 
Facebook.

PROGNOZA METEO
10 - 12 septembrie

Zonă joi,
10sept

vineri,
11sept

sâmbătă,
12sept

Haifa 32° 31° 32° 
Nazareth 39° 37° 36°

Tveria 42° 40° 41°

TelAviv 32° 31° 31°
Ierusalim 37° 35° 34°
Eilat 44° 42° 43°

*valorilereprezintămediazilei

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade10.09.2020

şekeli

Monedă Cumpărare Vânzare

1 dolar 
american 3,35 3,41

1 euro 3,95 4,03
1 liră 

sterlină 4,38 4,46
1 leu 

românesc 0,82 0,84

Timpul trece mai plăcut când citeşti o carte bună! 

Prizonier la Guantanamo -  
memoriile unui înalt responsabil taliban                               50 șk.

James Fenimore Cooper - Ultimul Mohican                             50 șk.
Stela Covaci - Persecuţia                                                      50 șk.
Șulhan Aruh - Codexul sfânt al comportării evreilor 

potrivit Talmudului (în română).............80șk.
O masă într-o farfurie - rețete din întreaga lume .....150șk.
Istoria ca viitor de Ana Blandiana (conferințeșitexteuitate)..80șk.
Vin din Alep(itinerariulunuirefugiatsirian).........50șk.
Siria - de ce s-a înşelat occidentul ............40șk.
Iranul meu - gustul amar al revoluţiei..........70șk.
Moscova şi lumea - Ambiţia grandorii...........80șk.
Ariel Sharon şi bătăliile lui politice ...........100șk.
Povestea miracolului economic israelian - 
naţiunea start-up.....................80șk.
Marin Sorescu-Unde fugim de acasă(copii) ........80șk.
CalistratHogaș-Pe drumuri de munte...........50șk.
AlexandruMacedonski-Poema rondelurilor ........50șk.

Comandă acum la telefon 0524-716004

Aprinderea lumânărilor de Șabat
Pericopa NIȚAVIM și VAIELEH

VINERI
11.09.2020

SÂMBĂTĂ
12.09.2020

Tel Aviv 18:31 19:26
Ierusalim 18:14 19:24

Haifa 18:23 19:26

Bucureşti 19:15 20:15

0584-716.004
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Mai sunt câteva exemplare din

„GAZETA 
ACADEMICĂ”

volumuldesucces
semnatde 

acad.prof.dr. 
JeanAskenasy

Ceicarenuoauîncă
înbibliotecă, 

opotcomandalatelefon:
09-954.32.42 sau la redacţie

Acad. prof. dr. Jean Askenasy

GAZETA ACADEMICĂ

Editura Familia - 2020

ediția II

A
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Ierusalim, 
17 decembrie 2008

„Dragă Jean, 
Îţi scriu după ce am citit 

cartea „Dosarul 148074”, 
povestea unui medic căru-
ia i s-a refuzat emigrarea. 
Cartea mi-a fost trimisă de 
directorul editurii. Eu con-
sider că apariția unei cărţi 

de acest tip are o mare importanţă, deoarece ea dezvăluie 
lupta pe care ai purtat-o ca evreu şi sionist cu regimul 
comunist din România, când visul tău era să ajungi acasă. 

Aduc un omagiu luptei tale curajoase, reuşitei de a ajun-
ge în Israel şi îndârjirii cu care ai reuşit să-ţi faci serviciul 
militar de lungă durată.

Fii binecuvântat! 
Cu admiraţie,

Preşedintele Statului
Shimon Perez

NOU! NOU! NOU!
AapărutonouărevistăsemnatăAdalbert
Gyuris,editatăcuocaziaîmpliniriia50de
anideactivitateîndomeniulenigmisticii.

Conține76depaginibogateînjocuripentru
toatecategoriilededezlegători:

26deintegrame,46decareurirebus
(multedintreelerecorduri)șipeste54
dejocurienigmistice,toatecusoluțiilela

sfârșitulrevistei.

„Învăţând... jucându-ne” - o revistă 
enigmistică care face  

deliciul iubitorilor de gen!
Revista costă 50 de şekeli (inclusiv 

expediţia) şi se poate procura 
telefonând la redacţie:

0524-716004

LA MULȚI ANI,  
Liana Saxone Horodi!

Pictorița și colaboratoarea noastră din Haifa, împlinește 
o frumoasă vârstă, ocazie cu care îi dorim multă 
sănătate și inspirație pentru ca să ne încânte cu 

frumoasele ei creații. La ceas aniversar o felicităm din 
tot sufletul pentru realizările deosebite în plan artistic 
și ne dorim să o revedem cât mai repede la vernisajele 

următoarelor sale expoziții.

SEMNAL DE CARTESEMNAL DE CARTE  
Şapte variaţiuni pentru flautul 

fermecat - deAdrianMajuru

Un volum deosebit, ca toate lucrările acestui autor, în care 
Adrian Majuru ne invită „să visăm în acest oraș”, un oraș în 
care fantasmele devin realiate și realitatea se transformă în vis. 
Fiecare poveste aduce în fața cititorului un alt tărâm, locuri în 
care poate unii dintre noi am fost și nici nu le-am observat așa 
cum ni le înfățișează Adrian Majuru.

„Vă invit să visați în acest oraș. Să porniți de la întâmplări 
vechi, aproape reale legate de case, oameni. Asta dacă vă este 
uneori greu să trăiți în prezentul acestui oraș. Asta încerc și 
eu... Mereu alături de alt destin, apropiat cu al meu, dintr-un 
alt trecut, rătăcit și el, atomizat de plictis și ratare.

Undeva pe străzile acestui oraș-copil, mare și naiv, prea încre-
zător cu toți aceia care-i mărșăluiesc prin vintre, am văzut cele 
dintâi umbre de poveste. Acolo, mai ales noaptea, prin zidurile 
caselor împodobite de îndrăzneala și credință oțetarilor, încă mai 
foșnesc vieți venite din trecut.“- Adrian Majuru



Timpul trece greu în timpul pandemiei?

Colecţia de integrame a 
Revistei Familiei vă ajută 

să vă relaxaţi şi să practicaţi  
cel mai sănătos sport: 

sportul minţii!
7 reviste de integrame doar 210 șekeli

Sunaţi la 0524-716004


