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Un alt fel
de Yom Kippur

Dezvăluiri la UN

Serviciile de urgență Magen David Adom au
declarat luni că în timpul zilei de Yom Kippur,
echipele MDA au acordat asistență medicală
la 2.360 de persoane, dintre care 1.818 au
fost transportate pentru tratament în spitale

C

el puțin 305 de persoane au leșinat din cauza postului, o creștere de 15% față de aceeași
perioadă a anului trecut. Aproximativ 130 de
persoane au fost rănite și au avut nevoie de asistență medicală din cauza
incidentelor implicând biciclete,
skateboard-uri și
scutere, o scădere
de 50% față de
anul trecut.
Optsprezece
persoane au fost
rănite în incidente violente care
au avut loc în
toată țara, inclusiv una care a fost
rănită moderat.
Echipele MDA
au fost, de asemenea, chemate
să transporte 136
de femei gravide
la spitale, dintre care 2 au fost
ajutate să nască
pe drum, de către
echipele MDA
din Ierusalim și
Beit Shemesh.

Vizitați noul grup al Gazetei Românești
de pe Facebook!

GRUP GAZETA ROMÂNEASCĂ

reunește
susținătorii de
limbă română ai
Israelului
de pe toate
meridianele!
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Premierul Benjamin Netanyahu s-a adresat marți,
printr-un discurs video, la cea de-a 75-a Adunare
Generală a Organizației Națiunilor Unite

P

rintre altele, Netanyahu a dezvăluit ceea ce el
susține este o fabrică
de arme Hezbollah
ascunsă în inima Beirutului. „Am văzut cu
toții teribila explozie
din portul Beirut de luna trecută”, a spus el, arătând o hartă a
Beirutului după uriașa explozie care a zguduit capitala în luna
august. „Două sute de oameni au murit, mii de oameni au fost
răniți și un sfert de milion de oameni au rămas fără adăpost.
Acum, aici, ar putea avea loc următoarea explozie. Chiar aici”,
a spus Netanyahu, arătând spre locul de pe hartă de lângă locul
exploziei inițiale. „Acesta este cartierul Janah din Beirut. Este
chiar lângă aeroportul internațional. Aici, Hezbollah păstrează
un depozit secret de arme. „Acest depozit secret de arme, chiar
aici, este adiacent, la un metru distanță, de o companie de gaze
și la câțiva metri distanță de o benzinărie. Între locuințe civile.”
Netanyahu a făcut apel public la poporul libanez să protesteze împotriva prezenței acestei fabrici clandestine de arme.
„Le spun oamenilor din Janah că trebuie să acționeze acum.
Trebuie să protestați pentru că dacă acest depozit explodează,
veți trăi o nouă tragedie”.
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„S-a greșit”...
Duminică, premierul a admis că guvernul
său a greșit prin ieșirea din prima carantină
națională a Israelului la începutul anului

„

Am făcut greșeli
în trecut? Desigur,” a spus Netanyahu într-o înregistrare video emisă
de cabinetul său.
„Sălile de evenimente s-au deschis prea
repede. Poate și deschiderea întregului
sistem școlar a fost
Benjamin Netanyahu
o eroare,” a spus el.
El a mai dat vina
și pe experții despre care el susține că l-ar fi sfătuit să
deschidă economia, pe Knesset pentru anularea unor
decizii ale guvernului și pe mass-media despre care
crede că a contribuit la apatia publică prin prezentarea impactului pandemiei, ca fiind unul „exagerat”.
Netanyahu a adăugat că Israelul „nu are altă soluție” decât să reintre în carantină generală.
În baza noilor reguli, aproape toate afacerile vor
fi închise cu excepția anumitor companii și fabrici
desemnate ca fiind „esențiale” de către Autoritatea
de Urgență Națională a Ministerului Apărării, a magazinelor alimentare și a farmaciilor. Restaurantele au voie să funcționeze doar pe bază de livrări la
domiciliu.

A dăruit pentru viață
Fostul membru Knesset, Moshe Feiglin,
a dezvăluit săptămâna trecută pe
Facebook că a donat un rinichi

„

Ieri dimineață, am donat un rinichi
cu ajutorul organizației Darul vieții și sunt încă internat în spital”, a
scris Feiglin pe contul său de Facebook.
„Mulțumesc din suflet personalului
medical minunat al spitalului Sheba Tel Hashomer și organizației Darul vieții care, după cum sugerează și numele,
permite fiecăruia dintre noi să oferim
viață prietenilor noștri - literalmente,”
a scris Feiglin.
Organizația „Darul vieții” a fost

Cursa pentru președinție
Un nou contracandidat oarecum surprinzător s-a
alăturat cursei la președinția Israelului,
pentru alegerile de anul viitor

Y

ehuda Glick, un fost membru
Knesset și vechi susținător al
drepturilor evreiești asupra
Muntelui Templului din Ierusalim,
le-a spus legiuitorilor de dreapta că
va candida la funcție după încheierea
mandatului lui Reuven Rivlin, în vara
anului 2021.
Președintele, o figură în mare
măsură simbolică, e ales de membrii Yehuda Glick
Knessetului o dată la șapte ani. Cerându-le legiuitorilor să-l susțină, Glick le-a spus că el e singurul
potrivit pentru funcție.
„De Rosh Hashana m-am gândit timp de două zile întregi și
am decis să candidez,” le-a spus Glick membrilor Knesset. „Văd
ce se-ntâmplă azi în țară. Mă îndurerează scindările. Mi-e dor de
zilele când eram o societate model, o societate a solidarității, unde
ne străduiam mai degrabă să fim o lumină între națiuni decât să ne
luptăm și să ne urâm între noi,” a spus el.
Potrivit zvonurilor, printre candidații la președinție s-ar mai număra liderul partidului laburist, Amir Peretz, Ministrul Sănătății,
Yuli Edelstein, și președintele Agenției Evreiești, Itzhak Herzog.
Glick (55 ani), un sionist religios născut în Statele Unite, a fost
legiuitor pentru partidul Likud. El a fost ales reprezentant al coloniilor din Cisiordania, dar fiind deschis față de toate opiniile și
sectoarele, a devenit o figură populară, mai ales în afara Likudului.
El e considerat totuși un extremist de către mulți palestinieni.
Instigarea împotriva sa aproape că l-a costat viața în 2014 când un
membru al grupării teroriste palestiniene Jihadul Islamic l-a împușcat de la distanță mică, după o conferință din Ierusalim. Glick a fost
rănit grav, dar și-a revenit complet în mod neașteptat.

fondată de regretatul
rabin Yeshayahu Haber,
care a decedat în aprilie din cauza
coronavirusului. Peste 800 de persoane au fost salvate prin donații
de organe, datorită grupului.
Feiglin a fost și membru
Knesset în partidul Likud. El era
cât pe ce să devenă un membru
important la alegerile din aprilie
2019 cu partidul său Zehut („Identitate”), pe care l-a fondat în 2015. Cu toate acestea, în timp ce sondajele au arătat că partidul său va intra în Knesset
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Moshe Feiglin

cu șase până la șapte locuri, previziunile
s-au dovedit extrem de inexacte în ziua
alegerilor și partidul nu a reușit să obțină nici măcar un loc.
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Ioana TOFF

Împăratul fără putere

L

a două luni de la primirea mandatului de înalt oficial și coordonator
al Comisiei Coronavirusului din
Israel, prof. Ronni Gamzu a trecut de la
speranță la povară.
Seara de 28 iulie 2020 a fost una plină
de optimism atunci când directorul spitalului Ihilov din Tel Aviv a preluat sarcina
de a conduce lupta israeliană împotriva
pandemiei. Am auzit atunci un discurs impresionant și convingător care ne-a făcut
să credem că războiul cu virusul este deja
câștigat. Presa l-a anumit atunci pe prof.
Gamzu - „Țarul Coronavirusului” sugerând
că sănătatea cetățenilor este în mâinile unui
mare conducător, a unui împărat a cărui voință este lege chiar și pentru forțele naturii.
Așteptările au fost atât de mari, laudele
atât de multe și planurile atât de „perfecte”
încât ne-am culcat liniștiți, știind că virusul
este sub papucul unui conducător suprem a
cărui mână de fier va menține Israelul printre țările care stăpânesc pandemia și sunt un
exemplu de profesionalism pentru întregul
mapamond.
Exemplu am ajuns, dar negativ. Țara
noastră este pe „un loc fruntaș” în lume la
rata infectărilor, devenind prima națiune
care are nevoie de o nouă închidere generală pentru a evita un dezastru. Au trecut
două luni de la discursul înflăcărat al prof.
Gamzu și s-a ales praful de toate promisiunile lui. Din păcate, renumitul medic și-a
dat seama a doua zi că de fapt el este un
simplu consultant în toată această poveste
iar deciziile finale se iau la alt nivel. Chiar
dacă planul de luptă al prof. Gamzu, denumit „Semaforul”, pe hârtie era unul genial,
când a fost vorba să fie pus în practică, a
eșuat lamentabil.
Gamzu nu a fost nicio clipă „Țarul Coronavirusului” iar eforturile sale au fost
sabotate de clasa politică și de grupurile de
interese care și-au pus satisfacerea chestiunilor personale mai presus de sănătatea
populației. Medicul a crezut sincer că va
reuși, că totul va fi bine și va primi influența și sprijinul de care avea nevoie pentru
îndeplinirea obiectivelor sale. Numai că, în-
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Ronni Gamzu

cet, încet, el s-a lovit de jocurile politice ale
diverselor partide și ale unor conducători
care în loc să țină seama de recomandările
profesioniștilor au ținut cont de „interesele
de turmă”.
Palma cea mai mare a primit-o prof.
Gamzu chiar de la cel care l-a investit în
funcție și l-a asigurat de sprijin necondiționat, repectiv premierul Benjamin Netanyahu. Premierul, care în actualul peisaj politic
se sprijină aproape exclusiv pe ultraortodoxi, a respins la un moment dat categoric
recomandarea „Țarului” de a se închide sinagogile și anumite orașe considerate focare
de infecție. Gamzu a devenit o povară pentru clasa politică; el nu mai este decât un
consultant care deranjează prin insistențele
sale de impunere a restricțiilor. Încercările
repetate ale miniștrilor ultraortodocși Arie
Deri și Yaakov Litzman de a torpila „modelul semaforului”, care era principalul său
plan de acțiune, i-au arătat clar că el nu este
niciun șef al Coronavirusului.
Până la urmă, marea greșeală a lui Gamzu a fost faptul că s-a crezut rege într-o țară
a împăraților și nu a reușit să creeze un dialog sau o cooperare cu sectoarele ultraortodoxe și arabe - cele două grupuri cu cele mai
mari rate de infectare. A fost un naiv care
întâi își anunța intențiile dar când vroia să
le pună în practică, se lovea de un zid de
netrecut.
Va demisiona prof. Ronni Gamzu în
curând? Probabil că da. Bătălia sa e pierdută și el nu este omul care să se agațe de o
funcție, știind că deciziile sale nu au niciun
viitor fără să fie trecute prin filtrul politic.
Gamzu nu va mai rămâne în funcție
mult timp pentru că această criză nu are
nevoie de un consilier, are nevoie de un șef
și de... un miracol.
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Războiul - singura opțiune

ubiectul Corona și izolarea țării au captat toată
atenția publicului israelian care pare că a uitat că,
atât în nord, cât și la granița
cu Gaza, teroriștii își pregătesc următoarea lovitură.
La două decenii după declanșarea celei de-a doua Intifade din 28 septembrie 2000,
izbucnirea celei de-a treia Intifade este doar o chestiune de
timp. Palestinienii au în continuare o viață foarte grea; ei
trăiesc într-un regim totalitar înconjurați
de bariere fizice și politice, cu foarte puține speranțe pentru viitor.
A doua Intifada a durat cinci ani, timp
în care au avut loc atacuri în Israel, în Fâșia Gaza și în Cisiordania. Ca răspuns,
Israelul a construit o barieră de separare
pe care palestinienii o numesc „zidul de
apartheid” care îi separă de Ierusalim.
Faptul că în decembrie 2017, președintele american Donald Trump a
recunoscut Ierusalimul drept capitala
Israelului, a provocat o nouă deziluzie

pentru palestinieni. Soluția celor două
state a devenit o amintire pentru ei iar
conducerea palestiniană pare incapabilă
să găsească o soluție.
Dacă în Gaza teroriștii Hamas își
impun guvernarea prin forța armelor, în
Cisiordania președintele Abu Mazen se
încăpățânează să trăiască în trecut fără
să dea nicio șansă negocierilor. Există un
decalaj major între felul în care gândește
populația palestiniană, din care 60% are
sub 30 de ani, și președintele Abu Mazen
ajuns la vârsta de 84 de ani.
Criza acestei generații a început în

timpul celei de-a doua Intifade când tinerii palestinieni au înțeles că nici procesul
de pace, nici lupta armată nu au funcționat, ceea ce le-a adus pierderea speranței.
Grija zilei de mâine, găsirea unei surse
stabile de venit, a devenit pentru tineri
mai prioritară decât să-și întemeieze o
familie. Viața era mult mai ușoară pentru generația anterioară, pentru că nu
existau ziduri, puncte de control și erau
oportunități de muncă. Acțiunile teroriste i-au îndepărtat pe palestinieni de
israelieni iar actuala pandemie putem
spune că i-a izolat definitiv. Tinerii simt
că nu mai au un viitor.
În Gaza, situația este și mai tragică.
Dictatura Hamas și blocada israeliană și
egipteană fac ca oamenii să se confrunte cu condiții considerabil mai proaste.
Energia electrică este raționalizată, lipsește apa potabilă în multe zone și rata
șomajului în rândul tinerilor atinge 65%.
Frustrarea și pierderea speranței nu
face decât să-i arunce pe tineri în acțiuni teroriste sau să-i îndrepte către război. De când Hamas a preluat enclava
în 2007, au avut loc câteva ciocniri cu
Fatah-ul lui Abu Mazen, lupte transfrontaliere cu Israelul la fiecare câteva luni și
în rest sărăcie și foamete.
Pentru acești oameni, deviza „totul
sau nimic” înseamnă de fapt „Intifada
sau nimic”.

V. MIREUȚĂ

Știri pe scurt
Ministerul Sănătății a raportat că un
șacal infectat cu turbare (rabie) a fost
depistat în rezervația Banias din Galilul Superior. Ministerul cere oricui s-a
aflat în contact sau al cărui animal a
intrat în contact cu animalul infectat
sau cu un animal fără stăpân, în zona
respectivă, între datele 21/8-4/9 inclusiv, să contacteze urgent Biroul de Sănătate din Tzfat, telefon 04-6994257,
04-6994200, sau centrul de sănătate cel
mai apropiat de locul de reședință, pentru a primi îngrijire preventivă.

*

Conform datelor furnizate de
biroul guvernamental de ocupare a
forței de muncă, de la Rosh Hashana
au fost înregistrate 150.000 de persoane plasate în „concediu fără plată”.
În plus față de aceștia, alți 40.000 s-au
înregistrat ca fiind șomeri în ultimele
zile.

*

Un bebeluș de nouă luni a fost înțepat în braț de un scorpion în comu-

nitatea Yitzhar din Shomron. Se pare
că bebelușul se află într-o stare gravă și
instabilă. Paramedicii MDA au tratat
copilul la fața locului și l-au transportat
la Centrul Medical pentru copii Schneider din Petah Tikva.
Familia cere publicului să se roage
pentru recuperarea fiului lor, Yeira’eh
Ori ben Yael.
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Bani murdari de terorism

Mastercard and Visa au fost avertizate să taie imediat
legăturile cu băncile ce activează în Cisiordania, în caz
contrar acestea riscând răspundere juridică pentru
finanțarea terorismului

C

ele două companii ce furnizează
carduri bancare și gestionează
credite, au mai fost sfătuite să
nu ofere servicii unei bănci noi înființate de Autoritatea Palestiniană (AP),
creată anume pentru finanțarea continuă a terorismului.
De la crearea sa în 1994, AP plătește
salarii lunare pentru teroriști și familiile
teroriștilor uciși în cadrul așa-numitelor „plăți pentru crime”. De aceea, le-

gislația antiteroristă israeliană, ce se aplică și zonelor din
Cisiordania controlate de AP,
interzice printre altele orice
tranzacție bancară ce finanțează, promovează, asistă sau răsplătește comiterea unui act terorist.
După modificarea legislației în luna
mai, băncile din Cisiordania au încercat
inițial să închidă conturile teroriștilor
pentru a evita vulnerabilitatea față de
procedurile penale
și civile, dar între

Alegeri comune

Finanțare redusă

Gruparea Hamas și rivala sa din Cisiordania,
Fatah, au convenit să organizeze primele
alegeri din ultimii 15 ani

A

legerile vor fi programate în cel mult șase luni, în
baza unui acord încheiat între președintele palestinian Abu Mazen, care conduce și gruparea
Fatah, și șeful politic al grupării Hamas, Ismail Haniyeh.
„Am convenit să organizăm primele alegeri legislative,
apoi alegerile prezidențiale din Autoritatea Palestiniană și în cele din urmă, cele pentru consiliul central
al Organizației de
Eliberare a Palestinei,” a spus Jibril
Rajub, un înalt
oficial Fatah.
Ultimele alegeri parlamentare
palestiniene au
Ismail Haniyeh
avut loc în 2006,
când Hamas a câștigat surprinzător cu o majoritate
covârșitoare de voturi. După alegeri, cele două tabere au format un guvern de uniune care s-a prăbușit la
scurt timp. În anul următor, în Fâșia Gaza au avut loc
confruntări sângeroase ce au dus la preluarea de către
Hamas a controlului asupra enclavei de coastă și izgonirea grupării Fatah. Ruptura dintre grupări nu a fost
rezolvată în ciuda numeroaselor încercări de reconciliere, incluzând un acord din 2012 pe marginea unui
schimb de prizonieri, și un guvern de uniune în 2014
care nu a rezistat mult timp.
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timp AP a făcut presiuni asupra lor să
le țină deschise până la crearea unei noi
bănci deținute exclusiv de Organizația
de Eliberare a Palestinei (OEP), pentru
gestionarea plăților.
Această opțiune a fost preferată soluției alternative de transferare a conturilor către Banca Poștală AP, deoarece
banca respectivă nu poate oferi credite.

•

Agenția „New Arab” cu sediul în Londra a relatat
săptămâna trecută că ajutorul arab pentru Autoritatea
Palestiniană (AP) a scăzut cu 85% în 2020

P

otrivit știrii
menționate,
dacă în primele șapte luni ale anului 2019, Ramallah a
primit 267 milioane
dolari de la statele
arabe, anul acesta ajutoarele au fost de doar
38 milioane de dolari.
Luând în calcul și scăderea altor finanțări străine, încasările visteriei au scăzut cu circa
70%, a precizat aceeași sursă.
Cu toate că pandemia
globală de coronavirus COVID-19 poate explica în mare
parte acest declin, agenția
New Arab susține că oficialii
AP bănuiesc că el ar putea fi
corelat cu recentele acorduri
de normalizare dintre Israel și
cele două state arabe din Golf.
Aceeași sursă îl citează
pe Ministrul de Externe AP,

Riyad Al-Maliki care ar fi declarat că statele arabe nu au
reușit să onoreze decizia de
a asigura pentru Ramallah o
plasă de siguranță financiară
de circa 100 milioane $ agreată în diverse summituri.
Potrivit ediției în limba
arabă a cotidianului New
Arab, președintele american
Donald Trump i-ar fi spus
premierului Benjamin Netanyahu că a îndemnat națiunile arabe bogate să reducă
finanțarea pentru palestinieni.
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Un prag critic
Marți, Israelul a depășit pentru prima dată Statele Unite la
numărul de victime datorate coronavirusului, per cap de
locuitor. Decesele zilnice pe cap de locuitor sunt calculate ca
o medie a ultimei săptămâni. Conform datelor, rata zilnică
de deces a Israelului în ultima săptămână a fost de 3,5 la
un milion de locuitori, în timp ce rata aferentă SUA a fost de
aproximativ 2,2 la un milion de locuitori

M

arți, Israelul a depășit pragul critic
de 800 de cazuri
grave cu coronavirus. Acest
număr a fost citat de oficialii din sănătate ca unul limită
pentru sistemul medical din
țară.
Tot marți, ministrul Sănătății, Yuli Edelstein, a
declarat că se așteaptă ca
blocarea națională să dureze
dincolo de momentul stabilit
inițial (11 octombrie) și că,
spre deosebire de primul val,
restricțiile vor fi ridicate într-un ritm foarte lent.
„Nu există nicio șansă ca
blocarea să fie ridicată într-o săptămână și jumătate,
imediat după Simhat Tora.
Nu există niciun scenariu în
care în zece zile vom ridica

toate restricțiile și vom putea
spune că totul s-a terminat
și că totul este în regulă”, a
declarat Edelstein. „Am învățat lecțiile din primul val al
pandemiei și de data aceasta
ieșirea din blocaj se va face
treptat și responsabil”, a spus
Edelstein.
Premierul Netanyahu
consideră de asemenea că
blocarea națională ar putea
fi prelungită pentru a dura
aproximativ o lună, în încercarea de a contracara focarul în creștere.
Într-o declarație publicată luni de biroul său,
Netanyahu a stabilit o listă numerotată de articole
care urmează să fie discutate atunci când așa-numitul cabinet coronavirus

Pregătiri medicale
Centrul Medical Barzilai din Ashkelon a deschis luni
o a patra secție de coronavirus, din cauza creșterii
numărului pacienților care necesită spitalizare

P

otrivit centrului medical, paturile
de spital au fost
aranjate în complexul subteran destinat urgențelor.
Și spitalul Hadassah Ein Kerem din Ierusalim a transformat un departament suplimentar pentru a fi utilizat de pacienții cu coronavirus, adăugând treizeci de paturi la cele 120 de paturi
rezervate acum pentru cei infectați.

se întrunește miercuri.
Pregătirile sistemului de
sănătate pentru tratarea a
1.500 de pacienți grav bolnavi până joi, 1 octombrie,
se află în partea de sus a listei
ca o prioritate.
Israelul avea marți un
total de 233.554 de cazuri
confirmate de la începutul
pandemiei, cu 65.025 de cazuri active, dintre care 811
grave și 283 în stare mode-

rată. Dintre cei aflați în stare
gravă, 214 necesitau ventilație artificială.
Datorită zilei de Yom
Kippur, numărul testelor a fost foarte scăzut luni
(8.105), comparativ cu aproximativ 50.000-60.000 teste
zilnice din ultima săptămână. Dar procentul de teste
pozitive pentru coronavirus
a rămas în creștere, acesta
situându-se marți la 14,8%.

Blocaj eficient sau nu?
Viceministrul israelian al Sănătății, Yoav Kish
(Likud), a declarat marți după-amiază că experții
din domeniul sănătății vor putea stabili până la
sfârșitul acestei săptămâni dacă blocarea la nivel
național, aflată în curs, este cu adevărat eficientă
în reducerea răspândirii pandemiei

„

Este un efort
combinat din
care facem parte
toți pentru a reduce
rata infectării și necesită să plătim cu toții
un preț. Mă bucur că
Israelul înțelege acest
lucru și că am atins
acest pas, chiar dacă
el a venit târziu”.
Kish a spus că blocarea este necesară, sugerând că planul anterior - denumit
„planul semaforului” cu restricții diferențiale pe zone în funcție de ratele lor de infectare - a eșuat într-o fază inițială.
„Țarul Coronavirusului, prof. Gamzu a dorit să scadă rata
infectării fără să impună blocarea. Dacă ar fi funcționat, am
fi purtat o conversație diferită acum”, a spus Kish la radio.
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Un stilou, un ceas de buzunar de argint și alte
bunuri prețioase ale regretatului compozitor
evreu polonez Wladyslaw Szpilman, eroul
din viața reală a filmului premiat la Oscar
„Pianistul”, au fost scoase la licitație

Adevărul gol despre
pandemie

M

ultiplicarea specimenului om pe planeta pământ, a
ajuns la 7 miliarde; suntem una dintre creaturile cele
mai numeroase, în creștere exponențială, iar în anul
2100 vom fi 10 miliarde. Aceste schimbări demografice împreună, cu schimbările ecologice ca poluarea, despăduririle, creșterea
temperaturii, scăderea surselor de apă potabilă, mărirea găurii de
ozon și migrarea popoarelor, au creat un nou ecosistem. Acest nou
ecosistem a creat un dezechilibru grav al naturii și al creaturilor
planetei.
Sute de specii animale și vegetale dispar iar altele se înmulțesc
așa cum o impune noul ecosistem. Sterilizarea prin antibiotice a
adâncit dezechilibrul dintre om și universul bacteriilor și a virușilor care-l înconjoară.
În lupta pentru supraviețuire, Covid-19 îl atacă pe om iar ca
rezultat, un milion de oameni au decedat în câteva luni.
O treime din populația de pești în mări și oceane a fost decimată din cauza creșterii temperaturii apei. Pe pământ, 60.000
antilope au murit în 4 zile și nu există o explicație până azi? 350
de elefanți au murit în Africa în timp de o lună și nu se știe de ce.
Suntem în plin proces de readaptare a viețuitoarelor la condițiile
impuse de noul ecosistem. Acest proces va permite supraviețuirea
planetei și continuarea vieții pe pământ.
În fața acestui proces natural cu o energie egală cu a unui tsunami, ne amăgim cu conducători anti-coronici a căror energie este
egală cu aceea a unei furnici, ca și cum ai vrea să absorbi un ocean
cu un burete în mână. Natura luptă pentru supraviețuire ca și noi,
oamenii. În dezechilibrul creat parțial și prin existența noastră,
natura cu forțe dezlănțuite se reorganizează. Nu avem forța de a
ne opune acestui proces natural. Îl putem ajuta însă încercând din
răsputeri, să scădem poluarea de zi cu zi și despăduririle. Pentru a
rămâne în viață, trebuie să dăm dovadă de maturitate în gândire
și comportament, să respectăm izolarea, masca și igiena.

Suntem alături de scriitorul Shaul Leizer în
momentele grele pricinuite de greaua pierdere,
la vârsta de numai 45 ani a fiului său cel mare

SOFIAN LEIZER (zl)
Un om deosebit, medic stomatolog, ce lasă în urma
sa trei copii și o întreagă familie îndurerată!
Sincere condoleanțe!

ASILR și Editura Familia
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Szpilman - erou de film

R

enumitul muzician, care a decedat în anul 2000,
a avut o poveste de viață care a atras atenția lumii
prin filmul lui Roman Polanski bazat pe autobiografia lui Szpilman.
„Ceasul și stiloul pe care le-a
cumpărat într-o
călătorie la Paris
în 1937 au supraviețuit întregului său sejur în
ghetoul evreiesc,
apoi i-au ținut
companie în ruinele Varșoviei”, a
spus Andrzej, fiul lui Szpilman, care organizează licitația
împreună cu fratele său, Krzysztof.
Stiloul negru, Montblanc Meisterstuck, ceasul de buzunar și cravata care fac acum parte din colecția de la Muzeul Polin de Istorie a Evreilor Polonezi, sunt singurele
posesiuni ale lui Szpilman care au supraviețuit războiului.
La fel ca
orice evreu rezident al capitalei poloneze,
pianistul și familia sa au fost
forțați să intre
în ghetoul din
Varșovia stabilit de naziști în
1940. El cânta
la pian în cafenelele rămase deschise. În 1942, rudele sale au fost
trimise la moarte în lagărul de exterminare de la Treblinka, dar Szpilman a fost cruțat după ce un ofițer de
poliție evreu l-a recunoscut de la un concert și l-a scos
de pe linia de transport în ultimul moment.
Szpilman a reușit să scape de ghetou în anul următor, chiar înainte ca germanii să lichideze și să desființeze districtul evreiesc.
A supraviețuit restului războiului, datorită ajutorului prietenilor, mergând din ascunzătoare în ascunzătoare, până când a ajuns într-un apartament gol,
complet separat de lumea exterioară.
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Din spatele cortinei
Arabia Saudită a acționat în culise și a încurajat Emiratele Arabe
Unite și Bahrainul să semneze acorduri de pace cu Israelul, a
informat marți ziarul „The Guardian”

O

ficialii saudiți au declarat ziarului britanic cu sediul la Londra
că liderii saudiți văd Iranul ca
o amenințare pentru statele arabe din
Golf, mutând procesul de pace israeliano-palestinian pe lista lor de priorități.
Două surse apropiate prințului moștenitor Mohammed Bin Salman au declarat că viziunea asupra lumii a celui
care ar putea deveni rege într-o zi, a fost
„foarte influențată” de Jared Kushner,
consilierul și ginerele președintelui Donald Trump.
Kushner l-a întâlnit pentru prima
dată pe prințul moștenitor, la care se
face referire adesea prin inițialele sale

MBS, în 2017, când administrația Trump căuta potențiali parteneri pentru mișcările lui Trump
în Orientul Mijlociu.
Deși legăturile dintre Israel și
Arabia Saudită s-au strâns în ultimele
câteva luni, iar saudiții și-au dat recent
acordul prin care permite zborurilor către și dinspre Israel să îi folosească spațiul
aerian, se pare însă că este puțin probabil
ca regatul bogat în petrol să recunoască
Israelul înaintea alegerilor americane din
noiembrie.
Un acord de pace între Arabia Saudită și Israel ar fi o realizare importantă,
dar deocamdată saudiții vor continua să

„Crima de a vorbi
despre pace”
Activistul palestinian pentru pace, Rami
Aman, a dispărut acum cinci luni după ce
a organizat o convorbire video pe Zoom cu
israelienii, pentru a discuta despre pace

H

ind Khoudary, care s-a identificat drept
„consultant internațional de cercetare”
pentru Amnesty International, l-a „dat
în vileag” pe Aman pe Facebook, asigurându-se
că grupul terorist Hamas care controlează Gaza
va primi informațiile. La scurt timp, Aman a fost
arestat și a dispărut fără urmă.
Luni, zvonurile că Aman se află în închisoare,
s-au confirmat. Săptămâna trecută, el și alți doi
activiști pentru pace au fost acuzați de Hamas de
„slăbirea spiritului evoluționist” și au fost pedepsiți cu 10 ani de închisoare.
Activistul
pentru pace
Rami Aman,
cu Dalai Lama
în timpul unei
vizite în Tibet,
6 dec. 2019

încurajeze în liniște aliații săi regionali
precum Oman și Sudan să stabilească
legături cu statul evreu.
Având în vedere că Emiratele Arabe
Unite vor primi bombardiere americane
avansate F-35 în schimbul recunoașterii
Israelului, Arabia Saudită și Kuweitul învecinat, ambii aliați fermi ai SUA, „se
vor arunca” la cerințe la fel de mari visa-vis de această potențială pace, se arată
în raport.

Intervenție la ONU
Președintele Abu Mazen i-a cerut luni secretarului general al
Națiunilor Unite, Antonio Guterres, să convoace o conferință
internațională la începutul anului viitor pentru lansarea
„unui proces de pace autentic” între Israel și palestinieni

M

azen l-a îndemnat pe Guterres să colaboreze cu cvartetul de mediatori din Orientul Mijlociu – Statele Unite, Rusia,
Uniunea Europeană și Națiunile Unite
- și Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pe marginea unei conferințe Abu
„cu autoritatea deplină și cu participa- Mazen
rea tuturor părților interesate, la începutul anului viitor, pentru angajarea într-un proces de pace autentic.”
Palestinienii vor un stat în Cisiordania și Fâșia Gaza, cu Ierusalimul de Est drept capitală, și tot teritoriul capturat de Israel în 1967.
„Nu va fi nici o pace, securitate, stabilitate și coexistență în regiunea noastră cât timp continuă această ocupație și se neagă mai departe o soluție justă, complexă a problemei Palestinei, miezul conflictului,” le-a spus Mazen celor 193 membri ai Adunării Generale a ONU
într-un videoclip preînregistrat din cauza pandemiei de COVID-19.
El a spus că palestinienii au rămas dedicați Inițiativei de pace
arabe din anul 2002, inițiativă formulată de Arabia Saudită, în
care națiunile arabe s-au oferit să normalizeze relațiile cu Israelul
în schimbul unui acord de suveranitate statală cu palestinienii și al
retragerii complete a israelienilor din teritoriul capturat în 1967.
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Protestele pot aștepta
Un nouă lege care restrânge aria protestelor publice din cauza
reglementărilor coronavirusului a fost aprobată marți de Knesset

Î

n timpul ședinței comisiei de marți,
protestatarii anti-Netanyahu s-au
adunat în vehicule în afara Knesset-ului
și s-au ciocnit cu poliția. Mai devreme
conduseră un convoi lung de vehicule
protestatare de la Tel Aviv la Ierusalim.
Legislația recent adoptată permite
cetățenilor să protesteze doar la un kilometru de casa lor.
Parlamentarul Naftali Bennett, șeful
partidului Yamina și fost ministru al
apărării, a cerut marți încetarea tuturor

manifestațiilor în perioada actuală de
blocare, subliniind că democrația nu va
suferi o lovitură fatală făcând o pauză
de proteste, timp de două săptămâni.
Naftali Bennett
„Suntem în mijlocul unui blocaj la
Demonstrațiile împotriva primului
nivel național și trebuie să ne punem restricții atât la rugăciunile publice, cât și ministru în legătură cu presupusa sa cola proteste”, a spus Bennett. „Oamenii rupție și atacurile sale asupra sistemului
pot protesta în apropierea caselor lor în de justiție au devenit un fapt obișnuit în
următoarele două săptămâni și nimic nu ultimele luni, mitinguri fiind organizate
se va întâmpla cu democrația”, a spus de mai multe ori pe săptămână și evenimente majore în fiecare sâmbătă seara.
Bennett.

Noi hoteluri pentru Covid19

Protecție în nord

14 școli ultraortodoxe yeshiva au fost transformate în
unități de tratare a pacienților cu COVID-19 în urma apariției
unor focare importante în instituțiile religioase și pe fondul
temerilor legate de răspândirea bolii în perioada sărbătorilor
de Yom Kippur și Sukkot

Pe măsură ce amenințările
teroriștilor Hezbollah din sudul
Libanului cresc și, implicit, tensiunile
la granița de nord dintre Liban
și Israel sunt din ce în ce mai
mari, guvernul a decis să înceapă
construcția a 600 de camere
de protecție care funcționează
ca adăposturi de bombe pentru
locuitorii din zonele de frontieră

U

nul din cele mai mari
focare a fost depistat în
rândul membrilor sectei
hasidice Gur, cu 438 cazuri printre studenții din yeshiva, dintre
care mai bine de jumătate au fost
confirmate după rugăciunile de
Rosh Hashanah de săptămâna
trecută. Studenții hasidici au fost
mutați în două astfel de unități
din Tel Aviv și Ierusalim, stârnind furie în rândul localnicilor din Tel
Aviv care au susținut că transformarea școlii yeshiva într-un hotel pentru
coronavirus nu a fost coordonată cu poliția cu sau autoritățile locale.
„Ce drept au să înființeze un hotel pentru coronavirus într-un cartier
plin de copii și adulți și cum se poate ca totul să se facă în liniște fără
informarea populației?” a răbufnit un localnic pe rețelele de socializare. „Cum se poate ca într-o zonă verde (cu infectare redusă), în care se
respectă legile și distanțarea socială, să se permită elevilor bolnavi de
coronavirus să circule liber prin cartier?”
Poliția a trimis ofițeri în zonă, în urma sesizărilor, pentru a se asigura
că nimeni nu a ieșit din clădire.
Municipalitatea din Tel Aviv a precizat că va asigura paza locului iar
în yeshiva urmează să fie trimiși și alți bolnavi.
Prin acest demers se urmărește să se prevină plecarea din școlile de
yeshiva a circa 1.000-1.500 elevi în zilele de sărbătoare, când oficial se
ia o vacanță de câteva zile.

10

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

L

uptele dintre ministerele guvernamentale au determinat ca începerea
construcțiilor acestor camere de protecție să fie amânată de ani de zile iar decizia
de acum este criticată de unii politicieni care
spun că mutarea este făcută prea târziu.
Proiectul de 103 milioane de șekeli va începe imediat prin Divizia de Inginerie și Construcții a Ministerului Apărării. Camerele de
protecție vor fi construite în șapte localități
de-a lungul graniței de nord.
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Aer mai puțin poluat
Activitatea redusă din timpul pandemiei de coronavirus a permis
înregistrarea unei reduceri semnificative a nivelurilor de poluare
din lunile de vară

O

diminuare considerabilă a poluării aerului s-a înregistrat
în Israel în lunile iunie, iulie
și august, potrivit datelor de calitate a
aerului difuzate în emisiunea de știri a
postului Kan.
În majoritatea stațiilor de monitori-

zare a aerului, concentrațiile medii ale
poluanților pe perioada verii în 2020
au fost reduse față de media intervalului 2015-2019.
Stațiile de monitorizare situate în
Ierusalim, Bnei Brak, Rishon Lezion,
Tel Aviv, Petah Tikva și Haifa, au monitorizat nivelul de dioxid de azot din
atmosferă. Poluarea aerului a început
să scadă odată cu prima carantină din
timpul sărbătorii de Pesah.
Ministrul Protecției Mediului, Gila
Gamliel a declarat că guvernul ar trebui
să găsească soluții pentru menținerea
nivelurilor reduse de poluare a aerului
în anii următori când nu vor exista restricții ale activității populației din cauza pandemiei globale.

Vânzări de arme
Guvernul ceh a aprobat vineri
negocierile de achiziționare a
patru baterii israeliene „SPYDER”,
în cadrul unui acord militar
dintre cele două țări

I

sraelul a fost ales drept furnizor
unic pentru proiect și se estimează
că acordul dintre ministerele apărării din cele două țări va aduce industriei
apărării israeliene un profit net de sute
de milioane de dolari.
Ministrul Apărării, Benny Gantz, a
declarat că „acesta e un nou pas semnificativ de consolidare a relațiilor de securitate dintre țările noastre și e o veste
grozavă pentru industria de apărare israeliană, într-o perioadă atât de complexă.”

Rivlin: „Aprindeți o candelă”
„Celor dragi, peste o mie de victime, am decis să le dedic o
rugăciune și să aprind o candelă în amintirea lor,” a spus
președintele, duminică, înainte de Yom Kippur

P

reședintele le-a cerut israelienilor și comunităților
evreiești din toată lumea să
aprindă o candelă în plus în memoria celor peste 1400 de victime israeliene ale coronavirusului.
„Pandemia de coronavirus și
victimele sale m-au făcut să mă
gândesc la cei ce și-au pierdut viețile, la îngerul invizibil al morții
care răpește viețile din camerele
de urgență, la oamenii izolați care au
decedat fără familii lângă ei ca să se
despartă printr-o ultimă atingere...
Fie ca Domnul să-i țină minte și fie
ca poporul lui Israel să-și amintească
sufletele acelor israelieni care și-au
pierdut viețile anul acesta din cauza
coronavirusului. Să ne amintim de acei
pionieri și fondatori, supraviețuitori ai
Holocaustului, imigranți, luptători și

creatori, studenți ai legii Tora și slujitori ai Domnului, evrei și arabi, bătrâni și tineri. Toți erau iubiți, toți erau
cunoscuți, toți aveau chipuri și nume.
Tați și fii, bunici, prieteni și cunoștințe, vecini și colegi. Ei sunt o parte
inseparabilă a vieților noastre. Să fim
iertați pentru păcatul slăbiciunii și al
incapacității, fiindcă nu facem destul,
că nu reușim să-i salvăm. Din această
cauză s-au pierdut vieți”.
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În urma procesului de ofertare internațională care a durat mai mulți ani,
Ministerul Ceh al Apărării a informat
Direcția de Cooperare Internațională pe
probleme de Apărare (SIBAT) din Ministerul Israelian al Apărării cu privire
la decizia sa de dotare a armatei cehe cu
sisteme israeliene de apărare antiaeriană produse de firma Rafael Advanced
Systems.
SPYDER e un sistem de rachete solaer de joasă înălțime cu reacție rapidă
destinat contracarării atacurilor prin
diverse amenințări aeriene incluzând
avioane, elicoptere și drone.
Achiziția e un vot semnificativ de încredere în capabilitățile noastre de apărare antiaeriană demonstrate de-a lungul
anilor prin diverse soluții de la Cupola
de Fier, Praștia lui David și sistemul de
apărare antiaeriană SPYDER exploatate
și demonstrate în luptă în diverse țări
din lumea-ntreagă.
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Atacul din Paris

Elicopter deturnat

Atacul cu armă albă de vinerea trecută din Paris a
fost „în mod clar un act de terorism islamist”,
a spus ministrul francez de Interne

Poliția belgiană a anunţat că a arestat patru indivizi
care au deturnat recent un elicopter şi care l-au
forţat pe pilot să zboare în zona a două închisori,
într-o încercare de forțare a evadării unor deţinuţi

Î

ntr-o acțiune a poliției, alte cinci persoane au fost arestate preventiv. Suspecții, bărbaţi, au fost reținuți în timpul unei razii în suburbia pariziană Pantin. În prezent, în
custodia autorităților se află şapte oameni bănuiți că ar fi
implicați în atac.
Reamintim că doi jurnaliști au fost înjunghiați în apropierea vechii redacții Charlie Hebdo din arondismentul 11.
Răniții sunt angajați ai agenției de presă Premières Lignes,
aflată în aceeași clădire în care își avea sediul redacția Charlie Hebdo. La 7 ianuarie 2015, frații Kouachi au năvălit în
birourile revistei, declanșând un carnagiu soldat cu 12 victime. Au strigat „Allah Akbar” și
„L-am răzbunat pe profetul Mahomed”. Ei au fost uciși de poliție. Recent, odată cu începerea
procesului împotriva unor complici ai teroriștilor, săptămânalul
satiric a publicat din nou caricaturile cu profetul Mahomed care
au dus la atacul de acum cinci
ani.

SUA și Iran se contrează
Donald Trump, a emis, luni după-amiază, o
ordonanță executivă prin care sancționează
persoanele şi entitățile implicate în industria
de armament din Iran. Imediat, Franţa, Marea
Britanie şi Germania au semnalat că Washington-ul
nu are autoritatea de a reinstitui sancţiuni
în mod unilateral

P

reședintele iranian
Hassan Rouhani a
acuzat sâmbătă SUA
că a comis o „atrocitate” prin
sancțiuni care au cauzat daune de 150 de miliarde de
dolari și a cerut poporului
iranian să dea vina pe Casa
Albă pentru ultimele probleme financiare.
Într-o cuvântare transmisă
la televiziunea de stat iraniană,
Rouhani a continuat să spună
că vina pentru toate problemele societății iraniene sunt
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„sionismul și extremiștii
americani”.
În observațiile sale de încheiere, Rouhani a spus că
„nu are nicio îndoială că administrația SUA se va pleca în
fața națiunii iraniene”.
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P

otrivit Parchetului
Federal belgian,
suspecții închiriaseră elicopterul pentru
un zbor de agrement.
După ce elicopterul s-a
înălțat de la sol în apropiere de Anvers, ei l-au
amenințat pe pilot, un
bărbat de 36 de ani, şi
l-au forţat să îndrepte aparatul de zbor spre Bruxelles,
mai exact deasupra a două
închisori.
Poliția susține că suspecții
intenționau să forțeze evadarea unor deţinuţi din cele
două penitenciare, dar apara-

tul de zbor nu a putut ateriza
în curțile închisorilor din cauza dimensiunilor sale.
Ulterior, elicopterul a aterizat într-o parcare la est de
Bruxelles, iar suspecții au fugit, fiind ulterior arestați. Niciun deţinut nu a evadat din
cele două închisori.

Câinii Covid-19
Finlanda a lansat miercuri un program pilot pe
aeroportul din Helsinki pentru a detecta pasagerii
infectați cu SARS-CoV-2, prin intermediul câinilor
antrenați să-i detecteze cu ajutorul mirosului

P

atru câini din rase
diferite vor încerca
timp de câteva luni să
detecteze pasagerii contaminaţi cu noul
coronavirus,
în cadrul
acestui proiect finanţat
de guvernul
finlandez
care, dacă va
avea succes,
ar putea fi
o alternativă
mai rapidă şi mai ieftină la
actualele teste PCR.
„Dacă proiectul pilot

are succes, rezultatele vor
avea aceeaşi valabilitate ca
şi testele PCR. Pasagerii vor
fi mirosiţi de câini, la fel ca

la controalele anti-drog”, a
declarat un responsabil al
aeroportului.
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Amenzi usturătoare

Tehnologia viitorului

Cetățenii din Marea Britanie care încalcă măsura
izolării riscă amenzi de până la 10.000 de lire
sterline. Persoanele care au fost testate pozitiv
pentru coronavirus sau sunt contacți direcți cu
o persoană confirmată pozitiv cu COVID-19 sunt
obligate în Marea Britanie să stea în carantină

Singapore este prima ţară din lume care foloseşte
verificarea facială în sistemul naţional de evidenţă
a populaţiei, pentru a oferi acces atât la serviciile
private, cât şi la cele guvernamentale

P

otrivit unui studiu comandat de executivul britanic s-a constatat că doar 18% dintre persoanele care
aveau simptome au intrat în izolare. De luni, încălcarea măsurii izolării
a devenit ilegală, cu
amenzi începând de la
1.000 de lire sterline
până la 10.000 de lire
sterline. Polițiștii pot
verifica dacă cetățenii
respectă aceste reguli.
Legea se aplică persoanelor care au fost
testate pozitiv pentru coronavirus sau cărora medicii le-au
recomandat să se autoizoleze deoarece au fost în contact
apropiat cu cineva care avea virusul.

Război în Caucaz
Schimburi de focuri intense au avut loc între
forțele armene și cele azere, miercuri, în a patra zi
de confruntări asupra teritoriului NagornoKarabakh, aflat la granița celor două țări.
Rapoartele indică cel puțin 30 de morți și
sute de răniți între militari și civili

C

ele două foste
republici sovietice s-au ciocnit
periodic într-un conflict
de zeci de ani asupra Nagorno-Karabakh, o regiune separatistă care se
află în Azerbaidjan, dar
este condusă de etnici
armeni.
Președintele Azerbaidjanului a declarat mobilizare militară
parțială, iar ministrul său de externe a anunțat că nouă civili
azeri au fost uciși și 19 răniți de când au început luptele.
Nagorno-Karabakh a raportat că încă 21 soldați au fost uciși,
după ce duminică informase că 16 dintre militari au fost uciși
și peste 100 au fost răniți, în cursul unui atac aerian și de
artilerie lansat de Azerbaidjan.

S

istemul a fost
testat într-o
bancă şi este
acum lansat la nivel
naţional. Tehnologia nu numai că
identifică o persoană, dar se şi asigură
că aceasta este cu
adevărat prezentă.
„Trebuie să vă asigurați
că persoana este cu adevărat prezentă atunci când se
autentifică, că nu este o fotografie, un videoclip, o înregistrare reluată sau un fals

intenționat”, a
declarat Andrew
Bud, fondator
şi director executiv al iProov,
compania inventatoare din
Marea Britanie.
„Este pentru prima dată
când verificarea feţei bazată
pe tehnologie este utilizată
pentru a asigura identitatea
persoanelor care utilizează
un sistem naţional de identitate digitală”, a spus Bud.

Cine va conduce Curtea
Supremă americană
Preşedintele Donald Trump a anunţat sâmbătă
că o propune pe judecătoarea Amy Coney Barrett
la Curtea Supremă, nominalizare care, dacă va
fi confirmată de Senat, va consolida influența
conservatoare în cadrul instituției ce tranșează
marile dezbateri din societatea americană

N

ominalizarea judecătoarei Barrett trebuie să fie
acum confirmată de către Senat. Donald Trump
este convins că asta se va întâmpla rapid, în condițiile în care are de partea sa majoritatea republicană a acestei camere. Audierile ar urma să înceapă la 12 octombrie,
fiind de aşteptat
ca votul în Senat
să aibă loc la sfârșitul lunii octombrie, cu câteva zile
înaintea scrutinului prezidenţial
din 3 noiembrie,
conform informaDonald Trump și Amy țiilor apărute în
Coney Barrett presa americană.
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Cumpărături online
Deoarece coronavirusul continuă să afecteze Israelul și țara
a intrat într-un al doilea blocaj la nivel național, grupul de
magazine Ofer lansează o nouă inițiativă menită să ajute
clienții să facă cumpărături mult mai ușor

C

umpărătorii care nu
pot vizita centrele
comerciale din cauza reglementărilor în vigoare
privind coronavirusul, vor
putea acum să comande din
magazinele lor preferate și să
primească produsele, gratuit,
acasă.
Potrivit lui Moshe Rosenblum,
director al Ofer Shopping Malls:
„Vrem să ajutăm magazinele, care
sunt chiriașii centrelor comerciale,
ca în timpul închiderii să poată lucra
și, de asemenea, să ajutăm clienții
care au nevoie să facă cumpărături.
Inițiativa este demarată pentru a
ajuta economia și comerțul, chiar
și în timpul închiderii. De asemenea ne dorim să facem cumpărăturile accesibile, în special să ajutăm
magazinele care nu au o platformă

online proprie”.
Serviciul de livrare va fi efectuat
în conformitate cu reglementările
Ministerului Sănătății și va permite
angajaților „Ofer Malls” să continue
să lucreze, fără a risca infectarea, intrând în contact cu clienții.
Serviciul care va fi disponibil în
centrele Ofer din întreaga țară prin
intermediul aplicației „MYOFER”
și pe site-ul companiei care va respecta toate regulile și reglementările
pentru menținerea stării de sănătate.

Străzi „electrice”
Primăria din Tel Aviv a anunțat luni că orașul e pe cale să
devină primul din lume cu străzi inteligente ce pot încărca
mașinile electrice care circulă pe ele

P

roiectul programat
să fie demarat peste două luni prevede
construirea unei fâșii de încărcare de 600 metri sub traseele autobuzelor care circulă
între stația de tramvai de la
Universitatea Tel Aviv și terminalul Klatzkin din Ramat
Aviv.
Pe traseu va fi testat inițial un autobuz electric cu
baterii speciale. Tehnologia
provine de la firma israeliană ElectReon cu sediul
în moshavul nordic Beit
Yannai.
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Dacă proiectul pilot din
Tel Aviv va avea succes, mai
multe șosele vor fi echipate
cu această tehnologie unică.
Municipalitatea Tel Aviv a
anunțat că ia în calcul adăugarea altor forme de transport pe străzile electrice, cum
ar fi camioanele de distribuție sau mașinile proprietate
privată electrice.
Destinată reducerii poluării aerului, șoseaua electrică
elimină nevoia stațiilor de
reîncărcare. Potrivit site-ului
ElectReon, sub asfalt se așază
un sistem de serpentine de
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Războiul Tzahalului
Duminică, Tzahalul a anunțat că
toți soldații care s-au întors la
baze, după ziua de Yom Kippur,
trebuie să se pregătească
pentru o ședere prelungită, pe
fondul eforturilor de limitare
a răspândirii continue a
coronavirusului

Î

ntr-un comunicat, armata a declarat că
toți soldații combatanți, precum și cei
ce se antrenează în prezent trebuie să se
pregătească pentru o perioadă de cel puțin o
lună de zile în care nu vor mai merge acasă.
Se vor face excepții pentru ofițerii cu rang
de locotenent colonel și superior. În bazele
închise, soldații au fost instruiți să lucreze în
schimburi și cu menținerea capsulelor pentru
reducerea contactului.
Decizia a fost luată de Șeful de Stat Major, Lt.-Gen. Aviv Kochavi, după o evaluare a
situației pe fondul înmulțirii semnificative a
cazurilor de coronavirus din armată. Sâmbătă
seara, Tzahal a declarat că 1.190 de militari
au fost depistați pozitiv la testul de coronavirus, iar alți 13.038 sunt deja în carantină.
Și în luna martie, Tzahalul a reținut trupe
la bază și a suspendat toate antrenamentele
rezerviștilor până după sfârșitul sărbătorii de
Pesah, pe 15 aprilie.

cupru pentru
t r a n s f e r a re a
energiei către
mașinile care
circulă.
Pe podelele mașinilor
sunt instalate receptoare
pentru captarea energiei și
transferarea direct la motor
și baterie cât timp mașinile se deplasează pe șoseaua
inteligentă.
Sistemul permite și folosirea unor baterii mai mici pe

autobuzele electrice existente, permițând astfel mărirea
spațiului pentru pasageri, iar
în plus economisește timp
pentru că mașinile nu mai
trebuie să oprească pentru
încărcare sau realimentare.
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Incursiune în istoria filmului
De 40 ani, Arhiva Israeliană de Film deservește instituții
culturale, cercetători și producători de filme din Israel
și din străinătate

Î

n ultimii ani, personalul său se străduiește să creeze infrastructura pentru o
arhivă digitală audiovizuală care acum,
s-a anunțat că este disponibilă pentru
public, în premieră.
Platforma de internet creată de Arhiva Israeliană de Film și de Cinemateca
din Ierusalim pune la dispoziția publicului comorile rare ale cinematografiei din
Israel. Filmele sunt disponibile gratuit în
ebraică și engleză, tot conținutul vizual va avea subtitrări în limba engleză și

instrumente suplimentare ce îmbogățesc experiența de vizualizare cum ar fi: posibilitatea căutării
după an, puncte de reper, locul
desfășurării acțiunii, subiect, figuri publice și altele.
Arhiva Israeliană de Film conține
peste 30.000 titluri înregistrate pe două
milioane de metri de film în peste 4.500
ore de producții realizate în Israel. Proiectul costă 10 milioane de dolari și are
un volum de stocare digitală de circa 6

milioane de gigabiți.
Punerea filmelor la dispoziția publicului larg prin intermediul unei platforme unice online de vizualizare, permite
posibilitatea unei analize din punct de
vedere artistic și istoric asupra moștenirii
vizuale a Israelului.

Întâlnire cu trecutul

Locuri de muncă

Centrul pentru Inovație Antică-Modernă „Aderaba”,
situat în Lod, va fi de luni un centru educațional
pentru vizitatori și turiști care va prezenta unul din
cele mai interesante capitole din istoria poporului
evreu din era înțelepților din Mishna, „Tannaim,”
care au trăit în Țara lui Israel acum 2.000 ani

Amazon a anunțat că își suplimentează
mâna de lucru din Israel cu 150
angajați în sectoare ce vizează
dezvoltarea companiei
în Orientul Mijlociu

A

A

cești învățați
vor putea fi urmăriți în sălile
moderne de lectură ale
noului centru și studia
metodele revoluționare
de dezbatere și gândire
din „Beit Midrash”.
Centrul va fi interactiv, invitându-i pe vizitatori să se întâlnească cu
acești gânditori și să le cunoască
preocupările și discuțiile în moduri ce stimulează imaginația
modernă.
Unicitatea centrului constă în
capacitatea sa de a crea o legătură
între interesele vizitatorului contemporan și gândirea creativă din
Beit Midrash.
Însăși denumirea centrului,
„Aderaba”, e un termen din Tal-

mud care înseamnă „dimpotrivă.”
Se poate spune că acest cuvânt reprezintă esența dezbaterii talmudice: o tabără aduce dovezi pentru susținerea propriilor opinii
iar tabăra opusă folosește aceleași
dovezi pentru a susține contrariul.
Noul centru „Aderaba” e înființat în colaborare cu Municipalitatea Lod și Oficiul pentru
Patrimoniu din Ierusalim.
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mazon activează în Israel din 2014,
având în prezent aici 1.150 angajați. Colosul online de vânzări speră să încheie
procesul de recrutare a noilor angajați până la
finele anului 2020 și, dacă totul decurge conform planului, compania va avea până atunci
peste 1.300 de angajați în Israel.
Noile locuri de muncă vor fi în birourile din
centrele de dezvoltare Amazon din Tel Aviv,
Herzliya și Haifa. Pentru cei 150 de norocoși
care vor lucra la Amazon, oferta vine într-o perioadă în care multă lume a fost concediată sau
trimisă în concediu fără plată, din cauza crizei
Covid-19.
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Alegeri locale
România 2020
Alegerile locale din 27 septembrie au adus
rezultate surprinzătoare în București, unde
Partidul Social Democrat a rămas la conducerea
unui singur sector. În principala bătălie
electorală din capitala României, Gabriela Firea
a pierdut Primăria Generală,
câştigată de Nicuşor Dan

C

andidatul independent Nicuşor Dan, susţinut de
PNL și Alianța USR PLUS, a obţinut 42,78%
dintre voturi pentru funcţia de primar general
al Capitalei, iar
Nicușor Dan, noul primar
actualul edil,
al Bucureștiului
Gabriela Firea,
candidatul PSD
- 37,99%. Fostul
președinte al României, Traian
Băsescu, actual
europarlamentar
la Bruxelles și intrat de asemenea
în cursa pentru
Primăria Bucureștiului, s-a situat pe locul 3 în preferințele alegătorilor cu un procent de 11%.
Lista primarilor din sectoarele Bucureștiului este următoarea: sectorul 1 - Clotilde Armand (USR PLUS),
sectorul 2 - Radu Mihaiu (USR PLUS), sectorul 3 – Robert Negoiță (Alianța Pro București), sectorul 4 – Daniel
Băluță (PSD), sectorul 5 – Cristian Popescu Piedone, susținut de Partidul Puterii Umaniste, sectorul 6 – Ciprian
Ciucu (PNL).
În țară, rezultatele primite de la Biroul Electoral Central pentru alegerile locale arată că PNL a câștigat 18 consilii județene, PSD a obținut majoritatea voturilor în 15
consilii județene iar UDMR are patru consilii județene.
La Iași, primarul Mihai Chirica a mai câștigat încă un
mandat, cu aproape 42%, dovadă că proiectele sale au fost
foarte apreciate de ieșeni.
Şi Emil Boc, primarul Clujului, și-a păstrat poziția,
câștigând aproape 75% din voturi.
În Constanța, după o supremație a PSD la primăria
orașului, PNL reușește anul acesta să o preia, prin Vergil
Chițac, cu 28,4%.
La Brașov, reprezentantul USR – PLUS, Allen Coliban,
a câștigat în preferințele brașovenilor.
Şi la Timișoara, candidatul USR – PLUS Dominic
Fritz a ieșit câștigător iar la Craiova, Olguța Vasilescu de
la PSD a câștigat un nou mandat de primar.
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Situația Covid-19
în România
Până marți, 29 septembrie, pe teritoriul României,
au fost confirmate 125.414 cazuri de persoane
infectate cu noul coronavirus. 4.792 de persoane
diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat

R

ata de infectare cu noul coronavirus este
una foarte ridicată în
România, aceasta situându-se luni la peste
20%. 100.636 pacienți
au fost declarați vindecați.
Primul caz de infectare cu noul Coronavirus a fost declarat
oficial în România pe 26 februarie 2020. Primul deces a fost
raportat oficial pe data de 22 martie 2020, la 26 de zile după
primul caz.
Pe teritoriul României, 10.435 de persoane confirmate cu
infecţie cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar
7.341 de persoane se află în izolare instituţionalizată. De asemenea, 23.816 persoane se află în carantină la domiciliu, și
179 de persoane - în carantină instituţionalizată.

Sincere felicitări,
în numele meu și al primarului
Ierusalimului, Moshe Leon,
pentru succesul la alegerile
locale de la Iași, bunului nostru
prieten Mihai Chirica, un primar
care mereu a fost alături de
comunitatea evreiască și a
susținut în fiecare an proiectul
Marșul Vieții de comemorare a
Pogromului de la Iași.
Rav. av. I. Wasserman
rabinul originarilor din România
Am onoarea să-i felicit în numele
meu și al primarilor Beny Biton din
Dimona și Ruvikk Danilovici din
Beer Sheva pe
edilii din Sinaia - Vlad Oprea
și din Cluj Napoca - Emil Boc
pentru reușita în alegeri.
Orașele menționate sunt înfrățite
datorită inițiativei mele din 1991
și toți primarii citați sunt prieteni
adevărați ai Israelului.
Dr. Nathan Cohen - președinte
HOR Beer Sheva și Negev
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Afirmaţia care declanşează un tsunami
„Mi-e ruşine pentru liderii voştri politici!“ a spus președintele francez
Emmanuel Macron răspunzând unei întrebări puse de o jurnalistă
libaneză care, de la Beirut, evoca situaţia extrem de dificilă a ţării
sale în acest moment

A

fost un mesaj dur care, din acel
moment, a provocat discuţii
foarte intense tocmai datorită
ineditului situaţiei: un şef de stat care
insultă în mod direct întreaga clasă politică dintr-o altă ţară, umilind-o şi marginalizând-o pe plan internaţional, tocmai
când ţara respectivă se confruntă cu o
situaţie tragică, economică, socială şi de
securitate.
Lucrurile sunt şi mai grave, anunţând
evoluții foarte complicate în viitor. Mesajul acesta a fost transmis într-o conferinţă
de presă internațională, în momentul în
care Macron a constatat că planul francez
pentru Liban s-a încheiat brusc, înainte
de a se avansa măcar un pas, prin demisia
lui Mustafa Adib, personalitatea desemnată să formeze guvernul de reformă.
Replica a fost nemiloasă, preşedintele
francez acuzând întreaga clasă politică
libaneză de a se fi complăcut „în jo-

cul otrăvitor al corupţiei şi terorii“. A
reamintit apoi că, pe 1 septembrie, reprezentanţii clasei politice libaneze îşi
luaseră un angajament în prezenţa lui
de a constitui un guvern care să aplice
„o foaie de drum” extrem de precisă de
reforme al căror conţinut să fie aprobat
de comunitatea internaţională...
„Au decis să trădeze acest angajament. Constat că autoritățile şi forţele
politice libaneze au ales să privilegieze
interesele lor partizane şi individuale în
detrimentul interesului general. Astfel,
au ales să lase Libanul în voia jocurilor
puterilor străine şi să-l condamne la
haos în loc să-i permită să beneficieze
de ajutorul internaţional de care are nevoie poporul libanez. Am decis să iau act
de această trădare colectivă şi de refuzul
responsabililor libanezi de a se angaja cu
bună credinţă în contractul propus de
Franţa... Vor trebui să răspundă în faţa

Editura Familia oferă spre vânzare cititorilor săi din țară și străinătate o
serie de volume umoristice din colecția remarcabilă a binecunoscutului
scriitor și scenarist Al. Andy, co-autor de texte umoristice alături de
celebrul Mircea Crișan, autor al nenumărate spectacole de estradă și
revistă, comedii muzicale, programe de radio și televiziune și filme,
colaborator apropiat al artistului Ion Popescu Gopo și publicist de
renume la cele mai cunoscute reviste de umor din România („Pițigoiul”,
„Gluma”, „Urzica”). Cei interesați sunt invitați să sune la editură,
la tel. 0524.716.004 sau să ne scrie la revistafamiliei@gmail.com

Jo i , 1 o c t o m b r i 2 0 2 0

•

poporului libanez“, a adăugat Macron.
Din moment ce preşedintele francez
declară că-i este ruşine de liderii politici
ai Libanului, de întreaga clasă politică a
ţării, acuzându-i de trădare, asta presupune, logic, că în spate rămâne sau poate
să rămână un gol administrativ şi politic
în cazul în care aceştia nu dau urmare
ultimatumului francez.
Care ar putea fi măsurile ulterioare în
cazul în care politicienii din Liban nu se
conformează imediat şi pe deplin? Cine
va fi actorul extern care le va decide şi,
mai ales, cine îşi va lua (şi cu ce mijloace) responsabilitatea implantării lor în
teren?
Mai departe însă, lucrurile pot deveni chiar imprevizibile. Se creează un
precedent care poate fi oare exportat sau
invocat şi în alte cazuri care implică state
aflate în situaţii limită?
sursa: adevarul.ro

Coronavirusul ne-a
schimbat viața. Cine este
acest inamic care a făcut mii
de victime în doar câteva
luni, de unde a venit, cum se
manifestă, cum acționează
asupra corpului uman, fazele
bolii, tratamentul preventiv
și tratamentul curativ? Toate
acestea le găsiți explicate
într-o lucrare de excepție
semnată de distinsul acad.
prof. dr. Jean Askenasy.

Cei interesați pot comanda
lucrarea la tel.: 09-9543242
pentru numai 20 de șekeli.
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Marionete politice - profesori
universitari și miniștri

itind cartea „Avertisment”, scrisă
de gen. Amos Ghilad, sunt surprins să constat că miniștrii care
participă la ședințele guvernamentale votează pro sau contra subiectului la ordinea
zilei, dar nu posedă informații elementare
despre „materia” în cauză.
Am impresia că aproape niciun ministru nu a omis ocazia de a se întâlni cu teroristul Arafat, dar sunt sigur că niciunul
dintre ei n-a cerut suficiente informații
despre „personajul” în cauză. Ei n-au înțeles că acesta (Arafat) este mai șiret decât
ei și le va spune exact ce doresc să audă,
însă declarațiile sunt complet opuse cu
programele de acțiune teroristă împotriva
populației evreiești.
Astfel, a apărut un grup politic „șalom
ahșav” (pace acum) care a trâmbițat declarațiile MINCINOASE CU BUNĂ ȘTIINȚĂ ale teroristului Arafat, pretinzând
că sunt un purtător de cuvânt al adevărului. Dar orice politician care nu era de
acord cu ei, era clasificat în grupa care NU
DOREȘTE pace. Mai mult, ei au reușit
să apară pe toate ecranele televizoarelor și
posturile de radio, pentru a „trâmbița”despre patriotismul lor. Așa au învățat că
în mass-media, orice minciună repetată,
devine un adevăr de necontestat.
În războiul împotriva Libanului, armata israeliană a cucerit capitala acestei țări

și printre alte acțiuni, a fost și alungarea
șefului bandelor teroriste palestiniene,
Arafat, în Tunisia, cât mai departe de
Israel. El a ajuns într-o situație politică
dezastruoasă, deoarece bazele militare în
care se aflau teroriștii palestinieni au fost
nimicite și mulți dintre ei au fost uciși
împreună cu susținătorii lor. Situația politică precară în care se afla, nu a schimbat
cu nimic ideologia și tendința de a ucide
cât mai mulți evrei, de a organiza acțiuni
teroriste pentru a crea decimarea populației evreiești și pentru a duce la nimicirea
Statului Israel.
În aceste momente nefavorabile politice ale „palestinienilor”, ne informează
mass-media că domnul Shimon Peres a
inițiat luarea de contacte cu Arafat, pentru a trata o „pace în etape” între evrei și
palestinieni. Aceste contacte au avut loc
la Oslo și au fost efectuate fără a fi aduse
imediat la cunoștința guvernului israelian.
Cei doi „valeți ” ai domnului Peres nu știau limba arabă și cu atât mai puțin obiceiurile „levantine” ale tratativelor. „Înțelegerea” de mai sus nu a primit o majoritate
în parlament și a fost necesară „șperțuirea”
celor doi deputați care au consimțit să voteze pentru această înțelegere.
Cele scrise mai sus sunt „un profil” al
liderului palestinian cu care țara noastră
a fost nevoită să se confrunte.

NESTEMATE POETICE

culese de Ady Covaliu

CELE ȘASE STRUNE
de Federico Garcia Lorca
Ghitara
visele face să plângă.
Suspinul sufletelor
pierdute
scapă prin gura-i
rotundă.
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Și ca păianjenul
țese, imensă, o stea
să vâneze suspinele care
plutesc în bazinul cel negru,
de lemn.
Traducere de Teodor Balș
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Acul
lui
BUJENIȚĂ

FONFLEURI
• Deşi era mare sugativă, nimeni
nu s-a gândit să-l îmbibe cu
cerneală.
• Cei mai nefericiți bețivi sunt
cei care se îmbată cu apă rece!
• Încălțămintea spune mai multe despre noi decât Curriculum
vitae. Şi nici nu minte!
• Chimen, himen! Doar o asemănare fonetică! Feriți-vă de
confuzii!
• Erecțiile îmbunătățesc fluxul sanguin. Strict local şi
întotdeauna în detrimentul
creierului!
• Se spune că, dacă vrei să fii fericit o zi, este bine să te îmbeți;
pentru o lună, să te căsătorești
şi întreaga viaţă, dacă citești.
Am ales să fiu fericit întreaga
viaţă, îmbătându-mă în fiecare
zi!
• El lucra în schimburi iar soția
lui la fel, deşi nu aveau niciun
serviciu stabil.
• Am trăit o iubire exact ca în
filme. Timp de două ore, însă,
cu un bilet foarte scump!
• Reușesc să-mi înnebunesc soția
doar cu o atingere. Îl ating pe
Pilu, motanul răsfățat, atunci
când îmi ia locul pe fotoliu.
• Ca să fii țap ispășitor, trebuie
să fii mai întâi oaie neagră.
• Terapie pentru cei care se simt
singuri: participarea la un parastas, pomenire, moaște sau
promoții de tigăi, șurubelnițe,
bormașini, etc...
• Umoristul este acel om ciudat
care râde şi la bancurile spuse
de alţii.
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Vremelnica locuință

inecuvântarea pe care o facem
în prima seară când intrăm în
SUCA - „TZE medirat keva vă
șev bedirat araii” (Ieși din locuința ta
permanentă și șezi în locuința temporară) - ne spune că pe lumea aceasta nu
există decât o locuință vremelnică. Doar
șase luni înainte de „ieșirea din Egipt”
evreii au primit un mesaj din partea stăpânilor egipteni „puteți alege să rămâneți și să trăiți în Egipt și veți avea de
toate”.
Faraonul și miniștrii săi au apelat la
evrei, promițându-le că nu vor fi tratați
ca robi, ci ca cetățeni egali în drepturi,
care vor putea ocupa cele mai înalte
funcții în Stat, așa precum Iosef, care
a fost mâna dreaptă a Faraonului. Dar
evreii nu i-au ascultat mesajul, ci i-au
răspuns: noi credem în singurul nostru
DUMNEZEU; voi credeți în piramidele voastre; noi credem în puterea LUI
Dumnezeu căci El ne poate da siguranță
și putere.
Evreii au părăsit Egiptul și 40 de ani
au locuit în pustiu adăpostindu-se vremelnic în SUCOT. Marele rabin Bar
HANA povestește: „odată am fost plecat pe un vapor și deodată am văzut în
fața mea un pește căruia îi creșteau mulți
țepi mari pe spate. Am fost sigur că e
uscat, că n-are viață. Deodată, peștele s-a
răsucit pe față și tot vaporul s-a zguduit
puternic; cât pe ce să cădem în mare.
Așa sunt și evreii care se află în țările

Anunț
Dr. Paul Leibovici inițiază o serie de
cercetări cu referire la copiii orfani din
Transnistria în vederea publicării unui
comemorativ.
Dacă aveți informații sau documente cu referire la acest subiect vă rugăm să ne scrieți la adresa de email:
poldy2@bezeqint.net sau să telefonați la 08-9460127 - Paul Leibovici

diasporei de mii de ani, care-și duc
viața printre popoare străine. Acești evrei trăiesc într-o anumită țară,
își câștigă pâinea prin muncă grea
și reușesc să se afirme. De asemenea, au reușit de-a lungul vremii să
primească drepturi egale cu cetățenii popoarelor de baștină. În Israel,
evreii au o bază solidă, temeinică căci
Atot Puternicul le-a spus: „Ședeți în țara
voastră în deplină siguranță” (Vaikra, 5).
De peste o sută de ani, poporul evreu
a revenit pe locurile acestea, s-a așezat
temeinic să-și construiască gospodăria
permanentă, să-și recapete siguranța.
Pe acest pământ s-au adunat evreii din
toate țările diasporei. Cu toate evenimentele tragice care s-au petrecut de-a
lungul vremii în Israel și până în aceste
zile atât de triste în care zi de zi cad jertfe
din cauza epidemiei CORONA, poporul
nostru are siguranța că totul va reveni la
normal.
Marele învățat Haim din Tzanz obișnuia în seara de Sucot să lase porțile deschise și să împartă bani celor nevoiași.
Odată, după ce-și împărți tot bănetul
pe care-l avea, a venit la el feciorul său
și-l întrebă: trebuie să cumpăr o seamă
de obiecte pentru înfrumusețarea Sucalei. Cu ce bani să cumpăr? Rabi Haim îi
răspunse: să dai unui evreu bani pentru
cheltuielile de sărbători și în felul acesta
să-l bucuri, nu e o înfrumusețare mai
mare decât aceasta!
Bucuria cu care sărbătorim Sucot
este semnul bucuriei care ne va însoți
tot anul. Unul dintre obiceiurile împământenite în zilele de Sucot, este venirea
evreilor din toată țara la Ierusalim. Încă
din vremea când poporul lui Israel era
împărțit în 12 triburi, în zilele de Sucot
cu toți veneau pe jos, din toate colțurile, cele mai îndepărtate, la Ierusalim.
În felul acesta se reuneau toți israeliții
într-un singur popor. Cei din povârnișuri aduceau cu ei etrogi (chitră), cei
din părțile muntoase aduceau drept dar
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„hada” (mirt), locuitorii Neghevului
aduceau tmarim (curmale) și cei din
Valea Iordanului – singurul loc din țară
cu multă apă, aduceau „arava” (salcie).
Toate acestea se întruneau într-un singur popor.
În Mikra, această plantă este pomenită la plural (aravei – nahal) căci ea crește
numai în apă, foarte repede, și de aceea
a fost alăturată mănunchiului simbolic
care, în fapt, reprezintă prospețimea
poporului israelian. În ISAIA stă scris:
Vatzamhu babein hatzir ka-arvim al ivlei
maim (a crescut în nutreț ca o recoltă
din apă). În literatura religioasă s-au dat
diverse interpretări acestei plante și locului pe care-l ocupă în acest mănunchi
simbolic. După Midraș, acest mănunchi
de plante simbolizează poporul Israel în
toată complexitatea lui. Etrogul (chitra)
are gust și are miros foarte plăcut. Capot tmarim (curmale) gustoase, dar fără
niciun parfum, reprezintă evreii cunoscători ai Torei care nu au practică, nu
știu să aplice legile Torei; hadas-mirtul
are parfum, dar n-are gust, precum sunt
unii care fac fapte bune, dar nu cunosc
legile Torei; arvei-hanal simbolizează pe
cei care n-au idee de legile Torei și nici
nu știu să se comporte.
După legile Halahalei, toate aceste
patru plante se leagă împreună cu LULAVUL (ramura de palmier). În toate
cele 7 zile de Sucot, se înfrumusețează
altrul cu frunze de salcie. Salcia e copacul care se identifică cel mai bine cu apa,
unul dintre cele mai necesare elemente
pentru existența omenească.
HAG SUCOT SAMEAH! Să sărbătoriți SUCOT și să vă veseliți.
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Vânzătorul de
motoare de avion

U

n angajat al firmei Industriei Aerospațiale
Israeliene (IAI) a fost arestat
vineri pentru că încerca să
vândă piese de motoare de
avion unor civili. Bărbatul
în vârstă de 52 ani din orașul

Ness Ziona a fost arestat de
ofițeri sub acoperire. Ancheta
a început după ce IAI a depus
o plângere la Ministerul Apărării, în legătură cu un angajat
al firmei care contactase civili
cărora le-a oferit spre vânzare
piese de schimb pentru motoare de avioane în valoare de
sute de mii de dolari.
IAI a declarat că a contactat Ministerul Apărării
din proprie inițiativă pentru
a aborda problema pe căile
specifice conform legii, în
urma suspiciunilor stârnite
de bărbat.
Pe baza informațiilor furnizate, a fost inițiată
o acțiune sub acoperire de către unitatea
de investigații Malmab din Ministerului Apărării în colaborare cu unitatea
de fraudă a poliției.
Astfel, un ofițer sub
acoperire l-a contactat pe angajat și s-a
înțeles cu el să cumpere piese.
Suspectul a fost apoi arestat și
dus la interogatoriu. Cercetarea cazului continuă.

20

Premiată pentru
inovație și excelență

raelul pe harta țărilor
producătoare de cosmetice și în prezent are
ava Zingboim, direc- parteneriate cu coloși
toarea și fondatoarea din industria de resort,
firmei „Hava Cosmetics”, a cum ar fi Estee Lauder,
primit anul acesta premiul Clinique, Mac și alții.
publicației „Jerusalem Post”
Bătălia pentru
pentru „Inovație Israeliană și
Universitate
Excelență”.
Hava e una dintre
nde se află Unipionierele industriei
versitatea Bar Ilan? Răscosmetice din Israel și punsul depinde de persoana
se află în spatele dez- întrebată și de momentul la
voltării metodelor revo- care întrebi, căci marțea treluționare și novatoare cută Comisia Geografică de
de tratare și îngrijire a Stabilire a Granițelor Univerpielii folosite în prezent sității Bar Ilan a recomandat
în toată lumea.
ca unele părți din campusul
Cunscută drept „gu- universității să fie transferate
rul israelian al cosmece- în jurisdicția orașului Givat
uticelor,” Hava și-a început Shmuel, cea mai mare parte
cariera în Statele Unite. După a campusului rămânând în
studii, ea a deschis una din- Ramat Gan.
tre primele clinici din lume
Mai precis, comisia a repentru cosmetică avansată comandat ca secțiunile acaîn New York. Grație vaste- demice ale campusului să
lor cunoștințe dobândite în rămână în Ramat Gan, iar
domeniu, ea a decis să aducă secțiunile non-academice
această nouă metodă profesi- (cazările studenților, Centrul
onistă și științifică în Israel. Wohl, Colegiul Tehnologic
Cea mai revoluționară in- Amit și străzile din jurul camvenție a sa se numește Pro- pusului) să fie transferate în
pechy (Profeția) și sunt pri- Givat Shmuel.
mele și singurele creme din
Recomandările vor fi prelume ce folosesc o tehnologie zentate Ministrului de Indescoperită la Universitatea terne, Arie Deri, care va lua
Bar-Ilan, care permite în pre- decizia finală pe această temă

H

U

,după audierea prezentărilor
din partea ambelor municipalități. Între timp, primarii ambelor jurisdicții și-au
exprimat deja obiecțiile față
de decizie, ambii revendicând
„proprietatea exclusivă asupra universității”.
„E un prim pas spre obiectivul nostru de a avea întreamieră utilizarea acidului hia- ga universitate în interiorul
luronic miniaturizat ce poate orașului Givat Shmuel și repătrunde în piele fără a mai fi medierea nedreptății față de
nevoie de injecții.
locuitorii din Givat Shmuel,
Hava Zingboim a pus Is- studenții universității și uni-
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versitatea propriu-zisă. Fac
un apel către Ministrul de
Interne Deri să finalizeze procesul de transferare a Universității Bar Ilan în întregime
către Givat Shmuel,” a spus
primarul orașului Givat Shmuel, Yossi Brodny.
Pe de altă parte, primarul
orașului Ramat Gan, Carmel
Shama-Hacohen a anunțat
că „Universitatea Bar Ilan rămâne în Ramat Gan. Comisia
doar a decis să transfere cazările studenților, colegiul Amit
și străzile din campus în Givat
Shmuel – cel mai important e
ca universitatea propriu-zisă
să rămână în Ramat Gan.”

Ziua umbră,
noaptea lumină

O

israeliană a fost desemnat vineri drept unul
dintre cei patru câștigători ai
unei competiții internaționale de tehnologie climatică. Ea
a inventat o țesătură (pânză)
care se poate pune în parcuri
sau pe străzile orașului, țesătură care ziua este bună pentru umbrar iar noaptea, fiind
dotată cu celule solare organice, oferă iluminare.
Proiectul „Lumiweave”
dezvoltat de Anai Green poate fi folosit într-o gamă largă
de scopuri, de la simple umbrare și până la copertine de
mari dimensiuni.
Inventatoarea va implementa proiectul în orașul său
natal, Tel Aviv, oraș care va
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face parte din grupul C40
al localităților care iau măsuri împotriva schimbărilor
climatice.
Primarul din Tel Aviv,
Ron Huldai, a declarat: „Una
dintre cele mai presante probleme cu privire la schimbările climatice din Tel Aviv
este creșterea temperaturii și
reprezintă o mare provocare
cu care ne vom lupta în următorii ani. Pânzele de umbrire
solară „Lumiweave” pot aduce o soluție unică la această
problemă. Suntem încântați
să lucrăm cu Anai Green pentru a testa soluția acolo unde
este cel mai necesar.”

Ecrane fără atingere

C

ompania israeliană Touchless a început să implementeze un sistem pentru a
transforma orice panou de
comandă într-un dispozitiv
fără atingere. Soluția a fost
concepută special pentru a
preveni atingerea dispozitivelor publice sau comerciale care ar putea răspândi
Coronavirusul.
Este vorba de panourile digitale pe care oamenii le ating
pentru a lua numere de ordine
la policlinică sau în alte spații

publice. Invenția a
fost gândită pentru ca cetățenii să
nu mai fie nevoiți
să apese cu degetele pe ecran și astfel
să existe riscul infectării. Touchless
afișează numere pe
un ecran și ascultă
vocea cetățeanului, permițându-le oamenilor să facă
selecții fără a atinge interfețele publice.
„Sistemul nostru va ajuta
clienții în restaurante, puncte de vânzare, aeroporturi,
centre medicale, parcuri și
alte spații publice”, a declarat Roy Baharav, director al
Touchless.
Compania a început deja
testarea sistemului în SUA și
în unele țări europene și acesta funcționează în prezent în
engleză, japoneză și ebraică.

Un soldat cu probleme

S

oldatul Nethaniel Felber
rămâne în stare critică în
urma atacului terorist ce a
avut loc în 2018. Comunitatea evreiască a fost îndemnată
să se roage pentru Nethaniel
Felber de Yom Kippur. Felber
e în stare gravă după ce a fost
diagnosticat cu coronavirus.
Felber e bine cunoscut
ca fiind soldatul Tzahal ce a
fost rănit grav în atacul terorist din Givat Asaf din 2018.
Numele ebraic al lui Felbers
e Netanel Ilan ben Shaina
Tzipora.
În loc să fie dus într-o secție pentru coronavirus, Felber a fost dus într-un apartament
gol după ieșirea
de la reabilitare.
Simptomele sale
de coronavirus se
ameliorează lent,
dar pacientul are

febră mare și a avut nevoie de
oxigen cel puțin o dată, potrivit unei postări publice de
pe Facebook a rabinului Dov
Lipman, un fost parlamentar
prieten al familiei Felber.
Felber are un îngrijitor
care a fost de acord să stea
cu el zi și noapte, deoarece
familia sa nu-l poate vizita
din cauza virusului. Nethanial Felber a fost rănit într-un
atac terorist din 2018, după

toritatea Palestiniană, s-au
conectat din Cairo.
În declarația comună a
membrilor forumului s-a
menționat că FGEM „își propune să acționeze ca o platformă ce aduce la un loc producători de gaze, consumatori și
țări de tranzit pentru crearea
unei viziuni comune și stabilirea unui dialog sistematic și
structurat pe tema gazelor naturale, care să conducă la dezvoltarea unei piețe
sustenabile a gazelor
regionale și deblocarea potențialului deplin al resurselor de
gaze din regiune spre
beneficiul și bunăstarea oamenilor săi.”
Forumul mai acționează și ca o forță de
ce Asam Barghouti a deschis combatere a aspirațiilor Rusifocul asupra trupelor lângă ei, Libanului și Turciei vizavi
un avanpost din Givat Assaf, de sfera energiei regionale.
la sud de Ofra. De atunci, el
Telefoane rapide
a rămas în stare critică.
În atac a fost rănită o cetăn cadrul unei ceremonii
țeană stabilită în Beit El, iar
prin videoconferință care
doi soldați Tzahal, sergentul a avut loc marți dimineața,
major Yuval Mor Yosef și ser- ministrul comunicațiilor,
gentul Yosef Cohen au fost Yoaz Hendel, a acordat licenuciși. În martie 2020, Omar țe de operare 5G companiiBarghouti, tatăl lui Asam a lor Pelephone, Partner și Hot
fost arestat.
Mobile.
Vorbind celor adunați,
Gaze israeliene
Hendel a spus că rețeaua 5G
sraelul va vinde gaze natu- va oferi o soluție tuturor cetărale Egiptului și Iordaniei țenilor Statului Israel, făcând
în cadrul unui acord estimat posibil ca toată lumea să prola 30 miliarde de dolari, a de- fite de cea mai avansată tehclarat marți Ministrul Ener- nologie din lume. E vorba de
giei, Yuval Steinitz.
viteze mai mari de navigare
Steinitz a fost unul din pe telefon și de capacitatea
cei șapte miniștri ai energiei de-a primi mai mult conținut
ce au lansat Forumul Gaze- în același timp.
lor din Estul Mediteranei,
printr-o videoconferință la
un eveniment organizat de
Cairo, reședința forumului.
Ambasadorii țărilor membre
ale forumului, Italia, Grecia,
Iordania, Israel, Cipru și Au-
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fiscat 324.000 de prezervatiNicolas Escobar, nepotul ve uzate care erau spălate şi
lui Pablo Escobar, spune că a revândute.
Muncitorii plătiţi au priavut o „viziune” care i-a arătat
mit
sarcina de a curăţa baloaunde să caute banii celebrului
traficant de droguri într-un
apartament din Medellin,
Columbia.
Bărbatul a declarat presei locale că nu a fost prima dată când a găsit bani în
locuri neobişnuite, unchiul
său ascunzându-i de autorităţi. Pablo Escobar acumulase o avere de peste 59
de miliarde dolari, zvonurile nele de gumă, înainte de a le
despre averile sale ascunse cir- remodela pentru a fi din nou
culând ani de zile după moar- puse în vânzare.
Conform autorităţilor, mii
tea sa. Nepotul traficantului
de
prezervative folosite au
a mai găsit un stilou de aur,
telefoane ce funcționau prin fost deja reintroduse pe piaţă. Operaţiunea s-a
desfăşurat într-un
depozit din provincia Binh Duong din
sudul Vietnamului.
Pham Thi Thanh
Ngoc, 33 de ani,
proprietarul depozitului, a fost arestat.
Acesta susţine că primea prezervativele o
dată pe lună de la o
satelit şi o maşină de scris.
persoană necunoscută. BărPablo Escobar a intrat în batul curăţa, usca şi sorta
comerţul cu cocaină la înce- prezervativele înainte de a le
putul anilor 1970, colabo- vinde din nou publicului, ca
rând cu alţi infractori pentru şi cum ar fi fost noi.
a forma Cartelul Medellin.
STOPSTOPSTOP
În ciuda rolului său, Escobar
Muncitorii din construcții
şi-a câştigat popularitatea
dintr-o
fostă sinagogă spaniprin sponsorizarea proiectelor de caritate şi a cluburilor olă din orașul englez Mande fotbal. Traficul condus de chester, au găsit o capsulă a
Escobar a dus la uciderea a
mii de persoane. El a intrat
în politică pentru a câştiga
o influenţă şi mai mare, dar
a fost denigrat de guvernele
columbiene şi americane care
l-au dorit după gratii.
STOPSTOPSTOP

STOPSTOPSTOP

Poliţia din Vietnam a con-
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timpului din anii 1870.
Recipientul de sticlă
a fost extras recent de
pe un perete din ceea ce
este acum Muzeul Evreiesc din Manchester,
a informat duminică
ziarul „The Guardian”. Capsula conține
ziare, documente ale sinagogii și o mână de monede
care vor fi expuse ca parte
a colecției permanente a
muzeului ce relatează viețile evreilor din Manchester de-a lungul vremurilor.
Clădirea a fost ridicată
în 1874 și este acum închisă pentru un proiect major
de renovare. Este, de asemenea, cea mai veche „clădire
shul” supraviețuitoare din
Manchester.
Se așteaptă ca muzeul să se
redeschidă în primăvara anului viitor datorită unei subvenții de aproximativ 3 milioane de dolari de la loteria
națională din Marea Britanie.

5.273.943 de cazuri) şi Statele
Unite şi Canada (214.031 de
decese; 7.258.663 de cazuri).
STOPSTOPSTOP

Cancelarul german Angela
Merkel şi Consiliul Central al
Evreilor din Germania au denunţat marţi ascensiunea antisemitismului şi a „teoriilor
complotiste” legate de epidemia de coronavirus.
„Felul în care rasismul şi
antisemitismul se manifestă

STOPSTOPSTOP

Pandemia de COVID-19
a făcut peste un milion de decese în lume, de când biroul
OMS din China a semnalat
apariţia bolii la sfârşitul lunii
decembrie, potrivit unui bilanţ întocmit pe baza datelor
oficiale, duminică.
În total, 1.000.009 decese au fost înregistrate oficial în lume, din 33.018.877
de cazuri. Dintre acestea,
22.640.048 de persoane sunt
considerate vindecate
în prezent.
Regiunile cele mai
afectate ca număr de
decese sunt America Latină şi Caraibe
(341.032 de decese pentru 9.190.683
de cazuri), Europa
(229.945 de decese;

în ţara noastră este o ruşine,
îmi provoacă o ruşine profundă”, a afirmat cancelarul
cu prilejul împlinirii a 70 de
ani de la crearea Consiliului.
„Este adevărat: rasismul şi
antisemitismul nu au dispărut
niciodată. Dar, de ceva timp,
sunt mai vizibile şi dezinhibate”, a deplâns ea.
La mai multe manifestaţii
împotriva purtării măştilor,
desfăşurate în ultimele luni
la Berlin şi în alte oraşe germane, au apărut sloganuri şi
pancarte antisemite.
La rândul său, preşedintele
Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster, a afirmat că numărul
de agresiuni antisemite a atins
în 2019 un nivel record.
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Imaginația tradusă în realitate

ine ar fi crezut, cu 100
de ani în urmă, că omul
va fi capabil să-și depășească nesfârșita sa imaginație
și să pună în practică unele
dintre visurile sale nesăbuite?
Ființa aceasta, cu inteligență și curaj numită OM, a visat
de la începutul existenței sale
raționale la multe lucruri irealizabile pe vremea sa. Din aceste fantezii s-au născut basme și
legende care potoleau dorințele
omului de-a face lucruri irealizabile: de a zbura „repede ca gândul”
pentru a ajunge în locuri atât de îndepărtate unde nu a pășit vreodată picior
de om, iar acolo să cunoască ființe necunoscute, prietenoase și atotputernice.
Până și minunatele povestiri ale lui
Jules Verne pe care le-am citit cu sete
în anii adolescenței, ni se păreau pe cât
de interesante, pe atât de necrezut. Să
ajungi cu un submarin pe fundul mărilor, să cobori până în pântecul pământului, dar mai ales să zbori spre Lună?!
Extraordinar ca fantezie, dar totuși era
doar... o fantezie!
Nimeni nu și-a închipuit pe vremurile acelea, care nu sunt foarte îndepărtate,
că autorul acelor cărți avea dreptate, că
era un clarvăzător, un om care prevedea
viitorul având încredere în rațiunea și
puterea creativă a semenilor săi. Numai
că el personal s-a născut prea devreme.

Dar iată că astăzi totul este posibil datorită aceleiași forțe prevăzută de Jules
Verne: capacitatea nelimitată a spiritului uman. Au ajuns oamenii peste tot,
atât în fundul oceanelor și în adâncurile
Pământului pentru a aduce la suprafață toate comorile sale. Dar mai ales au
ajuns pe Lună, sau chiar pe alte planete
din Sistemul nostru Solar, pentru a le
studia structura geologică și chimică,
poate pentru a găsi și un cămin alternativ pentru omenire în cazuri de strictă
nevoie.
Până acum, și-au permis asemenea
expediții Marile Puteri ale lumii, Statele
Unite ale Americii, Rusia și China. Iar
recent li s-a alăturat încă o țară, a patra
din alte sute de țări, una mică cât o pată
minusculă pe harta globului terestru, dar
uriașă în spiritul ei creator, în capacitate
și inteligență.

Au mai rămas câteva exemplare...
Ceea ce veți citi în paginile acestui volum este
istoria unei iubiri dintre doi tineri minunați
care, din cauza împrejurărilor și a epocii în care
trăiesc, trebuie să treacă prin multe situații
periculoase și tensionante, pentru ca, în final,
să ajungă unde duce drumul tuturor evreilor:
în Țara Sfântă.

Cartea se poate procura,
contactând editura Hasefer din Bucuresti.
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Statul Israel, prin intermediul unei instituții particulare a îndrăznit să înceapă
asemenea proiect grandios,
cu ajutorul unei sponsorizări generoase și a unor arhitecți și tehnicieni talentați,
lansând în Cosmos o navetă
spațială, un punctuleț între
stele, care a înconjurat în repetate rânduri Pământul îndreptându-se pe căi eliptice,
dar perfect calculate și dirijate de la centrul de comandă din Iehud spre ținta finală, LUNA!
Micul modul purta un nume cu totul semnificativ, -„GENEZA” ceea ce
înseamnă începuturile Creației, conținutul Vechiului Testament. În rotația sa
în cercuri tot mai strânse în jurul Lunii,
filma și transmitea informații prețioase
către echipa înflăcărată care îl urmărea
zi și noapte.
Și noi, cetățenii Lumii l-am urmărit
cu interes și emoții. Am putut vedea și
steagul israelian, Steaua lui David, ca și
inscripția ușor lizibilă „O țară mică, un
vis mare!” Chiar dacă pe „ultima sută de
metri” s-a defectat un motor și nu am
reușit să mai vedem momentul întâlnirii
cu suprafața Lunii, emoția a fost în final
la fel de mare. Ne-a lăsat mândria pentru
o asemenea realizare și speranța că data
viitoare, încercarea curajoasă se va repeta
cu un final fericit.
Asemenea momente solemne prin
care am trecut cu toții în acea noapte au
reușit să șteargă emoțiile și nervii care
ni le-au creat campania electorală de
atunci. Ne-am dat seama cât de puțin
valorează certurile, invidiile, concurența
din viața politică, care durează o singură
clipă pe cronometrul universal. Pe când
lupta, prin inteligența umană, pentru
cunoașterea și cucerirea Cosmosului,
este un obiectiv comun și o victorie a
speciei umane asupra marelui necunoscut, Universul.
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Dicționarul mincinos (IX)

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
56.- Urșii iarna
hibernează iar restul
anotimpurilor sunt
activi. Dar nu toți
urșii. Urșii albi (urșii
polari) sunt atât de
bine adaptați temperaturilor joase, încât
hibernează... în scurtele perioade de vară
și sunt activi iarna.
57.- Elisabeth Taylor a făcut senzație cu cele opt mariaje ale ei, iar Zsazsa
Gabor cu cele...unsprezece! Campion
mondial a fost însă flamboiantul cântăreț, actor și cupletist francez Maurice
Chevalier, care a fost căsătorit de 14 ori
și a avut 18 copii și 32 de nepoți.
58.- Multe capete încoronate sunt
înrudite cu membri ai familiilor regale
din alte țări. Regina
Franței Marie Antoinette a fost fiica împărătesei Maria Theresa a Austriei, regina
Sofia a Spaniei e rudă
cu regina Elisabeth a
Angliei, etc. etc. Prințul Charles e și el înrudit cu o personalitate istorică suverană
din altă țară: cu...Vlad
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Țepeș!
59.- Lupii sunt cunoscuți pentru fidelitatea lor în „căsnicie”: când își găsesc
perechea, e pentru toată viața. Mai mult:
dacă unul din cuplu moare, celălalt nuși mai caută o nouă pereche cel puțin
jumătate de an.
60.- În Europa, majoritatea cântăreților sunt și compozitori. The Beatles,
Charles Aznavour, Gilbert Becaud, Jacques Brell, etc. etc. își scriau singuri
cântecele pe care le lansau. Fenomen mai
rar întâlnit la cântăreții americani. Nici
Bing Crosby, nici Dean
Martin n-au compus o
singură melodie în viața
lor. Excepția care confirmă regula este Frank
Sinatra, care un șlagăr
tot a compus. Dar ce
șlagăr!! „MY WAY”!
61.- Întreabă un copil de grădiniță, apoi întreabă un profesor universitar: „Cine l-a creat
pe MICKEY MOUSE?”
Și amândoi îți vor răspunde:
Walt Disney! Și chiar așa e. Numai că Disney nu l-a creat singur
pe Mickey, ci a avut un colaborator – pe nume UB IWERKS.
Nu e greșală de tipar. Chiar așa
îl chema: UB IWERKS.

Răspunsuri
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56. Fals. Urșii albi nu hibernează deloc.
57. Tot fantezie. 14
căsătorii, 18 copii, 32 de
nepoți... Aiurea! Maurice Chevalier n-a fost însurat decât de două ori
și n-a avut niciun copil.
58. Adevărat! Prințul
Charles e înrudit cu Vlad
Țepeș. Sau, cel puțin așa
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a afirmat el însuși în cadrul unui program televizat, atunci când a vizitat satul
Viscri și a spus că rar a văzut țară mai
frumoasă, cu regiuni mai pitorești și cu
o natură mai generoasă decât România.
59. Da de unde! Nu se întâmplă asta
la oameni... vreți să se întâmple la lupi?
60. Minciună. Nici Frank Sinatra
n-a compus niciun cântec. Melodia șlagărului „MY WAY” a fost compusă de
compozitorii francezi Claude Francois
și Jacques Revaux, iar textul în limba
engleză a fost scris de Paul Anka.
61. Adevărul adevărat. Năstrușnicul
șoricel este rezultat al eforturilor a două
personalități geniale: Walt Disney (care
nu mai are nevoie de nicio prezentare)
și apropiatul lui colaborator UB IWERKS, unul din
cei mai dotați desenatori creatori,
animatori,
tehnicieni,
inventatori și
specialiști în
filmări combinate, care
a inventat
nenumărate
dispozitive de
animație și care a avut un aport major și
la realizarea filmului PĂSĂRILE în regia
lui Hitchcock. Principala deosebire între
cei doi este faptul că Ub Iwerks vorbea
întotdeauna cu cel mai mare entuziasm
despre prietenul lui, „Walt”, în timp ce
Disney, rar – dacă vreodată – pomenea
numele lui Iwerks. Și asta numai când
era obligat.
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Comercianți de modă în
Bucureștiul secolului XIX

inutele vestimentare din veacurile
trecute ne trezesc admirație și curiozitate în același timp. Vom poposi,
deci, în vechiul București pentru a afla
cine le confecționa, cine le comercializa,
după ce modele.
În veacul fanariot era o adevărată
competiție între boieroaicele autohtone
și doamnele grecoaice, soțiile principilor domnitori. Adoptarea îmbrăcăminții apusene, la începutul secolului al
XIX-lea, determină formarea unei piețe
importante de desfacere a produselor

Strada Bărăției nr. 9 cu Bazarul

de modă europeană în Țările Române.
După 1821, doamnele din București,
cititoare ale jurnalului „Le Follet”, dădeau mult de lucru croitoreselor pentru
a fi la zi cu vestimentația modernă. Între
cei care excelau în specializări aferente
vestimentației moderne de tip apusean
erau negustorii și meșteșugarii evrei: croitori, șepcari, ciubotari. Numărul croitorilor evrei crescuse atât de mult, încât la
1847 a fost necesară crearea unei bresle
a acestora: „Stărostia croitorilor evrei din
capitală” fixa condițiile de funcționare
și obligațiile membrilor. În anul 1866,
această breaslă își construiește pe strada
Olteni, la nr. 72 o casă de rugăciune,
care va fi refăcută în 1885 și transforma-

tă în 1898 în „Templul Uniunea Fraternă” a croitorilor de „confecții de gata”.
Dacă o calfă de croitor de rit mozaic se
stabilea temporar în capitala valahă și intenționa să se angajeze ori să profeseze
pe cont propriu, trebuia să se prezinte
la conducerea breslei spre a-i fi cercetate
actele și a i se constata destoinicia; urma
să fie repartizat la o prăvălie, ori să i se
elibereze autorizația de liberă practică.
De altfel, primele mențiuni ale unei
prezențe evreiești stabile în București
apar de la mijlocul secolului al XVI-lea.
Un document emis în anul
1550 de domnitorul Mircea Ciobanul atestă existența în București a unor evrei
cu „prăvălii”și „poziții”. Tot
atunci, Samuel de Medina,
Marele Rabin al orașului Salonic emite o responsă la cererea unor evrei din București,
dovedind prezența stabilă a
evreilor sefarzi de aici.
Pe la 1860, în București,
magazinele de confecții sunt
denumite la fel ca la Paris,
Bărăției magasins de nouveautés. Aici
se desfăceau ultimele noutăți
pentru sezonul în curs. Pe lângă haine
„gata”, în prăvălie se găseau toate accesoriile necesare. Astfel, în „Anuarul General al României” acest tip de prăvălie
era asimilat aceluia de mercerie. Printre
primele firme care își făceau reclamă
în presă, la 1862, a fost Magazinul de
nouveautés „La Cerbul de Aur”, de pe
strada Lipscani nr. 5, al lui Ghitză Ioan,
„Modes – Nouveautés – Parisiennes” de
pe Podul Mogoșoaiei nr. 48, al doamnei
Zoe Thillaye și „Modes et Nouveautés”
al doamnei Julie Lacquier din Piața
Teatrului.
În anul 1864 se deschidea un magazin exclusiv de pălării, „Chapellerie
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Strada Lipscani la 1929

Fashionable” pe Podul Mogoșoaiei nr.
41 care, după trei decenii, devine „Maison Jobin”. Apar curând magazinele universale și bazarurile. La 1874 aveam în
București „Bazar de Constantinopole”,
„Bazar de Manchester”, „Bazar Oriental”, „Bazar Enfantin” și „Magazinul
Universal”.
În publicația „Resboiul” nr. 2951/1
Octomvrie 1885 este menționată apariția unor noi firme, printre care „Au bon
goût”. Aceasta casă de modă era fondată în 1880 de evreul Al. Asher, având
sedii pe strada Lipscani nr. 8 și strada
Stavropoleos nr.11. În 1895 firma devine proprietatea lui M.M. Ascher și Alb.
Levy, iar din 1904 se transformă în societate pe acțiuni. Erau adoptate nume
cât mai sonore pentru prăvălii. Max
Koch luase firma „La Napoleon III”,
iar frații Grünbaum, „La Bonaparte”,
iar Solomon Weiserman avea magazinul
de încălțăminte „La Vulturul”. Existau
croitoria bărbătească „Paris-Londra” și
croitoria Goldstein „La Turnul Eifel”.
Croitorii importanți nu obișnuiau să
își facă reclamă în presă, fiind mult prea
cunoscuți și lucrând la comandă în marile case boierești. De aceea, în periodicele
românești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea nu se întâlnesc numele
unor însemnate case de modă bucureștene, precum „Barrieu” sau „Briol”.
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Pete false de iarbă

Comentariu negativ
pe Tripadvisor

Casa de modă Gucci a lansat o pereche de blugi
din bumbac ecologic, care au pe ei pete false de
iarbă în zona genunchilor

Un cetăţean american este vizat de proceduri
judiciare în Thailanda, din cauză că a postat
un comentariu negativ pe site-ul Tripadvisor,
cu privire la un complex turistic, care a depus
plângere, au anunţat sâmbătă autoritățile

P

rețul unei astfel de perechi
de blugi costă nu mai puţin de 680 de euro, iar o
salopetă ajunge şi la prețul de
1400 de euro. „Acești pantaloni
largi din denim sunt fabricați din
bumbac ecologic, tratat pentru a
obţine un aspect pătat”, a scris
casa de modă în descrierea produsului de pe internet.
Blugii au fost incluși de celebra casă de modă italiană în noua
colecție toamnă-iarnă 2020.

Î

n cazul în care
este găsit vinovat,
Wesley Barnes, în
vârstă de 37 de ani, din
Arkansas, un rezident
în Thailanda, unde
lucrează ca profesor de
engleză, riscă până la
doi ani de închisoare.
Într-un sejur recent
la complexul Sea View
Resort, situat pe această insulă, Wesley Barnes a fost extrem
de dezamăgit şi şi-a făcut opinia cunoscută pe Tripadvisor.
Conducerea complexului a depus plângere împotriva sa cu
privire la acest comentariu. Wesley Barnes a fost arestat pentru o scurtă perioadă de timp şi apoi eliberat pe cauţiune.
Legea thailandeză cu privire la defăimare prevede până la doi
ani de închisoare şi o amendă în valoare de 6.300 de dolari.

Vilă pentru căței
Bogata moștenitoare a lanțului de hoteluri Hilton
îi adoră pe cei 5 câini ai ei din rasa chihuahua. Şi
cum numai averea ei personală se ridică la 300
de milioane de dolari, Paris Hilton (39 de ani) şi-a
permis să facă o minivilă de 325.000 de dolari
numai pentru căței, în Beverly Hills

C

ăsuța de mare lux are
etaj, scară interioară, minicandelabre,
ministatui cu căței, minicanapele, minimobile de
lux concepute de un stilist
renumit.
De asemenea, e dotată
cu aer condiţionat şi încălzire centrală. Minivila, pe ră de mare eleganț, inclusiv
care Paris a numit-o Dog- cu arbori pitici plantați la
gyMansion, are o arhitectu- intrare.
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Cea mai mare plajă
urbană din Europa
Pe malul Dunării, la Galați, se lucrează intens în
această perioadă la ceea ce va fi, în 2021, cea mai
mare plajă urbană cu parc acvatic din Europa. Plaja
Dunărea va avea o suprafață de 4,3 hectare, cu
2.500 mp de piscine și 10.000 mp de plajă. Locul
ar putea primi 1.000 de persoane simultan, în
perfectă siguranță vizavi de recomandările sanitare

A

cest centru de
distracție se
întinde pe 4,3
hectare (43.000 mp).
Zona de parc acvatic
are o suprafață de 1,3
ha, cu 2.500 mp de piscine și 6 tobogane, un
castel de apă, piscină cu valuri
(890 mp) și spații de joacă.
Zona de plajă are aproape 1
ha, iar cea de spațiu verde,
unde este amenajată inclusiv
zona de alimentație, are 1,2

hectare.
Proiectul include zone de
studio, yoga în aer liber, șah
în zonele de spațiu verde, fotbal și volei de plajă, baruri cu
bibliotecă, pe lângă toate activitățile de aqua parc.
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ABBA se reunește

Sumă astronomică
pentru școlarizare

Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson şi
Anni-Frid Lyngstad au venit în mare secret la Londra şi
s-au închis într-un studio de înregistrări. În 2022, Abba va
porni într-un turneu nemaivăzut, iar pe scenă vor apărea
hologramele celor patru suedezi

Î

n 2022, formaţia ABBA împlineşte o jumătate de veac de la
înfiinţare şi au acceptat, după

ABBA

G

multe insistenţe, să se reunească.
Nu vor apărea fizic pe scenă, pentru că vor să rămână în memoria
fanilor cu chipurile din anii
‘80, când dominau muzica pop mondială cu hituri
precum „The Winner Takes It All”, „Dancing Queen”, „Chiquitita”, „I Have a
Dream” sau „Waterloo”.
Cei patru se află în mare
taină în Londra într-unul
dintre studiourile de înregistrări Ealing Studios unde
lucrează la câteva piese noi.
Cei patru artişti au înregistrat melodii noi şi au modificat unele piese lansate în anii
1970 şi la începutul anilor
1980.

Prinţesa Charlene de Monaco a încheiat cu succes
Concursul de Hidrobiciclete desfăşurat între
Calvi, Corsica şi Monaco. La capătul celor 180 km
istovitori, a fost aşteptată de cei doi copii şi de
Albert de Monaco

C

harlene de Monaco
(42 de ani) a mers 180
km cu hidrobicicleta
din Calvi, Corsica până în
Monaco pentru a strânge bani
pentru fundația patronată de
ea. La sosire, abia se ținea pe
picioare şi a fost îmbrățișată
de Prințul Albert (62 de ani)
şi așteptată de cei doi copii ai
lor, Gabriella şi Jacques (5 ani).
Cursa a durat 24 de ore şi toți participanții au fost însoțiți
în permanență de echipele de salvatori şi ambulanțe pentru
că oricând puteau ceda din cauza oboselii.

eroge este în clasa a treia, așa că taxele de
școlarizare sunt mai mari: peste 8.200
de euro pe semestru. Charlotte e încă în
clasa întâi, deci
pentru ea părinții scot mai
puțini bani din
buzunar: doar
7.200 de euro
pe semestru.
Școala, situată
într-una dintre
cele mai bogate
zone din capitala Regatului Unit, este destinată copiilor cu
vârste între 4 și 13 ani.
În total, Kate și William vor scoate din buzunar cel puțin 46.300 euro pentru acest an școlar,
asta fără uniforme și alte activităţi.

Sophia Loren
revine după 11 ani

180 de kilometri pe apă

Prințesa Charlene

Ducesa Kate și Prințul William scot o
sumă frumoasă din buzunar pentru
educația lui George și a lui Charlotte

La 86 de ani, Sophia i s-a alăturat fiului ei,
regizorul Eduardo Ponti, în pelicula „The Life
Ahead”, produsă de Netflix, în care actrița joacă
rolul unei femei evreice, care a supravieţuit
Holocaustului

P

ersonajul ei, Madame Rosa, le ajută pe prostituate să-şi crească copiii. „Faptul că fiul
meu mi-a propus acest rol a
fost ca un vis împlinit. Am
acceptat imediat. Mi-a plăcut foarte mult să joc rolul
lui Madame Rosa, o femeie
puternică şi fragilă în același
timp. Este o supraviețuitoare; cumva îmi aminteşte de
mama mea”, a povestit acSophia Loren
trița în presa internaţională.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP

Î



Guvernarea în schimbare

nchiderea totală a țării
timp de trei săptămâni
a produs mare bucurie
în rândul membrilor partidului Likud care speră că
astfel se vor opri protestele
anti-Netanyahu devenite o
mare problemă pentru susținătorii primului ministru.
De fericire, likudnicii au
început să se pupe și să se
îmbrățișeze pe stradă fără
să mai țină cont de măsurile de distanțare socială. Mii
de israelieni cuprinşi de euforie se pupă
pe stradă, uitând complet de normele de
igienă.
„Estimăm că ne vom confrunta cu
un milion de cazuri noi doar la Tel Aviv
şi la Ierusalim, unde pupăturile au fost
cele mai intense. Am sfătuit populaţia să
stea în casă şi să se bucure în linişte, dar
nimeni nu mai vrea să asculte”, declară
prof. dr. Corono Positivus, epidemiolog.
Mai grav este că și membrii partidului
Alb Albastru, aflat în coaliție la Guvernare, au luat exemplul likudnicilor și au

UMOR
Casierul sinagogii rămăsese fără nici
un bănuţ cu care să ajute pătura săracă.
Nici în cutia de ajutorare a săracilor nu
se mai introduseseră de mult bănuţi.
A doua zi dimineaţa puse pe uşa sinagogii o înştiinţare:
- O femeie căsătorită din cartier are o
legătură cu un bărbat necăsătorit. Dacă
până mâine dimineaţă nu apare o bancnotă de 100 de dolari în cutia săracilor,
voi fi nevoit să-i dezvălui numele.
A doua zi, casierul a găsit în cutia

28

BEEP

INCURSIUNI ÎN
UNIVERSUL EPIGRAMEI
ROMÂNEŞTI
Selecţii: Laurențiu Ghiță
Vali Slavu
(Aninoasa)
Ministrul sănătăţii vs.
reforma sanitară
Va trebui s-acţionăm urgent,
Ca, în clădirile spitaliceşti,
Bolnavii care vin la tratament
Să moară în condiţii omeneşti.

Bărbatul
Ca un Adonis de frumos,
Precum Terente-n bărbăţie
Şi ca Heracles de forţos…
Ce-i drept, niciunul dintr-o mie!
început să se pupe între ei. Specialiștii estimează că rata de infectare va fi atât de
mare în cadrul Guvernului, încât vom rămâne fără politicieni care să conducă țara.
Ca o măsură de prevenire, ministerele au
început să adune cetățeni de pe stradă și
să-i pună în funcții de conducere.
Observând că religioșii nu au luat obiceiul colegilor lor din celelalte partide de
a se pupa și îmbrățișa public, Ministerul
sănătății a emis o declarație în care se
specifică că acest fapt nu este important,
întrucât religioșii se infectează oricum
între ei.

săracilor 30 de bancnote de 1$, plus una
de 50$, cu un bilet ataşat: „Amână până
mâine, ca să fac rost de bani!”

*
Un evreu se afla pe patul de moarte
şi-i spune singurului său fiu:
- Itzhak, mai am puţin şi mor şi
vreau să ştii că cele 7 vile, 3 blocuri, 30
de taxiuri, fabrica de îmbrăcăminte, cele
2 ferme, 8 magazine, bijuteriile, titlurile
bancare, valorile, sculpturile...
- Da, tată, mi le laşi?
- Ţi le vând ieftin, foarte ieftin!
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Confesiunea unui
copil-problemă
Sperând c-aşa mă procopsesc,
Atât de des mă pedepsesc,
Că nici n-au timp, părinţii mei,
Să se mai bată şi-ntre ei!

Reduceri de iarnă
Reduceri mari, în toată țara!
Nici leafa, iarna, nu-i ca vara,
Căci, în contract, e ea exactă,
Dar, de la frig, se mai contractă.

După defrișare
Copacii toți au dispărut,
Hârtie ajungând, săracii,
Iar din hârtie s-au făcut
Afișe cu... „Salvați copacii!”.

La cursul de actorie
Novice-n tehnica teatrală,
Un viitor actor, la şcoală,
Azi, rolul mortului învaţă
Cum să-l mimeze… mai cu viaţă!

Ghinion!
Din plăcerea vieţii gustă
Renumitul Don Juan,
Dar, umblând din fustă-n fustă,
Nimeri un scoţian!
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Fotbalist în Emirate

Turneul ATP și WTA

Diaa Sabia a devenit primul fotbalist israelian
care va evolua într-un campionat arab, după
ce a semnat duminică un contract pe doi ani cu
clubul Al Nasr din Dubai, pe fondul normalizării
relaţiilor dintre Emiratele Arabe Unite şi Israel

Jucătorul rus de tenis Andrei Rublev (14 ATP,
favorit nr. 5) a câştigat duminică turneul ATP
de la Hamburg (Germania), dotat cu premii
totale în valoare de 1.062.520 euro,
după ce l-a învins în finală pe grecul
Stefanos Tsitsipas (6 ATP, favorit nr. 2)

„

Bun venit Diaa Sabia la castelul albastru”, a scris duminică Al Nasr pe contul său de Twitter, pentru a
anunţa transferul mijlocaşului în vârstă de 28 ani,
care a evoluat anterior la clubul chinez Guangzhou.
Al Nasr nu a precizat valoarea transferului, însă presa
locală a avansat suma de
trei milioane de dolari.
Jucător de
origine palestiniană,
Dia Saba Diaa Sabia
este născut
în oraşul arab Majd Al-Krum, din nordul Israelului. El
s-a format ca jucător la Beitar Nes Tubruk, înainte de a
semna cu Maccabi Tel Aviv, în 2012. El a fost cedat apoi
la diverse cluburi israeliene, între care Hapoel Beer-Sheva,
Bnei Sakhnin şi Maccabi Petah Tikva, înainte de a semna,
în 2014, cu Maccabi Netanya, pentru 2,5 milioane euro.

Flacăra olimpică
Ștafeta flăcării olimpice din
cadrul Jocurilor de la Tokyo
va debuta pe 25 martie, în
prefectura Fukushima, au
anunţat luni organizatorii

Ș

tafeta va pleca de la complexul fotbalistic J-Village şi se
va întinde pe durata a 121 de
zile, urmând să traverseze cele 47
de prefecturi ale Japoniei. Jocurile
Olimpice de la Tokyo urmează să
debuteze pe 23 iulie 2021, în timp ce startul Jocurilor
Paralimpice din capitala Japoniei se va da pe 24 august
2021.
Organizatorii au declarat că vor respecta, în principiu,
traseele locale şi evenimentele care au fost deja planificate,
însă ar putea exista viitoare ajustări, în funcţie de situația
fiecărei regiuni.

R

ublev s-a impus în
trei seturi, 6-4, 3-6,
7-5, după aproape
două ore şi jumătate de joc,
deşi nu a reuşit decât trei aşi
pe parcursul meciului (faţă de
11 ai grecului), dar profitând
de cele 6 duble greşeli ale lui
Tsitsipas, el nefăcând niciuna.
Andrei Rublev a disputat
finala la Hamburg şi anul
trecut când a pierdut în faţa
georgianului Nikoloz Basilaşvili, acesta din urmă
fiind eliminat la actuala
Andrei Rublev
ediţie încă din primul tur.
Rusul obţine cel de-al treilea
titlu în acest an, după cele cucerite la Doha şi Adelaide.
*
Jucătoarea ucraineană de tenis Elina
Svitolina (5 WTA, favorită nr. 2) a câştigat
turneul WTA de la
Strasbourg, dotat cu
premii în valoare de
225.500 de euro, după
ce a învins-o sâmbătă,
în finală, pe kazaha
Elena Rîbakina (18
WTA, favorita nr. 5).
Svitolina s-a impus
după aproape două
ore de joc, în trei se- Elina Svitolina
turi, 6-4, 1-6, 6-2, într-o partidă care a început mai târziu cu două ore din cauza
ploii, în care a reuşit doi aşi şi a comis două duble greșeli,
adversara sa făcând 6 duble greșeli şi reușind un as.
Anul trecut, trofeul revenise unei alte jucătoare din Ucraina, Daiana Iastremska, în prezent locul 28 WTA.
Turneul de la Strasbourg a fost printre primele unde accesul publicului a fost acceptat, pe arena centrală fiind permis
un număr de 1.700 spectatori.
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Magdalena BRĂTESCU

„Lolita Jeanne d’Arc”

S

la Teatrul Gesher, sala Hangar

pectacolul coupé realizat de Yehezkiel Lazarov este, în prima
sa parte, o adaptare a romanului scriitorului Vladimir Nabokov
„Lolita” (1955) sub forma confesiunilor lui Humbert Humbert. Iar în
cea de-a doua, prezintă protocoalele
procesului Inchiziției contra eroinei
Jeanne d’Arc, în secolul al XV-lea.
Ce justifică alierea celor două
subiecte într-o reprezentare scenică? Nimic! Ce legătură a stabilit
regizorul între cele două personaje
feminine? Antagonismul lor absolut? Ridicol! Lolita, caracterizată prin
candoare mixtată cu seducție, este o
fetiță precoce de doisprezece ani, violată de pedofilul Humbert, apoi căzută în mrejele altui pedofil. La polul
opus, se află Ioana d’Arc, fecioara din
Orléans, salvatoarea Franței de sub asediul englezilor.
Lazarov a mai montat pe scena
Gesher spectacolul „Alice” (2015), tot
despre un pedofil. Modă? Obsesie?
Bizara asociere a celor două personaje feminine introduce publicul în lumea închisă a bărbaților care depășesc
granițele spațiului geografic, tipuri anacronice de macho care violează sexual
sau religios. Spectacolul are loc într-o
sală de teatru experimental, potrivită
pentru fringe. Scena este la nivelul a
trei rânduri de scaune situate pe două
laturi.
Primul act rezumă dialogat romanul
„Lolita”. În fapt, asistăm la monologul
lui Humbert care declamă pagini din
jurnalul său intim relatându-și pasiunea maladivă. Un straniu dialog cu
vocea neîntrupată a Lolitei. Ideea e
inedită.
Sașa Demidov, într-o apariție de
zile mari și o formă fizică foarte atrăgătoare, reușește să fie pedofilul cu care
empatizăm deși pervertește o fetiță și-și

30

ucide cu premeditare soția. Se însurase
cu Charlotte Haze, mama Lolitei, doar
ca să poată rămâne în preajma fetei. În
continuare, mai comite o crimă, apoi
se sinucide spectaculos. Comparativ
cu cartea și filmul franco-american
(1997, cu Jeremy Irons), dramatizarea
e nesemnificativă.
Lazarov, fiind actor, dansator și coregraf, agrementează montarea cu evoluția a șase fete de la școala de balet. Ele
oferă un cadru clasic, tentant, poetic,
desfășurării acțiunii. Lazarov a realizat
și decorul, o mașină americană care,
desfăcându-se în două, creează surprinzătoare spații de joc. Dar în principal,
în afara periplului Humbert-Lolita prin
camere de hotel unde-și consumă amorul clandestin, mașina simbolizează și
concretizează pericolul legăturii perverse cu o minoră prin frâne zgomotoase,
claxoane și lumini (lighting design Nadav Barnea).
Spectacolul coupé suferă din cauza
inegalității flagrante dintre primul și
al doilea act. Acesta din urmă constă
într-o lecturare monotonă a interogatoriului și rechizitoriului Inchizitorului din protocoalele procesului Ioanei
d’Arc. Care, surpriză, este roboțica
Kiki! Ea răspunde la întrebări, uneori
repetitiv, se deplasează, își mișcă ochii,
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brațele și degetele.
Sunt o fană a modernizării în
teatru. M-ar plictisi o piesă montată clasic, „déjà vu”, sau previzibil. Dar modernizarea artificială,
de dragul șocării publicului, sau
folosirea balerinelor fără nicio legătură cu subiectul, numai pentru
că erau acolo încă din prima parte
și corpurile lor tinere desfată ochii
privitorilor, mi se par neavenite.
Ca și tracasarea publicului din
primul rând, forțat să participe la
jocul actorilor. E adulmecat, i se
dau dulciuri, e introdus în scenă. Sala
Hangar ține oricum publicul perfect
angrenat în acțiune. Depășirea spațiului intim nu doar șochează, ci irită!
Un actor talentat precum Doron
Tabori, care în actul întâi vrăjește prin
transmiterea vibrației lui interioare,
este incapabil să salveze partea a doua,
dedicată Ioanei d’Arc, prin simpla sa
prezență în costum de Inchizitor (design Alin Lazarov) și prin lectura cu
intonație, dar anostă, a protocoalelor.
Cât despre Kiki, e știut că oamenii
au o anumită reținere în fața roboților umanoizi. Găsesc folosirea acestui
gimmick o sofisticare gratuită.
Fondul muzical înregistrat cu melodiile lui Susanne Sundfor, Laura Marling și Balmorhea este bine selectat de
sound designer-ul Michael Weisburd.
Dar ilustrația din final în full volume
asurzește literalmente.
Yehezkiel Lazarov declară că și-a dorit ca prin montarea piesei să ofere o viziune nouă asupra relației bărbat-femeie, asupra dreptății și dragostei. Oare
femeile au nevoie de „platoșa” Ioanei
d’Arc pentru a supraviețui într-o lume
de macho?
Poziția regizorului e neclară întrucât
Lolita și Ioana d’Arc sunt doar o voce și
un robot. Iar spectacolul, o bazaconie!
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SUCOT, secretul unităţii
poporului evreu

n ultimul an, în Israel au avut
loc tot felul de şedinţe şi adunări care au avut drept scop
împăcarea şi apropierea între diferite grupuri de evrei care au dispute
îndelungate între ei. Cu cât creşte
duşmănia între evrei, cu atât se ridică mai mulţi oameni care înţeleg că
tratativele şi discuţiile dintre grupuri reprezintă o necesitate vitală,
de care poate fi legat viitorul poporului şi Statului evreu. O reuşită în
acest sens o reprezintă întemeierea
guvernului de unitate naţională.
Sărbătoarea de Sucot ne dă formula de apropiere sufletească între
diferitele categorii de evrei. Un binecunoscut „midraş” (culegere de comentarii, povestiri și eseuri) compară cele
patru plante binecuvântate de Sucot,
„Arbaat Ha-minim”, cu cele patru categorii existente în poporul evreu. Prima
categorie este reprezentată de „etrog”,
chitră, simbolul celor care învaţă Tora şi
fac fapte bune: de aceea, ea are şi gust şi
miros. Ultima categorie este reprezentată de „arava”, salcie, simbolul celor care
nu învaţă Tora şi nu fac fapte bune. De
aceea ea nu are nici gust, nici miros.
De ce oare trebuie să iubim şi să legăm de oameni categoria simbolizată de
„arava” cu celelalte trei categorii, simbolizate de „etrog”, „lulav”, frunză de
palmier şi „hadas” mirt?
De la început, Midraşul ne învaţă că
„unitatea” nu înseamnă „unicitate” în
mod obligatoriu. Tora ne explică faptul
că întotdeauna vor exista grupuri diferite
– chiar radical opuse – în sânul poporului evreu, aşa cum este diferenţa între
„etrog”, chitră şi „arava”, salcie. Cu toate
acestea este obligatoriu să ne unim şi să
ne păstrăm unitatea, cu toate diferenţele
existente între noi.
Cine aşteaptă să vină zilele când nu
vor mai fi diferenţe de idei şi păreri, când
toţi vor fi de aceeaşi părere, aşteaptă de

fapt zilele venirii lui Mesia. Această aşteptare este bineînțeles un fapt important, dar nu îndreptățește conflictul şi
duşmănia dintre evrei. Dimpotrivă. Cine
aşteaptă cu adevărat venirea lui Mesia şi
dorește ca ea să aibă loc cât mai repede,
trebuie să contribuie la înţelegerea între
evrei, să contribuie la unitatea poporului cu toate diferenţele care există între
noi. Să ne amintim că exilul, în ebraică
„galutul”, a apărut ca o expresie a urii
între evrei, iar izbăvirea va veni atunci
când vor domni dragostea şi respectul
reciproc între evrei.
Este simplu de înţeles de ce trebuie
să iubim „etrogul”, „lulavul”, „hadasul”,
pe evreii care învaţă Tora, pe cei care fac
fapte bune, pe toţi aceia care au o calitate
oarecare. Dar de ce trebuie să-i iubim
cu adevărat şi pe cei care nici nu învaţă
Tora, nici nu fac fapte bune, şi trebuie
să-i apropiem de noi şi pe ei?
La această întrebare putem – şi trebuie – să dăm două răspunsuri. În primul rând, chiar şi evreul reprezentat de
„arava”, salcie, tot evreu este. Valoarea
unui evreu nu se măsoară după anumite
calităţi. Nu stabilim valoarea unui evreu
în funcţie de câtă Tora a învăţat, nici
de câte fapte bune a făcut. Evreul este
un frate bun şi scump prin însuşi faptul
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că este evreu. Chiar şi acel evreu care se
află acum pe treapta de „arava”, salcie,
care nu are nici gust şi nici miros, face
parte tot din poporul evreu. Chiar şi
în el există un suflet pe care i l-a dăruit
Dumnezeu. Chiar şi el este un fiu scump
şi iubit de Părintele Ceresc. De aceea și
noi trebuie să-l iubim şi să ni-l
apropiem – neavând nevoie de
niciun alt motiv ca să-l simţim
că este unul de-al nostru.
Cel de al doilea răspuns este
bazat pe explicaţia învăţaţilor
noştri după care salcia are o calitate specială, unitatea. Arborii
de salcie plângătoare sunt legaţi
unul de altul, ei cresc în grupuri
mari, strânşi unul de altul pe
malurile râurilor: acest lucru reprezintă unitatea şi înţelegerea.
La evreii care nu învaţă Tora, nici
nu fac fapte bune, găsim această
calitate: înţelegerea. Această calitate minunată este atât de importantă,
încât chiar şi „etrogul” simte nevoia să
se apropie şi să se lege de „arava”. Sărbătoarea de „Sucot” ne învăţă importanţa
unităţii. Pe de o parte, „etrogul” reprezintă aspiraţia, visul fiecăruia dintre noi.
Pe de altă parte, „arava” aduce calitatea
sa de unitate.
Aşa cum cele patru feluri de plante
sunt legate între ele – pentru că, dacă
nu ar fi legate între ele, nu ar avea nici o
valoare – tot aşa trebuie să fie şi în viaţa
de fiecare zi. Cele patru grupuri de evrei
trebuie să fie legate unul de celălalt, să
căutăm fiecare din noi calităţile celuilalt
şi să trăim în unitate şi în pace.
Primul şi cel de al Doilea Templu au
fost distruse din cauza urii lipsite de temei. Să ne rugăm ca, în viitor, ura gratuită şi nemotivată să fie înlocuită de o
iubire necondiționată între oameni.
Este nevoie de efortul tuturor pentru
a ajunge la unitate, pentru a realiza armonia deplină. Fiecare trebuie să-şi lase
la o parte interesele, sau părerile personale şi să caute să se atașeze intereselor
generale ale alialei noastre (tribul iudeo-român), ale ţării şi societăţi israeliene. Numai atunci se va realiza armonia.

Hag Sameah!
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Proiecte realizate chiar și în pandemie la
Departamentul Românilor de Pretutindeni
Originar din Panciu, Vrancea, Ovidiu Burdușa, 39 de ani, a plecat din România
cu mulți ani în urmă, pentru un trai mai bun. La început a muncit pe unde a
găsit… Acum, are o afacere, două hoteluri de lux în centrul Romei. Este însă și
singurul membru al diasporei ales, în 2016, într-un consiliu județean în România,
pe listele PNL.
Numirea lui Ovidiu Burduşa în funcția de secretar de stat la Departamentul
Românilor de Pretutindeni este o premieră în domeniul aducerii românilor de peste
graniţe în instituţiile publice din România, la un astfel de nivel. Nominalizarea
făcută de premierul Ludovic Orban aduce un suflu nou în cadrul departamentului
ministerial român care se ocupă de problemele diasporei.
Irina Airinei: Domnule secretar de stat, sunteți
la bilanțul a 9 luni de activitate a Departamentului
Românilor de Pretutindeni.
Care sunt cerințele cele mai
arzătoare ale românilor din
comunitățile istorice la care
ați răspuns prin proiectele
desfășurate?
Ovidiu Burdușa: Departamentul pentru Românii de
Pretutindeni (DRP) acordă o
importanță deosebită comunităților istorice, iar acest lucru este relevat și în proiectele
pe care le avem în derulare în
2020. Vreau să subliniez aici
importanța programului de
burse pentru copiii etnici români care studiază în școlile
cu predare în limba română
sau cu studiul unor materii
în limba română ca limbă
maternă din Ucraina. Pentru
anul acesta, estimăm aproximativ 5500 de elevi de etnie
română din Ucraina care vor
beneficia de burse de studiu
în valoare de 1000 lei/anual.
Vorbim aici de elevii etnici
români din Ucraina înscriși
în clasele I-III în anul școlar
2019-2020. Ne dorim să extindem acest program și în
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Ovidiu
Burdușa

Serbia și Ungaria. Promovarea, dezvoltarea și extinderea
utilizării limbii române în comunitățile de români din afara granițelor sunt principalele obiective asumate de către
DRP în vederea păstrării și
afirmării identității naționale
a românilor de peste hotare.
Am înregistrat la nivelul
comunităţilor româneşti din
afara graniţelor un număr tot
mai mare de copii care, deşi
vorbesc limba română, au dificultăți de scriere şi citire, ei
asimilând foarte uşor limba
statului gazdă. În acest sens,
existenţa şcolilor de limbă română, a centrelor și a platformelor educaționale în statele
de rezidenţă ale românilor de
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peste hotare, precum şi dotarea cu materiale didactice
sunt esenţiale pentru păstrarea identităţii lingvistice și
culturale a acestora.
Anul acesta am finanţat
proiecte iniţiate de asociații
românești din comunităţile
istorice pentru organizarea de
cursuri de limbă și literatură
română în Serbia la Kladovo,
în Albania la Corcea, Divjaka și în Kazakhstan. Mai pot
menționa aici ca proiecte importante renovarea liceului
românesc din Solotvino/Slatina (Ucraina), unde au fost
alocați 150.000 lei și publicarea unui abecedar în dialectul
aromân în Albania.
De asemenea, în prezent

se desfășoară un program de
internaționalizare în învățământul superior din România și Ucraina. Este vorba de proiectul Mobilități
academice, implementat de
către Universitatea Dunărea
de Jos din Galați. Proiectul
constă în susținerea unui
schimb de experiență între
profesorii Universității din
Galați și ai Universității din
Odesa, pe de-o parte, respectiv a studenților celor două
universități, pe de altă parte.
În cadrul proiectului vor avea
loc cursuri de perfecționare și
practică lingvistică, precum și
cursuri de cultură și civilizație
românească pentru studenții
Universității din Odesa.
Așadar, cerințele cele mai
arzătoare ale românilor din
comunitățile istorice au invariabil legătură cu educația
și cu păstrarea identității naționale și lingvistice.
I.A.: Dar la nevoile de
sprijin și asistență ale românilor din diaspora, cum ați
răspuns? Care au fost prioritățile? Care sunt principalele linii de acțiune și cele
mai importante realizări din
activitatea dumneavoastră?
Cum veți continua aceste
proiecte?
O.B.: Nevoile românilor
s-au schimbat în această perioadă marcată de pandemie,
evident. Iar noi, la DRP, neam dorit să venim în întâmpinarea acestora.
Un proiect propriu al DRP
care s-a dovedit a fi extrem de
util în această perioadă, e cel
al dezbaterilor online cu me-
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diul asociativ. În acest fel am
reușit să rămânem în contact
cu românii din diaspora, să-i
ascultăm, să le aflăm dorințele și nevoile și să căutăm
împreună posibile rezolvări.
Personal, cred că cel mai
mare sprijin al DRP pentru
diaspora, îl constituie finanțările nerambursabile oferite
proiectelor venite din comunitățile românești. Cele mai
multe finanțări au mers către
domenii precum educație
sau cultură. Sugestia noastră
a fost ca proiectele să se desfășoare în principal în mediul
online, ținând cont de situația dificilă în care ne aflăm și
ne-am bucurat să vedem că
asociațiile au ținut cont de
această cerință și s-au adaptat.
Din Israel de exemplu a
fost aprobat un proiect în
prima sesiune de finanțare,
suma oferită fiind de 60.000
de lei. Este vorba despre un
proiect care a avut ca scop organizarea de cursuri de limba
română.
I.A.: Care au fost prioritățile românilor din diaspora?
O.B.: Sunt de părere că
prioritatea noastră, a tuturor
a fost să fim în siguranță, atât
noi cât și cei dragi nouă și să
încercăm să facem în așa fel
încât viața noastră cotidiană
să nu fie profund afectată.
Ne-am dorit să-i știm în
siguranță pe românii noștri
așa că am desfășurat campania „Fii responsabil!”, în colaborare cu Poliția de Frontieră,
la toate punctele de trecere a
frontierei și în cele mai circulate aeroporturi din țară.
Am distribuit românilor care
pleacă în străinătate broșuri
care conțin informații despre
problemele cu care s-ar putea
confrunta și posibile soluții.
Le-am indicat autoritățile

Vizită de lucru în Germania

care i-ar putea ajuta și modul
în care o pot face.
Unul dintre cele mai importante sfaturi care se regăsesc în broșură este încheierea unei asigurări atunci când
părăsim teritoriul României.
Până la acest moment am
distribuit peste 150.000 de
pliante. Este așadar, una dintre prioritățile noastre să ne
asigurăm că românii sunt
informați.
I.A.: Care sunt principalele linii de acțiune și cele
mai importante realizări din
activitatea dumneavoastră?
Din păcate, o bună parte
din mandatul meu a fost marcat de pandemia cu noul coronavirus. Ne-am aflat în imposibilitatea de a ieși din casă,
iar acest lucru a însemnat nevoia găsirii de soluții pentru a
veni în ajutorul comunităților
de români din străinătate. Mă
refer aici la soluții care să respecte regulile impuse de autoritățile statului.
Așa au apărut sesiunile de
dezbateri online cu mediul
asociativ, reușind în acest fel
să rămânem în contact cu
românii din străinătate. Un
alt proiect este campania „Fii
Responsabil!” despre care
v-am vorbit anterior și care
îmi doresc ca pe viitor să fie
extinsă și să ajute un număr
cât mai mare de concetățeni.
Ne-am dorit de asemenea, să

aducem un strop de „acasă”
românilor plecați și am demarat un proiect prin care ofeream asociațiilor românești
elemente identitare românești, cum ar fi steaguri sau
cocarde.
Ne-am concentrat atenția
pe educație și am pus la îndemâna profesorilor și a părinților două platforme online gratuite, disponibile pe
site-ul nostru, unde toți cei
interesați pot să acceseze lecții de limba română. Desigur,
un ajutor important acordat
educației în limba română îl
constituie bursele oferite etnicilor români din Ucraina.
În plus, alături de parteneri precum Code4Romania
și MAE, a apărut platforma DiasporaHub, care le-a
permis românilor din toate
colțurile lumii să ceară și să
ajutor din partea comunității.
Vorbim aici despre livrarea de
alimente, traducerea de documente, procurarea de medicamente și așa mai departe.
Îmi doresc să revin cât de
curând în mijlocul românilor
și să căutăm împreună moduri prin care să răspundem
nevoilor acestora. Dar până
atunci, eu, alături de colegii
mei de la DRP vom implementa proiecte prin care să-i
ajutăm pe cei plecați din țară.
I.A.: Cum veți continua
aceste proiecte?
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O.B.: Cu determinare și
motivație. Vom rămâne constant în contact cu reprezentanți ai asociațiilor românești
din străinătate și împreună cu
aceștia, și cred că la acest moment cuvântul cheie este ”împreună”, vom implementa
proiecte benefice comunității.
I.A.: Un salut călduros
din partea redactorilor și cititorilor Gazetei Românești
din Israel. Cu ce gânduri vă
îndreptați către Israel?
O.B.: Vă mulțumesc încă
o dată pentru invitația de a fi
mai aproape de românii din
Israel spre care se îndreaptă
toate gândurile mele bune.
Fiecare român, fiecare comunitate reprezintă pentru mine
o prioritate. Comunitatea din
Israel este semnificativă și
chiar dacă nu am ajuns încă
în această țară, am constatat
cu mare plăcere, ori de câte
ori comunic cu românii de
aici că păstrează vie tradiția
românească. Avem o comunitate de la care avem foarte
multe de învățat, care ne face
cinste. Avem nenumăraţi profesori, ingineri, medici, adevăraţi profesionişti care contribuie zilnic la crearea unei
punți între România şi Israel.
Îi asigur de toată deschiderea mea și de tot ajutorul de
care au nevoie pentru ca identitatea românească să rămână
vie dincolo de granițele țării.
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Șobolan premiat

Ceapă roșie murată

Un şobolan african marsupial antrenat să
detecteze mine terestre în Cambodgia, a
doua cea mai afectată ţară după Afganistan
de acest tip de arme, a fost decorat vineri cu
medalia de aur pentru „curaj şi devotament”

Ingrediente: 1 ceapă roșie, ¾ ceașcă oţet, 3 linguri de
zahăr, sare, 7 cuişoare, 1 frunză de dafin, ⅛ linguriţă seminţe
de muştar, ⅛ linguriţă seminţe de cardamom, ⅛ linguriţă
fulgi de chili

A

M

agawa, un
şobolan
african uriaş, în vârstă de cinci
ani, a primit medalia de aur din partea
organizației caritabile britanice People’s
Dispensary for Sick
Animals (PDSA) pentru „devotamentul arătat
în misiunea sa de a salva
vieţi, de a localiza şi îndepărta mine terestre letale”
în Cambodgia.
Din 2002 şi până în
prezent, PDSA a acordat
30 de medalii de aur unor
animale pentru curaj şi devotament în desfăşurarea
activităţii şi, până acum,
câinii au fost cei care au
câştigat întotdeauna.
Magawa, a cărui titulatură oficială este „şobolan
eroic”, s-a născut şi a fost
antrenat în Tanzania de
către organizaţia neguvernamentală Anti-Personnel
Landmines Removal Product Development (APOPO), care se ocupă cu pregătirea şobolanilor pentru
detectarea minelor terestre de la începutul anilor
1990. Pe micuța medalie
se află o inscripție cu o coroană de lauri şi cuvintele:
„Pentru curajul animalului și pentru devotamentul
în muncă’’.
Cambodgia este a
doua ţară cea mai afectată
de mine terestre la nivel
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mondial după Afganistan
şi se crede că în timpul
conflictelor armate care
au afectat grav ţara între
anii 1975 şi 1998 au fost
amplasate până la 6 milioane de mine, dintre care
3 milioane încă nu au fost
localizate. Minele terestre
au făcut circa 64.000 de
victime în Cambodgia,
ţara cu cel mai mare număr de persoane pe cap
de locuitor care au suferit amputări din cauza
minelor: peste 40.000 de
oameni. De la sosirea sa
în Cambodgia, în 2014,
Magawa a descoperit 39
de mine terestre şi 28 de
muniţii neexplodate, devenind cel mai de succes
„şobolan eroic” al țării.
Când nu salvează vieţi,
Magawa îşi petrece timpul liber mâncând alune
şi banane, pepene roşu în
weekend, şi alergând pe o
roată instalată în spațiul
său de joacă. Cum şobolanii africani marsupiali au
o durată de viaţă de circa
opt ani, cel mai probabil
Magawa se va pensiona la
începutul anului viitor.
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daugați ceapa tăiată
felii şi lăsați să fiarbă
aproximativ 3-5 minute. Punem ceapa într-un
borcan de sticlă de aprox.
600 grame. Dacă nu încape
toată, mai presați puţin.
Când se murează se va
înmuia şi va încăpea foarte
bine. Așezați borcanul pe
coada unei furculițe şi când
amestecul de oţet şi mirodenii
începe să fiarbă, turnați-l în
borcan peste feliile de ceapă

roșie. Închideți borcanul cu
un capac etanș şi lăsați-l să se
răcească. Abia apoi este gata să
fie consumată sau pentru a fi
așezată în cămară.

Scoica de Aur
Filmul „Beginning”, al realizatoarei georgiene Dea
Kulumbegashvili, este marele triumfător al ediţiei
din acest an a Festivalului Internaţional de Film de la
San Sebastian, fiind recompensat sâmbătă cu „Scoica
de Aur” pentru cel mai bun film, alături de premiile
pentru cea mai bună regie, cea mai bună actriţă
şi cel mai bun scenariu

F

ilmul „BeginDea
ning” adică
Kulumbegashvili
„Începutul”
a câştigat cea mai
înaltă distincţie în
faţa peliculelor considerate favorite în
secțiunea oficială,
printre care comedia daneză „Drunk”, a regizorului Thomas Vinterberg, care a
câştigat premiul pentru cel mai bun actor, atribuit celor patru
actori din distribuţia masculină a filmului.
Artista georgiană Ia Sukhitashvili a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună actriţă, pe care nu l-a putut primi
personal întrucât nu a putut fi prezentă la ceremonie din cauza
restricţiilor de călătorie impuse în Spania în contextul pandemiei
de coronavirus.
Festivalului Internaţional de Film de la San Sebastian este cel
mai important festival al cinematografiei hispanice.

Jo i , 1 o c t o m b r i e 2 0 2 0

G A Z E TA S Ă NĂTAT E
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Cât rezistă particulele
care conțin SARS-CoV2

Cafeaua și speranța
de viață

Particulele ce conțin SARS-CoV-2 care rezultă în urma
tusei sau a strănutului pot rezista jumătate de oră
într-un lift, dacă ușile sunt ținute închise

Cercetătorii explică faptul că au descoperit o
asociere între consumul de cafea și speranța
de viață în cazul cancerului colorectal
metastatic

E

xperții de la Universitatea din Amsterdam au făcut
un experiment în interiorul unui lift de spital
pentru a determina cât
timp au rezistat particulele „infectate”.
Când ușile ascensorului sunt ținute închise, o picătură
infectată poate rezista până la o
jumătate de oră, dar când este
deschisă, picăturile dispar în
patru minute. În mod obișnuit,
când ușile se închid și deschid
constant, picăturile infectate generate de tuse, de strănut sau de

U

n studiu recent, realizat pe un grup mare de
pacienți cu cancer colorectal metastatic, a
arătat că consumul a câteva căni de cafea pe
zi a fost asociat cu o rată de supraviețuire mai mare și
cu un risc mai
mic de agravare
a cancerului.
Constatările, bazate pe
datele dintr-un
studiu observațional amplu
sunt în conformitate cu
studiile anterioare care arată
o legătură între
consumul regulat de cafea și rezultatele pacienților
cu cancer colorectal nonmetastatic.
Cercetătorii au descoperit că la 1.171 de pacienți
tratați pentru cancer colorectal metastatic, și care au
raportat că au băut două până la trei căni de cafea pe
zi probabil că vor trăi mai mult în general și a durat
mai mult înainte ca boala lor să se înrăutățească,
față de cei care nu au consumat cafea. Participanții
care au băut cantități mai mari de cafea, mai mult de
patru căni pe zi, au avut un beneficiu suplimentar.
„Știm că mai mulți compuși din cafea au proprietăți antioxidante, antiinflamatorii și alte proprietăți care ar putea fi active împotriva cancerului”,
explică dr. Chen Yuan, autor al studiului. „Studiile
epidemiologice au constatat că aportul mai mare de
cafea a fost asociat cu o supraviețuire îmbunătățită la
pacienții cu cancer de colon în stadiul 3, dar relația
dintre consumul de cafea și supraviețuire la pacienții
cu forme metastatice ale bolii nu a fost stabilită”.
„Sunt necesare studii suplimentare pentru a determina dacă există într-adevăr o legătură cauzală
între consumul de cafea și îmbunătățirea rezultatelor
în cazul pacienților cu cancer colorectal și exact ce
compuși din cafea sunt responsabili de acest efect”,
adaugă cercetătorii.

vorbitul cu voce tare pot rezista
aproximativ zece minute.
Experții mai susțin că purtarea unei măști de protecție și un
sistem de ventilație care să funcționeze în permanență reprezintă două soluții pentru reducerea
riscului de răspândire a noului
coronavirus.

Un nou studiu
Pacienții cu cancer, tratați ca un grup „cu risc” pe tot
parcursul pandemiei cu COVID-19, pot avea de fapt o
capacitate sporită de a lupta împotriva coronavirusului,
potrivit oamenilor de știință israelieni

S

e crede că
COVID-19
lovește cel
mai tare atunci
când transformă cea mai bună
armă a corpului sistemul imunitar
- în propriul duș- Prof.Yuval
man, declanșând
o reacție imunitară potențial letală numită furtună de citokine.
Dar, printre bolnavii de cancer, medicamentele influențează
adesea sistemul imunitar în a fi
mai slab decât în mod normal,
iar cercetătorii de la Haifa cred
că acest lucru limitează impactul virusului, deoarece acesta

are un arsenal mai
mic de atac asupra
pacientului.
„Ipoteza noastră este că, deoarece
sistemul imunitar
este slăbit, reacția la
virus este mult mai
Shaked mică decât în cazul
restului populației”,
a declarat prof. Yuval Shaked,
expert în oncologie la Institutul
Tehnion. Shaked susține că un
studiu realizat la Centrul Medical Rambam din Haifa oferă
indicații importante că boala
canceroasă nu reprezintă un
factor de risc grav pentru îmbolnăvirea cu COVID-19.
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UMOR

Un evreu într-o cafenea Starbucks
citea un ziar arăbesc. Intră un prieten
care, văzând straniul fenomen, se supără și-i spune:
- Moshe, ți-ai pierdut mințile? De
ce citești un ziar arabesc?
Moshe răspunde:
- Citeam ziarele evreiești și, ce sa
vezi? Evrei persecutați, Israelul atacat, evrei dispăruți prin asimilare și
căsătorii interrasiale, evrei trăind în
sărăcie. Așa încât am trecut la citirea
ziarelor arăbești. Și ce-am găsit? Evreii
dețin toate băncile, evreii controlează
mass-media, evreii sunt toți bogați și
puternici, evreii conduc lumea. Știrile

36

sunt muuuult mai bune !
*
Un tip la spovedanie:
- Părinte, am păcătuit. Am păcălit
un evreu.
- Fiule, ăsta nu e păcat! E un
miracol!
*
Se duce Ştrul la rabin şi îi spune:
- Rabi, s-a întîmplat ceva îngrozitor. S-au deschis două supermarket-uri
lângă magazinaşul meu. Unul la stânga şi unul la dreapta. Ce aş putea face?
- Nici o problemă, zice rabinul,
scrie cu litere mari pe uşa magazinului
tău „Intrare”!

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă
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ORIZONTAL: 1) Cale de circulaţie prin
oraş − Număr gramatical care indică o pereche. 2) Greşeli − Culoare la semafor. 3)
Şuviţă − Culoare mijlocie la semafor. 4)
Ascuţită − Metru cub de lemne. 5) Florin
Ene − A modifica direcţia de deplasare − În
trepte! 6) Unitate de timp la care se raportează viteza de deplasare a autovehiculelor
− Zile la romani − Sunt în etate. 7) A face
ventilaţie − Drum de urmat (pl.). 8) Matale
− Poezia eroilor − Acut! 9) Dublă victorie −
A stropi. 10) Organe de deplasare în zbor
− Transportă poveri pe drumuri de munte.
11) Drum prin parc − Căi de circulaţie prin
pădure.
VERTICAL: 1) Instalaţii pentru dirijarea
circulaţiei. 2) Deplasare fără oprire − Undă
pe mare. 3) Culoare la semafor − Căi importante de circulaţie. 4) A indica − Prima lună
de vară. 5) Îndemn la drum adresat cailor −
Hău − Titus Pop. 6) Cuvânt spus la plecare
− În tricou! 7) Foarte întinse − Dan Udrea.
8) Formă de vărsare a unui fluviu în mare
(pl.) − Detector de viteză. 9) Localitate cu
străzi − Ei deţin −Astfel. 10) Legătura roţilor cu şoseaua − În fire! 11) Diviziune administrativă în Suedia − Oamenii care circulă
pe trotuare.
DICŢIONAR: LEN.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: c, c, capac, lama, tarat, mati, f, z, nitam,
navigatori, recitari, catarat, et, detalii, r, ceruri, sti, lire,
apas, veni, abila, ga, tratat, teren, cine.
Pag. 36: nazuinta, pf, avar, urcare, di, agreabil, edita,
zr, mi, jar, nai, foc, d, arde, os, i, etna, zel, vt, i, vuit,
ara, enunt, cate, straie, lord, tas, lacomie.
Pag. 37: a) comandanti, afete, aoun, picior, unf, itan,
aurel, tensionata, ari, alis, m, nizam, tija, i, alama, ab,
ati, itari, electric, l. b) calorifere, oracol, jaf, jaratec, ce,
ogari, avec, ca, asediat, azotos, pl, rug, r, ciad, eres, ule,
u, siameza, in, e, canicula. c) piscuri, di, anuar, aton,
laminata, s, ama, aparat, tine, agapa, capa, afil, ri, itan,
da, a, clit, lat, maioneza, i, sange, aste.

Jo i , 1 o c t o m b r i e 2 0 2 0

G A Z E TA R E BU S - I N T E G R A M E
xvcbzfhgkshgkscaneasca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
1. Deştept; 2.
1
G
Sinceri — Stârneşte râsul; 3. 2
I
Lână scurtă de
T
calitate inferi- 3
oară; 4. Unu la 4
A
table — ScărmăR
nat şi pieptănat 5
(referitor la
6
lână); 5. Ultimele silabe au 7
acelaşi sunet —
Oraş în Coreea 8
de Sud; 6. Nu 9
permit pătrunderea sau ieşi- 10
rea lichidelor
— Diminutiv diminutivat; 7. A alege — Din când în când; 8.
Fluviu în Liban — Loc; 9. Nota redactorului — Aşezat în linie
dreaptă; 10. Ţesături — În alee!
VERTICAL: 1. Atrage atenţia; 2. Uluitoare; 3. Arbore cu
lemnul tare şi foarte preţios — Deplasare a unei unităţi militare; 4. Remarcat pentru merite; 5. Liniştită — Scaun de călăreţ — Jumătate de lume! 6. Compoziţie muzicală — Tragere
la ţintă; 7. Curea lată a hamului — Animale nordice; 8. Lămuriri; 9. Orificii nazale — Nu există; 10. Îngrijiri medicale.
DICŢIONAR: EC, IRI, DIM, AASI, TIS.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ORIZONTAL: 1)
Zilele de vacanţă
1
− Hârtie de plată
emisă de bancă.
2
2) Sezonul excurE S T I V
3
siilor la munte...
−...şi cel al con4
cediilor la mare.
5
3) În pătrat! −
Legat de anotim6
pul vacanţelor.
4) Fluviu sibe7
rian − Pierdut de
8
surzi − Centru...
vacant! 5) Scurtă
9
vizită cu avionul
10
− E în luptă directă cu tine. 6)
În navă! − Loc cu camere şi paturi. 7) Vânaţi în timpul unui
safari − Nu altfel − Dulap gol! 8) Piesă bună de aruncat −
Farmec feminin. 9) Abia ieşit din mare − Case de odihnă şi
tratament pentru cei bătrâni. 10) Se întorc primăvara din
ţările calde − Locuri de cazare în pensiunile agroturistice.
VERTICAL: 1) Năpădit în timpul vacanţelor de vară − În
Cuba! 2) Loc pentru mini-vacanţe în week-end (2 cuv.). 3)
Bere! − Bluze din portul tradiţional − Final de excursie! 4)
Moşul pe la gene − Dese! − Zgomot în prisacă. 5) Haină de
călugăr − Momente de respiro la muncă. 6) Cei ce merg în
excursii. 7) Făcută de unii turişti − În bloc! 8) Are o scobitură
la mijloc − Început de vacanţă! − Gol-goluţ pe plajă. 9) Apar
într-o ofertă! − Simţită în miezul verii. 10) Loc de plimbare
pentru gondolieri − A-i merge bine.
DICŢIONAR: OBI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
1. Individ care 1
T
R
incită la fapte
rele 2. Dis- 2 C A T I L I N A R E
cursurile lui
L
L
Cicero contra 3
lui Catilina 3. 4
I
A
Document sau
T
N I N O N
rezultat apro- 5
bat oficial dân- 6
A
S
du-i-se valoare
4. A specifica 7
pe nume 5.
Danie, proprie- 8
tate pe vremea 9
domniilor medievale (cercetaţi 10
în colateral) —
Doamna de Lenclos, rămasă potrivit legendei toată viaţa tânără.
6. Impune un ritm dar e necesar şi în diplomaţie şi în relaţiile
interumane — Puţin dens! 7. Numele unui filosof chinez însoţit
de Tse, îl găsiţi în Laos! — Atât cu extragerea vocalei mediane!
8. Nu are poziţie verticală — Bucata din interiorul cuverturii! 9.
Împiedică pătrunderea luminii — Protagonişti fioroşi la coridă.
10. În proverb, se îneacă la mal — Primul ucigaş din mitologie
şi din istoria umanităţii.
VERTICAL: 1. Un adversar neîmpăcat al icoanelor. 2. Face
bine la Techirghiol — Oameni capabili 3. Ne ţine gură-cască. 4.
Morena glaciară argiloasă din vechime — Perioadă istorică. 5.
Un filon retezat la Ilona, fără sfârşit — Casă de bani a economiilor româneşti. 6. Cu o forţă titanică de uriaş — Cută! 7. Care
se referă la rect în alt termen (pl.) — Iureş, dă năvală 8. Joc
de cărţi cu adresări — Ziua, post-meridian! 9. La figurat, are
în vedere nivelul intelectual; la propriu este linia din depărtări
(pl). 10. Mărime a mizei la jocul de cărţi — Latinii spuneau că
în această licoare se află adevărul (veritas).

ORIZONTAL: 1) Act
1
A
A
care certifică
perseverenţa
2
A
A
la învăţă3
A
tură. 2) Capriciu, răsfăț
4
A
— Varietate,
5
categorie.
3) Învârteli!
6
A
— Pe el circulă numai
7
pietonii. 4)
8
A
A Comportare,
ținută (pl.)
9
A
A
— Snob în
A
10
sine! 5) Unul
singur de felul său — Se petrece pe neașteptate, subit. 6) Conflicte
ce necesită arbitraj — Arii laterale! 7) Oferit din inimă!
— Folosește la periat (pl.). 8) Contestare, tăgăduire —
Formulă de bucurie și sărbătoare. 9) Perioadă istorică
— Țară. 10) Ele sunt în afară.
VERTICAL: 1) Ceea ce stimulează, ne îndeamnă (pl.).
2) Lenevire într-o poziție comodă. 3) Bara din spate! —
Cui bătut în cap — Nume dat de greci dacilor (sg.). 4)
Acțiunea de a anticipa. 5) Acțiunea de a da — Ianuarie.
6) Întunecare a minții, rătăcire. 7) Tulburări mintale —
La soare răsare! 8) Fără vechime — Fibră pentru sac. 9)
Hipnoză — Din când în când. 10) Secvenţă dintr-un film
horror.
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G A Z E TA P U B L I C I TAT E
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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
Sucot
VINERI
2.10.2020

SÂMBĂTĂ
3.10.2020

Tel Aviv

18:03

18:59

Ierusalim

17:46

18:57

Haifa

17:55

18:58

București

18:36

19:35

Timpul trece mai plăcut
când citești o carte bună!
Ion Luca Caragiale - Momente și schițe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Stela Covaci - Persecuția. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
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
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.

Comandă acum la telefon 0524-716004

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 01.10.2020
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3,42

3,49

1 euro

4,00

4,08

1 liră
sterlină

4,41

4,50

1 leu
românesc

0,83

0,85

PROGNOZA METEO
1 - 3 octombrie
joi,
1 oct

Zonă

vineri,
2 oct

sâmbătă,
3 oct

Haifa

28°

28°

28°

Nazareth

31°

30°

29°

Tveria

37°

36°

35°

Tel Aviv

30°

29°

29°

Ierusalim

29°

28°

27°

Eilat

39°

38°

37°

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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Cărți noi, bestselleruri la dispoziția dumneavoastră
Romanul este povestea Mariei, o fată dintr-un
sat brazilian, ale cărei prime întâlniri inocente
cu dragostea o lasă cu inima frântă. La o vârstă
fragedă, ea se convinge că nu va găsi niciodată
dragostea adevărată, crezând în schimb că
„dragostea este un lucru cumplit care te face
să suferi...“ O întâlnire întâmplătoare în Rio de
Janeiro o face să plece la Geneva, unde visează să
găsească faima și bogăție, dar sfârșește în stradă,
ca prostituată.

În poveştile de dragoste există întotdeauna ceva
care ne apropie de eternitate şi de esenţa vieţii,
pentru că ele conţin toate tainele lumii. Ce se
întâmplă însă atunci când timiditatea împiedică o
dragoste adolescentină să înflorească? Şi ce se
întâmplă când, unsprezece ani mai târziu, destinul
îi reuneşte pe îndrăgostiţi? Lângă râul Piedra,
într-un sătuc din Pirineii francezi, încercând să
găsească răspunsul la marile întrebări ale vieţii,
doi îndrăgostiți nu-l vor afla decât prin iubire.

Linda tocmai a împlinit 31 de ani şi, în ochii
celorlalți, are o viaţă perfectă – o căsnicie
exemplară, doi copii reușiți, o carieră de succes
şi o casă luxoasă în Geneva. De fapt, ea se află
la capătul puterilor, într-atât o obosește mimarea
unei fericiri pe care nu o simte. Numai că, într-o
zi, îl reîntâlnește pe Jacob și în ea se redeșteaptă
o pasiune de mult uitată. Romanul „Adulter”
ilustrează criza existenţială a unei tinere femei din
zilele noastre, surprinzând cu fineţe psihologică
încercările prin care trece pentru a se regăsi.

Imediat după miezul nopții, o puternică furtună
de zăpadă oprește brusc faimosul Orient Express.
Luxosul tren are surprinzător de mulți pasageri
pentru această perioadă a anului. Însă dimineață,
unul dintre călători nu-și mai face apariția și
un american este găsit mort în compartiment,
înjunghiat de douăsprezece ori, cu ușa
compartimentului încuiată pe dinăuntru...

Volumul este considerat cea mai citită și cea
mai vândută carte a scriitoarei. Zece oameni
sunt ademeniți să vină pe o insulă, sub diferite
pretexte. Fiecare dintre ei a fost făptaș al unei
crime dar fie a scăpat de justiție, fie a comis un
act care nu poate fi sancționat legal. Încă din
prima seară, sunt informați că au fost aduși pe
insulă să plătească pentru ce au făcut.

Hercule Poirot se află în față unui nou mister: de
data aceasta, trebuie să descâlcească ițele unui
caz de crimă vechi de 16 ani. Atunci, Caroline
Crale a fost condamnată la moarte pentru uciderea
soțului său, excentricul artist Amyas, totul fiind
considerat o crimă pasională. Și lucrurile sunt cu
atât mai complicate cu cât există nu unul, ci cinci
posibili criminali.

În tinerețe, Florentino și Daza trăiseră o
pasionantă poveste de dragoste. Când Florentino
află că Fermina se va căsători cu un doctor bogat,
simte că viața lui s-a sfârșit. Deși își găsește
echilibrul, dragostea lui pentru Fermina rămâne
la fel de puternică. Așa că, după 50 de ani, 9 luni
și 4 zile de despărțire, Florentino își reînnoiește
declarația de dragoste în fața femeii visurilor lui.
Acest roman este una dintre cele mai frumoase
și mai tragice povești de dragoste din literatura
universală; povestea a fost ecranizată în 2008.

Istoria celor o sută de ani ai fabuloasei aventuri
trăite de cele şapte generaţii ale familiei Buendía,
cu fanteziile, obsesiile, tragediile, pasiunile,
disperările şi speranţele lor, este de fapt istoria
miticului Macondo. Volumul este capodopera care
l-a propulsat pe Gabriel García Márquez pe orbita
celebrității internaționale și i-a adus premiul Nobel
(1982). Cartea, în opinia unanimă a criticii, este,
după Don Quijote de la Mancha, cel mai frumos
roman de expresie spaniolă din toate timpurile.

Apărut în 1947, Ciuma este considerat unul dintre
cele mai profunde și mai influente romane ale
secolului trecut. Departe de a fi doar o poveste
despre ciumă, el vorbește în egală măsură despre
marile catastrofe ale epocii. Lașitate, dăruire,
nesăbuință, iubire, credință și disperare, toate se
amestecă și se împletesc într-o carte despre om
și umanitate. Și totuși, câte asemănări se pot găsi
cu pandemia Coronavirusului...

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
Jo i , 1 o c t o m b r i 2 0 2 0
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Cărți noi, bestselleruri la dispoziția dumneavoastră
Cu talentul său inegalabil, Danielle Steel aduce
la viață o epocă trecută a contrastelor, de la
obiceiurile elegante ale aristocrației antebelice,
până la disperarea și brutalitatea războiului, în
care dragostea unei mame și curajul unei fiice
reușesc să aducă speranță chiar și în cel mai
întunecat ceas al istoriei.
Danielle Steel are peste 580 de milioane de
cărți vândute în 47 de țări! Ea este cel mai
vândut autor în viață din toate timpurile!

Viețile a două femei extraordinare - o scriitoare și
o tânără indiană - se împletesc într-o călătorie de
neuitat în secolul al XVIII-lea, într-o tulburătoare
poveste despre dragoste, curaj și familie.
Cum a ajuns oare o indiană sioux să călătorească din
Lumea Nouă la curtea franceză a Mariei Antoaneta? Și
cum a ajuns să se căsătorească ea cu un marchiz?
Brigitte decide să pornească pe urmele acestei
femei excepționale și, pe măsură ce pune cap la cap
puzzle-ul călătoriei lui Wachiwi, viața ei liniștită se
transformă ea însăși într-o aventură.

Hugues, un tânăr și ambițios hotelier, vede
în vechiul „Hôtel Vendôme” ceea ce nimeni
altcineva nu vede: un adevărat diamant neșlefuit,
ascuns pe o străduță liniștită din Manhattan.
Eforturile uriașe pe care acesta le depune pentru
restaurarea hotelului, sunt în final răsplătite.
Vendôme își recapătă eleganța și strălucirea
de altădată, devenind un adevărat refugiu
newyorkez pentru celebrități și oameni bogați și
totodată căminul perfect pentru frumoasa soție a
lui Hugues și pentru fiica lor de patru ani.

„Obligat de onoare” este o poveste de dragoste
clasică care explorează nenumăratele emoții care îi
determină pe bărbați și pe femei să se regăsească
- să depășească granițele fricii, ale incertitudinii,
chiar și ale urii, și să exploreze teritoriul neexplorat
al iubirii. Sandra Brown este una dintre cele mai
cunoscute autoare americane contemporane. Cărțile ei
au fost publicate în 33 de țări, în peste
80 de milioane de exemplare.

Dani și Webster sunt nevoiți să dea ochii după
zece ani de la ultima lor întâlnire. Ultima dată
când s-au văzut, cei doi îndrăgostiți au fugit
să se căsătorească, dar părinții lui Dani l-au
considerat nedemn pe Logan pentru fiica lor,
prea sărac pentru a face parte din familia
lor. Logan a fost închis în închisoare pentru
câteva zile, suficient cât să se ceară anularea
căsătoriei, dar dragostea lor nu s-a stins
niciodată...

Megan este o tânără văduvă care și-a găsit consolarea
în munca de director de vânzări la un important post
de televiziune. Cea mai mare agenție de publicitate
cu care colaborează este condusă de Josh Bennett,
fostul șef al lui James, soțul ei care și-a găsit sfârșitul
tragic în urmă cu trei ani. Megan nutrește o profundă
antipatie pentru Josh din cauza sărutului pasional pe
care l-au împărtășit în noaptea nunții ei cu James.
Megan va fi atrasă astfel într-un joc înșelător de-a
șoarecele și pisica de bărbatul care a reușit să îi dea
un sărut pe care nu l-a uitat niciodată... sărutul ispitei.

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
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