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Al treilea acord istoric al Israelului cu o țară arabă
700 de persoane au participat la ceremonia de marți de la
Casa Albă, unde premierul Benjamin Netanyahu și miniștrii
de externe din Emiratele Arabe Unite și Bahrain
au semnat tratate de pace, la inițiativa președintelui
american Donald Trump

„

Suntem aici în această după-amiază pentru a schimba cursul istoriei”, a spus președintele Trump, la
începutul ceremoniei. „După decenii
de diviziuni și conflicte, marcăm zorii
unui nou Orient Mijlociu. În câteva
momente, acești trei lideri vizionari vor
semna primele două acorduri între Israel
și un stat arab, în mai mult de un sfert
de secol. În întreaga istorie a Israelului,
au existat anterior doar două astfel de
acorduri. Acum am realizat două într-o
singură lună și altele vor urma”.
„Acordurile lui Abraham deschid, de
asemenea, ușa pentru musulmanii din
întreaga lume să viziteze siturile istorice
din Israel și să se roage în pace la Moscheea Al Aqsa din Ierusalim, al treilea
cel mai sfânt loc din Islam”, a spus el.
„Împreună, aceste acorduri vor servi
drept fundament pentru o pace cuprin-

zătoare în întreaga regiune,
lucru pe care nimeni nu l-a
crezut posibil... până astăzi”.
„Această zi este un pivot al Semnarea acordurilor de pace Abraham
istoriei. Se anunță noi zori ai
urmă pentru a include alte state arabe și,
păcii”, a spus Netanyahu.
Premierul nostru i-a mulțumit lui într-un final, va contribui la finalizarea
Trump pentru „contribuția sa decisivă” definitivă a conflictului arabo-israelian”,
asupra procesului de pace din Orientul a declarat el.
Ceremonia oficială a avut loc pe peMijlociu.
„Ați intermediat cu succes pacea is- luza sudică a Casei Albe, scena semnării
torică pe care o semnăm astăzi, o pace Acordurilor de la Oslo cu palestinienii la
care are un sprijin larg în Israel, în Ori- 13 septembrie 1993. După ceremonie a
entul Mijlociu, în America și în întreaga fost organizată o recepție urmată de un
lume”, a spus Netanyahu, adăugând că dejun oficial. Printre invitați s-au număacordul „aduce speranță tuturor copii- rat: fostul ambasador al SUA la Orgalor lui Avraam. Tuturor prietenilor din nizația Națiunilor Unite, Nikki Haley,
Orientul Mijlociu, celor care sunt alături miliardarul Ron Lauder, fostul premier
de noi astăzi și celor care ni se vor ală- britanic Tony Blair, Gilad Erdan, trimitura mâine, le spun „Salaam alaikum”. sul Israelului la ONU și ministrul ma„Această pace se va extinde în cele din ghiar de externe, Peter Szijjarto.

ASTĂZI, la chioșcuri - nr. 2799 al
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Un răgaz de patru ani
Administrația Trump s-a angajat față de Emiratele Unite în
timpul negocierilor pe marginea normalizării, că Washingtonul
nu va recunoaște anexarea israeliană a unor părți din
Cisiordania până cel mai devreme în 2024

P

remierul Benjamin Netanyahu a promis timp de câteva
luni că va anexa părți mari
din Cisiordania începând de la 1
iulie, dar planul a fost suspendat
oficial în cadrul acordului de normalizare cu EAU. Totuși, părțile
nu au transmis oficial un interval
de timp exact în care chestiunea
„a ieșit din discuție,” după cum s-a
exprimat luna trecută președintele
american Donald Trump.
Potrivit celor trei surse menționate anterior, oficialii din Emirate,
conduși de ambasadorul EAU în
SUA, Yousef Al Otaiba, s-au concentrat mai degrabă pe obținerea unor
asigurări de la SUA decât de la Israel
în chestiunea respectivă, deoarece au
înțeles că Netanyahu nu va continua
demersurile fără sprijin din partea
SUA; premierul israelian a susținut
luni de zile același lucru.
Negociatorii administrației
Trump conduși de consilierul principal de la Casa Albă, Jared Kush-

Președintele Trump vorbește
cu ministrul de externe al
UAE, înainte de semnarea
„Acordurilor Abraham”

ner, au convenit stabilirea unui grafic conform celui prezentat pentru
palestinieni în planul de pace al lui
Trump, au precizat sursele. Planul
„Pace pentru prosperitate” al administrației Trump prezentat în ianuarie 2020 oferă Autorității Palestiniene un răgaz de patru ani, timp
în care Israelului i se interzice să se
extindă în zonele alocate unui viitor
stat palestinian în baza planului.
EAU au primit de la Washington
un angajament că se vor abține să-și
dea binecuvântarea pentru anexarea
israeliană pe baza aceluiași interval
de timp — adică până în ianuarie
2024.

Pace și stabilitate
„Uniunea Europeană salută hotărârea
stabilirii unor relaţii diplomatice între
Regatul Bahrain şi Israel”, a precizat
luni într-un comunicat Înaltul
Reprezentant în numele UE
UE recunoaşte
rolul pe
care l-au
jucat Statele Unite
în această
chestiune şi consideră că aceste evoluţii reprezintă o
contribuţie pozitivă la pacea şi stabilitatea în
Orientul Mijlociu, potrivit unui comunicat de
presă al Consiliului UE.
Uniunea Europeană reaminteşte că într-o
declarație din 15 august a.c. și-a reiterat poziţia
pe care a avut-o timp de mai mulți ani, că o
rezolvare a conflictului arabo-israelian necesită
o abordare regională ce include şi un angajament bilateral. În această privinţă, UE rămâne
fermă în angajamentul unei soluţii negociate şi
viabile pentru ambele state, construită pe baza
prevederilor stabilite la nivel internaţional. UE
este pregătită să sprijine în continuare eforturile israeliene şi palestiniene de a relua negocierile în privința tuturor chestiunilor pentru a
ajunge la o pace corectă şi de durată.

A 81-a aniversare
Președintele Reuven Rivlin a împlinit luni 81 ani, moment pe
care l-a marcat printr-o expoziție de caricaturi realizate pe teme
referitoare la modul în care a condus țara până acum

D

enumirea expoziției - „Legea și
Râsul despre Președintele Statului” - e mai de efect în ebraică, unde cuvintele „lege” (hok) și „râs”
(tzhok) diferă printr-o singură literă.
Rivlin e cunoscut de mult timp pentru simțul umorului și firea sa jovială.
Într-un comunicat de presă dat duminică de cabinetul său, a fost citat un
discurs de-al lui Rivlin din 2015, în
care acesta dădea următorul sfat: „Prin
tot haosul e important să râdem un pic

de noi, de imposibilitatea situației
noastre.”
Douăzeci și patru de caricaturi
sunt incluse în expoziția deschisă luni
la Casa Președintelui. Inițiativa e un
demers al Muzeului Israelian de Caricaturi și Benzi Desenate din Holon.
Unele lucrări descriu evenimente
esențiale din istoria Israelului. Altele
sunt portrete desenate în semn de recunoaștere a unui președinte. Astfel,
expoziția spune două povești – prima,
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istoria Israelului, reflectată dincolo de
instituția prezidențială și președinți, iar
a doua, povestea lucrărilor și a creatorilor lor.
Luni a fost cea de-a 81-a aniversare
a lui Reuven Rivlin în calendarul ebraic. După calendarul gregorian, ziua de
naștere a președintelui a fost miercurea
trecută.
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Ioana TOFF

Un tratat istoric

A

cordul „Avraham” dintre Israel
și Emiratele Arabe Unite este
într-adevăr un moment istoric
în relațiile arabo-israeliene. În timp ce
tratatul de pace dintre Egipt și Israel
din 1979 a fost unic prin faptul că a
spart barierele în semnarea unui acord
dintre statul nostru și țările arabe, noul
tratat este excepțional prin faptul că
duce la normalizarea relațiilor, ceea ce
înseamnă libera circulație a mărfurilor și a
oamenilor între state. Nici tratatul de pace
din 1994 cu Iordania, respectiv al doilea
tratat al Israelului cu un stat arab, nu a
rezolvat această problemă; el a reflectat mai
degrabă soluționarea unor interese strategice între elitele celor două țări.
În schimb, acordul dintre Emiratele
Arabe și Israel promite să fie prima pace
„caldă” arabo-israeliană; ca dovadă, reacția
imediată a Bahrainului care probabil va fi
urmată și de alte state arabe.
Numele ales pentru tratat, „Acordul lui
Avraham”, este semnificativ. Figura tatălui
comun biblic al iudaismului și al islamului arată că religia, atât de des o barieră
între popoare, poate fi o punte de legătură
între comunitățile religioase și naționale.
Într-adevăr, Avraham, inițiatorul monoteismului, i-a învățat pe oameni să accepte
că toți au fost creați egali, după chipul lui
Dumnezeu.
Religia este încă foarte puternică din
punct de vedere politic în Orientul Mijlociu. Referirea la moștenirea avrahamică
conferă legitimitate religioasă acordului
politic. Această referire va aduce în viitor
schimbări revoluționare suplimentare în
atitudinile arabe față de Israel.
Mai mult, mișcările diplomatice către
Israel începute de Emiratele Arabe Unite și
Bahrain indică clar că statele arabe pot acționa în propriul lor interes național, atunci
când vine vorba de politica internațională,
mai degrabă decât să respecte un numitor
comun rătăcit, „consensul arab”, o așa-numită „stradă arabă” care este de acord cu
palestinienii intransigenți.
Dincolo de avantajele economice sau

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă
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culturale, Israelul a devenit un actor regional puternic, cu multe de oferit în jocul
strategic din Orientul Mijlociu. Este evidentă o convergență de interese între Israel
și statele din Golf. Ascensiunea agresivă a
Iranului și a reprezentanților săi în politica regională a creat o percepție comună a
amenințărilor. În timp ce Emiratele Arabe
și Bahrain se bazează încă pe o umbrelă
de securitate americană, America își reduce în mod clar angajamentul în regiune.
Un proces de scădere a profilului american în Orientul Mijlociu a fost inițiat de
președintele Obama și a fost continuat de
președintele Trump, necesitând o anumită
recalibrare a alegerilor de politică externă
de către țările din regiune. Iar Israelul este
un partener natural și un actor important
în alinierea anti-Iran.
Timp de decenii, lumea arabă a plătit
un preț greu cauzei palestiniene dar, terorismul practicat de Hamas și încăpățânarea
lui Abu Mazen de a se așeza la masa negocierilor, au dus la îndepărtarea tuturor încercărilor diplomatice de a aplana conflictul. La semnarea acordurilor dintre Israel
și țările din Golf, au existat câteva palide
proteste guvernamentale, întrucât cu toții
au înțeles că eșecul palestinian de a profita
de oportunitățile de pace și statalitate nu
le mai dă dreptul la sprijinul automat al
lumii arabe.
Nu știm ce ne va aduce viitorul și ce
soartă va avea acest acord, dar pasul spre
normalizare este unul istoric și de o însemnătate esențială. În opinia mea, cei trei lideri, Benjamin Netanyahu, Mohammed
bin Zayed Al Nahyan și Donald Trump
merită premiul Nobel pentru pace.

Jo i , 1 7 s e p t e m b r i e 2 0 2 0

G A Z E TA E D I T O R I A L
xvcbzfhgkshgkscaneasca
Dragoș NELERSA

C

Pasărea Phoenix

orona, Corona și iar Corona! Din
păcate, suntem nevoiți să vorbim
iar despre acest virus care a pus
stăpânire pe întreaga Planetă. De mâine,
Israelul se închide pentru o perioadă de
trei săptămâni, într-o nouă încercare de
a controla răspândirea masivă a infectărilor și suprasolicitarea sistemului medical.
Al doilea val al crizei coronavirusului
este mai rău decât predecesorul său iar
rata de infectare este covârșitoare. Cum
am ajuns la această realitate care amenință să submineze societatea israeliană și să
zdrobească economia națiunii denumită
start-up?
Misiunea principală a „menținerii
controlului” în timpul primului focar
a fost îndeplinită în mare parte datorită
blocării stricte și în primul rând datorită
populației care a respectat directivele guvernamentale. Și, chiar în aceste circumstanțe, au existat unii care au negat că
există o pandemie și au promovat teoriile conspirației, atribuind motive politice
deciziilor rigide impuse publicului.

Alți formatori de opinie din mass-media au susținut chiar că nu a existat, de
fapt, niciun focar, cu excepția infecțiilor din sectorul religios și din casele de
bătrâni.
Ușurința cu care am trecut peste primul val ne-a făcut să credem că, într-adevăr, micuțul virus poate fi păcălit și că,
până la urmă, nu există o amenințare
chiar așa de mare. Vocile pertinente ale
specialiștilor au fost acoperite de vocile
sonore ale populiștilor care neagă pericolul reprezentat de virus și promovează
libertatea de exprimare. Așa că au avut
loc manifestații de protest, nunți sau petreceri cu sute de invitați și nu s-a mai
ținut cont de cele câteva reguli elementare de igienă care ne-au fost impuse de
autoritățile sanitare.
Totul era bine și frumos, până când a
început să crească rata mortalității. Abia
când oameni dragi nouă au început să
dispară de lângă noi sau să sufere prin
spital de efectele virusului, unii au început să înțeleagă că „povestea virusului”

V. MIREUȚĂ

Știri pe scurt

M

arți seara, în timpul discursului
premierului Netanyahu din cadrul ceremoniei semnării tratatelor de
pace cu Emiratele Arabe Unite și cu Bahrain, de la Washington, două rachete

au fost trase din Fâșia Gaza către sudul
țării. Una dintre acestea a fost interceptată de către Cupola de Fier, dar una a
căzut în Ashdod. Șase persoane au fost
rănite și au fost transportate la spital în
stare moderată și ușoară.
Hamasul a emis un scurt comunicat
cu ocazia ceremoniei de la Casa Albă:
„Acordurile de normalizare dintre EAU
și Bahrain cu entitatea sionistă nu fac
nici cât cerneala cu care au fost scrise”.

*

Un complot terorist Hamas de bombardare a complexului Bilu din Rehovot
a fost dejucat la mijlocul lunii trecute, a

este departe de a fi terminată. Celor care
încă nu cred faptul acesta, le-aș spune să
deschidă ochii și să vadă ce se întâmplă
în lume. Virusul se extinde exponențial.
Franța, de exemplu, a depășit pragul de
10.000 de infectări zilnice, iar în Marea
Britanie au decedat până acum peste
40.000 de persoane.
Ne doare că trebuie să o spunem, dar
impunerea unui blocaj în Israel este o
măsură legitimă și necesară în acest moment. Reducerea mortalității depinde de
ascultarea publicului și publicul trebuie
să creadă că acest lucru este imperativ.
Cei care etichetează blocarea ca fiind o
mișcare de sine stătătoare a primului ministru și care se străduiesc să submineze
deciziile sale într-un efort de a-l îndepărta de la putere, uită că sunt vieți omenești
în acest joc al politicii.
Sigur că din punct de vedere economic ne doare; închiderea de trei săptămâni va aduce mai mulți șomeri iar economia va suferi. Este un sacrificiu greu
pentru mulți dintre noi dar trebuie să
avem speranța că suntem o națiune puternică a cărei economie va renaște din
cenușa actualului dezastru.
Hag Sameah tuturor cititorilor noștri,
un An Nou cu multă sănătate și speranță
că vom reuși și de această dată.

dezvăluit luni agenția Shabak.
Agenții au descoperit complotul,
care era coordonat de teroriștii Hamas
care operau în afara Fâșiei Gaza, cu implicarea unui cetățean israelian, arestat
recent. Suspectul, Mahmoud Mekedad,
este un rezident al orașului arab beduin
Shaqib al-Salam din Negev.
Mekedad, în vârstă de treizeci de ani,
provine dintr-o mamă israeliano-arabă
și un tată gazan. Mekedad este căsătorit cu o femeie din Gaza și își împărțea
timpul între Israel și Fâșia Gaza.
Autoritățile spun că Mekedad a fost
recrutat inițial de Hamas la sfârșitul
anului 2019 pentru a aduna informații, dar ulterior i s-a oferit instruire și
instrucțiuni cu privire la modul de efectuare a unui atac cu bombă în interiorul
teritoriului israelian.

G A Z E TA I N T I FA D A
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Teroristul și văduva la Tribunal
Curtea Militară de Apel a acceptat apelul văduvei polițistului
Baruch Mizrahi, care a fost ucis într-un atac terorist din 2014 din
regiunea Tarkumi˝, și i-a acordat compensații bănești

T

eroristul Ziad Awad, care a fost
scos din acord pentru a asigura
eliberarea soldatului Gilad Schalit, este obligat astăzi să plătească familiei
lui Mizrahi 1,2 milioane de șekeli.
„Obiectivul lui a fost să verse sângele
cât mai multor evrei,” a adăugat judecătorul, precizând că teroristul „fiindu-i
teamă de închisoare, a încercat să dea
vina pe fiul său pentru atac”.
În cadrul aceleiași decizii, curtea a

respins apelurile teroristului împotriva verdictului și a sentinței și a
adăugat o compensație de 150.000
șekeli pentru fiecare din cele trei
victime supraviețuitoare (inclusiv
văduva Hadas Mizrahi, care a fost
grav rănită, fiul lor și alt minor) și 50.000
șekeli pentru fiecare din cele trei persoane aflate în al doilea autovehicul care a
fost lovit de terorist. „Valoarea despăgubirii acordate nu constituie nici măcar o
compensație inițială pentru
multele daune materiale și

Elogiu Intifadei

Partidul Fatah al lui Abu Mazen, facțiunea
dominantă a Autorității Palestiniene,
a marcat cea de-a 27-a aniversare a
Acordurilor de la Oslo duminică, elogiind
Intifada și îndemnând la rezistență

„

Suntem inspirați de activitățile în cadrul Intifadei ale poporului nostru, activități datând
încă din anii 1920,” a scris Fatah pe pagina
sa oficială de Facebook.
„Facem un apel către marea noastră națiune,
națiunile arabe și oamenii liberi din toată lumea
să fie alături de Palestina care stă cu săbiile trase
îndreptate spre inamicul nostru principal ce locuiește pe teritoriul statului nostru.”
Comunicatul partidului Fatah a continuat astfel: „Rezistența noastră (muqawama) e complet
întrețesută cu toate teritoriile din Palestina ocupată, în special Ierusalim. Nu există nici o voce
mai importantă ca cea a rezistenței… și suntem
nevoiți să nu băgăm sabia în teacă până la înființarea unui stat independent deplin suveran cu
capitala în Ierusalim.
Abu Mazen
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morale provocate de el. Prin urmare, e
loc de o compensație mai mare,” a scris
judecătorul în decizia sa.
Baruch Mizrachi a fost ucis în timp ce
mergea cu mașina la un seder de Pesah
cu soția și copiii. Teroristul a tras cu o
armă automată în mașina lui Mizrachi,
ucigându-l pe loc.

Nimic nu le mai convine
Autoritatea Palestiniană și Hamas au condamnat vineri
nou-anunțatul acord de normalizare dintre Israel și Bahrain

„

Acordul este „o înjunghiere pe la spate a cauzei
palestiniene și a poporului palestinian, ca și acordul
dintre Emiratele Arabe și Israel” a declarat Ahmad Majdalani, ministrul afacerilor
sociale din AP.
Palestinienii au mai anun- Netanyahu
Trump
al-Khalifa
țat că își vor retrage trimisul
din Bahrain în semn de produpă ce EAU și Israelul au anuntest împotriva acordului. Hamas, țat normalizarea relațiilor pe 13
care controlează Fâșia Gaza, a august.
spus că acordul e o „agresiune”
Acordul dintre Israel și EAU a
care a adus „prejudicii grave” ca- fost condamnat de AP și Hamas.
uzei palestiniene.
Președintele Abu Mazen a spus
Casa Albă a anunțat ceva mai că nu se va realiza nici o pace în
devreme, tot vineri, că președin- regiune prin asuprirea arabilor
tele american Donald Trump, palestinieni în favoarea normaliKing Hamad bin Isa bin Salman zării relațiilor dintre statele arabe
al-Khalifa din Bahrain și premie- și Israel.
rul Benjamin Netanyahu au fost
Negociatorul șef al Autorităde acord cu stabilirea unor relații ții Palestiniene˝, Saeb Erekat, a
diplomatice depline între Israel și avertizat că acordul dintre Israel
Regatul Bahrain. Bahrain devine și EAU va distruge soluția bistaastfel al doilea stat din Golf care tală, întărindu-i pe „extremiști” și
normalizează relațiile cu Israelul, subminând „posibilitatea păcii”.

•
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Israelul se închide
Guvernul Israelului a aprobat duminică închiderea națiunii timp
de trei săptămâni, începând de vineri, ora 14:00, pentru a limita
răspândirea coronavirusului

D

ecizia a fost luată în
urma creșterii alarmante a ratei de
infectare virus din ultimele
săptămâni, culminând în
ultimele zile cu 4.000 cazuri
noi pe zi. Închiderea, care a
stârnit o opoziție fermă din
partea mai multor sectoare
ale forței de muncă, va intra
în vigoare vineri, cu câteva
ore înaintea debutului sărbătorilor de Rosh Hashanah.
Se vor aplica următoarele
reguli restrictive:
• Se interzice deplasarea la
peste 500 metri de domiciliu.
• Adunările sunt limitate
la doar 10 persoane în spații
închise și 20 în exterior.
• Sistemul educațional
va fi închis cu excepția învățământului special și a

programelor pentru tineri
cu probleme. Învățământul
la distanță va fi încurajat pe
cât posibil.
• Lucrătorii din sectorul
public vor activa la capacitate redusă.
• Sectorul privat poate activa ca de obicei, cu respectarea directivelor Ministerului
Sănătății.
• Slujbele religioase vor fi
ținute în aer liber, conform
unui plan special.
• Restaurantele vor fi închise, cu excepția livrărilor
la domiciliu.
Toate firmele ce presupun
lucrul cu publicul (comerț
cu amănuntul, agenții turistice și alte activități de
agrement, incluzând piscinele) vor fi închise. Servici-

Reguli în sinagogi
Guvernul a aprobat duminică seara regulile de
rugăciune pentru sărbătorile de Tishrei, care vor
intra în vigoare în timpul blocării generale care
începe de vineri și va dura trei săptămâni

Î

n zonele roșii: Rugăciunea va fi permisă în interior în
grupuri de până la 10 persoane cu condiția să se mențină
un spațiu individual
de 4 metri pătrați.
De exemplu, într-o
sinagogă care are o
dimensiune de 250
de metri pătrați și
are 2 intrări - va fi
posibil să vă rugați
în 6 capsule de câte
10 persoane fiecare.
În zonele care nu sunt roșii, în structurile închise, rugăciunea va fi permisă în grupuri de până la 25 de persoane.

ile esențiale vor
rămâne disponibile. E vorba
de spații pentru
vânzare de alimente, farmacii,
Ce culoare să sting?
cabinete oftalRoșu, galben sau verde?
mologice, maDirectorul General al Migazine ce comercializează în
nisterului
Sănătății, Chezy
principal produse de igienă
și magazine ce vând produse Levy, a declarat luni că guesențiale de întreținere a lo- vernul ar putea relaxa măsucuinței, produse de comuni- rile de închidere la nivel nacații și dispozitive medicale. țional în momentul în care
Aeroporturile vor funcți- numărul de infectări zilnice
ona iar lumea poate practica cu coronavirus din țară va
activități sportive individua- scădea la 1.000, dar criteriile
finale vor fi stabilite ulterior.
le în aer liber.

MDA - eroul testărilor
Circa 1,28 milioane teste COVID-19 au fost
efectuate în Israel de la declanșarea pandemiei

S

erviciul medical de urgențe din Israel, Magen David
Adom (MDA) a efectuat în ultima săptămână 135.777
teste de depistare a infectării cu coronavirus. Grație celor
peste 130.000 teste
de săptămâna trecută
totalul testelor efectuate de MDA de la
izbucnirea epidemiei
de coronavirus ajunge la aproape 1,28
milioane teste în ultimele șase luni.
MDA a administrat aceste teste atât
privat cât și public – la clinici, în spitale, punctele de testare
pentru pasagerii din mașini, instituțiile de învățământ, locuințele private, dar și aziluri.
Un raport săptămânal transmis de Ministerul Sănătății
Comitetului pentru Afaceri Externe și Apărare al Knessetului
arată că de la 1 iulie și până astăzi, aproximativ 995.000 de
persoane au fost rugate să se izoleze. Numai în ultima săptămână, 185.655 de persoane au intrat în izolare.
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Tableta zilei
Demianiuk,
vă mai spune ceva
acest nume?

P

rocesul lui „Ivan cel Groaznic”,
alias Ivan Wachman Mihailovici
Demianiuk, care a avut loc în
Israel, conform istoricului Tamir Hod,
autorul cărții „Viitorul mărturiilor Holocaustului”, a avut loc într-o conjunctură în care criza economică, războiul
din Liban, Intifada, războiul din Golf,
numărul mare de emigranți ruși și bipolaritatea politică accentuată a populației, erau subiectele la ordinea zilei. Toate
aceste evenimente au îndepărtat atenția
publică de la proces. În ciuda faptului
că, datorită retrăirii ororilor Holocaustului, unii martori au murit și alții au
comis tentative de sinucidere.
Senzaționalul act al desfigurării
obrazului avocatului apărării, Ioram
Sheftel, căruia i s-a aruncat vitriol în
față, nu a reușit să îndrepte întreaga
atenție a publicului israelian datorită
cauzelor enumerate mai sus.
Figura surâzătoare a lui Ivan cel
Groaznic, care de șapte ani era judecat
în Tribunalele din SUA și din Israel,

T

domina întreaga dramă.
Toate aceste lucruri sunt povestite de
istoricul Tamir Hod în cartea sa „Viitorul mărturiilor Holocaustului”.
În anul 2012 a avut loc la Universitatea din Ierusalim un congres închinat Holocaustului și procesului Demianiuk. Profesorul Cornelius Nestler de
la Universitatea din Kln a prezentat
conferința intitulată „Procesul Demjaniuk în Germania anului 2011: vocea
victimelor” în care a analizat mărturia
a 12 supraviețuitori.
În amfiteatru au fost de față o parte
dintre martorii prezenți la procesul intentat anterior în Germania, la München, contra lui Demianiuk. Cu câteva
ore înaintea Congresului, a avut loc înmormântarea avocatului Iona Baltman,
procurorul procesului Demianiuk în Israel. Anunțul mortuar a fost afișat în
sală pe tot timpul lucrărilor.
Tot dr. Tamir Hod consideră că lipsa
de interes a procesului lui Demianiuk
raportat la interesul maxim pe care l-a

Condamnare pe viață

ribunalul israelian a condamnat luni extremistul
evreu care a ucis un cuplu palestinian şi pe băieţelului lor
după ce le-a incendiat casa la
trei pedepse de închisoare pe
viaţă. Atac a fost condamnat
atât de guvernul de la Tel
Aviv, cât şi de către comunitatea internaţională.
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Prof. Nestler

Amiram Ben-Uliel, în
vârstă de circa 20 de ani, a
aruncat o bombă incendiară
în casa unei familii palestiniene în satul Duma din nordul
Cisiordaniei, în apropiere de
Nablus, în iulie 2015.
Ali Dawabshe, care avea
18 luni, şi părinţii săi au ars
de vii în timp ce casa lor a
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Ivan Demianiuk

avut procesul Eichman, este datorat deosebirii dintre procesul unui criminal și
procesul unui colaborator. Crimele lui
Eichman au avut un substrat esențial
ideologic în timp ce crimele colaboratorilor, printre care și Demianiuk, sunt
ale unor personalități psihopate fără
substrat ideologic.
Procesul din Germania și verdictul
său în analiza istoricului are următoarea
semnificație: cei 5 ani de condamnare la
închisoare, pentru uciderea a 28.000 de
evrei în lagărul de exterminare Sovivor,
înseamnă că Demianiuk este absolvit la
fiecare oră și 33 de minute de uciderea
unui om. La această sentință au ajuns juriștii germani, după mulți ani de procese.
În ziua de 17 martie 2012, odiosul
criminal Demianiuk, transformat de instanțele judecătorești a 3 țări, în celebritate, moare ca învingător, la vârsta de
92 de ani, în confortabilul său dormitor
din pitorescul Bad Feilnbach, în așteptarea recursului făcut contra condamnării sale. Niciodată nu se va ști care ar
fi fost rezultatul recursului.

luat foc şi ei dormeau. Frate- rism reprobabil şi îngrozitor
le lui Ali care avea atunci 4 din toate punctele de vedere”.
ani a fost grav rănit, dar
a supravieţuit.
Colonistul extremist
a vrut să răzbune uciderea unui israelian cu o
lună înainte.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi-a exprimat „şocul şi
groaza” după atac, calificându-l „un act de tero-
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Scântei în Liga Arabă
Liga Arabă a refuzat săptămâna trecută adoptarea unei rezoluții
temperate, criticând Emiratele Arabe Unite pentru normalizarea
relațiilor cu Israelul

P

alestinienii au denumit anunțul
Emiratelor Arabe din 13 august
drept o „trădare a cauzei”, dar nu
au putut să convingă Liga Arabă să convoace o reuniune de urgență pe această
temă.
Apoi, cu două zile înaintea videoconferinței periodice a miniștrilor arabi de
externe, toate facțiunile palestiniene au
fost invitate să se întâlnească pentru a
dezbate acest subiect, inclusiv Hamas și
Jihadul Islamic. Au fost rostite insulte
la adresa liderilor din Emirate, unii sugerând chiar inițierea unor „acțiuni ale
rezistenței ca cele întreprinse împotriva

ocupației Sioniste.”
Emiratele Unite a ripostat
rapid printr-un avertisment
mânios, a declarat o sursă.
„Dacă palestinienii sunt interesați să rămână relevanți și să mențină chestiunea
palestiniană pe agenda comunității internaționale, Abu Mazen și oamenii săi
trebuie să adopte o abordare pragmatică
și mai puțin reacționară.”
Palestinienii și-au temperat solicitarea inițială de a exclude Emiratele din
Ligă dar au condamnat dur tratatul și
Ministrul Palestinian de Externe, Riyad
Al-Malki, a profitat de ocazie pentru a-i

Interzicerea terorii
Guvernul Serbiei a anunțat duminică
că a categorisit Hezbollah ca „organizație
teroristă” și că interzice ca grupul
să funcționeze pe teritoriul său

M

ăsura a atras felicitări din partea SUA, care a
emis o declarație duminică, lăudând interzicerea grupării teroriste cu sediul în Iran ca „un
pas important” în restrângerea operațiunilor teroriste în
Europa. „Anunțul Serbiei că va desemna Hezbollah ca organizație teroristă în întregime este un alt pas semnificativ
care limitează capacitatea acestui grup terorist susținut de
Iran de a opera în Europa”, a declarat secretarul de stat
american Mike Pompeo.
„Această acțiune importantă a fost anunțată ca parte a
angajamentelor istorice pe care președintele Trump și le-a
asigurat cu privire la o gamă largă de probleme de normalizare economică între Serbia și Kosovo,” a adăugat Pompeo.
Statele Unite
continuă să solicite
Uniunii Europene și
națiunilor europene
să desemneze sau să
interzică Hezbollah
în întregime și să recunoască realitatea
că este o organizație
Președintele Serbiei teroristă.
Aleksandar Vucic

îndemna pe ceilalți miniștrii arabi de
externe să respingă acordul.
În proiectul încheiat, s-a precizat că
acordul „nu diminuează consensul arab
pe marginea cauzei Palestiniene. Cauza palestiniană e cauza întregii națiuni
arabe.”
Rezoluția mai conținea și formulări
tradiționale de susținere a soluției bistatale drept „singura cale de realizare a
păcii în Orientul Mijlociu.”

Iranul este furios

Iranul a acuzat sâmbătă Bahrainul că este acum
„complice la crimele” Israelului, a doua zi după
anunţarea acordului de normalizare a relaţiilor
între cele două ţări

„

ConducătoImagine din Bahrein
rii din Bahrein
vor fi de acum
complice la crimele
regimului sionist,
precum aceea de a
fi o ameninţare constantă pentru securitatea regiunii şi a
lumii musulmane”, a
precizat Ministerul iranian al Afacerilor Externe într-un
comunicat.
De asemenea, Teheranul a acuzat Israelul că se face vinovat de „decenii de violenţă, masacre, război, teroare şi
vărsare de sânge în Palestina şi (...) în regiune”.
Bahrain a devenit a doua ţară din Golf care îşi normalizează relaţiile cu statul nostru, la mai puţin de o lună după
acordul similar cu Emiratele Arabe Unite, şi a patra ţară
arabă, după Egipt în 1979 şi Iordania în 1994.
Din punctul de vedere al Iranului, Bahrain „a sacrificat
cauza palestiniană pe altarul alegerilor americane” şi asta
„va antrena fără îndoială o mai mare furie şi o ură permanentă ale poporului oprimat al Palestinei, a musulmanilor
şi a naţiunilor libere”.
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„Vom fi mereu alături de Statele Unite”
Într-un mesaj publicat pe internet, Netanyahu a scris vineri:
„Azi ne amintim de toți cei ce au pierit în cel mai mare atentat
terorist din istorie, comis la 11 septembrie 2001. Vom fi mereu
alături de Statele Unite și de oamenii liberi de peste tot, în
combaterea răului terorismului”

P

remierul alternativ și actualul Ministru al Apărării, Benny Gantz, a
menționat de asemenea solemnitatea zilei, scriind vineri pe Internet: „Ne
gândim la prietenii noștri din SUA astăzi, când se împlinesc 19 ani de la atacul
de neimaginat care a răpit viețile a 3000
de oameni nevinovați și a schimbat lumea pentru totdeauna. Fie ca puterea și
credința poporului american să ne amintească că iubirea va învinge mereu ura.”
Și Ministrul de Externe, Gabi Ashkenazi, a dat o declarație similară, scriind că „azi, eu și toți oamenii din Israel

ne alăturăm fraților și surorilor
noastre din Statele Unite pentru a
comemora și jeli victimele atacurilor teroriste din 9/11 comise acum
19 ani.”
„Victimele din 9/11 însemnau totul
pentru familiile lor și cei dragi. Știu că
nimic nu poate vindeca rana sau ușura
durerea. Inima noastră e alături de familii. Vom sta mereu alături de prietenii
noștri, SUA,” a conchis comunicatul.
Circa 2.996 oameni au fost uciși în
atacurile teroriste asupra complexului World Trade Center din New York,

Pentagon și Cursa 93 din Pennsylvania,
prăbușită după ce a fost deturnată de
pasagerii de la bord.
Circa 25.000 oameni au fost răniți în
urma atacurilor, dar mulți alți salvatori
și-au pierdut și ei viețile în anii ce au
urmat din cauza problemelor de sănătate provocate în operațiunile de salvare a
supraviețuitorilor.

Bennett: „Salvați vârstnicii”!

Pedeapsa lui Bar

Fostul ministru al apărării, Naftali Bennett, a avertizat
israelienii să nu găzduiască musafiri în vârstă să
sărbătorească cu familiile lor, din cauza temerilor legate
de transmiterea coronavirusului

Tribunalul din Tel Aviv a condamnat-o
duminică pe Bar Refaeli la nouă luni de
serviciu în folosul comunității și o amendă
de proporții pentru evaziune fiscală

„

O dată cu apropierea de Rosh Hashanah, multe familii au venit
la mine și mi-au pus o întrebare simplă: dacă să ia cina de Rosh
Hashanah cu bunicii lor. Răspunsul e nu, din păcate. Înțeleg
cât e de greu – și noi, în familia Bennett aplicăm aceeași regulă,” a
spus el duminică.
El a adăugat că ar fi o „greșeală să se organizeze o masă” cu vârstnicii familiei, din cauza numărului de purtători potențiali care nu
sunt adunați într-un singur loc, ci mai degrabă răspândiți prin țară.
„Probabilitatea de a fi purtător nu
e mică și Doamne ferește v-ați putea infecta mama, tatăl, bunicul
sau bunica.”
În schimb, el a încurajat lumea
să-și viziteze părinții sau bunicii
înainte de Rosh Hashanah, într-un
loc sigur, cum ar fi afară. „Faceți-o
afară: în curte, în grădină, în aer
liber, la trei metri distanță. E foarte
important să-i vizitați, să fiți cu ei
timp de o oră sau două, dar afară și
departe, pentru a-i întări. Trebuie
să avem grijă de părinții noștri.”
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R

efaeli a fost condamnată în luna iulie pentru declarațiile false date despre perioadele
de ședere în străinătate pentru a se sustrage
de la plata taxelor israeliene. Tânăra de 35 ani,
mamă a trei copii, a primit o amendă de 2,5 milioane șekeli și
i s-a cerut sa-și
achite restanțele potrivit deciziei emise de
intanță.
Serviciul în
folosul comunității va fi prestat de Refaeli
la o unitate din suburbia Tel Avivului ce ajută
persoanele cu dizabilități severe fizice și mentale,
începând din 21 septembrie.
Mama lui Bar, Tzipi Refaeli, a fost condamnată
la 16 luni închisoare pentru multiple acuzații fiscale. Și ei i s-a cerut să achite 2,5 milioane șekeli
în plus față de restanțele fiscale.
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Bilete trase la sorți
Printre obiceiurile asociate perioadei festive actuale,
se numără și Slihot, adică recitarea de rugăciuni de penitență
la Zidul Plângerii, cel mai sfânt loc evreiesc

Z

eci de mii de evrei – tineri și bătrâni, bărbați și femei, laici și religioși – vin din toată țara și din
străinătate, umplând piața în săptămânile dinainte de Rosh Hashana și de Yom
Kippur, Ziua Ispășirii. Dar cu pandemia
de coronavirus, anul acesta nu seamănă
cu niciun altul din istoria recentă.
Pentru a evita pe cât posibil aglomerația și a preveni dezamăgirile inutile,

Fundația Patrimoniul Zidului
Plângerii a ales să tragă la sorți
2.500 bilete la principalul eveniment de sărbători: rugăciunile
Slihot care au loc de la 11:00 pm
la 1:30 am. Doar credincioșii ale
căror nume sunt trase la sorți și care au
bilete speciale asupra lor, vor avea voie
să intre.
Din cauza restricțiilor Ministerului
Sănătății, momentan doar
2.500 oameni au voie să intre în piață în orice moment.
Spațiul de acolo a fost îmMii de israelieni au protestat vineri din
părțit în capsule mici izolate
nou în centrul Ierusalimului și apoi în
care pot adăposti un număr
fața reședinței oficiale a premierului
limitat de credincioși; pe sol
Benjamin Netanyahu din Ierusalim în
semn de dezaprobare față de gestionarea
pandemiei de coronavirus

Împotriva lui Bibi

V

au fost amplasate la intervale regulate și
semne de distanțare socială.
În anii trecuți, circa 100.000 persoane obișnuiau să participe la rugăciunile
de la miezul nopții din punctul culminant al sărbătorilor.
Rugăciunile pentru iertare, Slihot,
sunt recitate de evreii practicanți care
cred că în această perioadă Dumnezeu
judecă lumea și stabilește cum va decurge anul următor.

Tratamente în Israel

ara aceasta, demonstranții au organizat
periodic proteste împotriva lui Netanyahu în Ierusalim, Tel Aviv și alte zone din
țară, principalul punct de protest fiind reședința
premierului din capitală.
Protestul de vineri a început cu un marș scurt
din vechea clădire Knesset din centrul Ierusalimului în Piața Paris de lângă reședința lui Netanyahu.
Dacă protestele „Kabalat Șabat” organizate vinerea
au devenit un eveniment săptămânal ce atrage mii
de oameni, inclusiv familii tinere și copii, săptămâna trecută polițiștii le-au permis pentru prima
oară protestatarilor să mărșăluiască în Ierusalim.
La demonstrație au participat diverse foste
personalități din armată, mediul academic și arte,
printre care fostul șef de stat major Tzahal, Dan
Halutz, fostul șef Mossad, Tamir
Pardo, fostul
șef Shabak,
Carmi Gillon
și cercetătorul biochimist, Ruth
Arnon.

Cel mai mare spital din Israel se așteaptă să asiste la un
aflux de „turiști medicali” din Emiratele Arabe Unite în
urma încheierii unui acord cu un important
fond de investiții din această țară

P

rofitând de oportunitățile create de
noul acord de normalizare dintre Israel și
Emirate, spitalul Sheba
- Tel Hashomer a semnat
un memorandum de înțelegere cu Fondul Național
de Investiții APEX stabilit
în Abu Dhabi. Luna aceasta
va avea loc o ceremonie specială în Abu Dhabi la care vor participa
ministrul sănătății din EAU și membrii familiei regale.
Yoel Hareven, directorul diviziei internaționale a Centrului
Sheba a declarat că acordul cu APEX conține prevederi referitoare
la fenomenul de turism medical din EAU la spitalul israelian, preconizat să înceapă la modul serios după relaxarea restricțiilor de
călătorie aplicate pentru combaterea pandemiei.
Hareven a spus că, pe lângă aducerea cetățenilor din EAU în
Israel pentru tratamente, acordul va permite și trimiterea medicilor israelieni acolo pentru integrarea lor profesională în sistemul
medical din Emiratele Arabe.
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„Veste galbene”

Charlie Hebdo
„nu se învață minte”

Vestele galbene sunt din nou purtate de francezi.
Mişcarea a început în 2018, când oamenii au ieșit în
stradă, nemulțumiți de prețul la carburanți şi
reforma economică

Săptămânalul satiric francez, Charlie Hebdo, a
republicat caricaturile cu profetul Mahomed.
În acest context, Al-Qaida a trecut din nou la
amenințări

G

rupul american SITE, specializat în supravegherea
organizațiilor jihadiste, informează că Al-Quida a
amenințat din nou
săptămânalul satiric francez
Charlie Hebdo. Publicația
a reeditat caricaturile cu
profetul Mahomed cu prilejul procesului atentatului
din ianuarie 2015 asupra
redacției.
Raidul criminal asupra
Charlie Hebdo „nu a fost un
incident punctual”, a avertizat organizația jihadistă în revista
sa publicată vineri, evocând faptele „fraților eroi Kouachi”,
autorii atacului, pe care l-au revendicat în numele Al-Qaida
în Yemen înainte de a fi uciși de forțele de ordine.
Preşedintele Macron „a dat undă verde pentru această
reeditare”, mai acuză Al Qaida. „Dacă libertatea voastră de
expresie nu respectă nicio limită, pregătiți-vă să vă confruntați cu libertatea acțiunilor noastre”, ameninţă organizația
jihadistă în revista publicată pe 11 septembrie, dată care marchează împlinirea a 19 ani de la atentatele din septembrie
2001 de pe teritoriul SUA.
SITE mai arată că un organ media afiliat organizației
jihadiste Statul Islamic a amenințat şi el Charlie Hebdo cu
represalii la începutul lui septembrie, după republicarea caricaturilor cu Mahomed.
În procesul care tocmai a început, 14 inculpați sunt judecați pentru că i-au ajutat în diverse grade pe frații Said şi
Cherif Kouachi şi pe Amedy Coulibaly, autorii atacurilor
soldate cu 17 morți între 7 şi 9 ianuarie 2015. Pe 7 ianuarie
2015, frații Kouachi au asasinat 11 persoane într-un atac
armat asupra redacției Charlie Hebdo din Paris, iar apoi au
fugit şi au ucis un poliţist.
A doua zi, Amedy Coulibaly, care l-a cunoscut pe Cherif
Kouachi în închisoare, a ucis o polițistă municipală în apropiere de Paris, apoi, pe 9 ianuarie, a omorât patru bărbaţi,
toți evrei, în timpul unei luări de ostatici în magazinul Hyper
Cacher, din estul Parisului. Periplul criminal s-a încheiat cu
uciderea celor trei jihadişti în urma unui dublu asalt al forţelor de securitate, desfăşurat aproape simultan în magazin
şi într-o imprimerie din regiunea pariziană unde atacatorii
de la Charlie Hebdo încercaseră să se ascundă.
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A

stăzi, dezamăgirile lor sunt şi mai mari. Vor justiţie,
cer democraţie şi
o viaţă mai bună.
Francezii se plâng şi de
gestionarea proastă a crizei. Îi cer chiar demisia
președintelui Macron. În
jur de o mie francezi au
luat cu asalt străzile Parisului, împărțiți în două
proteste. Unul dintre ele
a fost liniştit, dar celălalt
s-a lăsat cu violențe. Protestatarii au aruncat cu sticle, au spart parbrize, au incendiat
o maşină şi o motocicletă, iar polițiștii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i opri.
Circa 250 de persoane au fost arestate. Asupra unora s-au
găsit arme, șurubelnițe şi cuţite.

Trump a comis-o iar
Donald Trump a comis-o iar. Twitter a blocat un
mesaj prin care acesta „încuraja oamenii să voteze
de două ori”

Ș

eful SUA scrisese un mesaj către cetățenii din Carolina
de Nord. „Carolina de Nord: Pentru a te asigura că
buletinul tău de vot contează, semnează-l şi trimite-l
din timp. Când se deschid urnele, mergi la secția de votare
şi vezi dacă a fost numărat. Dacă nu, votează! Buletinul
tău de vot semnat nu va fi
numărat, pentru că votul
de la urne s-a înregistrat.
Nu-i lăsa să-ţi ia votul în
mod ilegal”.
Twitter a reacționat
ferm şi a pus o atenționare pe mesajul lui Trump.
Platforma a precizat că
mesajul președintelui încalcă regulile integrității
civice, așa că l-a blocat.
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Donald Trump, propus
la Premiul Nobel
Un parlamentar norvegian l-a propus pe Donald
Trump drept candidat la Premiul Nobel pentru
Pace 2021, ca semn de recunoştinţă pentru
sprijinul acordat de cel de-al 45-lea preşedinte
american normalizării relaţiilor dintre Israel şi
Emiratele Arabe Unite (EAU)

Î

n opinia lui Christian Tybring-Gjedde, acordul
de normalizare a relaţiilor între Israel şi
EAU este extrem de
important, iar Donald Trump merită
Donald Trump
Premiul Nobel pentru Pace în calitate de
inițiator şi garant al acestui act. La 13 august, liderul de la
Casa Albă a anunţat că Israelul şi EAU au căzut de acord
să stabilească relaţii diplomatice. Astfel, EAU au devenit a
treia ţară arabă care a stabilit relaţii diplomatice cu Israelul, după Egipt (1979) şi Iordania (1994). Ceremonia de
semnare a textului, denumit Acordul Abraham, a avut loc
pe 15 septembrie, la Casa Albă.

Navalnîi și-a revenit
Politicianul rus Alexei Navalnîi face progrese
în recuperarea medicală după otrăvirea cu o
substanță neurotoxică din gama Novicioc și poate
din nou să vorbească

P

rotecția oferită de poliția germană la spitalul
berlinez Charite a fost
întărită, anticipându-se că
Navalnîi va primi mai mulți
vizitatori pe măsură ce starea
sa se îmbunătățește.
„Der Spiegel și Bellingcat au informații că Navalnîi poate vorbi din nou și își
Alexei Navalnîi
amintește detalii despre momentul în care i s-a făcut rău. Ceea ce spune poate fi periculos
pentru cei aflați în spatele atacului”, scrie publicația germană.
„Navalnîi a fost otrăvit cu o nouă generație a armei chimice
Novicioc – o variantă pe care lumea nu a văzut-o până acum.

L.A. în caniculă
Los Angeles a înregistrat, duminică, cea mai
ridicată temperatură din istorie, peste 49 grade
Celsius, în condițiile în care toată Coasta de Vest
se confruntă cu un val de căldură periculos

N

ational Weather
Service a declarat
că temperatura înregistrată duminică este cu
două grade mai mare decât
recordul anterior stabilit în
iulie 2006.

California, Nevada şi
Arizona sunt în mijlocul
unei alerte de temperaturi
excesive; vremea extremă
provoacă probleme de calitate a aerului şi defecțiuni la
rețelele electrice. Mai multe
incendii au izbucnit în acest
sfârşit de săptămână şi au
distrus câteva locuințe din
apropierea zonelor împădurite. Ecologiştii au avertizat
că schimbările climatice vor
face aceste valuri de căldură
mai lungi şi mai severe.

Avioane transformate
Deşi restricțiile impuse de pandemia de
COVID-19 au limitat posibilitatea de deplasare
în cazul a milioane de persoane de pe tot globul,
thailandezii au găsit o modalitate de a se bucura
din nou de experiența unei călătorii, servind
o cafea la un local amenajat într-un avion
dezafectat

Î

n oraşul turistic
Pattaya, „pasagerii’’ îşi ocupă locurile pe scaunele de
la clasa întâi ale unui
avion dezafectat. Cu
biletele de călătorie
în mâini, unii dintre
aceștia optează chiar
pentru o vizită în cabina piloților. „Datorită acestei cafele,
pot să ocup un loc la clasa întâi şi să mă distrez în carlingă
imaginându-mi că sunt căpitanul avionului’’, a explicat
pentru Thipsuda Faksaithong, de 26 de ani.
Thailanda a înregistrat un număr scăzut de contaminări, cu circa 3.400 de cazuri şi 58 de decese. Închiderea
graniţelor a afectat economia acestei ţări, care se bazează
în mare parte pe sectorul turistic.
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Marea Sinagogă
din Ierusalim,
închisă
Marea Sinagogă din Ierusalim nu-și
va deschide ușile pentru credincioși
de Sfintele Sărbători din cauza
agravării epidemiei de coronavirus,
potrivit unei comunicat oficial emis
duminică dimineața

S

inagoga a subliniat în comunicat că
deși multe aspecte i-ar putea îndemna
să deschidă de Sfintele Sărbători într-o formă sau alta, totuși „aspectul decisiv
a fost siguranța personală a fiecăruia dintre
credincioși.”
„Marea Sinagogă nu e ca alte locuri de
cult. E un spațiu întins, necesită controale sanitare la ușă; ar trebui să se interzică
intrarea credincioșilor care nu s-au înscris
din timp și desigur să se limiteze numărul
credincioșilor.
Și chiar dacă respectăm aceste reguli,
tot mai există un risc. O persoană face o
greșeală, o persoană e pozitivă (infectată cu
virusul) fără să știe și astfel o persoană o
poate infecta pe alta.”
Marea Sinagogă va fi închisă pentru
prima oară de la organizarea primelor rugăciuni acolo în 1958. „Ne vom ruga toți
pentru un an mai bun și cu voia lui Dumnezeu ne vom ruga în curând în Marea Sinagogă‚ într-o mulțime de oameni cu slava
Regelui sănătoasă și intactă,” s-a adăugat în
comunicatul transmis de sinagogă.

14

Parteneriat
Muzeul Yad Vashem din Ierusalim a semnat luni un
memorandum de parteneriat cu Universitatea Notre Dame cu
sediul în Indiana (USA) pentru intensificarea și încurajarea
cercetării și studiilor superioare pe marginea Holocaustului

A

cordul a fost semnat ieri
de Directorul-General Yad
Vashem, Dorit Novak și
Vicepreședintele Universității Notre Dame și Prodecanul Asociat
pentru Internaționalizare Michael
Pippenger.
„Universitatea Notre Dame e
foarte mândră să participe la acest
parteneriat cu Yad Vashem. Pentru
studenții noștri care învață în străinătate în Ierusalim, colaborarea va
permite accesul extins la resursele
extraordinare ale Yad Vashem – atât
experții săi renumiți pe plan mon-

dial cât și arhivele sale incomparabile pentru continuarea cercetării și
pentru a deveni parte a conversației
globale pe marginea studiilor despre
Holocaust,” a spus Pippenger.
„Pentru studenții noștri din campus, sperăm că parteneriatul va duce
la o mai bună înțelegere a istoriei și
moștenirii Holocaustului. Abia așteptăm ca membrii facultății noastre
să creeze legături noi cu erudiții excepționali de la Yad Vashem pentru a
realiza inițiative de cercetare și academice care să ilumineze, să educe și să
vindece comunitățile noastre.”

Plaje mai curate
Aproape trei sferturi (72%) din plajele israeliene erau
curate la sfârșitul acestei veri, potrivit Ministerului Protecției
Mediului, o îmbunătățirea față de procentul de 62%
înregistrat anul trecut

E

rezultatul unei campanii de sensibilizare în
care israelienii au fost
încurajați să nu folosească pe
plajă vase de unică folosință și
să strângă gunoaiele la plecare.
Aceste date au fost prelevate din Indexul Litoralul Curat
realizat pentru evaluarea gradului de curățenie al plajelor la intervale de două săptămâni și pentru
găsirea unor modalități de reducere
a cantității de gunoaie de pe plajele
din Israel. Indexul a fost creat după
ce s-a descoperit că autoritățile locale neglijează plajele „nedeclarate”
(unde înotatul e interzis fiindcă nu
există salvamari).
În cadrul inițiativei sale, Ministerul Protecției Mediului ajută
autoritățile locale să păstreze plajele curate în lunile de vară, de-
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monstrând că ofițerii de poliție
pot descuraja lumea să murdărească plajele. Pe timpul verii s-au dat
circa 2.587 amenzi, dintre care 774
pentru gunoaiele lăsate.
Circa două treimi din gunoaiele de pe plajă sunt lăsate de turiști,
iar restul sunt aduse la țărm de
mare. Pe perioada verii, Ministerul
Protecției Mediului s-a străduit să
contribuie la curățenia plajelor prin
activități de informare și sprijinirea
autorităților de coastă în activitățile
de aplicare a reglementărilor.
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Începe aglomerarea spitalelor
Centrul Medical Mayanei HaYeshua din Bnei Brak a raportat vineri
că secția sa de tratare a pacienților cu Coronavirus
este ocupată la 126% din capacitate

P

otrivit Ministerului Sănătății,
secția pentru coronavirus a Centrului Medical Shaare Zedek din
Ierusalim e și el arhiplin, fiind ocupat în
proporție de 106%. Vineri erau 2.132
pacienți cu coronavirus în Bnei Brak și
4.491 în Ierusalim. „Suntem aproape
de colaps,” a spus directorul Centrului
Medical Bnai Zion din Haifa, Dr. Ohad
Hochman. „Personalul nostru medical e
epuizat și factorii decizionali trebuie să
țină cont de acest lucru.”
Ministerul Sănătății a raportat că sec-

ția de coronovirus a spitalului Bnai
Zion e mai liberă, fiind ocupată la
59% din capacitate. Totuși, Hochman a subliniat că „colapsul nu poate fi determinat doar după numărul
de pacienți problematici internați
în spitale. Personalul medical lucrează
nonstop, nu a mers în vacanță și în plus
se ocupă de o parte din munca cea mai
grea.”
Declarațiile lui Hochman au fost
făcute în aceeași zi în care Ministerul
Sănătății a raportat un vârf al cazurilor

E mai bine să știi

Buget pentru aliya

Un studiu efectuat în Ierusalim le încurajează
pe evreicele ashkenazi din lumea întreagă să
facă testul de depistare a cancerului la sân

D

octorii care au efectuat
studiul, au descoperit
că femeile diagnosticate cu cancer la sân sunt afectate
în mod disproporționat; evreicele Ashkenazi, au șanse mult mai
mari de supraviețuire și riscuri
mult mai mici de a avea nevoie
de chimioterapie, dacă sunt deja
conștiente că suferă o mutație
genetică ce le pune în pericol.
În eșantionul monitorizat de
medici, rata decesului a fost de
1 la 20 femei diagnosticate cu
cancer la sân care știau deja că

Guvernul a alocat 51 milioane de
dolari pentru aducerea în Israel a
peste 2.000 cetățeni etiopieni

M

suferă de respectiva mutație. În
rândul celor care nu știau că suferă de mutație, rata a fost de 1
din 5.
Potrivit studiului retrospectiv efectuat la Centrul Medical
Shaare Zedek din Ierusalim și
publicat săptămâna trecută, doar
29% dintre femeile care știau că
sunt purtătoare de mutație gentică, au necesitat chimioterapie,
pe când 79% dintre cele care nu
au știut, au necesitat tratament.
„E o dovadă absolută că vă
puteți salva viața prin efectuarea testelor genetice,” a
declarat Ephrat Levy-Lahad, directorul Intitutului
de Genetică Medicală al
spitalului.
Stadiul bazat pe 105 femei cu același profil de vârstă a fost evaluat de experți
și publicat recent în revista
JAMA Oncology a Asociației Medicale Americane.
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noi de infectare cu coronavirus – 4.217
într-o singură zi. 979 israelieni au fost
tratați în spital din cei aproape 36.000
pacienți activi. Din cei aflați în spital
524 erau în stare gravă, incluzând 146
care erau intubați. Peste 90 persoane au
murit săptămâna trecută, bilanțul deceselor ajungând la 1.145.

inistrul Absorbției, Pnina Tamanu-Shata, a declarat că cele 2.000 persoane ce
așteaptă aprobarea de a face aliya, vor
ateriza la Aeroportul Ben Gurion până în 2021.
Finanțarea face parte dintr-un plan prezentat
anul trecut de Tamanu-Shata pentru aducerea a
circa 10.000 etiopieni în Israel în următorii trei
ani. Respectivii olimi locuiesc în tabere provizorii
în Gondar și Addis Ababa.
Israel a finalizat transportarea pe calea aerului a
unui grup de evrei etiopieni, cunoscuți drept Beta
Israel în anii 1990.
Circa 30.000 membri Falash Mura, persoane cu
origine evreiască considerate în general a se fi convertit forțat la creștinism și respectând unele tradiții evreiești, au fost aduși de asemenea în Israel în
ultimii 30 ani.
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Credința în virus
„Societatea arabă israeliană nu a înțeles gravitatea
pandemiei și va realiza doar gravitatea situației
atunci când oamenii vor vedea multe decese în
cartierele lor”, anunță un consilier guvernamental
de sănătate din comunitatea arabă

„

Până când oamenii nu vor vedea decese multe în cartierul
lor, nu vor accepta că se întâmplă ceva cu adevărat grav”,
a declarat Masad Barhoum, medicul care conduce spitalul
Galileea din Nahariya.

Barhoum, primul director general arab al unui spital guvernamental, a adăugat: „Numai când vor muri mai mulți
oameni din satul lor, arabii vor accepta acest lucru ca pe un
eveniment important”.
El a spus că, odată cu „explozia” virusului în unele familii
arabe, inclusiv în cele care trăiesc în case cu rude în vârstă,
există o previziune a unei situații sumbre de decese pe scară
largă în comunitatea arabă.
„Sper să greșesc”, a subliniat el, dar a adăugat că „nu sunt
doar îngrijorat - mai bine zis mă tem de ce o să urmeze”.
Preocupările sale deosebite cu privire la societatea arabă
provin din ratele ridicate de infecție și de organizarea continuă de adunări mari de persoane care nu țin cont de regulile
sanitare. Cu toate acestea, Barhoum a remarcat: „Problema
nu este doar în orașele arabe; în toate orașele din Israel, dacă
oamenii nu vor vedea decese multe în orașele lor - și sper să
mă înșel - nu vor fi convinși”.
El a spus că negarea în societatea arabă este atât de intensă
încât nunți în masă au loc săptămânal în satele „roșii” din
apropierea spitalului său, sau sunt pur și simplu reprogramate,
astfel încât să se încheie înainte de ora 19:00 pentru a nu da
de bănuit autorităților. „Este o nebunie”, a spus el. „Avem
închiderea pe timp de noapte pentru a preveni nunțile iar ei
au schimbat și fac nunțile ziua. În primul val nu existau nunți,
nu era sezonul dar acum vedem peste tot oameni, cântând și
îmbrățișându-se.”
El a sugerat că eforturile de comunicare a gravității situației
au fost împiedicate de credința unor cetățeni arabi - în cazuri
accentuate de o relație complicată cu guvernul - că pericolele
sunt exagerate.
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Noi reglementări pentru pensie
1. Pensie lunară pentru originarii din România - asigurată
de Serviciile de Securitatea Socială germane:
Imigranții din România care s-au născut până în 1936 și în timpul
războiului, în douăzeci de orașe și sate din România care, în 2019,
au fost recunoscute ca ghetouri deschise, sunt eligibili în anumite
condiții să primească o pensie lunară de la securitatea socială
germană, pe lângă indemnizația din partea Israelului sau cea din
fondul Articolului 2.
Cele douăzeci de orașe și sate recunoscute recent ca ghetouri
deschise sunt: Iași, Botoșani, Târgu Mureș, Galați, Focșani, Tecuci,
Roman, Piatra Neamț, Bârlad, Vaslui, Alba Julia, Constanța, Târgu
Neamț, Hârlău, Buzău, Râmnicu Sărat, Stefănești, Craiova, Pașcani,
Bacău.
Drepturile moștenitorilor celor care au trăit în ghetouri (inclusiv
toate ghetourile menționate în paragraful anterior):
Vaduvii sau văduvele celor care au trăit în ghetouri au dreptul la
o pensie lunară pe viață. În plus, moștenitorii care nu sunt văduvii
acestor supraviețuitori ci copii lor, sau orice alt moștenitor legal
potrivit unui testament, pot primi o plată retroactivă pentru perioada
cuprinsă între 07/01/97 până la data decesului supraviețuitorului. În
următoarele condiții (văduvii trebuie să respecte doar condițiile 1 și 3,
iar ceilalți moștenitori - copii sau moștenitori conform testamentului,
trebuie să îndeplinească toate cele trei condiții:
1. Supraviețuitorul decedat s-a născut înainte de 1936 și a lucrat
în ghetou și nu a solicitat niciodată o pensie de la securitatea socială
germană.
2. Supraviețuitorul a decedat după 27 iunie 2002.
3. Supraviețuitorul a înaintat cerere la Bituah Leumi din Israel
pentru a primi pensie pentru limită de vârstă după 1975.
2. Pensie lunară din Israel pentru cei care nu primesc încă
o pensie lunară sau trimestrială - conform noii liste de 20 de
orașe:
Pe lângă noul drept din Germania, supraviețuitorii Holocaustului
care locuiesc în Israel și sunt originari din orașele de pe noua listă și
care nu primesc încă o indemnizație lunară din Germania sau Israel
sau din fondul Articolului 2, au dreptul la o indemnizație lunară din
partea Israelului, cu condiția să fi fost în viață în timpul războiului
în România, ca copii sau ca embrioni (născuți până în iunie 1945).
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:
Supraviețuitorii Holocaustului care locuiesc în Israel, originari din
alte localități care nu figurează în noua listă și care încă nu primesc o
indemnizație lunară din partea Israelului sau Germaniei, sunt eligibili
pentru o indemnizație lunară din partea Israelului, cu condiția să fi
fost în viață în timpul războiului din România, atât ca copii, cât și ca
embrioni (născuți până în 1945). Este important să înțelegem - acest
drept este relevant numai pentru cei care în prezent primesc doar o
subvenție anuală sau nu au primit încă nimic.
Aceste informații sunt puse la dispoziția dvs. de Ami Bar, fiul unor
supraviețuitori ai Holocaustului din România, care vă poate ajuta cu
consiliere și îndrumare. Vorbesc doar ebraică și engleză, din păcate,
așa că dacă nu vorbiți bine aceste limbi, vă rugăm să solicitați ajutor
de la cunoscuți.
Există două modalități de a mă contacta:
Telefon: 055-6665123,
email: shoa.rights@gmail.com
Vă rog să aveți răbdare, există multe cereri și am nevoie de timp
pentru a reveni.
Cu respect, Ami Bar
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„Organizarea științifică
a producției”

ra aproximativ la mijlocul anilor
’60 când a fost introdus în toate
întreprinderile din țară sau cel
puțin în acelea de care am avut eu cunoștință, un serviciu nou: „Organizarea
științifică a producției”.
N-am știut nici atunci, nu știu nici
acum când amintirile pot estompa sau
limpezi unele fapte și acțiuni petrecute
în trecut, cine din conducerea superioară
de Partid sau de Stat a avut ideea înființării acestui servici. Nici scopul ei nu
l-am înțeles până la capăt dar, în principiu, era vorba de scurtarea timpului în
care se realiza fiecare produs, de „spargerea” normelor existente sau introducerea unor norme de lucru mai mult sau
mai puțin matematice, acolo unde ele
nu existau. Nu știu și nu cred că vestita
mișcare stahanovistă de tristă amintire
a fost luată drept model la înființarea
acestui servici.
Lucram în perioada respectivă ca inginer tehnolog într-o întreprindere bucureșteană de panificație care avea multe
filiale pe întreg cuprinsul Capitalei. E
greu să spun că nu eram mulțumit de
această funcție dar avansarea la funcția
de șef al serviciului de „Organizare științifică a producției era totuși tentantă
din mai multe puncte de vedere. În afară
de mărirea salariului, era pentru prima
oară când dosarul meu de cadre în care
calificativul „deponent” figura cu litere de-o șchioapă chiar pe prima pagină,
nu se transformase într-un baraj în calea
unei avansări, a cuceririi unui statut situat peste medie.
Mai mult decât atât: mi s-a dat și
mână liberă în alegerea subiectelor pe
care urma să le studiez „științific”, mi
s-a pus la dispoziție un birou, mi s-au
alăturat două funcționare și... la treabă.
Ce treabă? Puteam să visez „cai verzi
pe pereți”... să transform cu imaginația
fiecare muncitor într-un automat, puteam multe, dar m-am oprit la un su-

biect care era abordat în toate
ședințele, nu numai în acelea
cu caracter tehnic dar chiar și
în cele sindicale. La ședințele
de partid nu aveam bineînțeles
acces dar, practic, nu simțeam
această lipsă.
Subiectul cu care îmi propusesem
să-mi încep activitatea „științifică”, era
reducerea „consumului specific” la materia primă de bază, respectiv la făina
folosită la unele sorturi de pâine. Deși
mie îmi este foarte clară noțiunea de
consum specific, deși nu am întâlnit-o
în cei peste 40 de ani de când mă aflu
în Israel, am încercat totuși, din simplă
curiozitate să găsesc traducerea ebraică,
mai mult sau mai puțin exactă a acestei
noțiuni, dar fără succes.
Am făcut planuri de lucru pentru
mine și pentru cele două colaboratoare,
am început deja unele măsurători, când
o adresă oficială a Ministerului de resort
m-a convocat la o ședință de îndrumare
care urma să se desfășoare într-una din
vilele din jurul lacului Snagov. Ni s-a
anunțat că vor veni și lectori străini specialiști în organizarea științifică a producției. Acest lucru combinat cu locul
unde urma să se desfășoare instructajul,
una dintre vilele foștilor capitaliști mi-a
oferit o stare de mulțumire pe care nu o
încercasem de mult timp.
Lectori străini nu am văzut, câțiva
lectori autohtoni au încercat să le țină
locul dar, poate din cauza uitării, poate din cauza lipse de importanță a celor
auzite, poate din alte cauze nu rețin în
prezent nimic de relatat în legătură cu
acest subiect.
Ceea ce rețin totuși din această perioadă sunt serile prietenești petrecute în
elegantul salon al vilei, departe de preocupări legate de organizarea științifică
a producției. Marea majoritate a celor
prezenți la instructaj erau foști colegi și
colege de facultate; patefoane, magneto-
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foane și alte obiecte și amenajări destinate petrecerii timpului liber nu lipseau
și nu le lăsam fără întrebuințare; raiul
pe pământ!...
Aș greși dacă aș afirma că prezența
colegilor a avut numai un rol distractiv.
Ne-am povestit unul altuia ce proiecte
avem și unele din cele auzite mi le-am
notat, cu gândul să încerc aplicarea lor
în condițiile întreprinderii pe care o
reprezentam.
M-am întors „acasă” în biroul meu
de șef de serviciu, plin de elan, de bună
dispoziție și de dorință de lucru. Am verificat ce au făcut colaboratoarele în lipsa
mea și am început să schițez un studiu
asupra unei secții pe care o luasem drept
etalon. Am început, dar n-am terminat.
Pe cât de neașteptată a venit adresa
pentru înființarea serviciului de organizare științifică a producției pe atât de
neașteptată și dăunătoare, a fost adresa
de desființare a acestui serviciu.
Am rămas cum se spune pe apă. Postul meu de tehnolog fusese deja ocupat
de cineva epurat din Minister... Dar nu!
N-am fost lăsat chiar pe apă. Mi s-a propus în altă întreprindere de panificație
un alt post de tehnolog. Dar era vorba
de o muncă în ture într-o fabrică nouă,
condusă de ingineri tineri care doreau să
se afirme pe spinarea mea.
De la „raiul” de la Snagov am aterizat
în „iadul” de la noua întreprindere de
panificație. Dacă și până atunci așteptam cu nerăbdare aprobarea ieșirii din
țară, acum această nerăbdare s-a transformat aproape în obsesie.
Din fericire, Iadul nu a durat mult
timp.
În rai nu m-am întors dar la o viață
normală, da!
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Din dosare ferecate

rganele de securitate internă și
externă din toate țările de pe
glob sunt astfel organizate, încât se autocontrolează în modul cel mai
amănunțit pentru a omite orice greșeală.
Cu toate aceste precauțiuni, în Israel s-a descoperit o escrocherie și în acest
domeniu.
Un fost șef al unui departament de spionaj din Israel, pensionar, s-a prezentat la
șeful lui pe care l-a informat că a reușit să
creeze legătura cu un ofiţer superior sirian. Acesta are probleme financiare și este
dispus să furnizeze Israelului informaţii
secrete ale armatei siriene.
Eroul nostru a povestit că se întâlnește
cu ofițerul sirian, de fiecare dată în alt
loc și altă țară, pentru a primi informații
secrete, contra cost.
Personajul nostru primea de la unitatea în cauză o listă de întrebări despre informațiile dorite de Israel și după întâlnirea cu ofițerul sirian, raporta cele primite.
Bineînțeles că primea de fiecare dată o
sumă consistentă de dolari, pentru plata
informatorului.
Unuia dintre ofițerii care colecta informațiile „eroului”, i s-a părut curios că
primește răspuns la TOATE întrebările și
niciodată nu i s-a replicat faptul că informația respectivă nu este cunoscută de el.
Pentru a verifica activitatea „eroului”, s-a
intercalat o întrebare despre o unitate de

FONFLEURI

spionaj siriană care nu exista în realitate.
Deci, a fost indus în eroare! Totuși, Israelului i s-au furnizat informații și despre
această unitate de spionaj inexistentă.
S-a clarificat că toată activitatea „eroului” era o escrocherie informativă și bănească. Organele noastre de spionaj au
urmărit plecările „eroului” în Europa.
Personajul nostru s-a întâlnit întâmplător
la o cafenea cu un ofițer sirian care lucra
la ambasada siriană și dialogul dintre ei
era pur și simplu despre întâmplări cotidiene curente.
Întorcându-se în țară, „eroul” nostru a
fost arestat și în urma interogărilor poliției, el a recunoscut cele de mai sus.
În urma procesului, a fost condamnat
la „odihnă” între gratii‚ patru ani.
Se dovedește că escrocheria nu are
granițe!

NESTEMATE POETICE

culese de Ady Covaliu

FLOAREA de Alexandr Pușkin
O floare veștedă zăresc
Ce-a fost uitată între pagini,
Și-un vis ciudat, nepământesc,
Trezește-n pieptul meu imagini.

Să amintească un bun rămas?
Vreo întâlnire sub murmure?
Sau vreo plimbare-n molcom ceas
Pe câmp ori poate prin pădure?

Pe unde a-nflorit, și când?
De care mai avut-a parte?
Și cine-a rupt-o, cu ce gând?
Și pentru ce a pus-o-n carte?

Mai sunt pe lume el și ea?
În ce ungher se află oare?
Sau poate-s veștejiți așa,
Precum aici, această floare?
(Traducere de George Lesnea)
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• Gloria este eternă! Glorioșii se
schimbă foarte des…
• Ca să vezi stelele este suficient
să ridici privirile din pământ.
• Au fost vremuri când majoritatea femeilor se fereau ca de foc
să pară curve. Oribile vremuri!
• Lecturile copilăriei mi-au format convingerea că în câțiva
ani voi fi comandantul unei
corăbii şi, împreună cu echipajul meu devotat, vom trece prin
aventuri care vor uimi lumea.
După vreo două decenii, am reuşit să-mi cumpăr o bicicletă…
• Am vise atât de bizare încât
tălmăcitorul meu s-a internat
la balamuc. Grea şi această
meserie!
• Când ai dreptate, nu te iartă
nimeni!
• Ca să fie mai frumoase, femeile se machiază. Exact în același
scop bărbații se maschez.
• Iubesc ţara voastră şi copiii ei.
Din declarația unui pedofil
olandez.
• Astăzi mi-am echilibrat Karma,
mi-am deschis chakrele şi miam curățat aura energetică. A
plecat soția cu mare ei iubire
din liceu. Vai de mama lui!
• Într-o secundă am devenit de
trei ori mai deștept. Mi-a dat
mama o palmă.
• Dumnezeu îi iubeşte şi îi protejează pe bărbaţi! Ei nu află
niciodată ce gândește pe timpul partidei partenera cu care
fac sex.
• Cele mai plictisitoare cărți sunt
tratatele despre umor scrise de
universitari.
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Calendarul ebraic

ectura mai multor studii mi-a oferit prilejul de a putea reflecta asupra problemei „calendarul ebraic”
și a trage unele concluzii în legătură cu
criteriile principale care au stat la baza
întocmirii acestuia. Una din lucrările
care după părerea mea are la bază o gândire logică și care mi-a pus la îndemâna
argumente interesante, este „Cartea despre timp” a evreului olandez Friederich
Weinerev.
Calendarul nostru anual este expresia
principiilor veșnice ale unei filozofii înalte în care se oglindește izvorul vieții zilnice, datele importante. Calendarul este
scris ca să se dea o orientare oamenilor.
Weinerev vede în „calendar” o expresie
a unor principii veșnice, a înțelepciunii
superioare care se oglindește ca un izvor
de apă limpede și nu ca un rezultat a
unor întâmplări istorice, care depind de
o serie de presupuneri. În calendar sunt
incluse evenimente istorice și situațiile
naturale care de fapt au creat calendarul.
Cu alte cuvinte, faptele care se petrec
în natură și se exprimă cu ajutorul calendarului: datele sărbătorilor și raporturile
reciproce. Calendarul evreiesc este o creație completă, am putea spune absolută.
Nu se poate adăuga acestuia nimic și nu
se poate șterge ceva. La fel și în univers,
există forme solide, așa și în timp: calendarul este una din ele. În mod deosebit,
în Calendarul ebraic, principiile după
care creatorii lui s-au orientat, au fost
cele ale veșniciei. Materia este principiul
timpului însuși. De exemplu, „Sărbătoarea de Pesah” se sărbătorește, în primul
rând, nu pentru că evreii au ieșit din
Egipt-ca un fapt istoric, și nici pentru
că în acea perioadă unele popoare sărbătoreau primăvara sau era sărbătoare
agricolă ci, pentru ideea libertății, care
a existat din totdeauna. Esența acesteia
este unică și ea se exprimă doar o singură
dată în realitate. Veșnicia are necesitate
de timp. Cu alte cuvinte, timpul este cea
mai importantă noțiune și el este veșnic.

Dacă nu ar fi „veșnic”, el nu ar putea
exista. Timpul are o valoare simbolică
completă. Mișcarea ciclică continuă a
zilelor anului întâlnește într-un anumit punct esențialul care există veșnic.
Această întâlnire între „dinamic și static” în mod constant are calitatea de a da
timpului ceva deosebit. Data este acest
„timp deosebit”.
Etimologia cuvântului „ȘANA”(AN):
Rădăcina cuvîntului șana, este „Șen”
(dinte). Atunci când corpul nu mai
există, ceea ce rămâne este dintele.
Dacă la rădăcina cuvântului se adaugă
încă două litere obținem noul cuvânt (le
șanot) care înseamnă a schimba. Cu alte
cuvinte, a se repeta. Anul simbolizează
existența periodicității atât în istorie cât
și în natură. Periodicitatea e legată de
reînnoire. Și de aici învățăm că nașterea
nu este un eveniment unic ci o realitate
care se reînnoiește și se întâmplă în mod
circular. În fiecare an, lumea renaște,
se reînnoiește. Dacă la aceeaşi cuvânt
ȘEN se adaugă o literă el devine ȘINUI
(schimbare), adică desfășurare, evoluție,
dezvoltare. Fiecare an este o dovadă a
unei existențe. Ceea ce s-a întâmplat se
poate repeta, reîntâmpla, dar la un alt
nivel, mai dezvoltat. O altă schimbare
a aceluiași Șen este Șaniut. În Tora este
prevăzută o dublă semnificație a unui
principiu: spiritual și material, ca de
exemplu: suflet și corp; credință și știință; subjugare și libertate; lumea aceasta și lumea cealaltă. Deci existența unei
duble semnificații a aceluiași subiect, a
unui anumit punct de vedere. În ziua
„alef ” a lunei Tișrei a fost realizat omul.
Rădăcinile sale se află în cele două lumi
spirituale și materiale. Același principiu
se oglindește și în faptul că începutul
de an Roș Hașana se sărbătorește două
zile. Iată că o schimbare a rădăcinii Șen:
Șeina (dormit). În timpul somnului, a
odihnei, spiritul vorbește omului în
mod direct. Trecerea aceasta de la somn
la viață trează are o importanță deose-
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bită căci în felul acesta omul își poate
da seama de importanța timpului. NEPOTRIVIREA între săptămână și lună
și nici cu anul calendaristic. Săptămâna
este unitatea care nu se reflectă direct și
concret. De-aceea ea se deosebește de
noțiunea de zi și de aceea de lună calendaristică. Anul se bazează pe 10 luni
calendaristice cu luna. Diferența între
anul „Lună” și anul „Soare” este asemănătoare cu diferența dintre săptămână
și luna caracteristică. În ambele cazuri
este o nepotrivire între neprevăzut și
ceea ce e prevăzut. Patru săptămâni nu
sunt exact o lună, este necesar un supliment de aproximativ „o zi și jumătate”;
e necesar să luăm ceva din săptămâna a
cincea ca să o potrivim la numărătoarea
lunară. De aceea e necesar un adaos de
aproximativ 11 zile - cu alte cuvinte a
treisprezecea lună, fixată din capul locului, anului-soare. ȘAPTE- prezintă un
proces anumit al evoluției. Dovadă că
anul începe întotdeauna în luna a șaptea
în raport cu ROȘ-HAȘANA. Legătura
între HODEȘ și HADAȘ ne spune că
în fiecare lună suntem martorii unor noi
realități.
Acel ATOTPUTERNIC a fixat 4
începuturi de an în calendarul nostru
ebraic. Importante sunt ROȘ HAȘANA
– din luna Tișrei și Roș Hașana al împrospătării din luna Nisan. Roș Hașana
din luna TIȘREI este începutul lunii a
șaptea, când facem numărătoarea începând cu luna NISAN. Și Roș HODEȘ
Nisan este începutul lunii a șaptea dacă
numărăm începând cu luna Tișrei. Așadar, fiecare început este punctul de mijloc al procesului care a început înainte.
De aici, concluzia că nașterea lumii este
o revoluție dar ea este jumătatea drumului și completarea se face odată cu
reînnoirea din luna Nisan. Fiecare sfârşit
aduce după sine un început și fiecare început nou este mijlocul unui proces care
a început înainte.
ROȘ HAȘANA SAMEAH!
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Violatorii pedepsiți

dentitățile principalilor
suspecți din violul în grup
al unei adolescente în Eilat
de luna trecută au fost dezvăluite zilele trecute, în timp
ce poliția continuă cercetarea
incidentului care a tulburat
Israelul. Doi dintre suspecții
acuzați de viol — Ilizir Mei-

oferindu-se să o ajute. „Inculpații au tratat-o pe reclamantă ca pe un obiect, ca
pe un mijloc de satisfacere a
propriilor dorințe și niciunul
dintre inculpați nu a încercat
să oprească cele întâmplate și
să ofere vreun fel de ajutor,”
s-a precizat într-un comunicat emis de procurori.
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Scandal

„oprească abuzurile.
Totodată, ministerul iordanian a denunțat și arestările recente ale mai multor
oficiali Waqf din Ierusalim.
Difuzoarele ar fi fost amplasate lângă Poarta Abluțiunii
(Bab al-Matharah) de-a lungul Zidului Plângerii din piața Muntelui Templului.
Celelalte două seturi de
difuzoare sunt amplasate
lângă Poarta Bani Ghanim
din colțul nord-vestic al pieței și Poarta Triburilor din
nord-estul pieței.

ficialii iordanieni și palestinieni și-au exprimat
indignarea după instalarea de
către Israel săptămâna treLupta împotriva cută a unor difuzoare lângă
virusului
Muntele Templului. Minisa inițiativa minis- terul pentru Afaceri Externe
trului științei și teh- și Expatriați din Iordania a
nologiei, Yizhar Shai, condamnat „abaterile permaîncepând cu data de nente de către Israel la adresa
Concedieri
15 septembrie, Israelul Al-Aqsa” într-un comunicat
ot mai puțini oameni se
găzduiește Conferința de luni.
Daifallah
Al-Fayez,
un
află în această perioadă
mondială a miniștrilor
purtător de cuvânt al minis- pe șosele și folosesc aplicația
științei.
La Conferință participă terului a declarat că „acțiunile de navigație Waze, din cauza
online miniștri ai științei poliției reprezintă o manipu- Covid-19.
Aplicația, deținută
din 18 state, inclusiv Italia,
de Google, își va conSpania, Germania și Suedia.
cedia 5% din forța de
Aceasta este prima conferinmuncă, potrivit unui
ță de acest gen din Israel și
e-mail trimis angajaea se desfășoară sub denuților luni dimineață.
mirea: „Eforturi internațioCompania va reduce
nale de combatere a coronacheltuielile în toată
virusului: de la cercetare la
lumea. Waze își va înimplementare”.
lare
iresponsabilă,
inaccepchide, de asemenea, birourile
În timpul expunerilor, fitabilă
și
o
provocare
pentru
din Asia și America Latină și
ecare ministru al științei va
sentimentele
musulmanilor
își va regândi și modelul de
împărtăși cunoștințele acudin
lumea
întreagă
și
o
încălafaceri pe unele piețe. Nu se
mulate în lupta împotriva
care
flagrantă
a
obligațiilor
știe încă câte concedieri vor
coronavirusului din țara lor
Israelului
ca
putere
ocupațiexista în Israel.
și va prezenta cercetări inoonală
conform
dreptului
vatoare, evoluții tehnologice în medicină și strategiile internațional.”
Waqf este o ramură a
adoptate de țările lor în lupta
Ministerului Iordanian
împotriva virusului.
La sfârșit, țările parti- al Proprietăților Sacre
cipante la conferință vor ce administrează locul
semna o declarație comună Muntelui Templului.
Purtătorul de
cuvânt a atras
atenția asupra
În e-mailul primit de an„consecințelor abaterilor continue,” și gajați, Waze a explicat că unea cerut comunității le dintre concedieri sunt reinternaționale să zultatul pandemiei Covid-19,
facă presiuni asu- care a golit autostrăzile din
pra Israelului să întreaga lume, și a determinat

L

rov (27 ani) și Isi Raphaelov
(28 ani), ambii stabiliți în
orașul central Hadera — au
caziere judiciare și au mai făcut închisoare, potrivit presei în limba ebraică. Alți doi
suspecți sunt minori și s-a
interzis publicarea identităților lor.
Raphaelov a făcut două
sentințe în închisoare și în
prezent ispășește o sentință
cu suspendare. În plus, Osher
Shlomo (19 ani) a fost acuzat
de complicitate și de ascunderea faptei de viol.
11 suspecți au fost acuzați
în total de o serie de agresiuni sexuale. Patru au fost
acuzați de viol, iar alți opt au
fost acuzați de alte infracțiuni
incluzând comiterea unui act
indecent, tăinuirea unui viol,
conspirație la comiterea unei
infracțiuni și neacordarea ajutorului presupusei victime în
vârstă de 16 ani.
Potrivit rechizitoriului,
Raphaelov și Meirov au pătruns prin efracție într-o cameră din Hotelul de la Marea
Roșie și au dus acolo fata în
stare de ebrietate, Raphaelov pretinzând că e medic și

pentru cooperarea științifică
internațională cu privire la
coronavirus și stabilirea unor
canale comune de cercetare
între țări.
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atâția oameni să lucreze de la
distanță. În consecință, din ce
în ce mai puțini oameni folosesc Waze, rezultând astfel
venituri din publicitate mai
mici și profitabilitate mai
mică.

Î

El Al pierde teren

n timp ce El Al Israel Airlines rămâne în hibernare,
United Airlines, unul dintre
rivalii săi majori pe rutele

sale către America de Nord,
a progresat odată cu inaugurarea zborurilor sale între Tel
Aviv și Chicago. United, care
a anunțat lansarea zborurilor
în iulie, a început să opereze
săptămâna trecută trei zboruri săptămânale între aeroportul Ben Gurion și aeroportul O’Hare din Chicago.
În ciuda lipsei de pasageri
din cauza Covid-19, United
operează deja 10 zboruri săptămânale între Tel Aviv și
Newark, New Jersey și trei
zboruri săptămânale între
Tel Aviv și San Francisco.
Înainte de pandemie, United
opera 40 de zboruri săptămânale din Tel Aviv. În prezent,
transportatorul concurează
pe ruta Tel Aviv - New York
doar cu Delta.
United este una dintre cele
trei companii aeriene (împreună cu Ethiopian Airlines și
Belavia) care au continuat să
zboare către Israel pe tot parcursul pandemiei, chiar și în
timpul blocării din martie și
aprilie chiar dacă deținătorilor de pașapoarte non-israe-

liene li s-a interzis accesul în
TikTak prin capitală
Născută în trafic
țară din martie.
ompania de autobuze
femeie a născut luni pe
Luna viitoare, United va
Egged va lansa în Ieruautostrada 4, lângă Ashrelansa zborurile Tel Aviv salim serviciul de călătorie kelon, cu ajutorul paramediWashington DC și va crește
în comun TikTak, permi- cilor MDA, Laura Zohar și
numărul de zboruri săptămâHagit Bitton.
nale Tel Aviv - Newark la 14.
Zohar și Bitton au
Încă un virus
fost trimiși la fața locului după ce femeia
inisterul Protecției Mea intrat în travaliu în
diului a anunțat dumidrum spre spital.
nică că virusul „West Nile” a
Cei doi au constafost găsit în nordul
tat că femeia se afla
Văii Jezreel în aprodeja în stadiu avanpiere de Nazaret și
sat de travaliu și că
a solicitat autoțând locuitorilor să comande va trebui să nască atunci și
rităților locale să
transportul cu microbuzul.
acolo, în mașină.
ia măsuri pentru
Mai exact este vorba de
„Am instruit mama să
a combate boala
un serviciu de taximetrie cu împingă de câteva ori, după
transmisă de țânpreț redus care se efectuea- care am primit în mâini o
țari, inclusiv moniză cu microbuze în care pot minune de bebeluș: o fetiță
torizarea și controurca până la 10 persoane. frumoasă”.
lul imediat al dăunătorilor.
Cetățenii trebuie să se înscrie
Bitton i-a dat apoi tatălui
„Înaintea sărbătorilor,
în aplicația Egged pentru a ocazia de a tăia cordonul omapelăm autoritățile locale să
comanda o călătorie și să fur- bilical. „Am curățat copilul,
trateze de urgență zonele în
nizeze o adresă de preluare și l-am înfășurat și l-am predat
care au fost detectate infestări
destinația. Calculatorul va personalului din ambulanță”,
de țânțari”, a declarat minisutiliza un algoritm care va în- a spus Zohar. După aceea,
trul pentru protecția mediuștiința călătorul la ce oră trece am asistat-o pe mamă și am
lui, Gila Gamliel.
un microbuz cel mai transportat-o la spitalul Assuaproape de punctul ta din Ashdod, în stare bună”.
de preluare, microNașterea a decurs fără probuz care merge în bleme. Bebelușul era sănătos
direcța dorită de cel și a primit nota 10.
care l-a comandat.
„Evenimentul pe care l-am
Aproximativ 50 trăit astăzi a fost unul specide astfel de micro- al, neobișnuit, dar fericit, atât
buze vor funcționa pentru noi, cât și pentru cei
în Ierusalim, în pri- doi părinți care cu siguranță
ma etapă, călătoriile nu vor uita niciodată împrecostând între 10-15 jurările speciale în care a venit
De asemenea, a fost emis
șekeli,
în
funcție de orele de pe lume fetița lor.
un avertisment sanitar pentru virusul transmis de țân- vârf. Persoanele în
țari în lumina pandemiei vârstă vor beneficia
de o reducere de
coronavirusului.
Febra „West Nile” este o 50%. Serviciul Tiboală zoonotică, ceea ce în- kTak funcționează
seamnă că provine de la ani- deja în Haifa de o
male și se transmite oameni- jumătate de an, cu
lor. Este cauzată de un virus o creștere accentugăsit în principal la păsări și ată și constantă a
se răspândește la oameni prin numărului de noi
utilizatori.
mușcăturile de țânțari.
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Luptătorul iranian Navid
Afkari a fost executat în închisoarea Abel-Abad din Shiraz, la doar zece zile după ce
a fost condamnat la moarte
pentru înjunghierea mortală
a unui paznic, în 2018.

mentul acordului nuclear de
la Teheran din 2015 încheiat
cu puterile mondiale.
Sancțiunile americane au
făcut ca exporturile de petrol
ale Iranului, principala sursă
de venit a țării, să scadă brusc.
STOPSTOPSTOP

Fâșia Gaza a înregistrat duminică 100 de
noi cazuri de coronavirus, aducând numărul
de infectări detectate în
afara centrelor de carantină la 1.588, potrivit
Ministerului Sănătății
Navid Afkari
din Gaza, condus de
Hamas.
Sportivul și-a susținut neNumărul persoanelor invinovăția, spunând că a fost fectate cu coronavirusul pe
forțat, sub tortură, să declare teritoriul palestinian a crescrima. Și avocatul său a afir- cut astfel de cincisprezece ori
mat că nu există dovezi clare în aproape trei săptămâni, în
ale vinovăţiei lui Afkari.
timp ce 15 gazani au murit
Acest caz a atras atenția și din cauza COVID-19 de la
oficialilor internaționali şi a începutul pandemiei.
grupurilor de apărare a drepOficialii Hamas din doturilor omului. Preşedintele meniul sănătății au avertizat
Statelor Unite ale Americii, că infrastructura de sănătate
Donald Trump, a solicitat și din Gaza nu va putea trata
el Iranului să nu îl execute pe
tânărul în vârstă de 27 de ani.
STOPSTOPSTOP

Moneda națională a Iranului a scăzut sâmbătă la cea mai
scăzută valoare comparată cu
dolarul, înregistrând o scădere de 30% față de luna iunie,
pe fondul sancțiunilor severe
ale SUA impuse Teheranului.
Magazinele de schimb valutar au schimbat rialul iranian cu 262.000 de dolari. Moneda iraniană era de 32.000
de riali față de dolar, la mo-

mai mult de 2.000 de cazuri
active. În urmă cu două săptămâni, teritoriul palestinian
deținea doar 87 de ventilatoare respiratorii pentru 1,8
milioane de locuitori.
STOPSTOPSTOP

Imagini prin satelit
au dezvăluit duminică
deteriorarea unui site
de producție de rachete
utilizat de Hezbollah în
Siria după un atac aerian
atribuit vineri Israelului.
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de abandonul acordului
acordat de Washington în
mai 2018, urmat de reimpunerea sancțiunilor.
STOPSTOPSTOP

Iranul intenționează
să asasineze ambasadorul SUA în Africa de Sud, ca
răzbunare pentru uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, a informat duminică
site-ul de știri Politico.
Articolul, citând rapoarte de informații americane

ImageSat International
(ISI) a lansat duminică imagini care arătau pagube extinse asupra sitului din sud-estul
Siriei. O altă unitate de producție din apropiere a fost
distrusă în luna mai. Acest
atac a dus la moartea personalului iranian.
Atacul de vineri
a vizat două clădiri
despre care se credea că sunt critice
pentru producerea
de rachete. Se crede
că o clădire găzduia Lana Marks, alături de soțul ei
materiale explozive,
iar cealaltă găzduia
semnalate de un oficial al
mașini și echipamente.
guvernului SUA, susține că
ambasadorul Lana Marks a
STOPSTOPSTOP
Șeful agenției atomice ira- fost probabil ales ca țintă,
niene a declarat duminică că din cauza apropierii sale față
1.044 de centrifuge sunt acti- de președintele american Dove la uzina de îmbogăți- nald Trump.
Iranul a ripostat deja penre a uraniului Fordow, în
conformitate cu măsurile tru uciderea lui Soleimani din
de reducere a angajamen- ianuarie, lansând rachete la o
telor sale față de acordul bază americană din Irak, la
care SUA nu au ripostat. Cu
nuclear.
Suspendarea tuturor toate acestea, uciderea unui
îmbogățirilor la insta- ambasador american ar face
lația subterană de lângă probabil „să explodeze” o reorașul sfânt șiit Qom giune deja foarte tensionată.
Lana Marks, în vârstă de
a fost una dintre restricțiile
66
de
ani, designer de genți de
asupra activităților nucleare
ale Iranului pe care le-a ac- mână de lux în Florida, este o
ceptat în schimbul ridicării prietenă veche a președintelui
sancțiunilor internaționale SUA și a fost membru al cluîn acordul de referință din bului exclusivist Mar-a-Lago
2015. Teheranul a anunțat din Florida, înainte de a fi
pentru prima dată reluarea numită ambasador în 2018.
Marks s-a născut și a cresîmbogățirii la Fordow în nocut
în Africa de Sud, în orașul
iembrie anul trecut, a patra
fază a impulsului său din mai Port Elizabeth, unde familia
2019 pentru a suspenda pro- ei era un membru proemigresiv angajamentele pentru nent al comunității evreiești
acord. A fost o răzbunare față din oraș.
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Catastrofele nu vin singure...

e câțiva ani buni se
vorbește despre posibilitatea izbucnirii
unui nou război mondial.
Cine nu a auzit încă toate
speculațiile, zvonurile, previziunile care se brodează
pe această temă înfricoșătoare? Fiecare mai adaugă și
propriile sale idei, presupuneri, chiar certitudini bine
argumentate...
Însă până atunci, nu pierde nicio ocazie să plece spre
locuri de vacanță pitorești,
în excursii cu destinație religioasă, în turism gastronomic, doar - doar să mai apuce
niște zile senine înainte de...
Dovadă - mulțimea imensă de
călători care treceau până nu
demult prin aeroport, fie la
plecare, fie la întoarcere.
Probabil, plimbându-se
prin Tibet, traversând India
sau Thailanda, oamenii uitau
pentru puțin timp problemele dureroase care îi apasă acasă atunci când ascultă știrile
transmise la radio și T.V., pe
teme economice, politice, dar
mai ales despre războaiele din
toate colțurile Globului.
Nu demult, cu numai puțini ani în urmă, am mai scris
și eu pe aceeași temă a războiului, care mie însă nu mi se
părea o problemă de viitor.
După părerea mea, de atunci
ca și cea de astăzi, războiul a
început deja, suflul său fierbinte ne apasă de mult din
toate direcțiile, dar are în
prezent atâtea aspecte, încât
suntem total dezorientați,
nu recunoaștem simptomele
și nu știm să diagnosticăm
fenomenul.
Este adevărat că de data

asta avem de-a face cu o înfățișare total nouă a tot ce știam
noi despre război, căci nu seamănă cu nici o conflagrație cu
aceeași denumire cunoscută
în istoria umanității.
În alte perioade de timp,
se întâlneau părțile beligerante față în față, luptau după
posibilitățile momentului, a
potențialului sau a motivației
trupelor, ca în final una dintre tabere să obțină victoria
asupra celeilalte. De acest soi
de război convențional este
cazul să uităm. El nu mai
există; a fost înlocuit de zeci
de războaie teritoriale, lupte
de guerilă, demonstrații înflăcărate pe străzi care ajung
până la crime pe plan național, dar asta nu este tot.
Războiul cel mai crunt și
greu de stăpânit fiind determinat de motive sociale, teritoriale, dar mai ales din fanatism religios, este astăzi cel
terorist: purtat de un dușman
aproape invizibil, infiltrat în
mai toate colțurile lumii în
mijlocul unor cetățeni obișnuiți, acesta poartă masca
normalității până în ultimul
moment înainte de declanșarea catastrofei, apărând de niciunde, din locuri unde sunt
cel mai puțin așteptați.
Astfel a fost și acel mega
atentat terorist comis în Statele Unite într-o zi nefastă de
11 septembrie care a costat
aproape 3000 de vieți omenești. De curând toate popoarele au comemorat această tragedie. Cu atât mai greu
este de stăpânit terorismul
ca fenomen mondial, cu cât
țările civilizate nu au nici o
armă cunoscută cu care să-l

suprime, deoarece teroriștii
și-au creat o ideologie deja
răspândită peste tot, care întunecă tot mai multe minți și
caractere ușor influențabile.
Teroriștii nu pot fi pedepsiți cu moartea ca orice ființă
vinovată dar normală, dominată de instinctul de autoconservare, fiindcă ei își doresc
să moară, tot din motive de
fanatism greu de înțeles pentru orice persoană rațională.
Ceea ce au comis ei în ultimii
ani în țările europene unde au
primit adăpost cu cele mai
bune intenții din partea populației autohtone, ca Franța,
Belgia, Germania, Spania sau
chiar în țările stăpânite de către coreligionarii lor, seamănă
perfect cu un război declarat
omenirii întregi din lipsă totală de toleranță, ură cumplită și irațională împotriva oricărei ființe diferită de ei înșiși.
La aceștia se mai adaugă
unele țări războinice, conduse de către niște paranoici
grandomani, care își permit
să folosească banii popoarelor
lor pentru a construi arme sofisticate și ucigătoare, cu care
pun în pericol existența întregului Glob pământesc.
Prin urmare, se poate spune că în situația creată în ultimele decenii domnește Pacea
în viața noastră? Este cazul
să ne mai așteptăm a vedea
trupe arhaice luptând corp
la corp sau aruncând bombe peste orașele inamicului,
pentru a înțelege că ne aflăm
în plin război mondial? NU!
Am intrat în actualul război
demult, de când s-a născut
bomba atomică plus cea cu
Hidrogen. Nu e nevoie să și
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explodeze. E suficient că ele
există, că se află în stăpânirea unor mâini iresponsabile,
care înspăimântă milioane de
oameni nevinovați, le strică
liniștea și bucuria de a trăi.
Cu atât mai mult că astfel de
arme nu pot fi desființate, nu
se pot distruge din moment
ce au fost o dată create, căci
și deșeurile lor nu pot fi îngropate destul de adânc în
pântecele pământului pentru a înceta să constituie un
permanent pericol pentru
existența a tot ce trăiește pe
această planetă.
Dar asta nu e tot; necazurile nu vin niciodată singure,
nici catastrofele. Mai sunt și
dezastrele ecologice, născute
din supraîncălzirea globală.
Tot noi, oamenii, suntem vinovații de producerea acestui
fenomen care lovește crunt în
noi înșine. Iar pe lângă toate, se mai adaugă acel „ceva”
care de o jumătate de an ne
amărăște viața, nouă și omenirii întregi. Acel ceva care
omoară oameni ca orice gripă, dar mult mai grav, fiind
provocat de un virus pe care
nu-l cunoaște nici medicina
evoluată, nu e de găsit nici în
cărțile înțelepte ale medicilor
din vechime; nu știm de unde
a venit, cum s-a născut și cu
ce să-l distrugem. Ne apărăm
de acel „ceva” stând închiși în
case, renunțând la viața noastră normală, la învățământ și
cultură, lipsindu-ne totodată
de mijloace de existență. A
primit și un nume acel „ceva”lumea îi zice Coronavirus.
Eu am simplificat definiția, îl numesc „război
biologic”.
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Dicționarul mincinos (VII)

D

ragi prieteni, aveți aici o listă
care conține câteva afirmații.
Unele dintre aceste afirmații
sunt adevărate: situații și fapte care reflectă 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
49.- Nadia Comăneci, supranumită
„fetița care
a pus România pe harta
lumii”, prima sportivă
de pe glob
căreia i s-a
acordat un
„perfect
ten” la Jocurile Olimpice, nu avea decât
15 ani atunci când a uimit omenirea cu
performanțele ei.
50.- Se știe că Marylin Monroe a avut
relații intime cu președintele Statelor
Unite, John F. Kennedy.
Atunci când fratele acestuia, Robert (Bobby) F. Kennedy, pe vremea aceea procuror general al Americii,
a avut îndrăzneala să vină
la ea cu propuneri erotice,
Marylin nu numai că l-a
dat afară, cât era el de procuror general, dar l-a amenințat chiar și cu poliția.
51. În anul 1966, când
a vizitat România, celebrul
super-star Kirk Douglas s-a
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întâlnit și cu Ion Popescu Gopo. În urma
unei lungi discuții, cei doi au hotărât să
facă împreună un film bazat pe opera lui
Saint Exupery, MICUL PRINȚ - Kirk
Douglas urmând să interpreteze rolul
aviatorului, iar „prințișorul” să fie desenat și animat de Gopo. Din păcate,
proiectul nu s-a realizat – din motive
atât birocratice, cât și... politice.
52.- Șarpele Boa Constrictor este o
adevărată ciudățenie a naturii: deși face
ouă, naște pui vii.
53.- Stimulată de succesul prietenilor ei Moni Moshonov, Ghidi Gov, Avi
Kushnir, Dovele Glickman și Baraba,
care au revitalizat cunoscuta lor emisiune de televiziune ZEHUZE, deliciul spectatorilor acum 22 de ani,
prezentând versiunea
actualizată „ZEHUZE
2020” în care fac haz
mai ales de probleme legate de CORONA, Rivka Michaeli a propus să
reînvie și ea emisiunea
SIBA LE MESIBA, care
a fost favorita Israelului
în anii ’84, ’85.
54.- Faimosul scriitor francez Alexandre
Dumas tatăl, autor al
nu mai puțin faimoșilor Trei Mușchetari, al contelui de Monte Cristo, al vicontelui de Bragelonne, etc.
etc. era... negru (cel puțin
pe sfert): bunica lui fusese
negresă: sclavă de origine
africană.
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Răspunsuri
49. Fals! În 1976 când
a uimit întregul glob cu
performanțele ei de la
Olimpiada din Montreal,
inegalabila gimnastă Nadia Comăneci nu era chiar
atât de... bătrână: nu avea
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15 ani, ci doar 14!
50. Minciună gogonată. Când fratele președintelui Kennedy a venit la ea cu
propuneri erotice, blonda divă nu numai
că nu l-a „dat afară, amenințându-l cu
poliția”, dar l-a invitat chiar în... patul
ei! Cum s-ar spune, un
singur Kennedy nu-i
ajungea!
51. Absolut adevărat. În 1966 când a
vizitat România, Kirk
Douglas a fost atât de
impresionat - și de
cucerit - de talentul
și personalitatea lui
Gopo, că i-a propus
să colaboreze cu el la
producerea unui film
după capodopera lui
Saint Exupery, MICUL PRINȚ. Dacă
filmul nu s-a realizat, n-a fost vina lui
Kirk Douglas, și – categoric – nici a lui
Gopo.
52. Tot adevărat: șarpele boa constrictor face ouă – pe care le clocește în
interiorul corpului său, puii ieșind la
„lumina zilei” sub formă de șerpi vii,
și devenind total independenți la doar
câteva minute după naștere.
53. Fals. Până la ora asta Rivka Michaeli n-a anunțat niciun proiect nou.
Dar... poate i-am dat noi o idee acum!
54. Adevărat. Tatăl scriitorului, Alexandre Dumas père, era fiul unui marchiz francez și al unei negrese, sclavă din
insula Saint-Domingue (Haiti de azi).
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Î

acuzându-l pe Ioniță Racoviță că „l-ar
fi și bătut pă ovrei”. La judecata convocată de către marele comis, Ioniță Racoviță a declarat că nu a știut de noua
datorie de 130 de taleri și, totodată, a
prezentat mai multe zapise încheiate în
prezența altor martori referitor la această problemă, ca de pildă chir Meletie,
egumenul Mănăstirii Râmnic, Iordache
vreo dovadă să o adevereze ca să poată Bagdat, Tudorache căpitan, Dumitrache
îndrepta”. Marele boier s-a prezentat la ban, Ioniță medelnicer, Toader stegar
judecată cu „zapisul lui Ursache ovreiul sau Pană Grama logofăt din Râmnic,
întru care zapisu era iscălit Ursache ovre- care a și consemnat în scris unul diniul iscălit și în limba lui ovreiaște și alți tre acte. Chemați la judecată, martorii
mulți boierinași, care s-au întâmplat
la facerea zapisului”. Din document
a reieșit că acest evreu, Ursache, era
„dator la 2 turci ‹cu› taleri 18”, la care
s-a mai adăugat o altă datorie de 10
taleri. În schimbul plății acestor sume
de bani, Ursache evreul „i-au dat pentru îndemnare un copil al lui, anume
Avram, care să-l boteze și să-l crească
și să-l însoare slujăndu până la moartea lui”. În urma judecății domnești,
Mihai Vodă i-a acordat „această carte a
domniei mele lui Ioniță spătar ca să fie
în bună pace de către Ursache ovreiul
că după așăzămăntul ce au avut l-au
plătit de câtă datorie scrie în zapis”. Document din 8 noiembrie 1744
De asemenea, copilul Avram era ținut
în continuare de către Ioniță spătarul, au mărturisit sub „blestem” adevărul.
care trebuia „să-l crească” pentru a se să- Ursamie ovreiul, văzând că rămâne „la
vârși „legătura ce arată în zapis” și chiar toate de mincinos, iaru au început a să
„să nu aibă supărare de Ursache ovreiul”. ruga la spătarul Ioniță ca să-l mai miActul domnesc este autentificat cu sem- luiască cu 10-15 taleri”, promițând că
nătura autografă a domnului „Io Mihai marele boier va „rămănea nesupărat de
voievod” și cu sigiliul inelar domnesc acum înainte”. În sprijinul acuzației de
bătaie, evreul Ursamie invocă mărturia
imprimat în chinovar.
Cel de-al doilea document a fost unei bătrâne pe nume Ioana care, „fiind
emis câteva luni mai târziu, în timpul slabă, neputându veni de față”, atunci
celei de-a patra domnii muntene a lui când este trimis cineva să îi consemneConstantin Mavrocordat (1744-1748), ze mărturia, „a început a să jura și a să
respectiv la 8 noiembrie 1744 (7253), lepăda cum că nu știe nimicu”. În urma
când Grigorie Topliceanu mare comis a judecății, Ursamie evreul dovedindu-se
dat carte de judecată lui Ioniță Racoviță „mincinos la toate”, marele comis Grifost al doilea spătar pentru aceeași pri- gorie Topliceanu a consfințit adevărul
cină relatată mai sus. De această dată, „așezământului” încheiat între cei doi și
soția lui Ursamie (Ursache) din Răm- a dat carte „spătarului Ioniță ca de acum
nic, Sora evreica, a dat jalbă la domnie înainte să aibă a ținea pă copilul acesta,
deoarece marele boier nu a dorit să le anume Ioanu creștinu, cu bună pace de
plătească o datorie de 130 de taleri, către tată-său, Ursamie ovreiul și de căpentru care au pus „zălog pă un copil al tră tot neamul lui pentru că la toate au
lor... până în trei zile”, mai mult chiar, rămas ovreiul de judecată”.

Două acte despre Ursache
(Ursamie) evreul din Râmnic

n bogata și diversa Colecție de Documente a Muzeului Municipiului
București se regăsesc doar două înscrisuri papetare referitoare la evrei.
Primul document a fost emis la 19
februarie 1744 (7252) de către domnul
Mihai Racoviță, în cea de-a doua sa cârmuire a Țării Românești (1741-1744),
prin care a decis ca „boierul domniei
Ioniță Racoviță fost al doilea spătar să
fie în pace și apărat de acum înainte de
către Ursache evreiul de la Rămnecu și
de către fămeia lui și de către tot neamul lor pentru o datorie de niște bani”.
În schimbul achitării unei sume de bani
către „niște turci”, datornicii l-au dat

Document din 19 februarie
1744

pe fiul lor, Avram, marelui boier. După
jalba evreiului Ursache depusă la domnie, Mihai Vodă Racoviță i-a solicitat
lui Ioniță spătar „să adevereze pentru
această datorie ce iaste ca să o plătească
el, să o plătească după așezămăntul ce
va fi avut cu Ursache ovreiul, iar de are
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Marele premiu

Motan supraviețuitor

Un profesor de istorie în vârstă de 57 de ani a
câștigat vineri marele premiu al emisiunii „Vrei
să fii milionar?” din Marea Britanie, prezentată de
celebrul Jeremy Clarkson

O pisică a supraviețuit timp de două luni într-un
container de transport, până când cineva i-a auzit
mieunatul disperat

D

onald Fear a devenit prima persoană care reușește
să câștige premiul de un milion de lire în ultimii
14 ani, deși a folosit o singură variantă ajutătoare 50/50. În luna septembrie, la concurs a participat și fratele
acestuia, Davyth Fear, profesor de geografie, care s-a oprit
însă la 500.000 de lire.
Donald
Fear a câștigat concursul
după ce a răspuns corect la
15 întrebări.
Întrebarea
de un milion
de lire a fost:
„Care este numele piratului care a murit în 1718, în bătălia de pe coasta
Carolinei de Nord?”. Opțiunile au fost Calico Jack, Blackbeard, Bartholomew Roberts și Captain Kidd, iar Donald a
răspuns corect Blackbeard.

Diamant de 102 carate
Unul dintre cele mai rare diamante din lume, de
mărimea unui ou, va fi scos la vânzare în cadrul
unei licitații ce va avea loc luna viitoare în Hong
Kong, iar specialiștii se așteaptă ca nestemata să
atingă un preț de vânzare cuprins între 12 milioane
și 30 de milioane de dolari

R

eprezentanții casei
Sotheby’s au anunțat
joi că diamantul de
102,3 carate, inclus în cate-
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goria de strălucire „flawless
white sparkler”, ocupă locul al doilea în topul celor
mai mari diamante ovale de
acest tip care au fost
propuse vreodată la
o licitație. Cel mai
mare dintre ele, un
diamant de 118,2
carate, a stabilit un
nou record mondial
de preț în 2013, când
a fost vândut cu 30,8
milioane de dolari.
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S

e presupune că motanul
Monty a rămas în viață
lingând condensul de pe
pereții containerului și mâncând păianjeni.
Motănelul tigrat s-a strecurat în interiorul containerului
din Helston, Cornwall, Marea
Britanie la începutul lunii iulie și a rămas blocat în interior.
Proprietarii săi, Beverley și Paul Chapman, au împânzit tot
orașul cu afișe, încercând să-l găsească. Monty a fost găsit
când cineva l-a auzit „plângând” din interiorul containerului. Beverly a spus: „Containerul acela nu a fost deschis
deloc timp de 2 luni; s-au grăbit să-l deschidă”.

Și-a tăiat mâna
pentru asigurare
O tânără de 22 de ani din Slovenia și-a tăiat mâna
cu un fierăstrău circular, la îndemnul partenerului
ei, pentru a încasa o asigurare de aproape 400.000
de euro, în condițiile în care salariul mediu în
această țară este de aproximativ de 1.000 de euro

J

ulija Adlesic a fost condamnată vineri la doi ani
de închisoare, iar Sebastien Abramov, partenerul ei
în vârstă de 30 de ani, care ar
fi făcut-o să recurgă la acest
gest, a fost condamnat la trei

ani de închisoare, relatează
presa din Slovenia. Ambii au
susținut că sunt nevinovați
și că a fost vorba despre un
accident petrecut în timp ce
încercau să taie ramurile unor
copaci.
Mai mult,
și părinții lui
Abramov au fost
acuzați că au luat
parte la această
înscenare. Tatăl a primit un
an de închisoare
cu suspenda re, iar mama a
fost declarată
nevinovată.
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Veneția 2020
Festivalul de Film de la Veneția 2020, primul ţinut de când
a început pandemia de coronavirus, şi-a desemnat sâmbătă
seara (12 septembrie) câștigătorii. Filmul „Nomadland” al
cineastei chineze Chloe Zhao a plecat acasă cu Leu de Aur,
după o ediţie marcată de reguli de distanțare socială

P

elicula câștigătoare la
cea de-a 77-a ediţie a
Festivalului de Film
de la Veneția este bazată pe o
carte de non-ficțiune, „Nomadland: Surviving America in the
Twenty-First Century” de Jessica Brude. Cu Frances McDormand în rolul principal, urmăreşte povestea unei femei care
pleacă dintr-un oraş de mineri
din Nevada, a cărui economie
s-a prăbuşit. Filmul a avut o
triplă premieră pe 11 septembrie:
la Veneția, la Festivalul de Film de
la Toronto şi în cinematografele
drive-in din Los Angeles, potrivit
Hollywood Reporter. Mai mult,
Chloe Zhao a devenit cea de-a cincea femeie care câştigă marele premiu de la Veneția.
Premiul pentru interpretare fe-

Cel mai bine plătit
actor din lume

În clasamentul anual publicat de revista
Forbes, actorul Dwayne Johnson se
menține pe locul I la categoria celor mai
bine plătiți actori din lume, pentru al
doilea an consecutiv

D
Frances
McDormand

minină a fost câştigat de Vanessa
Kirby, cunoscută pentru rolul
Prinţesei Margaret în The Crown.
Kirby joacă acum în filmul „Pieces
of a Woman”, care spune povestea
unei femei al cărui copil moare la
naştere din vina moaşei şi este regizat de regizorul maghiar Kornél
Mundruczó.

wayne Johnson, supranumit „The
Rock”, după numele avut în ringul
de wrestling, a câştigat 87,5 milioane
de dolari în intervalul 1 iunie 2019 – 1 iunie
2020. Suma include onorariul de 23,5 milioane
de dolari plătit de Netflix
pentru rolul din thriller-ul „Red
Notice”. Pe
locul doi în
topul Forbes
se află Ryan
Reynolds,
Dwayne Johnson
c a re j o a c ă
alături de Johnson în „Red Notice”. Cea de-a
treia poziție este ocupată de actorul şi producătorul Mark Wahlberg.

Prințesă în izolare

Dat în judecată

Moştenitoarea tronului Spaniei, prinţesa Leonor
de Asturia, va trebui să respecte o perioadă de
carantină după depistarea unui caz de COVID-19
printre colegii săi de clasă

Doi bărbaţi l-au dat în judecată pe actorul Kevin
Spacey, susţinând că au fost agresați sexual de
actor pe când aveau vârsta de 14 ani, în anii '80

P

rinţesa Leonor are aproape 15 ani şi este elevă la o şcoală
privată din Madrid.
„După detectarea unui caz pozitiv de COVID-19 la
unul dintre elevii din clasa prinţesei de Asturia, şcoala le-a recomandat părinţilor ca elevii din
această clasă să nu vină în următoarele 14 zile” , a declarat un purtător de cuvânt al palatului regal.
Și sora mai mică a prințesei
Leonor, infanta Sofia (13 ani) este
plasată și ea în izolare.
Prințesele
Între timp, regele Felipe al VILeonor și
lea și regina Letiţia vor fi testaţi şi
Sofia
vor urma recomandările sanitare.
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U

nul dintre reclamanţi
este Anthony Rapp,
actorul care a făcut
primele acuzaţii împotriva lui
Spacey în octombrie 2017. Al
doilea reclamant, identificat
doar ca C.D., a spus că l-a întâlnit pe Spacey în 1981, când
urma cursurile lui de actorie.
C.D. avea atunci vârsta de 12
Kevin Spacey
ani. În documentele din proces, ambii susțin că au suferit traume psihologice în
urma abuzurilor lui Spacey. Kevin Spacey a mai fost
implicat în procese civile şi penale în trecut, însă nu a
fost tras la răspundere până acum.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP



Selecţii: Laurențiu Ghiță
Vasile Predescu (Ploieşti)

BEEP

Andy CEAUȘU

S

Un cadou de Anul Nou

untem uniți! Se știe că... unirea, religia a făcut-o. Nu avem o piață a
Unirii, ca la Iași, nu avem un Milcov
pe care să-l sorbim; avem doar un Yarden
care-l folosim uneori la scăldat, alteori
drept Misissippi pentru caiace, pentru
picnic-uri și chiar ca graniță. Avem și prieteni cu care ne-am unit, într-un fel! Statele
Unite sunt cel mai bun prieten al nostru.
Prieten vechi, de-o viață, de încredere, în
care te poți baza, cu sau fără baze militare. Acum, în prag de An Nou, am primit
cadou de la Statele Unite un prieten nou:
Emiratele Arabe Unite.
Toate națiile au rămas uimite de prietenia de peste noapte cu Emiratele Arabe Unite. De ce nu? Avem și ceva lucruri
comune. Zona geografică cu apartenență
clară de Orient Mijlociu, umiditatea aerului și căldura, chiar și în relații, dragoste
incomensurabilă pentru dolari, dunele de
nisip, dar fără tonele de barili de petrol,
zgârie norii, care la ei sunt mult, mult mai
aproape de al 8-lea cer. Noi n-am cerut nimic altceva decât o sinceră prietenie. Și am
primit-o, via U.S. Fără declarații războinice, fără donații sau adăugiri de teritorii,
care la noi sunt în deficit. O prietenie aparent reală, vopsită în culorile Casei Albe
și cu un iz pronunțat de țiței. Plus câteva
avioane de luptă F35, nu prea multe.

Cum putem face ca prietenia să devină adevărată, când noi nu ne prea potrivim? Nu în religie, nu portul, nu sportul,
nici măcar în concepții. Ca organizare
guvernamentală, ne apropiem încetul cu
încetul. Ne-am împrietenit „la cataramă”?
Numai că noii prieteni nu prea poartă curele, decât la ceas. Ceasuri scumpe, bătute
în diamante, care ne-au bătut un apropos
că a venit timpul să semnăm un acord de
normalizare. Interesul poartă fesul, turbanul, kufiyah sau kipa. În cazul de față, deocamdată e greu de definit dacă interesul
este cu preponderență politic, economic,
administrativ sau turistic. Timpul o va
spune, ca în tot ceea ce ține de istorie.
Insule speciale, artificiale și radiale,
palate imperiale, clădiri aero-spațiale, restaurante geniale, monumente omagiale,
hotele prezidențiale, mall-urile demențiale, life-style care-ți iese din toți porii odată
cu transpirația, sucursala locală a renumitului Muzeu Louvre, pârtii artificiale de
sky ținute la umbra aerului condiționat,
mașini super-luxoase cu multe zerouri,
yachturi care te orbesc de strălucire, toate
ne așteaptă să le călcăm pragul. Cu oarecare îndoieli, temeri. Desigur că cei mai
curajoși dintre noi vor descoperi o lume
nouă însetată de afaceri.
Bye, bye, aștept un zbor spre Dubai...

Doi ardeleni:
*
- Bă Ioane, am auzit că azi vor fi 42
Profesorul la ora de sociologie:
de grade, la umbră!
- Numim hoț pe cel care ia proprie- Dar cine naiba te pune sa stai la tatea altuia, explică profesorul.
umbră!?
- Bulă, tu nu ești atent!
*
- Ba da, domnule profesor.
La psiholog:
- Atunci spune-mi, ce aș fi eu dacă
- Scrie o scrisoare persoanei care te-a ți-aș sustrage din buzunar acum 1000
supărat și apoi dă-i foc.
de lei?
- Ok... și cu scrisoarea ce fac?
- Vrăjitor, domnule profesor.

28

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

INCURSIUNI ÎN
UNIVERSUL EPIGRAMEI
ROMÂNEŞTI

•

„SUNT TÂNĂR, DOAMNĂ”

June sunt și nu vă mint,
Cum fac unii șarlatani:
Am doar optsprezece ani...
De la nunta de argint.

POATE NE REVENIM !?
Poate par, cumva, ciudat
Ori veți zice că sunt bleg,
Însă m-am cam săturat
Și-am ales... să nu aleg.

DESTIN

Deseori s-a întrebat:
Cum de nimeni nu o iartă,
Că-i bătută rău de soartă...
Și adesea, de bărbat?

RAPORT

Deși muncea chiar de Crăciun,
I-au „tras”, cu scopul să-l rețină,
Pe șest, acarului Păun...
dosar... cu șină.

Valentin Ursu (Ploieşti):
PROVERB RĂSTĂLMĂCIT
Cine fură azi un ou
Gestul e făr’ de ecou,
Căci în jur, tot anturajul
Fură ouă cu cofrajul.

MICA PUBLICITAE

Burlac cu casă şi maşină
Şi cu dotările complete,
Nevoie am de-o gospodină:
Primesc în gazdă două fete!

PRODUSE TRADIŢIONALE
Întrebând pe vânzătoare
Cât de bio e cotletul,
Mi-a răspuns că E-uri n-are:
Şi-am găsit tot alfabetul!

RELAŢIE AMICALĂ

Când am fost pe la vecina
Mi-a şoptit - să nu am trac Şi s-a-ntins precum felina:
- Dă-mă cu diclofenac!
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Ambasador
Celebrul fotbalist Lionel Messi este noua imagine
a companiei israeliene OrCam, care creează
dispozitive care ajută persoanele cu deficiențe
de vedere să identifice mediul înconjurător
„ultra-sigur”„ care
utilizează tehnologia
„blockchain”. OrCam a fost cofondată în 2010 de Amnon
Shashua și Zvi Aviram, cofondatori de
asemenea ai companiei de tehnologie
Lionel Messi
auto cu conducere
automată, Mobileye.
essi, considerat
Dispozitivele
OrCam se
unul dintre cei
mai buni jucă- atașează la cadrele ochelatori de fotbal din toate tim- rilor unui utilizator și conpurile, va fi un ambasador vertesc informațiile vizuale
de marcă pentru compania în sunet care este transmis
din Ierusalim, timp de trei către urechea utilizatoruani. Aceasta nu este prima lui. Messi a fost în Israel
dată când Messi promo- cel puțin de două ori - ca
vează o companie israeli- parte a turneului de pace al
ană. În decembrie 2017, echipei sale din Barcelona,
Sirin Labs din Tel Aviv l-a în 2013, și pentru un meci
angajat ca ambasador glo- dintre echipa sa națională
bal. Compania respectivă a din Argentina și Uruguay
dezvoltat un telefon mobil anul trecut.

M

Olimpiada de la Tokyo
Jocurile Olimpice de la Tokyo, amânate până în
2021, se vor desfășura anul viitor indiferent de
evoluția pandemiei de coronavirus, a anunţat
luni John Coates, vicepreşedintele Comitetului
Internaţional Olimpic (CIO)

C

otes a afirmat că Jocurile din capitala Japoniei
vor avea loc „cu sau fără coronavirus” şi „vor
debuta pe 23 iulie anul viitor”.
„Vor fi Jocurile care vor învinge Covid, lumina de la
capătul turneului”, a afirmat oficialul.
Tema acestor Jocuri va fi cea a „reconstrucției după
ravagiile produse de tsunami’, a declarat Cotes, referindu-se la catastrofa din 2011, când nord-estul Japoniei
a fost devastat de un cutremur de pământ urmat de un
tsunami.

Naomi Osaka, pentru a
doua oară campioană
Japoneza Naomi Osaka a cucerit pentru a doua
oară titlul la US Open

Î

n finala US Open 2020, tenismena niponă Naomi Osaka
a învins-o cu scorul de 1-6, 6-3, 6-3 pe belarusa Victoria
Azarenka, după o oră şi 57 de minute de joc. Pentru
asiatică, acesta e al treilea titlu de Grand Slam din carieră și
al doilea la US Open. Ea s-a mai impus la Australian Open,
în 2019, şi la US Open, în 2018.
Prin victoria de sâmbătă seară, Naomi Osaka va urca de
pe locul 9 pe 3 în clasamentul mondial, fiind devansată de
Ashleigh Barty și de românca Simona Halep.
În ceea ce o priNaomi Osaka vește pe Azarenka,
aceasta a pierdut a
treia finală la US
Open. Ea rămâne cu
două titlul de Grand
Slam în palmares,
ambele a Australian Open, în 2012
și 2013. Belarusa va
urca până pe locul 14
WTA.

*

În finala masculiDominic Thiem
nă, Dominic Thiem
(27 de ani, 3 ATP) e
noul campion de la
US Open! Austriacul
l-a învins în finală pe
Alexander Zverev (23
de ani, 7 ATP), după
un meci de colecție,
tranșat în cinci seturi,
scor 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 7-6 (6), și întins pe durata a patru ore
și cinci minute. Chinuit de probleme musculare în tie-breakul setului decisiv, Thiem a găsit resurse nebănuite și a închis
partida la cea de-a treia minge de meci avută. Austriacul și-a
adjudecat astfel primul titlu de Mare Șlem din carieră, după
ce pierduse precedentele trei final.
După 17 ani, Dominic Thiem e primul jucător care se
impune într-o finală de Grand Slam după ce a fost condus
cu 0-2 la seturi. În 2004, la Roland Garros, Gaston Gaudio
revenea și câștiga cu 3-2 o finală de poveste cu Guillermo
Coria.
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Magdalena BRĂTESCU

„S-a născut ieri” de Garson Kanin

D

la Teatrul din Beer Sheva

eşi a fost reprezentată
pentru prima oară în
urmă cu aproximativ
șaptezeci de ani, piesa dramaturgului american Garson Kanin este mai actuală ca niciodată. În zilele noastre, șefi de
guverne, miniștri şi politicieni
sunt implicați în scandaluri de
luare de mită sau de trafic de
influenţă şi ajung după gratii.
Când sunt demascaţi…
Spectacolul „S-a născut
ieri” în regia lui Rafi Niv, fost
director artistic al teatrului,
poate fi gustat ca o comedie
lejeră despre emanciparea femeii, despre aparenţele înşelătoare şi
despre dragostea adevărată, dincolo
de orice avantaj material, a doi tineri
care luptă pentru dreptate şi adevăr.
Dar este mai mult decât atât şi anume
o amuzantă satiră politică despre un
afacerist veros care cumpără cu bani
un congresman venal pentru a obţine
schimbarea legislaţiei.
Personajul feminin al piesei, Billie
Dawn, partenera de viaţă a lui Harry
Brocke, „regele gunoiului”, se înrudeşte cu florăreasa Eliza Doolittle din „My
fair lady” şi cu coafeza din „Educarea
Ritei”. Foarte atrăgătoare şi plină de
graţie, Merav Shirom joacă excelent
rolul fostei dansatoare din corpul de
balet al cabaretelor de pe Broadway.
Ea construieşte imaginea unei tinere
cu sex appeal, dar vulgară. Vorbeşte cu
o voce stridentă şi precipitată, e lipsită
de tact, educaţie şi orice preocupări nelegate de lux şi haine de blană.
Deoarece concubina lui face gafe în
societate şi îl pune în situaţii jenante
subminându-i planurile de reuşită în
afacerile sale murdare, tiranicul Harry
decide să-l angajeze pe jurnalistul Paul
Verrall pentru a-i preda acesteia lecţii

30

de dicţiune, bune maniere şi o spoială
de cultură ca să nu-l mai facă de râs pe
la mondenităţi.
Yaron Brovinski intră perfect în pielea ziaristului curajos şi demn care nu
se lasă cumpărat, urmăreşte dezvăluirea tertipurilor afaceristului şi publicarea lor pentru ca lumea să cunoască
adevărul.
Dar profesorul improvizat este
surprins să descopere în eleva care se
declara ea însăşi „tâmpită”, o femeie
corectă, descuiată la minte, însetată de
învăţătură şi care, citind cu sârguinţă
cărţile recomandate şi studiind enciclopedia, înţelege rapid că „ştiinţa e
putere” şi că prin ea poate dejuca planurile mârşave ale afaceristului. Paul
Verrall devine pentru Billie mentorul,
prietenul şi catalizatorul ei intelectual.
În excelenta interpretare a actorului David Kigler, Harry Brocke este
întruchiparea gangsterului violent,
nemilos, lipsit de scrupule şi mârlan
care urmăreşte să-şi atingă scopurile
prin orice mijloace. El cade însă victimă propriilor sale manipulaţii şi, când
se aşteaptă mai puţin, este trădat de
concubina căreia i s-au deschis ochii.
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Excedat, o cere de soţie, vrea să-i
plătească o sumă enormă ca să-şi
ţină gura, dar este refuzat.
Nu-i mai rămâne decât să caute „un profesor care s-o facă la
loc tâmpită, deoarece cărţile i-au
sucit minţile”! Kigler reliefează
perfect schimbarea radicală dintre bărbatul impertinent şi exagerat de încrezător în sine de la
începutul piesei şi cel de la sfârşit
care-şi dă seama că şi-a tăiat singur craca de sub picioare şi a fost
înfrânt de Billie.
Muli Shulman în rolul avocatului lui Harry, fost adjunct
al procurorului statului care şi-a
abandonat cariera pentru bani, crează
tipul profesionistului ajuns să-şi dispreţuiască viaţa şi să-i fie ruşine că şi-a
lăsat demnitatea călcată în picioare.
Într-un rol de mică întindere se
remarcă actriţa Ora Meyersohn, Mrs.
Hedged, soţia parlamentarului, un personaj de un haz irezistibil, tipul americancei cu zâmbet standard, holbată,
deplasându-se ca un robot, îmbrăcată
într-un impecabil deux-pièces Chanel
cu perle.
Acţiunea se desfăşoară în suita prezidenţială a unui hotel din Washington, un superb interior art deco creat
de scenografa Svetlana Breger. Uşile
sunt împodobite cu vitraje, iar scena
are două nivele care sugerează planurile
diferite pe care se vor situa personajele
piesei.
Costumele lui Yehudit Aharon, în
special ale fostei dansatoare, sunt o
adevărată colecţie de modă demnă de
un defileu pe podium.
Piesa, despre un om de afaceri deloc
onest şi despre o blondă deloc proastă,
este plăcută şi amuzantă, cu răsturnări
de situaţii şi happy end, bine regizată
şi interpretată.
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Campanie de resuscitare sufletească în preajma
Anului Nou Mozaic 5781/2021

D

upă schimbările politice din regiunea
noastră, a apărut o
tendinţă generală de realizare şi încheiere a unui bilanț
sufletesc şi de verificare a elementelor de consens, ca şi a
concepțiilor existente.
Recunoaşterea greșelilor şi
a nereușitei ne face să privim
înapoi spre trecut, pentru a ne
revizui calea pe care am mers
până acum şi a ne întreba pe
noi înşine cu ce am greşit.
Cred că nu este nevoie să
prezint în faţa dumneavoastră atitudinea societăţii moderne faţă de cel care a comis
un delict şi cere să primească
un certificat de cinste după
aceea. Situația unei asemenea
persoane este mult mai gravă,
dacă apare în baza de date a
poliției. În schimb, Tora este
gata să uite şi să ierte, ba mai
mult, ea îi obligă pe ceilalți
oameni să-l ierte pe delicventul sau păcătosul respectiv şi
le interzice să-i amintească
delictul sau păcatul comis.
Luna Elul este ultima
lună din calendarul ebraic.
Așa cum se obișnuiește în
industrie şi în comerţ de a
se înregistra bilanțul şi de a
face un raport, tot astfel procedează şi evreul. El îşi face
bilanțul sufletesc în luna Elul,
cunoscută ca lună a milei şi a
iertării, precum şi în cele zece
zile de pocăința. Aceasta este
ultima şansă a evreului de a-şi
examina faptele din anul care
a trecut şi de a-şi asigura corijarea morală viitoare.
Luna Elul este perioada

destinată reevaluării şi auto-examinării, ceea ce reprezintă bilanțul sufletesc pe
care trebuie să şi-l facă fiecare om. În tradiția iudaică,
sensul acestui concept este
că omul intră în dispută cu
propriul său suflet şi ambii
se dau în judecată unul pe
celălalt, omul pe de o parte
şi sufletul său pe de alta. În
acest proces, fiecare om îşi
este lui însuşi atât apărător
cât şi acuzator. Acesta este
un grad înalt de descoperire
a adevărului.

Ce este pocăința?
Unul dintre drepturile cele
mai importante acordate de
Creator, atât omului ca individ, cât şi întregii omeniri,
este indicarea căii spre pocăință şi spre corijare. Dumnezeu, creatorul omului, cunoaşte gândurile, slăbiciunile
şi lipsurile acestuia. De aceea
i-a arătat drumul spre pocăință, spre îndreptarea greșelilor.
Înțelepții noștri au afirmat
că pocăința este atât de importantă, încât chiar dacă un
păcat a ajuns până la Tronul
Divin, ea reuşeşte să-l anuleze
(Talmud, Tratatul Ioma 86,2).
Un lucru serios şi greu de
înțeles: De unde capătă şi
are pocăința o putere atât de
mare? Această întrebare îşi are
locul dacă definim pocăința
ca pe un element inventat de
oameni pentru a corecta ceea
ce au stricat. Pocăința despre
care vorbesc înțelepții noștri este creată de Dumnezeu
Însuşi, ea reprezentând unul

dintre elementele fundamentale pe care se sprijină lumea.
Acesta este sensul real al cuvintelor înțelepților noștri,
prezent într-o frază binecunoscută din Talmud (Tratatul
Pesahim 54,1). În conformitate cu acea frază, pocăința este
unul dintre elementele care
au precedat crearea lumii.
Midraşul se referă la o
frază din Psalmi 90, 2-3, menită a servi drept act justificativ: „Înainte de a se înălţa
munții şi de a se căsca văile...
omenirea va ajunge la culmea
disperării şi va spune: întoarceţi-vă, pocăiţi-vă oameni!”
Ceea ce înseamnă că pocăința a fost creată ca un element
independent de către însuşi
Dumnezeu cu mâinile sale, el
însuşi fiind cel care a stabilit
însuşirile şi puterea ei.
Mai întâi au fost întrebați
înțelepții care este pedeapsa
păcătosului. Răspunsul înțelepților a fost că Păcătoșii
sunt urmăriți de rău!
Logica umană a ajuns la
culmea ei, înțelepciunea nu
vede altă cale, păcătosul trebuie pedepsit pentru păcatul
său, dacă nu a dovedit pocăința sinceră.
Au fost întrebați și Profeții
care este pedeapsa unui păcătos. Răspunsul profeților a
fost că „Sufletul care păcătuiește, va muri”! Nici profeții
nu găsesc altă cale decât pedeapsa cu moartea.
A fost consultată şi Tora
pentru a se afla părerea ei
asupra pedepsei păcătosului.
Răspunsul Torei a fost că pă-
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cătosul trebuie să aducă jertfe şi să-şi răscumpere păcatul. Tora este gata să accepte
posibilitatea ca păcătosul să
fie iertat pe calea unei jertfe
aduse în Templul de la Ierusalim. Dar când Templul nu
mai există „cel care a păcătuit,
cum se va mântui de păcat”?
A fost întrebat Dumnezeu „care este pedeapsa păcătosului”. El a răspuns: să
se pocăiască şi să-şi răscumpere păcatul. Dumnezeu nu
vrea moartea păcătosului.
Lui nu-i plac jertfele, el vrea
doar ca păcătosul să-şi regrete
păcatul, să se pocăiască, să-şi
răscumpere păcatul.
Trei dintre părerile auzite
asupra răscumpărării păcatului sunt pamântești. Faţă de
ele, cea de-a patra cale, pocăința, este unica poruncită de
Dumnezeu. Izvorul şi forța
ei provin din înălţimi, din
sferele cerești înalte Divine,
neavând nici un fundament
pământesc. Aceasta poate fi
explicația lipsei aparente de
logică existentă în forța pocăinței, prin faptul că aceasta
reprezintă un element independent, existent prin sine
însuşi, deasupra conceptelor
şi percepțiilor umane.
Lipsa de logică umană
aparentă a pocăinței este una
din însușirile acesteia.
Anul 5781/2021 să ne împlinească toate dorințile de
viaţă lungă, sănătoasă, fericită
şi bună pentru noi toți.

LEŞANA TOVA
TIKATEVU!
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PROTV
INTERNAȚIONAL
JOI, 17 sept 2020
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Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Lacrimi de iubire
Regina
La Bloc
Știrile ProTv
Teleshopping
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Vorbește lumea
Știrile ProTv
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Ce spun românii
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Ce spun românii
Știrile ProTv
La Măruță
Acasă la români
Teleshopping
Știrile ProTv
ApropoTv
Lecții de viață
Arena bucătarilor
Ce spun românii
Masked Singer România
Superspeed
Știrile ProTv
Arena bucătarilor
Las Fierbinți
Regina
Acasă la români
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Ce spun românii
Știrile ProTv
Acasă șa români
Ce spun românii
Superspeed
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VINERI, 18 sept 2020

SÂMBĂTĂ, 19 sept 2020

DUMINICĂ, 20 sept 2020
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Arena bucătarilor
Lecții de viață
Știrile ProTv
Ce se întâmplă, doctore?
ApropoTv
Ce spun românii
Lecții de viață
România, te iubesc!
Știrile ProTv
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Las Fierbinți
Regina
Acasă la români
ApropoTv
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Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
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Ce spun românii
Știrile ProTv
Lacrimi de iubire
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Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Lacrimi de iubire
Regina
La Bloc
Știrile ProTv
Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 17 sept 2020

LUNI, 21 sept 2020

MARȚI, 22 sept 2020

Telej
Telejurnal
Discover Romania
Telejurnal
Vorbește corect!
Telejurnal regional
Diasporadar
Ca’n viață
Discover Romania
Un doctor pentru dumneavoastră
Articolul VII
Telejurnal
Vorbește corect!
Cerbul de Aur
Garantat 100%
Descălecați în Carpați
Recital Cerbul de Aur
Piersic Show
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
A doua Românie
Cerbul de Aur
Tu votezi București!
Tu votezi România!

VINERI, 18 sept 2020

MIERCURI, 23 sept 2020
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20:00
21:00
22:25
22:30
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Telejurnal
Discover Romania
Telejurnal
Vorbește corect!
Telejurnal regional
Diasporadar
Ca’n viață
Discover Romania
Un doctor pentru dumneavoastră
A doua Românie
Telejurnal
Vorbește corect!
Cerbul de Aur
Exclusiv în România
Discover Romania
Descălecați în Carpați
Recital Cerbul de Aur
Piersic Show
Obiectiv comun
La un pas de România
Telejurnal
Dăruiește, Românie!
Cerbul de Aur
Tu votezi București!
Tu votezi România!

SÂMBĂTĂ, 19 sept 2020
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Regatul sălbatic
Pescar hoinar
Ferma
Discover Romania
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Mic dejun cu un campion
Drag de România mea
Diasporadar
Drag de România mea
Rugby
Telejurnal
La un pas de România
Şah-mat
Rugby
#Creativ
Telejurnal Moldova
Memorialul durerii
Telejurnal
Drag de România mea

DUMINICĂ, 20 sept 2020
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Universul credinței *Partea I
Discover Romania
Universul credinței *Partea II-a
Natură şi aventură
Exclusiv în România
În grădina Danei
Diasporadar
Viaţa satului *Partea I
Minutul de agricultură
Viaţa satului *Partea II-a
Tezaur folcloric
Telejurnal
Lumea şi noi
Teatru TV
Cooltura
Politică şi delicateţuri
Telejurnal Moldova
Memorialul durerii
Telejurnal
Cerbul de Aur

LUNI, 21 sept 2020
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Telejurnal
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ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ISRAELIENI
DE LIMBĂ ROMÂNĂ
Anunță că au mai rămas doar câteva
numere ale revistei anuale „Izvoare”, o
antologie a celor mai bune lucrări din
ultimul an ale membrilor asociației!
Întemeiată în anul 1964 la Tel Aviv,
ASILR are ca scop promovarea
creației literare a scriitorilor
israelieni de limbă română.
Revista IZVOARE abordează subiectele
care frământă și interesează scriitorii
israelieni moderni, artele și cultura
care înfloresc în Israel.
Prețul unei reviste este de 100 de șekeli
(inclusiv taxele de expediție).
Comenzi la telefon 0524-716004

SCORPION

Zilele săptămânii vor fi organizate în funcție
de prioritățile pe care le ai pentru a nu pierde
din vedere nimic ce poate avea însemnătate
pentru tine.
Sunt multe oportunități care îți vor capta
atenția pe parcursul acestei săptămâni, dar
nimic nu va fi suficient de „consistent” pentru a te face să acționezi.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

Micile pauze pe care le iei pe parcursul zilelor
petrecute la birou, îți oferă posibilitatea să te
încarci energetic. Persoanele de care ne înconjurăm, vorbesc de la sine despre noi.

Îți este mult mai ușor să faci lucrurile ghidat
de ceea ce simți. Nu ești o fire rațională, iar
cei care te cunosc cu adevărat, știu acest lucru
despre tine.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

Această săptămână începe cu o serie de surprize pentru tine. Uranus, planeta care susține transformările, te va provoca să iei decizii
nesăbuite.

Chiar dacă compromisurile pe care le faci par
să fie riscante, pe termen lung, acestea merită
orice dedicare din partea ta. Timpul ți-o va
confirma!

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Eșecurile celorlalți au rezonat dintotdeauna
în acțiunile tale și astfel ajungi să te complaci. Nereușitele celorlalți nu ar trebui să
te demotiveze, din contra.

În raport cu anumite persoane, simți dezamăgirea în cel mai profund mod. La orice
pas, cauți explicații ale unor comportamente
pentru a te putea „anestezia” emoțional.

PEȘTI

21.06 - 22.05

Pari calm la exterior, dar de fapt sufletul tău
trece printr-o perioadă solicitantă din punct
de vedere emoțional. Cu fiecare zi care trece,
relațiile din viața ta se maturizează.

În această săptămână există posibilitatea să ai
parte de un nou început din punct de vedere
profesional. Zilele următoare îți oferă doar
motive de bucurie și o stare de spirit pozitivă.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Reușești destul de bine să îți organizezi activitatea profesională, dar și obiectivele personale, astfel încât balanța celor două sectoare
se află mereu în echilibru.

BERBEC

20.04 - 21.03

Deși personalitatea ta este caracterizată de
un simț acut al realității, sunt momente în
care te vei lăsa acaparat de ideea de visuri
mărețe.

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
xvcbzfhgkshgkscaneasca
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G A Z E TA I N T E R V I U
xvcbzfhgkshgkscaneasca
Dr. Irina AIRINEI

Holocaustul evreilor din Transilvania de Nord
Un interviu cu Daniel Stejeran – directorul
Muzeului Holocaustului din Şimleu Silvaniei
Irina Airinei: Cum a renăscut această superbă sinagogă?
Daniel Stejeran: Clădirea sinagogii a intrat într-un
amplu proces de renovare
începând din 2011. Am primit un sprijin consistent din
partea Federației Comunităților Evreiești din România,
Joint și, alături de Asociația
„Hebraica” și de „Jewish Architectural Heritage Foundation” din Statele Unite, am
reușit să renovăm în întregime clădirea sinagogii și să redăm spațiul de vizitare care a
fost reamenajat începând din
vara anului 2018 sub forma
unei noi expoziții mai ample
gândite sub forma unui labirint care aduce în fața vizitatorului toate informațiile necesare pentru înțelegerea cât
mai bună a ceea ce înseamnă
partea de iudaism, tradiție iudaică dar și problematica Holocaustului din această zonă.
I.A. : Când și cum și-a început activitatea muzeul pe
care îl conduceți ?
D.S.: Muzeul Memorial

34

al Holocaustului din Transilvania de Nord și-a început
activitatea la 11 septembrie
2005, când o echipă de cercetători din București, în frunte cu Lya Beniamin, Harry
Kuller, Otto Adler și Oliver
Lustig au pus bazele primei
expoziții. Muzeul Memorial
al Holocaustului din Transilvania de Nord s-a deschis
sub atenta coordonare a doctorului Alex Hecht, fiul unor
supraviețuitori ai Holocaustului din comuna Nușfalău,
localitate situată în apropiere
de orașul Șimleu Silvaniei.
I.A.: Care ar fi elementele
de noutate?
D.S.: Sunt foarte multe
elemente de noutate, cum
ar fi faptul că tot spațiul sinagogii de fapt al muzeului
este încălzit tocmai pentru
anotimpul rece când se organizează, din 2012 încoace,
an de an, Ziua internațională
de comemorare a victimelor
Holocaustului, în 27 ianuarie. Este o expoziție nouă
cu panouri în două sau trei

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă
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limbi, în română, engleză și
maghiară, organizată în fosta
sinagoga de la Șimleu Silvaniei. Este o expoziție interactivă
care cuprinde și proiecție de
filme documentare și o zonă
mai specială, zona de Aron
Ha Kodesh și de prezentare a sulurilor Torei originale din sinagoga din Șimleu
folosite înainte de tragedia
Holocaustului.
I.A.: O prietenă care a
vizitat recent expoziția, tocmai îmi spunea că rareori te
poate încerca o emoție atât de
puternică…
D.S.: În prima parte, expoziția cuprinde aspecte din
viața cotidiană a evreilor din
Europa, familiile de evrei,
ocupațiile lor, elevii care mergeau la școală cu tot ceea ce
a însemnat viața cotidiană și
viață comunitară evreiască în
acea perioadă. Dorim ca vizitatorul să înțeleagă mai bine,
atunci când ne referim la tragedia Holocaustului, cine au
fost evreii, ce au făcut ei până
la momentul tragediei…
Expoziția continuă, la
parter, cu ceea ce a însemnat
începutul celui de al Doilea

Război Mondial și ascensiunea nazismului cu exemple referitoare la Noaptea de Kristal
din 1938, considerată începutul Holocaustului în Germania și încet, încet urcăm spre
zona de Ezrat Nashim, locul
unde stăteau femeile și copiii
în timpul slujbei, acolo unde
prezentăm tot ceea ce înseamnă Holocaustul de la începutul celui de al Doilea Război
Mondial, cu fiecare etapă, cu
legile anti-Semite din fiecare
țară, cu foarte multe detalii legate de fenomenul Kamenetz
Podolsk.
Chiar în partea centrală
avem o vitrină care conține
obiecte ritualice evreiești și
cărți de rugăciune care au
aparținut comunității evreiești de la Șimleul Silvaniei.
Nu aș vrea să închei fără a
menționa un proiect de suflet
al muzeului și anume înfrățirea dintre Șimleu Silvaniei și
Petach Tikva din Israel, proiect derulat cu sprijinul Primăriei orașului Șimleu Silvaniei, în care sute de tineri din
cele două orașe învață despre
cultura, tradițiile și istoria celor doua popoare.
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AstraZeneca reia studiile

Tratament nou

AstraZeneca a reluat studiile clinice britanice ale
vaccinului său anti COVID-19, unul dintre cele mai
avansate în dezvoltare, după ce a primit undă verde,
a declarat compania sâmbătă

Un producător israelian de medicamente
a anunțat primele rezultate pozitive ale
studiului său clinic legat de un tratament
pentru coronavirus derivat din plasma
recoltată din sângele pacienților vindecați,
cu o rată de succes de peste 90%, au
declarat luni reprezentanții companiei

S

tudiile în
stadiul târziu realizate
asupra vaccinului experimental,
dezvoltate împreună cu cercetători
de la Universitatea din Oxford, au fost suspendate săptămâna aceasta după
efecte adverse la un subiect de
studiu din Marea Britanie, ridicau îndoieli cu privire la lansarea
timpurie.
„La 6 septembrie, procesul
de revizuire standard a declanşat
o pauză voluntară de vaccinare
în toate studiile globale pentru a permite revizuirea datelor
de siguranţă de către comitete
independente şi autorități de

reglementare internaționale”, a
spus reprezentantul AstraZeneca.
Acesta a adăugat
că examinatorii de
siguranţă au recomandat Autorității de Reglementare în Sănătate
a Medicamentelor (MHRA) că
este sigură reluarea studiilor din
Marea Britanie.
Pacientul implicat în studiu
ar fi suferit de simptome neurologice asociate cu o afecţiune
inflamatorie a coloanei vertebrale rare, afecțiune numită mielită transversă. AstraZeneca, cu
sediul la Cambridge, a declarat
că nu poate dezvălui informaţii
medicale suplimentare.

F

irma Kamada Pharmaceuticals cu sediul în
parcul științific Rehovot, a raportat o îmbunătățire a stării a 11 din 12 pacienți tratați la
clinica sa. Studiul a evaluat siguranța și eficacitatea
tratamentului cu imunoglobulină (IgG) derivată
din plasmă, tratament dezvoltat de Kamada pentru
coronavir us
(COVID-19).
Subiecții testați au fost
pacienți internați cu
pneumonie
provocată de
coronavir us
care nu au
fost conectați
la aparate de respirat.
Cei 12 pacienți cu vârste între 34 și 69 ani au
primit o doză unică de 4 grame IgG în 5-10 zile de
la apariția primelor simptome. Chiar dacă tratarea
pacienților va continua timp de 84 zile, până la data
publicării studiului, 5 din 12 pacienți au terminat
perioada de urmărire de 21 zile de după tratament,
2 pacienți au încheiat urmărirea timp de 14 zile de
după tratament, iar alți 5 pacienți o perioadă de 7
zile de după tratament.
Kamada a raportat că simptomele a 11 din cei
12 pacienți s-au ameliorat în 24 - 48 ore de la primirea tratamentului. Toți cei 11 pacienți au fost
externați ulterior din spital după o perioadă medie
de 4,5 zile de la primirea injecției.
Acest tip de tratament folosește anticorpi extrași
din plasma sanguină care și-a demonstrat eficiența
în tratarea infecțiilor acute virale, cum ar fi rabia,
hepatita, CMV (citomegalovirus) și altele. Anticorpii se leagă de antigeni, cum ar fi virusurile și
bacteriile, și declanșează neutralizarea și distrugerea
lor în cadrul răspunsului imun împotriva patogenilor. Kamada declară că primul test a demonstrat că
tratamentul funcționează la majoritatea pacienților
cu coronavirus.

Nou simptom al Covid-19
O echipă de medici americani a raportat cazul unui
pacient cu Covid-19 care, pe lângă simptomele
cunoscute ale bolii, a prezentat durere la nivelul
organelor genitale

Î

ntr-un raport publicat
recent în American Journal of Emergency Medicine, mai mulți specialişti
de la un institut din San Antonio (Texas) au raportat că
testiculele unui bărbat de 37
de ani s-au umflat anormal
la cincisprezece zile după un
rezultat pozitiv. În urma testelor, medicii au constatat o
deteriorare a calității spermei,
ceea ce i-a determinat să susțină

că această inflamație dureroasă
este legată de coronavirus.
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1

2

3

1
2

această culoare. Da, aşa fac şi-mi iau
şi un ruj la fel.
Auzi tu, cum se uită încrâncenat la
tavanul ăla; sigur se abţine greu să nu
comenteze ceva urâcios. Sper că nu
m-am făcut total de râs. Ce n-aş da
să ştiu ce gândeşte!
Ce gândeşte bărbatul:
- Cum dracu’ stă musca aia pe tavan cu capul în jos de o juma’ de oră?
Că nu-mi dau seama!

Ce gândeşte femeia:
- Hmmm? Nici nu-mi răspunde,
doar mormăie; precis am făcut ceva
aiurea. Oare nu i-au placut sânii mei,
sau mi-a văzut celulita. Poate nu i-a
plăcut culoarea lenjeriei. De ce nu se
uită la mine, îmi vine să plâng, mă
simt umilită, dar cum să-i spun?
Dacă deschid gura, mâine nu mai
vine. Oare ce nu i-a plăcut? Poate oja
*
asta maro, data viitoare mă dau cu
- Bulă, ce înseamnă să fii diplomat?
roşu purpuriu, am auzit eu că ma- Să te gândeşti de două ori înainte
joritatea bărbaţilor sunt încântaţi de să nu spui nimic...

36
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C

E

P

T

I

I

P
A

P

E

R

3

O

4

T

5

A

6

L

7

E

8

G

9

O

10

A

ORIZONTAL: 1. E din aceeaşi ţară cu noi.
2. Proces mintal care constă în integrarea
percepțiilor în experiența individuală anterioară (pl.). 3. Împărat roman care a îndurerat Roma – Un tanc lovit la turelă! 4. A
scoate din sărite – Pus pe acoperiş. 5. Călcări
în picioare. 6. Echipă italiană de fotbal cu
denumirea nu departe de Atlantic şi Atlantida. 7. Un nu israelian! – Ţevi nesudate la
cap! – Prenumele regizorului evreu de film
din România (Caranfil). 8. O cureluşă la un
pirat! – O virgină în interior! 9. Substanţă
cu mult siliciu. 10. Pădurice de mesteacăn
şi numele unei aşezări.
VERTICAL: 1. Când om pe om mănâncă. 2.
O sală unde se intra la tăiat. 3. A avea dreptul la laude – Vals ce a pierdut prima măsură! 4. Lame verzi cu frunzele pe sol – Ieşit
la înscriere! 5. Unul care înţeapă – Caracteristici neobişnuite transmise de la strămoşi.
6. E un scop, chiar ideal – Ţine de lumea
halucinantă a viselor. 7. Însemnele republicii
populare – Dat popii la intrarea în veşnicie –
Un fost teritoriu portughez în India, scris în
goană! 8. Mare amator de macaroane, pizza
şi brascar – Fiul cel mic al secolului. 9. Joacă
oina – Ăştia s-au pârlit. 10.Sărite de pe fix –
Maestru emerit al sportului.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: n, t, p, b, f, delimitari, revelator, securitate,
pure, una, arii, catre, er, carait, ezitare, eu, e, eva, m, v,
onomastica, tap, ieri, gales, l, ps, teribil, t, oi, alunari,
vatamator.
Pag. 36: animatoare, penetrabil, articulate, sora, catun,
adi, ca, oai, t, nas, vals, oase, dorit, avere, lesi, rac, cav,
tc, etimologie.
Pag. 37: a) cameramani, operatorii, polarizati, ulita,
aba, lola, dia, r, agi, bec, co, tetrasilab, it, aci, isi, victimizat, accelerate. b) legitimata, ademenitor, binevenita,
if, naluca, lins, atela, ic, icra, ir, tarta, rata, at, alterat,
tort, o, aro, eroisme, es. c) construite, epitrop, ex, nemo,
asana, tricotat, g, rac, malare, itire, acar, fotoni, apa,
urologi, it, g, rasoliti, asi, ironie. d) decorativa, imunologic, aisori, iet, fler, treze, o, rabeinu, raita, sire,
estima, zen, tea, bifa, t, iz, euterpe, carusele, r.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
1) Râu şi judeţ
A
S
la nord de Bu- 1
cureşti − Sac 2
S
A
gol! 2) MuniciA
D
piu în judeţul 3
Caraş-Severin 4
C
U
− Tras de boi.
C H I A J N A
3) Singură − Fi- 5
lozof şi scriitor
I
român (Mircea) 6
4) Trage căruţa 7
R I P S
B
− Mic vas rusA
tic. 5) Fiică a 8
lui Petru Rareş, 9
L
eroina unei nuS
vele a lui Odo- 10 I E R N U T
bescu. 6) Mai
mic ca un colonel − Ți se așează pe la gene. 7) Miros aparte
− Ţesătură de mobile − Tub gol! 8) Renumit fotbalist român
(Gheorghe) − Bucată de pământ moştenită. 9) Sunt în etate
− Nu e necesar. 10) Oraş în judeţul Mureş − Litera X.
VERTICAL: 1) Râu la graniţa de est a României − Rege al
României în două rânduri. 2) Cerb nordic − Vas mare de metal în care se fierbe apă, se gătește mâncare (pl.). 3) Ctitor
de cultură şi scriitor român (Gheorghe) − Garanţie dată. 4)
În echipă! − Flori de câmp. 5) Lucrători în metalurgie − În
ciur! 6) Undă pe mare − Stat antic în Asia Mică, patria lui
Pilat. 7) Scriitor francez de origine română (Eugen). 8) Oraş
în judeţul Hunedoara, pe Strei − A apărea o clipă. 9) Râu în
judeţul Sibiu, afluent al Cibinului − Legat de un popor. 10)
Insulă grecească − Oraş în judeţul Olt.

ORIZONTAL:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1) A indica —
A
A
E T O S
Exemplu de 1 A
moralitate. 2) 2
A
A
Porniri spre
A R
larg — Nu e bun 3 A
deloc. 3) Pri4
A
A
A
mejdie, pericol.
4) Membru su- 5
A
A
A
perior — Tratat
A
A
cu somnifere. 6
5) Întrebuințat 7
la sămăluire. 6)
A
A
Nepotrivit pen- 8 A
tru armată —
9
A
Cântec de leagăn. 7) Fluier 10
A
care țiuie (pl.).
8) A se alipi de o altă navă, bord la bord — Ițe. 9) Tură, raită — Lipsit de moralitate. 10) A începe — Perioade istorice.
VERTICAL: 1) Greu de înțeles, complicat. 2) Vâslă — Asta
nu e rău. 3) Extremiști, se pregătesc să ia viaţa altora. 4)
Noroi — Buruiană clasică. 5) Pătrat agricol (pl.) — Muncă
intelectuală susținută (pl.). 6) O tipă oarecare — Năvală,
repezeală. 7) Care inspiră teamă. 8) Iudă, vânzător de prieteni. 9) Călcată pe bătătură — Arbore înrudit cu paltinul.
10) Conversație ușoară, spirituală — Ființe imaginare din mitologia populară românească.
DICŢIONAR: SAMA.

ORIZONTAL:
1. Aparat de se1
parat untul din
lapte. 2. Care
2
se aseamănă. 3.
3
Poşta, telegraf,
telefon — Con4
A
juncţie de legă5
N
tură — Nume de
arbore. 4. Teasc
6
I
mai mic! — Găuri în dinţi. 5.
7
A
Iţar redus! —
8 N I M E N E
Porţie — Capete
de telegraf! 6.
9
Se uită la poarta
10
nouă — Plantă
textilă. 7. A
strânge — Capetede porc! 8. O altă formă pentru nimeni —
Armăsari. 9. Râu în Iran — A atinge și a provoca râsul. 10.
Care nu poate fi evitat.
VERTICAL: 1. Care te captivează (pl. masc.) 2. Se ocupă
de estetică. 3 Curată — Rostogoliri peste cap. 4. Teme! —
Embleme simbolice. 5. Bărbierit — A face lung. 6. Nedrepţi
— Din același contingent. 7. Sub sol! — Specie de orhidee —
Sunt de acord. 8. Cresă de embrion! — Localitate. 9. Lăsat
gol — Galbeni la faţă. 10. Făcut de om şi nu de natură.
CUVINTE RARE: ELT, TAB, CIB.
1
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ORIZONTAL:
1. Babă rea din
1
A
A
popor. 2. Intenţia de a face rău
2 A
A
cuiva. 3. Un mod
3
autoritar de a
da ordine. 4. În4 A
cepe orice acces!
5 T E I S T
A
— Cu sarcină pozitică sau nega6
A
A
tivă — Jumătate
7
A
A
A de porc trece în
fluviul italian! 5.
8 A
A
A
Crede că Atotputernicul a creat
9
lumea cu bune şi
A
A
A
10 A
rele — Un standard de stat. 6.
Primul numeral ordinal după zeci, sute, mii — Fac parte dintr-o haită! 7. Sciţia n-are sec! — Drum uneori primejdios. 8. O
lume cu mulţi terorişti fundamentalişti — Ne ţine de pavăză
contra pericolului. 9. Trăiesc pe întuneric şi ies la drum doar
noaptea — Sunt în riscuri din două părţi! 10. Deficienţă de
exprimare în care cuvintele sunt dispuse greşit.
VERTICAL: 1. Înavuţire prin parvenire. 2. Cerc cu acelaşi
centru. 3. Urmele unei zdrobiri, când eşti făcut terci. 4. Organizația Națiunilor Unite — Lipsit de puteri după o dispută
sau boală. 5. Guturaiuri puternice — Vocalele din Atena. 6.
Element de compunere ce intră în termeni referitori la neoplasm, cancer, tumoră malignă, rac (pop.) — Puţină apă la
cap! — Căile ferate scurtate. 7. A fost lovit, vocabulă utilizată şi când omul e bolnav de TBC — Continentul campion
în arme nucleare. 8. Un om oarecare la naţională! — Maşină
blindată de război, face totul praf. 9. Zgomote produse de
lovirea solului cu picioarele sau cu copitele. 10. Domeniu din
aeronautică, studiază construcţia şi zborul aerostatelor.
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G A Z E TA P U B L I C I TAT E
xvcbzfhgkshgkscaneasca
Specialist, montez antene de satelit
pentru toate programele românești
din pachetele DOLCE.
Profesionalism, servicii de calitate,
garanție.
Peste 50 de programe românești

RAFI: 0509-656.634
Aprinderea lumânărilor de Șabat
Roș Hașana - 5781
VINERI
18.09.2020

DUMINICĂ
20.09.2020

Tel Aviv

18:20

19:17

Ierusalim

18:05

19:15

Haifa

18:11

19:16

București

19:02

19:59

Timpul trece mai plăcut
când citești o carte bună!
Stela Covaci - Persecuția. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Șulhan Aruh - Codexul sfânt al comportării evreilor
potrivit Talmudului (în română).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
O masă într-o farfurie - rețete din întreaga lume .  .  .  .  .  .150
Istoria ca viitor de Ana Blandiana (conferințe și texte uitate).  .  80
Vin din Alep (itinerariul unui refugiat sirian).  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Siria - de ce s-a înșelat occidentul .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
Iranul meu - gustul amar al revoluției.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .70
Moscova și lumea - Ambiția grandorii.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Ariel Sharon și bătăliile lui politice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100
Povestea miracolului economic israelian națiunea start-up.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80
Marin Sorescu - Unde fugim de acasă (copii) .  .  .  .  .  .  .  .  80
Calistrat Hogaș - Pe drumuri de munte.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Alexandru Macedonski - Poema rondelurilor .  .  .  .  .  .  .  .  .50

șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.

Comandă acum la telefon 0524-716004

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 17.09.2020
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3.40

3.46

1 euro

4.04

4.11

1 liră
sterlină

4.38

4.46

1 leu
românesc

0.84

0.87

PROGNOZA METEO
17 - 19 septembrie
Zonă

joi,
17 sept

vineri,
18 sept

sâmbătă,
19 sept

Haifa

31°

31°

30°

Nazareth

36°

36°

34°

Tveria

40°

41°

39°

Tel Aviv

32°

32°

31°

Ierusalim

34°

34°

32°

Eilat

43°

43°

42°

NOU! NOU! NOU!
A apărut o nouă revistă
semnată Adalbert Gyuris,
editată cu ocazia împlinirii a 50
de ani de activitate în domeniul
enigmisticii.
Conține 76 de pagini bogate în
jocuri pentru toate categoriile
de dezlegători:
26 de integrame, 46 de
careuri rebus (multe dintre ele
recorduri) și peste 54 de jocuri
enigmistice, toate cu soluțiile la sfârșitul revistei.
„Învățând... jucându-ne” - o revistă enigmistică care
face deliciul iubitorilor de gen!
Revista costă 50 de șekeli (inclusiv expediția) și se
poate procura telefonând la redacție:

0524-716004

* valorile reprezintă media zilei
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G A Z E TA C A L E I D O S C O P
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Cărți noi, bestselleruri la dispoziția dumneavoastră
Poveștile de dragoste ne emoționează, ne fac să zâmbim, ne inspiră. Le trăim alături de prieteni, de rude, de
colegi. Le trăim noi înșine sau le vedem în filme. Numeroși autori și-au câștigat celebritatea după ce au scris
minunate cărți de dragoste.
Printre aceștia se numără, desigur, Sandra Brown care
a scris zeci de romane de acest gen. La noi găsiți trei
dintre ele:
Sandra Brown - După 10 ani
Sandra Brown - Obligat de onoare
Sandra Brown - Sărutul ispitei
Danielle Steel este una dintre cele mai de succes autoare contemporane. Cărtile ei s-au vândut în 650 de
milioane de exemplare în întreaga lume, numeroasele ei
bestselleruri internationale fiind traduse în 43 de limbi.
Vă propunem trei dintre ele:
Danielle Steel - Moştenirea
Danielle Steel - Hotel Vendome
Danielle Steel - Ecouri

Scriitorul brazilian Paulo Coelho este un maestru al
scrisului. Cărțile lui au fost traduse în 67 de limbi și
publicate în peste 150 de țări. Ideile de bază sunt drama
sau dragostea:
Paulo Coelho - Adulter
Paulo Coelho - La râul Piedra am şezut şi‑am plâns
Paulo Coelho - 11 minute
Cine nu iubește enigmele lui Agatha Christie. „Regina
Crimei” este cel mai vândut scriitor al tuturor timpurilor
și vă propunem trei cele mai vândute cărți ale sale:
Agatha Christie - Crima din Orient Expres
Agatha Christie - Cei cinci purceluşi
Agatha Christie - Zece negri mititei
Gabriel García Márquez a fost un scriitor columbian,
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul
1982, pentru roman și proză scurtă. Romanul premiat
este „Un veac de singurătate” și îl găsiți la noi.
E vremea pandemiei și vă propunem două cărți clasice care ne vor ajuta să înțelegem mai bine vremurile pe
care le trăim și ce se poate întâmpla în aceste timpuri:
Albert Camus - Ciuma
Gabriel García Márquez - Dragostea în vremea holerei

Cărțile costă
80 de șekeli / bucata
și se expediază
cu poșta.
Cei care
achiziționează
5 volume,
le primesc la ușă,
aduse de un curier.
Comenzi la tel:
0524-716.004
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Timpul trece greu în timpul pandemiei?
Colecția de integrame a
Revistei Familiei vă ajută
să vă relaxați și să practicați
cel mai sănătos sport:
sportul minții!
7 reviste de integrame doar 210 șekeli

Sunați la 0524-716004

