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EPIGRAMA LU’ GHIȚĂ
Crudul călău terorist John 
Jihadistul a fost lichidat

I-au dat, în fine, hapul,
Dovada ce ne-nvață

Că nu poți face-n viață,
Doar ce te taie capul.

A treia Intifadă 
 continuă!

Masacru 
pe străzile 
Parisului

Tragedia de 
la Colectiv 
continuă! E 
nevoie de 

ajutorul vostru!
Fiu al tribului  
nostru premiat 
la București  
sub auspiciile 
Academiei Române

La țintă
Un somn prea adânc

Guvernul francez și serviciile sale 
secrete au primit un apel pentru a 

se trezi încă din luna ianuarie, dar au 
continuat să doarmă. Au eșuat lamen-
tabil și nu au învățat nimic din atacurile 
teroriste de la birourile ziarului „Charlie 
Hebdo” și supermarketul evreiesc. 

A avut loc un atac masiv al 
teroriștilor din Statul Islamic, s-a 
planificat și executat un atac cu ținte 
multiple, totul a fost minuțios pregătit 
iar agenții forțelor de securitate fran-
ceze s-au arătat total neputincioși. E o 
rușine și o catastrofă pentru Guvernul 
francez.

Mai mult, acum trei săptămâni, 
Franța a primit un avertisment cu 
privire la o creștere a volumului de 
comunicare între elementele Statului 
Islamic. Degeaba! Poliția nu a făcut 
absolut nimic ca să-și apere cetățenii. 

Fără o nouă infrastructură de 
informații, o reformă a poliției și co-
ordonarea cu sistemele internaționale 
care luptă împotriva terorii, jihadiștii 
vor reuși din nou să verse sânge pe 
străzile Parisului. 

Cu adâncă durere anunțăm 
încetarea din viață a scumpei 

noastre mamă, bunică și străbunică

ADELA FOGHELMAN (zl)
Stefănești - Iași - Kiriat Ata

Înmormântarea a avut loc  
luni, 16 noiembrie 2015  
la cimitirul vechi Haifa

Familia îndoliată

Donează pentru frații  
noștri internați în Israel!

Oana Andreea Matei 
(soția lui Cristian Matei) 

cont: 24829882  
sucursala 564 - Banca Poștei 

(Bank Hadoar)

Tamara Adina Neagu 
(mama lui Cătălin Ilnițchi) 

cont: 24829971 
sucursala 564 - Banca Poștei 

(Bank Hadoar)
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Daesh atacă Europa • 
132 răniți și 350 de morți
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Facebook ajută...

Peste patru milioane de oameni au fo-
losit sistemul de alertă activat vineri 
seară de rețeaua Facebook pentru a 

localiza rapid prieteni sau rude. Astfel, după 
atentatele din capitala Franței soldate cu cel 
puțin 132 de morți peste 350 de răniți, 4,1 
milioane de oameni au recurs la funcția Safety 
Check pentru a-și informa rudele că sunt în 
siguranță și 360 de milioane de utilizatori au 
primit notificări că prietenii lor sunt în loc 
sigur, a anunțat rețeaua socială sâmbătă seara.

Mark Zuckerberg a anunțat lansarea 
Safety Check în timpul unei vizite la Tokyo 
la sfârșitul anului 2014. Sistemul a mai fost 
activat în trecut cu ocazia mai multor catas-
trofe naturale. 

Atacurile care au lovit Parisul vineri seara 
s-au desfășurat în 33 de minute în șase locuri 
diferite, de la prestigiosul stadion Stade de 
France până în inima capitalei Franței, unde 
se află baruri foarte frecventate la sfârșit de 
săptămână, nu departe de Piața Republicii.

Noul guvern român

Cabinetul premierului deseme-
nat român, Dacian Cioloș, a 
fost votat marți, în plenul 

reunit, de o majoritate confortabilă. 
După două propuneri de miniștri și 
programul de guvernare modificate, 
389 de senatori și deputati au votat 
pentru echipa de tehnocrați condusă 
de Cioloș, în timp ce 115 parlamen-

tari au votat împotrivă. Noul executiv a depus jurământul în fața 
președintelui Klaus Iohannis marți seara. O treime din noua echipă 
ministerială a guvernului României este compusă din femei, Dacian 
Cioloș declarând că a făcut numirile pentru noul guvern pe criterii de 
profesionalism și transparență.

Nou incident diplomatic

Un nou incident di-
plomatic a izbucnit 
în această săptămână 

între țara noastră și Suedia, 
după ce ministrul suedez de 
externe, Margot Wallström, a 
părut să sugereze că a existat 
o legătură între terorismul is-
lamist și „situația disperată” a 
palestinienilor din Israel.

Nu este prima dată când 
remarcile acesteia generează 
indignare în Israel. Dar de 
data aceasta Wallström a în-
trecut limita, când a fost în-

trebată, în timpul unui inter-
viu la un post de televiziune 
suedez, la scurt timp după 
atacurile de la Paris, dacă Su-
edia și alte țări ar trebui să fie 
îngrijorate de ascensiunea ex-
tremismului. „Da, este clar că 
avem motive să fim îngrijorați 
când vedem că sunt atât de 
mulți oameni care s-au radi-
calizat. Și, încă o dată, reve-
nim la situații ca aceea din 
Orientul Mijlociu, în special 
cea legată de palestinieni, care 
spun că nu au niciun viitor și 

trebuie să accepte 
o situație dispe-
rată sau să recur-
gă la violență’’, a 
răspuns ministrul 
suedez de externe.

Ministerul de externe isra-
elian a condamnat afirmațiile 
lui Wallström și l-a convocat 
pe ambasadorul suedez la o 
discuție urgentă „pentru cla-
rificări’’. „Declarațiile minis-
trului de externe al Suediei 
sunt îngrozitor de nesăbuite. 
Oricine încearcă, în mod stu-

pid, să creeze o legătură între 
atacurile islamiștilor radicali 
și actualele probleme din-
tre israelieni și palestinieni 
se păcălește atât pe el, cât 
și pe poporul său și opinia 
publică internațională’’, se 
menționează în comunicatul 
Ministerului de Externe.

Margot Wallström

Premierul 
României,
Dacian 
Cioloș
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Bugetul pentru apărare

Ministrul de Finanțe Moshe Kahlon a încheiat acor-
duri cu Ministerul Apărării pe marginea reforme-
lor structurale din Tzahal. S-a evaluat că bugetul 

apărării nu va depăși 60 miliarde șekeli. Discuțiile purta-
te în ultimele săptămâni între reprezentanții Ministerului 
Finanțelor și cei ai Ministerului Apărării s-au concretizat 
în acordurile cu privire la reformele structurale din Tzahal 
conform planului Gideon prezentat de Șeful de Stat Major 

Gadi Eizenkot. Spre 
deosebire de discuții-
le din trecut, cele de 
acum s-au derulat fără 
scurgeri de informații 
unilaterale, împroșcări 
cu noroi reciproce și 
crize de nervi ultrame-
diatizate între cei doi 
miniștri.

Jos monopolul!

În 16 orașe de pe teritoriul Israelului, au avut loc pro-
teste împotriva acordului propus de guvern pentru re-
glementarea industriei gazelor naturale. La protestul 

de sâmbătă seara din Tel Aviv, au participat peste 10.000 
persoane. Demonstranții au făcut un apel către guvern 
să stopeze acordul, numindu-l un act de cedare în fața 
companiilor de gaze și o capitulare în fața monopolului 
gazelor. Străzile principale din Tel Aviv, Ierusalim, Beer 
Sheva și Haifa au fost închise datorită protestelor.

Mitingurile au 
început cu un minut 
de reculegere în me-
moria victimelor ata-
curilor teroriste din 
Paris de vineri noap-
tea, dar și a victime-
lor atacului de vineri 
de lângă Hebron.

Principalul orator la mitingul din Tel Aviv a fost pro-
fesorul Yaron Zelekha, fostul contabil șef al Ministerului 
de Finanțe. El a numit acordul nu doar un jaf, ci crimă 
organizată în toată regula. „Oricine dă din visteria publi-
că prietenilor săi, va sfârși prin a o reumple cu nedreptate. 
Guvernul și-a creat, cu propriile mâini, cel mai mare și 
mai puternic monopol din istoria economiei israeliene, 
cu prețuri excesiv de mari la gaz, în ultimii cinci ani.”

Condamnați și atacurile 
teroriste împotriva 

israelienilor!

Prim-ministrul Ben-
jamin Netanyahu 
a făcut duminică o 

paralelă între masivul atac 
terorist care a zguduit vi-
neri seară Parisul și atacu-
rile împotriva israelienilor, 
declarând că lumea care s-a 
adunat pentru a condamna 
vărsarea de sânge din Franța, 
trebuie să facă același lucru 
și pentru Israel. 

„Este timpul ca statele lu-
mii să condamne și teroris-
mul împotriva noastră, așa 
cum condamnă terorismul de 
oriunde altundeva în lume. 
Este necesar ca Abu Mazen, 
care a condamnat atacul din 
Franța, să condamne teroris-
mul crud împotriva civililor 
nevinovați israelieni și să în-
ceteze incitarea la violență. 

Referindu-se la atacul de 

vineri din Cisiordania, care a 
lăsat un rabin și fiul său mort 
în Cisiordania, Netanyahu a 
declarat că acest atac a fost 
similar celor din Franța.

„La câteva ore după cri-
ma de lângă colonia Ot-
niel, același fel de teroriști 
au comis atacul nemilos 
din Paris și au ucis oameni 
nevinovați”, a spus el. „În Is-
rael, ca și în Franța, teroris-
mul este terorism, iar forța 
din spatele său este islamul 
radical și dorința de distru-
gere a vieții omenești”.

Netanyahu a respins, de 
asemenea, teoria conform că-
reia terorismul din Israel este 
o consecință a politicii duse 
de guvern în Cisiordania.

„Noi nu suntem de vină 
pentru terorismul îndreptat 
spre noi, așa cum france-

zii nu sunt de 
vină pentru te-
rorism îndrep-
tat spre ei. Cei 
de vină, pen-
tru terorism, 
sunt teroriștii. Întreaga lume 
înțelege acum ce trăim în Is-
rael - un terorism motivat de 
aceeași ură și aceeași misiune 
de a aduce moarte cetățenilor 
nevinovați”, a spus el.

Liderul partidului „Haba-
it Hayehudi” și ministru al 
educației, Naftali Bennett, a 
declarat că atacul terorist co-
mis vineri la Paris pare a fi o 

consecință indirectă a adop-
tării de către Franța a nenu-
mărate poziții anti-israeliene.

„I-am avertizat că dacă nu 
colaborează cu noi în toate 
domeniile și, mai ales, în cel 
de prevenire a terorismului, 
se va ajunge în cele din urmă 
la o tragedie - și iată că acum 
acest lucru s-a întâmplat”, a 
declarat Bennett.
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Dragoș NELERSA

Dezbinare cu ajutorul 
autorităților

Ne-a marcat profund tragedia 
răniților de la Colectiv. Mai ales 
când am aflat că persoanele rănite 

care au fost aduse în Israel sunt colegi de-ai 
noștri, jurnaliști. Doi lucrau la îndrăgitul 
post de televiziune ProTv iar celălalt este 
inginer fotograf, colaborator la diverse re-
viste de specialitate din România. În noap-
tea neagră a tragediei, cei trei, Teodora, 
Cristian și Cătălin nu veniseră la distracție, 
ci ca să lucreze. Teodora și Cătălin făceau 
fotografii, iar Cristian trebuia să realizeze 
un reportaj.

Momentul declanșării incendiului i-a 
prins în față, lângă scenă și foarte depar-
te de ușa salvatoare. Au fost răniți grav 
iar într-o secundă destinul lor și al celor 
apropiați s-a schimbat total. Oameni de 
bine au sărit în ajutorul lor și i-au trimis 
la tratament în Israel. Teodora a fost inter-
nată la Hadassa în Ierusalim, dar sănătatea 
șubredă nu a ajutat-o deloc. A rezistat nu-
mai o săptămână. Cei doi băieți, Cătălin 
și Cristian sunt internați la Sheba Tel Ha-
shomer. Mâine se împlinesc trei săptămâni 
de la tragicul eveniment și pentru ei există 
speranță.

Așa cum spuneam, această poveste ade-
vărată de viață ne-a impresionat și ne-a 
determinat să ne implicăm. Bolnavii nu îi 
puteam ajuta în această fază, ei fiind pe 
mânile de aur ale medicilor israelieni, așa 
că ne-am îndreptat atenția către cei care 
îi însoțesc: Tamara, mama lui Cătălin și 
Oana, soția lui Cristian. La primul drum 
la spital am avut surpriza plăcută să con-
statăm că nu suntem singuri. Oameni cu 
suflet mare și cu o inimă de aur veniseră 
din toate colțurile țării ca să dea o mână de 
ajutor sau să le aline suferința cu o vorbă 
bună.

Din ce în ce mai mulți israelieni doreau 
să facă ceva pentru frații lor greu încercați 
încât am înțeles că trebuie să ne organizăm. 
Așa s-a născut (în spital bineînțeles, dar la 
secția de arși) grupul de voluntari „Israel 
ajută Colectiv”. Nu mai făcusem așa ceva 

niciodată, dar ne-am gândit că dacă există 
bune intenții se pot realiza multe. Totuși ci-
neva lipsea din această ecuație: autoritățile 
române. Nemulțumiți de felul în care Am-
basada României a gestionat cazul celor doi 
răniți în tragedia de la Colectiv, am scris o 
scrisoare de protest președintelui Români-
ei, Klaus Iohanis. 

Pentru că tragedia din clubul bucureștean 
a avut loc și din cauza funcționarilor de stat 
care nu și-au făcut bine treaba, am conside-
rat că este de datoria Guvernului României 
să acorde acestor răniți atenție maximă. 

Joia trecută am fost invitați de către am-
basadoarea Andreea Păstârnac „pentru di-
alog”. Inițial am crezut că funcționarii vor 
lăsa birocrația deoparte și se vor ridica din 
fotoliile lor comode. Suntem sătui de me-
canisme greoaie, trăim într-o țară democra-
tică care ne-a învățat că funcționarul este în 
slujba cetățeanului și trebuie să-i arate res-
pectul cuvenit făcându-și meseria cu pro-
fesionalism. Dar se pare că ne-am înșelat; 
e foarte greu să scapi de vechile metehne.

Ambasadoarea Andreea Păstârnac ne-a 
așteptat înconjurată de câțiva „prieteni” 
care reacționau la fiecare încercare de-a 
noastră de a responsabiliza Ambasada în 
această problemă. 

Le-am supus atenției următoarele idei: 
1) Ambasada să faciliteze legătura între 

spitalele din Israel și medicii români pentru 
a se studia posibilitatea de a aduce și alți 
răniți în tragedia de la Colectiv.

2) Să se înființeze un dispecerat care 
să centralizeze nevoile celor două familii 
prezente, precum și ofertele zecilor de vo-
luntari care au luat cu asalt spitalul. Tot-
odată, să fie desemnată o persoană din 
ambasadă care să meargă zilnic la spital, 
să traducă familiilor raportul medicilor, să 
ia la cunoștință de nevoile zilnice și să le 
transmită dispeceratului.

3) Să se deschidă canalele de comunica-
re ale ambasadei pentru a se populariza, în 
cadrul comunității, numerele de cont locale 

continuarea în pag. 28
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G. MOSARI

Gânduri și fapte
30… 38… 46… 56…

Privesc numerele de 
mai sus și nu-mi vine 
să cred că ele repre-

zintă tinerii arși de vii la clu-
bul „Colectiv” din sectorul 
patru al Bucureștiului. Într-
o vineri seara, (mâine se îm-
plinesc trei săptămâni) 400 
de inimi entuziaste au venit 
la un concert care se anunța 
excepțional, dar n-au știut 
că sala are aprobare numai 
pentru 80 de locuri, că ni-
meni n-a verificat acest club 
și că se află în pericol, dacă 
se întâmplă – de exemplu – 
un incendiu. 

Proprietarii sălii erau 
încântați că a venit mult 
tineret și nu s-au gândit o 
clipă că ei pot provoca o ne-
norocire. Dar, după ora zece 
seara, a izbucnit incendiul. 
Clubul avea o singură ușă 
pusă la dispoziția publicu-
lui, celelalte căi de evacuare 
fiind închise. Pe ușa singu-
ratică s-au repezit tinerii să 
fugă din sală, dar un sfert 
dintre ei a căzut pradă focu-
lui: morți și răniți. Artificii-
le aduse pentru spectacol au 
contribuit la dezastru fiind 
instalate prea aproape de 

public. Încerc să reconstitui 
acest moment al incendiului 
și nu reușesc. Parcă văd ti-
nerii căutându-și salvarea la 
ușă. Cine poate, scapă, cine 
nu, arde de viu. Groaznic. 
Bucureștiul se agită. 

La un asemenea dezastru 
nu s-a așteptat nimeni; res-
ponsabilii credeau că dacă 
au adeverințe formale pen-
tru club e în regulă. Dar 
neglijența celor vinovați, 
care caută să-și ascundă vina 
cu milioane de subterfugii, 
nu ajută. Zeci de mii de ro-
mâni au manifestat pe străzi-
le Bucureștiului, Timișoarei, 
Brașovului, Iașiului, Bacău-
lui, Galațiului, cerând căde-
rea guvernului și alcătuirea 
unei conduceri noi care să 
înlăture neglijențele, hoțiile, 
corupția, defăimarea oame-

nilor cinstiți, abuzurile – cu 
alte cuvinte – să reconstruias-
că România, această țară atât 
de mult încercată. Noi – ori-
ginarii din patria Carpaților 
– am fost impresionați de 
faptul că prima țară solici-
tată să ajute la refacerea ră-
nilor din București – a fost 
Israelul. Țara noastră, care 
trăiește zilnic tot felul de 
acțiuni dușmănoase împo-
triva ei, știe să lupte contra 
terorismului. 

Incendiul de la „Co-
lectiv” îl consider, datori-
tă neglijenței criminale și 
superficialității, tot un act 
terorist. România și Israe-
lul sunt prietene sincere, se 
ajută reciproc, își doresc un 
viitor mai bun. 

Așteptăm trecerea de la 
vorbe la fapte.

Aici și acolo 
Oana Matei este soția, editorului ProTv Cristian Matei, 

rănit în tragedia de la Colectiv și internat la spitalul 
Tel Hashomer din Ramat Gan. Oana, mamă a doi copilași 
superbi, este un intelectual de rasă și lucrează la rândul său 
în echipa de știri a televiziunii Antena 1 din România. 

De acum trei săptămâni, de când soțul ei este rănit în 
stare gravă, Oana ține un fel de jurnal prin facebook prin 
care își informează prietenii, familia și pe ce cei care o susțin 
despre starea de sănătate a lui „Mumu”, așa cum îl alintă 
pe Cristian.

Reproducem mai jos una din postările ei publice care a 
devenit virală pe internet, fiind citită de mii de oameni care 
acum sunt cu gândul la ei și se roagă ca aceștia să treacă cât 
mai repede prin aceste momente atât de grele.

Articolul se intitulează „Aici și acolo” făcând o comparație 
între perioada cât au fost internați în spitalul de la București 
și perioada de când sunt internați la spitalul Tel Hashomer.

*
Aici Dumnezeu lucrează prin mâinile doctorilor. Și aco-

lo la fel. Numai că acolo are prea puține mâini. 
Aici sunt aparate complicate și seruri și injecții pe care 

le folosesc doctorii prin mâinile cărora lucrează Dumnezeu. 
Acolo sunt seruri și injecții. 

Aici e timp de întrebări și răspunsuri despre aparate 
complicate și seruri și injecții. Acolo să răspunzi la între-
bări înseamnă să nu mai ai timp să faci injecții. 

Aici doctorii sunt buni și au aparate complicate care îi 
fac și mai buni. Acolo doctorii sunt buni. Și atât. 

Aici doctorii vorbesc o limbă pe care eu nu o cunosc. 
Dar n-a fost nimeni să nu mă înțeleagă. Acolo cuvintele 
doctorilor ies cu forcepsul din multele ore de nesomn în sala 
de terapie intensivă. 

Aici milionarii construiesc spitale. Acolo milionarii 
construiesc biserici. Aici fiecare spital e de fapt o biserică. 
Acolo lângă fiecare spital e o biserică. 

Aș vrea ca Aici să însemne România. Dar România e 
Acolo. Acolo departe de tot ce e aici. Departe de spitale, 
aparate complicate și multe mâini de medici. Mâini prin care 
lucrează Dumnezeu. 

Poate și de asta, aici e Țara Sfântă. Pentru că sunt multe 
spitale în care sunt mulți medici prin mâinile cărora lucrează 
Dumnezeu. 

Scriu rândurile astea la două săptămâni de la tragedia de 
la Colectiv. O săptămână acolo. O săptămână aici.

Oana Matei
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Noi ciocniri violente

Doi teroriști palesti-
nieni au fost uciși 
în noaptea de luni 

în timpul unei operațiuni 
de demolare a casei lui 
Muhammed Abu Shaheen, 
teroristul care l-a ucis pe 
Danny, lângă așezarea Do-
lev, în luna iulie a acestui 
an.

Un număr mare de pa-
lestinieni a deschis focul 
asupra forțelor Tzahalului 
care au intrat în Qalandiya 
pentru a demola casa. 

Operațiunea a fost ur-
mată de revolte violente în 
care sute de palestinieni au 
aruncat cu bombe incen-
diare și pietre. Paispreze-
ce alți palestinieni au fost 
arestați în aceeași noap-
te, inclusiv cinci care au 
fost acuzați de terorism și 
violență împotriva forțelor 
de securitate.

Perchezițiile efectuate 
au relevat arme, inclusiv 
pistoale, puști, cuțite de 
comando și muniție.

Terorist din greșeală

Un agent de pază de 
la un sediu de poliție 
din Kiryat Ata a fost 

atacat duminică de pasagerii 
unui taxi, despre care agentul 
bănuiește că l-ar fi luat drept 
terorist. 

Agentul, un creștin origi-
nar din Kafr Yasif din nordul 
țării se îndrepta spre locul de 
muncă după o vizită la prie-
tena lui. 

„În mijlocul șoselei stațio-
na o mașină, așa că am claxo-
nat și am coborât din mașina 
mea ca să văd ce se întâmplă,” 
a declarat agentul de pază.

„Un șofer de taxi care tre-
cea prin zonă mi-a văzut cru-

cifixul din mașină și a început 
să strige: „E un terorist arab”. 
Apoi au început să mă bată 
cu tot ce aveau: bețe, lanțuri 
și cuțite,” a continuat el.

„Degeaba am strigat la ei 
că sunt agent de pază al po-
liției. Au continuat să mă lo-
vească la cap și în umeri. Pe 
tot corpul,” a declarat tânărul 
de 23 ani.

„Am reușit să îi îndepăr-
tez când mi-am data seama că 
dacă nu ies din acea situație 
risc să nu scap cu viață,” a 
continuat el. „M-am urcat în 
mașina mea și am mers îna-
inte până m-am izbit de ceva. 
A fost îngrozitor.”

Gata cu islamismul

Guvernul a ordonat interzicerea „ramurii de nord” 
a Mișcării islamice din Israel, acuzată că ar fi una 
dintre principalele instigatoare la violențele care au 

vizat la începutul lunii octombrie Esplanada Moscheilor din 
Ierusalim, a menționat marți un comunicat al executivului. 

Liderul acestei organiza-
ții, Raid Salah, a fost con-
damnat pe 28 octombrie 
la 11 luni de închisoare 
pentru că într-un discurs, 
rostit în februarie 2007, a 
cerut „oricărui musulman 
și arab să vină în ajutor pa-
lestinienilor și să lanseze o 
intifadă islamică” pentru 

Ierusalim și Esplanadă, al treilea loc sfânt în Islam. 
„Orice persoană, care aparține acestei organizații sau 

oricine furnizează servicii sau acționează în cadrul său, co-
mite de acum înainte o infracțiune pasibilă cu pedeapsa 
cu închisoarea”, precizează comunicatul, adăugând că toate 
activele organizației au fost confiscate. 

În prezent, numărul arabilor israelieni depășește 1,4 mi-
lioane (17,5% din populație).

Contrabandă dejucată

Agenții Poliției de Frontieră au reușit, marți, neu-
tralizarea unui sistem de contrabandă cu sute de 
litri dintr-un produs chimic, folosit la fabricarea 

de rachete dinspre Hebron spre Fâșia Gaza.
Inspectorii au oprit 

un camion palestinian 
din Hebron la trecerea 
Tarqumyia dintre Cisior-
dania și Israel, care tre-
buia să livreze ulei de soia 
la Hebron. Transportul a 
trezit suspiciunea perso-
nalului de securitate, care 
a descoperit în interiorul 
containerelor un material 
necunoscut. Transportul a 
fost confiscat, iar materia-

lul a fost trimis pentru un test de laborator, în momentul 
în care a devenit clar că materialul în cauză este folosit 
ca și combustibil pentru rachete. Au fost descoperiți 450 
de litri din această substanță, suficient pentru producerea 
unei cantități mari de rachete de diferite tipuri. 

Șabak-ul a lansat o investigație de proporții în acest 
caz.

Raid Salah
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Pier suflete 
nevinovate

Serviciile Șabak-ului au anunțat duminică 
prinderea și arestarea unui suspect în atacul 
terorist de vineri, în care au fost uciși un tată 

și fiul său care călătoreau cu mașina în apropierea 
coloniei Otniel din Cisiordania. Suspectul a fost 
prins în urma unei adevărate vânători, găsindu-se 
și mașina implicată în atac și arma cu care cei doi 
au fost omorâți. Cele două victime, rabinul Yaakov 
Litman și fiul său, Netanel, călătoreau în mașină 
cu mama familiei și încă 4 copii, cu vârste cuprinse 
între 5 și 16 ani, care au fost răniți ușor.

Ministrul Apărării Moshe Yaalon a lăudat forțele 
de securitate pentru ceea ce el a descris ca fiind „o 
arestare cu adevărat rapidă a suspectului”. „Oricine 
intenționează să facă rău cetățenilor Israelului, ar 
trebui să știe că va fi prins și va da socoteală în fața 
justiției”, a spus el.

*
Societatea medicală palestiniană Semiluna Roșie 

a respins vineri acuzațiile potrivit cărora parame-
dicii săi ar fi „omis” în mod intenționat acordarea 
măsurilor de prim ajutor familiei israeliene care a 
devenit ținta atacului armat de pe autostrada 60.

Vineri seară, canalul 10 TV a redat înregistrarea 
audio a apelului de urgență al uneia dintre victime-
le împușcăturilor, un băiat de 16 ani care a declarat 
că a văzut o ambulanță de la Semiluna Roșie înde-
părtându-se de la fața locului. În replică la acuzați-
ile primite, Semiluna Roșie a dat, la sfârșitul zilei 
de vineri, o dezmințire pe site-ul său, acuzând Ca-
nalul 10 că „împrăștie minciuni și zvonuri.” Orga-
nizația a declarat 
că ambulanța sa a 
ajuns într-adevăr 
la fața locului, la 
puțin timp după 
împușcături.

Raid ca în filme

Soldați israelieni sub aco-
perire au descins vineri 
într-o unitate medicală 

din Hebron în căutarea unui 
bărbat suspectat de terorism. 
Intervenția a fost surprinsă de 
o cameră de supraveghere.

Militarii din trupele speci-
ale, deghizați în palestinieni, 
au intrat în salonul unde ști-
au că se află 
cel căutat. Una 
dintre rudele 
suspectului a 
fost ucisă, iar 
o alta legată de 
pat, în timp ce 
bărbatul de 27 
de ani a fost 
pus într-un sca-

un cu rotile și scos din spital. 
El a fost rănit luna trecută, în 
momentul în care încerca să în-
junghie un cetățean israelian. A 
reușit să fugă înainte de sosirea 
forțelor de ordine iar, de atunci 
era tratat într-un spital din He-
bron. Aflat acum în custodia 
autorităților israeliene, el va fi 
judecat pentru terorism.

Luptă acerbă împotriva 
terorii

Ministrul Apă-
rării, Moshe 
Ya 'alon, a 

lansat duminică un apel 
către Europa să adopte 
legi care să „permită o 
luptă mai eficientă îm-
potriva terorismului,” 
ca reacție la atacurile de vineri 
din Paris în urma cărora au mu-
rit 132 de oameni.

„Europenii înțeleg că există o 
amenințare, dar nu au adoptat 
măsurile pe care le-ar fi putut 
lua – de exemplu, schimbarea 
legislației pentru a permite in-
terceptarea comunicațiilor audio 
dintre teroriștii potențiali,” a 
declarat Yaalon. „Balanța dintre 
securitate și drepturi umane în 
Europa s-a înclinat până acum 
în favoarea drepturilor umane, 
dar în prezent nu mai e o opți-
une,” a continuat el. 

Printre alte măsuri sugerate 
de ministrul apărării s-au nu-
mărat înăsprirea controalelor 
de pașapoarte în toată Europa 
și introducerea controalelor la 
intrările în locurile publice.

Ya'alon subliniat, de ase-
menea, necesitatea „eliminării 
discrepanțelor din Turcia,” fă-
când astfel aluzie la tranzitul 
prin această țară la care recurg 
jihadiștii europeni care se an-
trenează în centrele de instru-
ire din Statul Islamic și frontul 
Al-Nusra, înaintea întoarcerii în 
Europa. 
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Răzbunarea bunicii
Bunica împlinise 85 de ani, o vârstă „norma-

lă” în zilele noastre, când unii visează să fie 
președinți de state la 90 de ani. Totul însă 

depinde de sănătatea individuală căci, până la urmă, 
ea decide. Ei bine, bunica noastră nu se simțea cum 
trebuie și-a hotărât să-și cheme cei trei nepoți ai ei, 
copiii fiicei, și să împartă cei 950.000 de euro pe care 
i-a strâns de-a lungul anilor. Se înțelege că e vorba de 
o sumă uriașă, dar în Austria unde s-a petrecut cazul 
povestit, nu e chiar imposibil să aduni din muncă și 
pensie banii de mai sus. În ziua stabilită de bunică, 
n-a venit la ea niciun nepot și nici măcar nu a fost 
sunată la telefon. 

Cei trei nepoți erau singurele rude ale femeii în 
vârstă și de regulă nu prea o vizitau pe bunică, doar 
de două-trei ori pe an îi telefonau să-i spună că ei 
sunt bine, ceea ce pe bunică o încânta. Dar de venit 
la ea, nu prea se îngrămădea nimeni. Acum însă era 
altceva, au fost invitați în mod special, însă fiecare 
nepot și-a găsit ceva de făcut în loc să vină la bătrână, 
așa că toți au hotărât să-și amâne vizita. 

Bunica însă i-a așteptat, dar când a văzut că se face 
noapte și nepoții nu vin, a luat dintr-un dulap cei 
950.000 de euro (pe care a avut grijă să-i scoată de 
la bancă fără să le lase acolo nimic) și cu un foarfece 
bine ascuțit a tăiat toți banii în câte 12-14 bucăți 
fiecare și i-a întins pe pat, ca un adevărat covor. Cu 
suma respectivă nu se mai putea face nimic, mai ales 
că bunica a aruncat mai multe părți din banii strânși 
ca să nu poată fi reconstituiți. După câteva zile de la 
fapta de mai sus, bunica a încetat din viață, iar atunci 
au apărut urgent nepoții ca să-și ia moștenirea… Însă 
când au văzut ce le-a făcut bunica și că nu pot primi 
nimic din moștenire și-au dat seama de eroarea pe 
care au făcut-o, dar era prea târziu…

Căci nu există dragoste numai pentru bani, chiar 
dacă se știa că bătrâna își iubea nepoții altfel decât pot 
nepoții să-și iubească rudele. Dar „răzbunarea buni-
cii” a fost bine primită în toată Austria, ca să învețe 
nepoții cum să se poarte!

Bianca MARCOVICI

││││ PARALELE
Cazinouri

În excursiile făcute 
de-a lungul anilor, 
am ajuns și la ca-

zinouri. Inexistente la 
noi sau ilegale, ajungi 
uneori fără să vrei, în 
excursiile organizate, la 
cazinouri, considerate 
deja punct turistic. Cel mai mult, m-a impresionat cazinoul din 
Portugalia. De o mărime neobișnuită, avea ceva ce nu am văzut 
până acum. La etajul doi, m-am oprit nu la mașinile de joc, ci 
la expoziția de pictură. Culorile tablourilor și lumina specială 
te făceau să te simți într-o lume de vis. Probabil, cel care a 
investit în acest cazinou s-a gândit și la colecționari. Câștigi 
acolo vreun milion de euro și te duci acasă cu câteva tablouri... 
Alte cazinouri au săli de spectacol. Așa, am văzut în Spania un 
spectacol de flamenco. Cu sala de așteptare pentru turiștii care 
nu joacă, ci doar privesc și ascultă la un pahar de vin!

Unele cazinouri efectiv sunt amenajate în locuri de trecere. 
Ca de exemplu cel din croaziera pe care am făcut-o spre Rho-
dos. La Malta sau Lucerna, cazinoul era chiar în Hotel, dar ce 
mai contează? Cel mai interesant e cel din Haifa, din Bat-Ga-
lim, e o ruină neterminată de ani de zile. Mă așez deseori pe 
o bancă, lângă el și visez, privind spre construcția neterminată 
aflată la voia valurilor, mai mult în apa mării. Dacă aș avea 
milionul de euro, aș investi în locul Primăriei poate pentru o 
grădiniță, sau o școală, sau un hotel pentru cazarea tineretului 
care face aici scufundări!
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O bestie mai puțin

Uciderea lui Mohammed Emwazi, cunoscut și ca 
„John Jihadistul”, a reprezentat punctul culminat al 
unei activități intense a serviciilor secrete britanice 

și americane, desfășurate pe parcursul a 15 luni. Spre deose-
bire de victimele sale, care au trăit momente de groază greu 
de imaginat, înainte de fi ucise cu brutalitate, pentru John 
Jihadistul, moartea a venit instant și fără niciun avertisment.

De mai bine de un an, agențiile de informații britanice și 
americane, MI6 și CIA, au încercat să afle informații despre 
locul în care se află bărbatul mascat, a cărui primă victi-
mă, jurnalistul american James Foley, a fost ucisă în august 
2014, execuția fiind filmată și postată pe internet. Eforturile 
lor au dat roade, în sfârșit, joia trecută, puțin după miezul 
nopții, când serviciile secrete l-au reperat pe Emwazi într-o 
mașină în centrul orașului Raqqa, din nordul Siriei.

Mohammed 
Emwazi ar fi 
fost localizat de 
o sursă din te-
ren ori în urma 
monitorizării co-
municațiilor sale. 
Informația a fost 
transmisă Pen-
tagonului, care 
a trimis o dronă 
Predator pentru 
a identifica ma-
șina în care călă-
torea Emwazi. La 
23.40, ora locală, 
operatorii dronei 
de la Baza Aeriană Creech, din Nevada, au primit undă ver-
de pentru lansarea atacului. O rachetă Hellfire a fost lansată 
de la o înălțime de peste 3.000 de metri.

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a con-
firmat că John Jihadistul, dar și alți trei teroriști au fost 
uciși în urma raidului din Raqqa. Urmărirea lui Emwazi a 
început la finele anului 2012, când serviciile de securitate 
au avut primele suspiciuni cu privire la faptul că acesta se 
află în Siria. În luna august a aceluiași an, fusese dat dis-
părut de familia sa din Londra. Forțele speciale britanice și 
americane, care au operat în Siria în ultimul an, au strâns 
informații de pe teren, plătind informatori sau capturând 
persoane care ar fi avut informații despre acesta, pentru a 
le interoga. 

Uciderea lui John Jihadistul are în primul rând o sem-
nificație simbolică. „Era un fel de celebritate ISIL, un fel 
de imagine a organizației. Acest bărbat era un animal și 
uciderea lui va face probabil lumea un loc puțin mai bun”, 
a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului.

„Soluția a două state 
este singura cale 

credibilă către pace”

O soluție cu două state, Israelul și un stat palestini-
an, „nu este un vis imposibil”, însă necesită curaj, 
a declarat secretarul de stat american John Kerry, 

cu ocazia unei reuniuni la New York a unor demnitari 
israelieni la Națiunile Unite. 

Kerry s-a aflat la ONU pentru a asista la o ceremonie 
de comemorare a discursului ambasadorului israelian Chaim 
Herzog în 1975, care a denunțat o rezoluție a Națiunilor 
Unite ce asimila sionismul cu o formă de rasism. 

„Visul sionist îmbrățișează conceptul de Israel ca o demo-
crație evreiască, un licăr de speranță pentru toate națiunile”, 
a spus Kerry. „Acest vis nu poate supraviețui decât cu două 
state care există unul lângă altul în securitate. După ani de 
eforturi și discuții, știm cu toții că nu este un vis imposibil. 
Poate fi realizat”, a adăugat el. 

Declarațiile sale vin la câteva zile după o vizită a premi-
erului Benjamin Netanyahu la Washington, în cursul căreia 
nu s-a arătat o mare dorință de a relansa negocierile de pace 
între Israel și palestinieni.  

A alege să recunoști un stat palestinian „necesită curaj”, 
a mai spus șeful diplomației americane. 

„Teama și sectarismul pot fi învinse, însă sunt alegeri pe 
care trebuie să le facem astăzi. Acum este rândul nostru”, a 
adăugat el. 

Relansarea negocierilor în vederea unui proces de pace 
este una dintre prioritățile Consiliului de Securitate al ONU. 
Membrii săi analizează în prezent un proiect de rezoluție 
prezentat de Noua Zeelandă, care susține că o soluție cu două 
state „este singura cale credibilă către pace” și cere celor două 
părți să fie pregătite pentru o reluare a negocierilor. 

O relansare a negocierilor de pace ar permite, de aseme-
nea, reducerea temerilor privind o a treia intifadă, speră di-
plomații de la ONU.
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Tragedia de la Colectiv continuă

Bilanțul tragediei din 
clubul bucureștean 
Colectiv a ajuns la 

56 de morți. Ioana Victoria 
Geambașu, o tânără în vâr-
stă de 18 ani, a murit luni 
dimineață. Ioana, din orașul 
Mizil era olimpică la mate-
matică. Mama acesteia este 
medic chirurg. 

Astăzi se împlinesc trei 
săptămâni de la incendiul 
devastator din clubul Co-
lectiv. Dintre răniți, 37 au 
fost transportați spre unități 
sanitare din străinătate, însă 
nouă au decedat. 

Situația răniților 
internați în Israel
În țara noastră sunt în 

continuare internați doi 
pacienți la spitalul Tel Ha-
Shomer din Ramat Gan. 
Este vorba de Cristian Ma-

tei, internat în seara zilei de 
30 octombrie 2015, cu arsuri 
termice multiple de gradul 
3 pe aproximativ 25% din 
suprafața corpului și Cătălin 
Ilnițchi (30 de ani), fotograf 
din Buzău. Cătălin a fost una 
dintre persoanele rănite grav 
în tragedia din clubul Colec-
tiv. În momentul declanșării 
incendiului, tânărul fotograf 
se afla chiar lângă scena pe 
care concerta trupa Goodbye 
to Gravity.

Comunitatea sare  
în ajutor

Originarii din România 
au fost profund impresionați 
de tragedia care a avut loc 
la București. Când s-a aflat 
că vor sosi pacienți în Isra-
el, oameni cu suflet mare 
s-au oferit să ajute familiile 
însoțitoare. În urma aces-

tui flux foarte mare de 
persoane a fost necesa-
ră o organizare. Grupul 
inițial de voluntari a for-
mat o celulă de ajutorare 
și a creat pentru început 
un dispecerat telefonic 
care să centralizeze la 
numărul 0524-716004 
ofertele voluntarilor și să 
le coordoneze cu nevoile per-
soanelor însoțitoare. Foarte 
multe persoane au venit la 
spital în dorința de a contri-
bui cu ceva la nevoile celor 
aflați într-o situație dramati-
că. Alimente, haine, produse 
de uz personal, etc, israelie-
nii noștri s-au gândit la toa-
te. Numai că „îmbrățișarea 
israeliană” a fost atât de 
mare încât cele două doam-
ne, Oana Matei și Tamara 
Ilnițchi s-au trezit dintr-o 
dată cu atâtea alimente cât 
nu puteau să consume. De 
aceea s-a format dispeceratul 
care coordonează acțiunile 
voluntarilor în mod efici-
ent. Prin aplicația telefonică 
„Whatsapp” s-a creat gru-
pul „Israel ajută #Colectiv” 
cu ajutorul căreia voluntarii 
sunt în legătură permanentă 
prin mesaje telefonice. As-
tăzi, la trei săptămâni de la 
tragedia din Colectiv se poa-
te spune că voluntarii noștri 
sunt foarte bine organizați și 
pregătiți să susțină familiile 
pe termen lung. Zilnic, oa-
meni cu inima caldă merg în 
ture la spital pentru a duce o 
porție de mâncare caldă celor 
două doamne dar, mai ales, 
să le transmită o vorbă bună. 
Ele sunt într-o situație foarte 
dificilă, se roagă clipă de cli-
pă pentru viața celor bolnavi 
și se uită la medicii israelieni 
ca la niște supraoameni ca-

pabili să lupte pentru viață 
chiar și atunci când nu mai 
există speranță. 

E nevoie și de 
ajutorul tău

Așa cum scrie și pe 
frontispiciul ziarului nos-
tru, „Să faci bine e un 
imens privilegiu pentru 
tine, nu pentru cei care  
ți-o cer”; de aceea vă rugăm 
să vă implicați. Frații noștri 
răniți în tragedia de la  Colec-
tiv  încă au nevoie de ajutorul 
nostru. Pentru cei doi care 
se află la tratament în Israel, 
s-au deschis conturi persona-
le locale care ușurează foarte 
mult procedura donațiilor 
în șekeli. Prin transfer ban-
car sau direct la orice oficiu 
poștal, spuneți aceste nume-
re de cont: 
• Oana Andreea Matei 

(soția lui Cristian Matei) 
cont: 24829882 sucursa-
la 564 banca poștei (bank 
hadoar)

• Tamara Adina Neagu 
(mama lui Cătălin Ilnițchi) 
cont: 24829971 sucursa-
la 564 banca poștei (bank 
hadoar)
Orice ajutor contează, 

chiar și 20 de șekeli sunt 
bineveniți.

Trimiteți vă rog tuturor 
prietenilor din Israel aceste 
numere de cont și nu uitați 
că a face bine e un privilegiu.

ISRAEL AJUTĂ #COLECTIV

Voluntarii vă roagă
Întrucât numărul acelora care vor să întindă o mână 

de ajutor celor răniți în tragedia de la Colectiv este 
foarte mare vă rugăm să vă adresați dispeceratului nostru 
la numărul 0524-716004. Astfel ne vom putea coordona 
activitățile. 

Doamnele Tamara și Oana vă mulțumesc din suflet 
pentru gesturile dumneavoastră și vă roagă să nu vă 
supărați dacă nu pot răspunde tuturor solicitărilor dum-
neavoastră. Ele nu pot ieși din salonul steril foarte des, 
nu vă pot da o îmbrățișare, așa cum și-ar dori, pentru că 
există pericolul să ducă microbi către cei bolnavi. Pentru 
că dânsele veghează uneori și nopțile la căpătîiul celor 
doi pacienți, nu întotdeauna mai au puterea să răspundă 
întrebărilor dumneavoastră. 

De asemenea, vă rugăm să nu sunați la spital pentru 
a întreba despre starea de sănătate a pacienților. Centrul 
medical Sheba Tel Hashomer nu poate da informații me-
dicale decât rudelor de gradul întâi. Prin aceste telefoane 
personalul medical este deranjat și nu își poate desfășura 
activitatea. 

Pentru orice informații suplimentare, apelați la telefo-
nul voluntarilor, care vă vor îndruma cum puteți ajuta.
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Muzeul Arafat

Casa lui Yasser Arafat 
din Fâșia Gaza ur-
mează să fie trans-

formată în muzeu după ce a 
fost predată partidului fon-
dat de acesta, Fatah. 

Mișcarea rivală Hamas, 
care controlează Fâșia Gaza, 

a predat 
casa unde 
Arafat a 
trăit între 
1994 ș i 
2001. Ce-
remonia a 
avut loc în 
ajunul co-
memorării 

morții sale din 11 noiembrie 
2004. 

Muzeul va prezenta po-
vestea vieții lui Arafat și el va 
include mobilier, fotografii și 
imagini ale lui Arafat, pușca 
sa, uniforma militară și alte 
bunuri.

Atac masiv francez 
în Siria

Franța a lansat duminică două bombardamente aeriene 
masive asupra organizației teroriste a Statului Islamic 
din Siria. Avioane de luptă franceze au bombardat 

orașul sirian Raqqa - un bastion important și capitală au-
to-declarată a grupului radical islamic - distrugând printre 
altele un post de comandă și o tabără de antrenament, a 
declarat Ministerul Apărării Francez. Peste 50 de bombe au 
fost aruncate asupra orașului sirian. 

Atacul  ae-
rian vine la 
două zile după 
ce președintele 
francez Franço-
is Hollande a 
promis să atace 
fără milă grupul 
jihadist Statul 
Islamic care și-a 
asumat respon-
sabilitatea pen-
tru orchestrarea de vineri seară a celor mai sângeroase ata-
curi asupra Franței, după al doilea război mondial.

Monitorizare

O delegație a Minis-
terului de Afaceri 
Religioase al Ior-

daniei a sosit ieri la Ieru-
salim înaintea instalării de 
camere de luat vederi de la 
Muntele Templului, con-
form planului. 

Delegația include tehni-
cieni și alți specialiști care 
pun la cale un plan pentru 
stabilirea locului unde vor 
fi instalate camerele video. 
Ei au subliniat faptul că 
nu se vor amplasa camere 
în moschei. 

Cabina de control a 
camerelor de filmat va fi 

instalată în afara Amman-
ului, dar înregistrările vor 
fi difuzate pe internet 24 
din 24 ore. 

S-a adăugat că operați-
unea, vizând în principal 
protejarea moscheei Al-
Aqsa, va fi doar reponsabi-
litatea ministerului. Rege-
le Abdullah al Iordaniei și 
Primul Ministru Benjamin 
Netanyahu au convenit să 
instaleze camere video pe 
Muntele Templului la sfâr-
șitul lunii octombrie, într-
o încercare de aplanare a 
tensiunilor din jurul locu-
lui sfânt puternic disputat.

Dublu atentat sinucigaș

Autor i t ă -
țile liba-
neze sunt 

consternate după 
dublul atentat cu 
bombă de vineri 
seară din sudul 
capitalei Beirut, 
soldat cu 43 de 
morți și peste 
200 de răniți. Exploziile 
s-au produs la câteva mi-
nute diferență, într-o zonă 
unde se află o mare tabără 
de refugiați palestinieni.

Potrivit poliției, doi 
bărbați și-au detonat cen-
turile cu explozibili în fața 
unui centru comercial din 
centrul Beirutului. Bălți de 
sânge s-au format în câteva 
clipe, iar sute de răniți au 

fost transportați de urgență 
la spital. Cei care au reușit 
să supraviețuiască spun că 
au trăit un coșmar.

Dublul atentat a fost 
revendicat de gruparea te-
roristă Statul Islamic. Au-
toritățile de la Beirut au 
decretat zi de doliu națio-
nal, iar Organizația Nați-
unilor Unite a condamnat 
acest atac, calificându-l 
drept unul oribil.
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Franța, „în război” după carnagiul de la Paris

Capitala Franței re-
trăiește coșmarul te-
rorismului, de data 

aceasta, într-un atac fără 
precedent. Cel puțin 132 de 
oameni au murit și 350 sunt 
răniți și se află internați în 
spitale. Dintre aceștia, 99 
sunt în stare critică. 

Filmul evenimentelor
Mai multe atacuri teroris-

te au avut loc, vineri seară, la 
Paris, atacuri considerate a fi 
cele mai sângeroase atentate 
produse în Europa, de la cele 
din Madrid, din 2004. Este 
vorba despre două explozii, 
provocate de teroriști kami-
kaze, lângă „Stade de Fran-
ce”, unde avea loc meciul 
amical de fotbal dintre Fran-
ța și Germania. Președintele 
francez François Hollande a 
fost evacuat de pe stadion. 
În paralel, au fost semnalate 
mai multe incidente armate 
în zonele „Fontaine au Roi”, 
„Charonne” și „Bataclan”.

De asemenea, la sala de 
concerte „Bataclan”, a avut 
loc o luare de ostatici care 
au fost uciși într-un adevă-
rat carnagiu. Poliția franceză 
a anunțat că aproape toți os-
taticii au fost uciși.

Război și stare de 
urgență

Președintele François 
Hollande a declarat, într-o 
conferință de presă, că ata-
curile sunt „un act de război 
din partea Statului Islamic”.

În Franța, a fost decla-
rată stare de urgență și au 
fost reintroduse controale la 
frontiere.

Statul Islamic a revendicat 
în mod oficial atacurile de la 

Paris, într-o scrisoare redac-
tată în arabă și în franceză. 
Jihadiștii au numit Parisul 
drept „capitala perversiunii 
și a lucrurilor abominabi-
le”. Gruparea a explicat că 
atacurile au fost realizate de 
opt „frați” care aveau arme și 
veste cu explozibil.

Se pare că locurile au fost 
alese în mod special, cei din 
Statul Islamic numind con-
certul rock și meciul de fot-
bal drept „perversiuni”.

De asemenea, Statul Is-
lamic dă vina pe Franța că 
duce o cruciadă împotriva 
musulmanilor, prin operațiu-
nile militare din Siria și Irak. 
Mai mult, jihadiștii susțin că 
acesta e doar începutul.

Dragoste 
românească ucisă
Ciprian Calciu (32 de 

ani) și Lăcrămioara Pop (29 
de ani) se aflau în seara de 
vineri în localul „La Belle 
Equipe“ din Paris și s-au nu-
mărat printre cei 18 morți, 
victime ale gloanțelor teroriș-
tilor. Ciprian și Lăcrămioara 
trăiau o adevărată poveste 
de dragoste; se cunoscuse-
ră în Paris, aveau împreună 

un copil de un an, pe nume 
Kevin și urmau să se căsă-
torească. Îi legau și tragedii 
personale, cum ar fi moartea 
taților lor, unul după altul, 
în decurs de un an. Mamele 
ambelor tineri se mutaseră 
cu ei în Paris.

Deocamdată nu a fost 
raportată nicio victimă isra-
eliană printre cei decedați în 
tragedia de la Paris.

Reacția autorităților
Poliția franceză a reținut 

23 de persoane și a confiscat 
31 de arme în contextul unor 
ample percheziții în noaptea 
de duminică spre luni în ca-
drul stării de urgență insti-
tuite după atentatele de la 

Paris. 
Ministrul francez de in-

terne, Bernard Cazeneuve, 
a dispus în cursul ultimelor 
48 de ore‚ 104 de decizii de 
arest la domiciliu în cazul 
unor indivizi suspecți. 

La zece luni după atacul 
de la redacția săptămânalului 
Charlie Hebdo, Franța este 
din nou în stare de șoc după 
un val de atentate teroriste 
fără precedent. 

Teroriști identificați
Autoritățile franceze l-au 

identificat pe unul dintre 
teroriști, drept Ismail Omar 
Mostefai fiind unul care a 
ucis vineri seară cel puțin 
89 de oameni în sala de 
concerte din Bataclan (cen-
trul Parisului). În vârstă de 
29 de ani, Mostefai a fost 
identificat după amprente-
le prelevate de la o bucată 
de deget, găsită în sala de 
concerte. Născut în 1985 în 
suburbiile Parisului, teroris-
tul cu rădăcini algeriene avea 
doi frați și două surori. Mos-
tefai fusese condamnat de nu 
mai puțin de opt ori pentru 
delicte de drept comun, între 
2004 și 2010, dar nu a fost 
niciodată închis. Din 2010, 
Omar apărea în evidențele Lăcrămioara Pop și Ciprian Calciu
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serviciilor secrete franceze ca 
suspect de integrism islamic, 
dar nu era pus sub urmărire. 

Cinci dintre șapte jiha-
diști sinucigași care au par-
ticipat la atentatele de vi-
neri seară de la Paris au fost 
identificați oficial. Unul avea 
asupra lui un pașaport pe 
numele lui Ahmad Al Moha-
mmad, născut în Siria la 10 
septembrie 1990, se menți-
onează într-un comunicat al 
procuraturii. 

Un alt terorist a încercat 
să intre pe Stade de Fran-
ce (la periferia nordică a 
orașului), unde se desfășura 
meciul amical de fotbal din-
tre selecționatele Franței și 
Germaniei, pentru a detona 
înăuntru încărcătura explozi-
vă pe care o avea asupra sa 
și pentru a provoca panică și 
îmbulzeală.

Potrivit declarațiilor unu-
ia dintre paznicii de pe sta-
dion serviciile de securitate 
au descoperit vesta plină 
cu explozibili a teroristului 
atunci când acesta a fost 
percheziționat. După ce a 
fost descoperit, teroristul a 
încercat să fugă de agenții de 
securitate și și-a detonat ves-
ta explozivă într-unul dintre 
tunelurile de la intrarea în 
stadion.

Franța pleacă la 
război

„Suntem în război, vom 

acționa și vom ataca acest 
dușman (jihadist) pentru a-l 
distruge în Franța, în Euro-
pa, în Siria și în Irak, a spus 
premierul francez Manuel 
Valls.

Avioane de luptă ale Fran-
ței au bombardat duminică 
și luni poziții ale Statului Is-
lamic în Raqqa, Siria.

Un centru de comandă 
și recrutare, un depozit de 
armament și o tabăra de an-
trenament au fost distruse, a 
anunțat Ministerul Apărării 
francez. În operațiuni au fost 
implicate 10 avioane de lup-
tă care au aruncat peste 50 
de bombe.

Ar fi putut fi Londra
Premierul britanic David 

Cameron a declarat că ata-
curile comise vineri seara la 
Paris „ar fi putut avea loc” în 
Marea Britanie, șapte atenta-
te fiind evitate în această țară 
în cursul ultimelor șase luni. 

„Serviciile noastre de se-
curitate și de informații au 
împiedicat circa șapte aten-
tate în ultimele șase luni; 
atentatele de la Paris puteau 
avea loc aici”, a declarat pre-
mierul britanic.

Ce spun liderii lumii
Condamnările atentatelor 

din Paris au venit din întrea-
ga lume, în special de la Ba-
rack Obama și președintele 
iranian Hassan Rohani, dar 

și de la mișcările Hezbollah, 
Jihadul Islamic și Hamas. 
Doar președintele sirian Ba-
shar al-Assad, căruia Franța 
îi cere să plece de la putere, 
a criticat fără nicio reținere 
Parisul, susținând că politi-
ca sa în Siria a contribuit la 
„expansiunea terorismului”.

Primul Ministru Benja-
min Netanyahu a declarat 
că Israelul stă „alături de 
Franța în războiul împotriva 
terorismului.”

„Transmit condoleanțe 
din partea poporului israeli-
an familiilor victimelor și le 
doresc recuperare grabnică 

răniților”, a spus premierul.
Netanyahu a dispus și 

sporirea măsurilor de securi-
tate la ambasadele israeliene 
și alte ținte potențiale.

Și Președintele Autorității 
Palestiniene, Abu Mazen, a 
condamnat sâmbătă atacuri-
le teroriste din Paris în urma 
cărora și-au pierdut viața cel 
puțin 132 persoane din di-
verse zone ale orașului. 

„Condamnăm atacurile 
teroriste din Paris și ne ex-
primăm compasiunea și so-
lidaritatea față de poporul și 
guvernul francez,” a declarat 
Mazen.
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Turcia, în vizorul Daesh

Oficialii turci au declarat zilele trecute că au neu-
tralizat un atac terorist important, care era pro-
gramat, se pare, să aibă loc în același timp cu 

atacurile teroriste de la Paris. Aceștia au arestat vineri 
„un înalt jihadist britanic”, care plănuise respectivul pre-
supus atac. Jihadistul, fiind arestat înaintea atacurilor din 
Franța, oficialii turci și-au dat seama doar ulterior că ar 
putea exista o legătură între arestat și masacrul din Paris.

Numele teroristului reținut este Aine Lesley Davis și 
era un apropiat al deja celebrului „jihadist John,” care 
a fost eliminat săptămâna trecută într-un raid aerian 
americano-britanic.

Pe de altă parte, un militant al Statului Islamic s-a 
aruncat în aer în timpul unui raid al poliției turce desfă-
șurat sâmbătă în orașul Gaziantep, în sud-estul Turciei, 
la frontiera cu Siria.



xvcbzfhgkshgkscaneasca

 GAZETA ROMÂNEASCĂ  •  14 Joi ,  19 noiembrie  2015

GAZETA ECONOMICĂ

Protest disperat 

Un grup de soldați 
Tzahal, frustrați de 
salariile scandalos 

de mici primite, a declan-
șat o campanie socială în 
presă, în semn de protest. 
Soldații în uniforme pot fi 
văzuți în pozele de pe Fa-
cebook ținând pancarte pe 
care scrie „gam ani hayal”. 

Campania a fost inițiată 
în urma unei puternic con-
testate decizii a Knessetu-
lui de mărire a 
salariilor par-
lamentarilor 
israelieni – la 
doar o zi după 
ce același for 
r e s p i n s e s e 
propunerea de 
mărire a sala-

riilor soldaților. 
„Aceiași membri Knesset 

care vor primi o majorare 
de salarii de 1.000 șekeli 
începând de luna viitoare, 
au hotărât să respingă pro-
iectul de mărire eșalonată a 
salariilor soldaților cu circa 
700 șekeli” au acuzat sol-
dații. Unii dintre ei au fost 
identificați de superiori și 
ar putea înfrunta măsuri 
disciplinare. 

Greva trenurilor

Administrația căilor 
ferate a semnat luni 
un nou acord cu 

sindicatul feroviar, printre 
care au fost stablite, prin-
tre altele, creșteri 
salariale și diferite 
bonusuri.

Angajații com-
paniei intraseră 
duminică după-
amiază în gre-
vă pe linia Beer 
Sheva-Hod Ha-
sharon, după ce 
muncitorii au susținut că 
Administrația Căilor Ferate 
a încercat să-i detașeze pe 
noua linie Lod-Beer-Șeva, 
fără nici o compensație. 
Aproape 30 de mii de pa-
sageri au fost blocați în 
stații, de-a lungul lini-

ei Petah Tikva, Bat Yam, 
Holon, Yavne și Sderot. 
Administrația căii ferate a 
făcut apel la Curtea regio-
nală a muncii din Tel Aviv, 

dar nu a reușit să obțină un 
ordin pentru oprirea grevei. 

Muncitorii au obținut 
o compensație anuală de 
5000 de șekeli și bonusuri 
suplimentare pentru toți 
angajații regiei de transport 
feroviar.

Să vină turiștii în  
Țara Sfântă

Un plan de 
suplimen-
tare a ca-

merelor de hotel și 
stimulare a compe-
tiției pe piața turis-
mului își propune 
reducerea cu 20% 
a prețurilor vacan-
țelor în următorii 
cinci ani, potrivit Ministrului Finanțelor, Moshe Kahlon și 
Ministrului Turismului, Yariv Levin.

Planul anunțat de miniștri miercuri și supus aprobării 
cabinetului duminică, clasifică pentru prima oară hotelurile 
ca fiind „infrastructură națională”, ceea ce va reduce timpul 
aprobării construcțiilor și va simplifica ridicarea de noi ho-
teluri. Potrivit afirmațiilor lui Levin, planul va contribui la 
adăugarea a 15.000 camere de hotel într-un interval de cinci 
ani și 27.000 camere de hotel în 10 ani.

În ultimul deceniu, s-au construit doar 3.000 camere noi, 
ajungându-se la o criză de locuri ce a dus la creșterea pre-
țurilor cu circa 70%.

Deri taie taxele

Cabinetul a aprobat 
o inițiativă a Minis-
terului de Dezvol-

tare din Negev, Galileea și 
periferie și a președintelui 
Partidului Șas, Arie Deri, 
vizând scutirea de TVA la 
transportul public. În urma 
opoziției acerbe manifesta-
te de Ministerul de Finanțe 
față de această măsură, s-a 
aprobat o versiune moderată 
a măsurii, prin care Ministrul de Finanțe Moshe Kahlon și 
Deri au fost autorizați „să implementeze rezoluția din august 
a cabinetului vizând aplicarea acordului coaliției cu Șas pe 
tema finanțării unui TVA de 0% pentru transportul public, 
apă și electrictitate pentru persoanele defavorizate economic 
într-un mod optim până pe 1 ianuarie 2016. 

După aprobarea de către cabinet, Deri a spus: „Sunt bu-
curos că s-a luat această decizie. Am făcut o promisiune și 
mi-o respect. Am promis TVA 0% la produsele de bază și 
aceste produse sunt de strictă necesitate”.
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Zborurile civile vor fi 
urmărite prin satelit

Decizia a fost 
luată luni în 
cadrul unei 

reuniuni de la Gene-
va și are drept scop 
evitarea dispariției 
unor avioane, cum 
s-a întâmplat cu zbo-
rul MH370 al com-
paniei Malaysia Airlines în martie 2014. 

Acordul a fost parafat la Conferința mondială de 
radiocomunicații și se referă la atribuirea unor frecvențe 
pentru urmărirea zborurilor aviației civile. Documentul va 
permite reperarea avioanelor peste tot în lume din 2017, în 
condițiile în care, în prezent, pe 70 la sută din suprafața te-
restră acest lucru nu este posibil. Acordul intervine în urma 
dispariției unui avion care efectua cursa Kuala Lumpur - 
Beijing, în martie 2014, cu 239 de persoane la bord. Epava 
avionului nu a fost localizată până în prezent.

Colții antisemitismului

Italia a întărit vineri securitatea la locațiile evreiești din 
Milano, după ce un israelian a fost înjunghiat lângă 
o școală evreiască din oraș, a informat poliția italiană. 

Victima, Nathan Graff, a fost înjunghiată în spate și în 
zona feței, a precizat poliția. Cu toate acestea, rănile nu 
îi pun viața în pericol. 

Atacatorul nu 
a fost încă prins 
de poliție și mo-
tivele sale nu 
sunt cunoscute, 
însă o sursă judi-
ciară a afirmat că 
procurorii inves-
tighează dacă este vorba despre o un act comis din ură. 
Membri ai comunității evreiești din Milano au afirmat că 
Graff avea capul acoperit de o kipa în momentul atacului.

În cazul în care se confirmă că a fost vorba despre un 
atac din ură, acesta ar reprezenta un ecou al valului recent 
de înjunghieri din Israel.

Semnal pentru Turcia 
și Israel

Federația Rusă 
a lansat recent 
un nou sistem 

performant de ra-
chete anti-aeriene. 
Sistemul S-400 are 
o rază de acțiune de 400 km și poate doborâ orice tip de 
aparate aeriene la o altitudine dublă față de altitudinea 
la care zboară avioanele de croazieră. 

Cincizeci de jurnaliști străini au fost invitați de ca-
tre Ministerul Apărării ruse pentru a urmări prezentarea 
noului sistem, care s-a desfășurat la baza aeriană din La-
takia. Experții susțin că prezentarea acestora reprezintă 
un semnal evident pentru Turcia și Israel, iar asta pentru 
că Rusia ar crea propriul scut pentru zonele de coastă 
din Siria.

Sistemul de rachete anti-aeriene S400 este format din-
tr-un punct de control central, un sistem radar, care poate 
urmări până la 300 de ținte, și lansatoarele rachetelor 
anti-aeriene. Acest tip de sistem poate detecta diverse 
aparate aeriene. Este considerat a fi un pericol destul de 
sever pentru avioanele militare, cum ar fi, de exemplu, 
britanicele „Tornado” și americanele F-15 și F-16.

NU finanțării terorismului

G20 a cerut luni Grupului de Acțiune Financiară In-
ternațională (GAFI/FATF), organism de luptă împo-
triva spălării de capitaluri, să prezinte la începutul 

anului 2016 un raport în legătură cu progresele înregistrate 
în privința combaterii finanțării terorismului. 

„Cerem Gru-
pului de Acțiune 
Financiară să pre-
zinte un raport 
miniștrilor de fi-
nanțe (din G20) 
la prima reuniu-
ne a acestora din 
2016 în legătură 
cu progresele fă-

cute de state pentru a corecta deficiențele în materie de 
oprire a fluxurilor de finanțare legate de terorism”, au scris 
liderii G20, în declarația pe care au adoptat-o la finalul sum-
mitului lor din Antalya. 

Membrii G20 se angajează totodată să-și intensifice „co-
operarea în privința schimbului de informații și a înghețării 
averilor aparținând teroriștilor” și să aplice în această privin-
ță sancțiuni dure. Liderii G20 au cerut totodată Grupului de 
Acțiune Financiară să identifice „măsurile, inclusiv de natură 
legislativă”, pentru intensificarea luptei împotriva finanțării 
terorismului. 
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Vor să ne întemnițeze

Poliția din Africa 
de Sud a emis 
mandate  de 

arestare împotriva a 
patru foști comandanți 
militari israelieni. Este 
vorba de fostul șef al 
Tzahalului, Gabi Ashkenazi, fostul comandant al Marinei, 
Eli Marom, fostul șef de Contrainformații Militare, Amos 
Yadlin și fostul șef al Forțelor Aeriene, Avishay Levy. Toți 
aceștia au fost dați în consemn la frontiera Africii de Sud 
și vor fi arestați dacă vor încerca să intre în această țară.

Generalii noștri se fac vinovați, în ochii autorităților 
sud-africane de ciocnirile de la bordul flotilei turcești 
Mavi Marmara, din anul 2010, când 10 cetățeni turci 
și-au pierdut viața. 

De asemenea, Interpolul din Africa de Sud a transmis 
instituției similare din Turcia copiile mandatelor de ares-
tare ca în cazul în care generalii noștri vor intra în Turcia 
să fie imediat arestați și extrădați în Africa de Sud.

Nou plan de absorbție

Guvernul a aprobat duminică propunerea de a per-
mite imigrația a aproximativ 9000 de etiopieni cu 
origine evreiască, la doi ani după ce același guvern 

a declarat că nu mai există evrei in Etiopia.
Israelul a adus 

cea mai mare par-
te a comunității 
evreiești etiopiene 
în țară între 1984 și 
1991 conform Legii 
Întoarcerii și a Ga-
rantării Cetățeniei 
Tuturor Evreilor.

Decizia de duminică se referă la gruparea cunoscută 
sub numele de Falashmura, descendenți de evrei etiopieni 
care s-au convertit la creștinism, mulți sub presiune, în 
secolele 18 si 19. Acestia nu sunt considerati, prin urma-
re, evrei și nu sunt eligibili pentru cetățenie, dar mulți 
au rude printre evreii etiopieni care trăiesc deja în Israel.

Aproximativ 135500 israelieni evrei de origine etiopi-
ană trăiesc astăzi în Israel, potrivit datelor furnizate de 
Agenția Evreiască și multe familii ale acestora trăiesc în 
cele mai sărace cartiere ale marilor orașe, cu mai mult 
de o treime sub pragul sărăciei, mulți ocupând locuri de 
muncă necalificate.

Tzahalul renunță la 
pastramă și hotdog

În curând, carnea procesată ar putea fi tăiată din me-
niurile Tzahal, după ce Ministerul Apărării a solicitat 
agentului său oficial de catering să ia în considerare 

posibilitatea înlocuirii cărnii procesate - incluzând sala-
mul, pastrama și hotdogul – servite soldaților de două 
ori de săptămână. 

Noul demers se datorează studiului re-
cent publicat de OMS, care 

plasează riscul consumului 
acestor produse cu același 
nivel de pericol ca și fu-
matul. În acel raport, s-a 

scris să există suficiente do-
vezi medicale, în momentul 

de față, pentru a asocia consumul exagerat de produse 
conservate – majoritatea din carne de vită cu creșterea 
incidenței cazurilor de cancer la colon. 

În trecut, soldații primeau mai multă carne procesată 
dar, în prezent, primesc două mese pe săptămână, ba-
zate pe astfel de produse și trei mese pe bază de carne 
congelată, cum ar fi tocana de vită sau gulașul care nu 
conțin nitrați.

Cellcom a cumpărat 
compania Golan Telecom

În cadrul unei 
remanieri de 
proporții a 

pieții comunica-
țiilor mobile din 
Israel, Cellcom a 
anunțat joi dimi-
neață achiziționa-
rea Golan Tele-

com în schimbul a 1,17 miliarde șekeli. 
Golan Telecom a jucat un rol cheie în reformele industri-

ale care au condus la redresarea concurenței și reducerea pre-
țurilor pentru consumatorii israelieni. Compania deținută 
de afaceristul francezo-israelian Michael Golan a anunțat în 
august că se află în căutarea unui cumpărător datorită unei 
capcane regulamentare prin care Golan a ajuns să datoreze 
450 milioane șekeli către Cellcom. 

Și altă companie de comunicații, HOT, a renunțat săp-
tămâna trecută posibila achiziția a firmei. Și Pelephone a 
făcut o ofertă de achiziție, dar a pierdut în fața lui Cellcom. 
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Vroia să facă rău

Shabak-ul investigează 
circumstanțele unui acci-
dent produs sâmbătă sea-

ra, în apropiere de intrarea în 
Psagot (lângă Ramallah), în care 
un conducător auto palestinian 
a fost ucis și patru israelieni au 
fost răniți. 

La aproximativ ora 19, un au-
tomobilist palestinian din Beit 
Lakia s-a apropiat de intrarea în 
Psagot într-o mașină cu numere 
de înmatriculare israeliene. Paz-

nicul de serviciu i-a cerut să se 
identifice având suspiciuni că 
acesta nu era în regulă. Pus în 
această situație, șoferul palesti-
nian a întors mașina și a plecat 
în trombă, ciocnindu-se violent, 
frontal cu un vehicul care venea 
din contrasens. În urma coliziu-

nii, palestinienul a murit 
pe loc.

Cei patru ocupanți is-
raelieni ai celuilalt vehi-
cul au fost răniți și duși 
la spital. Printre ei se afla 
un băiat de 9 ani, care a 
suferit leziuni moderate 
și alți doi pasageri cu le-
ziuni ușoare, un băiat de 

12 ani și o femeie de 40 de ani.
În urma coliziunii, un cuțit 

a fost găsit în mașina palestini-
anului, existând suspiciuni că 
șoferul a avut intenții ostile.

Pedepse dureroase

Unități ale Tzahalului au demolat sâmbătă patru case în 
care locuiau familiile unor palestinieni acuzați de crime 
împotriva israelienilor.

Un grup israeli-
an pentru drepturi-
le omului, „HaMo-
ked: Centrul pentru 
Apărarea individu-
lui”, a făcut apel la 
Curtea Supremă, în 
numele celor șase 
familii palestiniene. 
Instanța a respins 
cererea și a decis în 
favoarea demolării a patru case și pentru evacuarea celei de-a 
cincea, deoarece se află într-un bloc de apartamente de opt etaje. 
Trei dintre case demolate cu explozivi, se aflau în Nablus și au 
aparținut familiilor celor trei palestinieni arestați luna trecută 
pentru uciderea cuplului israelian pe 1 octombrie, pe o șosea 
din apropiere de Cisiordania.

Cea de a patra locuință se află în satul Silwad, lângă Ra-
mallah. A aparținut familiei unui palestinian acuzat de uciderea 
unui israelian în luna iunie, într-un atac în apropiere de Nablus.

„Toți evreii din Paris 
vor să se mute în 

Israel acum”

Un grup de câteva zeci de noi imigranți din 
Franța a ajuns la Aeroportul Internațional 
Ben-Gurion, luni, aceștia fiind primii evrei 

francezi noi, veniți în Israel, de la atacurile teroris-
te din Paris vineri seara.

Daniel Ven-
tura, care a sosit 
în țară, împreună 
cu soția și cei doi 
copii, a declarat: 
„Toți evreii din 
Paris vor să emi-
greze în Israel 
acum. Există un 
sentiment negativ acolo. Străzile sunt goale în Pa-
ris și nu există un sentiment de securitate în apro-
pierea sinagogilor. Numai în Israel putem învinge. 
Sunt fericit să fiu în Israel cu familia mea.”

De la pisici la plante

Ma i  mul t 
de 200 de 
oameni de 

știință și cercetători 
cer ministrului agri-
culturii, Uri Ariel, să 
renunțe și să anuleze 
hotărârea sa de a re-
duce aproape de zero 
bugetul alocat grădinilor botanice din țară.

Bugetul alocat celor 11 grădini botanice din Israel 
a fost redus de ministrul Ariel de la 3,5 milioane de 
șekeli la doar 100.000 de șekeli. „Ideea că se poa-
te reduce drastic bugetul acestor grădini și ele vor 
supraviețui oricum, este complet greșită”, au scris oa-
menii de știință în scrisoarea de protest. Această tăiere 
de fonduri va duce la pierderi ireversibile de plante cu 
vârste de zeci sau chiar sute de ani. În aceste grădini 
botanice se cresc plante care nu mai pot supraviețui 
în natura sălbatică”, se mai arată în protest.

De asemenea cercetătorii susțin că dispariția anu-
mitor plante va duce implicit și la dispariția unor 
specii rare de fluturi care trăiesc în simbioză cu aceste 
plante.
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OAMENI SUNTEM
Sofia GELMAN

Teroarea cu dimensiunile ei din 
ce în ce mai mari, lovește (și) 
în inima Europei, periclitând 

valorile fundamentale ale democrației. 
Sângeroasele atentate din Paris – 
orașul care reprezintă, mai mult de-
cât orice alt loc de pe mapamond, 
simbolul libertății, fraternității și al 
egalității – vor avea trista faimă de a fi devenit motivul 
principal al schimbării atitudinii față de visul frumos 
clădit cu energia multor ani, visul Europei Unite. Dispă-
ruseră granițele, statele participante se vroiau (și erau !) 
libere pentru toți locuitorii ce le aparțineau, până când 
imixtiunea feroce a unor rațiuni obscure a sfâșiat în mod 
brutal reveria utopică (?) asigurând – din păcate – tri-
umful teroarei…

Hedi SIMON

Amintiri... amintiri...

Publicația ,,Gazeta Românească” ne anunță apariția 
la Editura Familiei a volumului de proză umoristică 
„Sus cortina” de Alexandru Andy (vezi pagina 39).

Ni se mai spune că este o culegere de „aventuri inedite, 
situații ilariante, bârfe...”; totodată ni se promite că vom 
râde în hohote cu Birlic, cu Beligan, cu Mircea Crișan...,,

Nu contrazic cele anunțate mai sus, dar... există și un „dar”.
Deoarece am avut plăcerea să citesc această carte în ultime-

le trei zile, pot spune că ea depășește cu mult mai mult cele 
afirmate în anunțul amintit mai sus. Desigur, cartea de față 
este una umoristică; chiar și numele prea cunoscut al autoru-
lui ei se asociază cu umorul bun, deconectant, atât de necesar 
în timpurile trăite de generația mea. Și textele scenetelor și ale 
cântecelor pe care le-a scris au fost frumoase, înțelepte, fără 
a conține trâmbițe patriotice. Citind conștiincios povestirile 
una după alta, putem descoperi multe lucruri „între rânduri”. 
Ca de pildă, un umor trist, un „haz de necaz” care însoțea 
viața actorilor datorită împrejurărilor, a fricii de a nu vorbi 
despre adevăruri „periculoase”, a greutăților materiale, a sa-
lariilor mici, jignitoare pentru orice artist. Îi întâlnim deseori 
pe actori alergând după niște ore suplimentare, jucând după 
scenarii proaste și în locuri nepotrivite pentru o activitate 
artistică. Dar această activitate uneori umilitoare aducea un 
plus la salariu, rotunjea veniturile, iar artiștii acceptau orice 
cu scopul de a supraviețui. 

Povestirea acelui program nefericit prezentat în fața 
soldaților într-o așezare îndepărtată, uitată de lume când, au-
zind alarma de exercițiu, actorii sar într-un șanț infect, după 
cum fuseseră instruiți înainte de spectacol, mie mi s-a părut 
de-a dreptul tragică și dureroasă. La fel am simțit mărturisirile 

lui Mircea Crișan 
în fața „tovarășilor 
de la sindicat” 
despre părinții săi 
„moșieri”, adi-
că lucrători la 
moși, care au fost 
naționalizați, li s-a 
luat și acea sărăcie 
a lor, rămânând 
fără roata norocu-
lui și fără toate jo-
curile care le asigu-
rau existența. Deci 
statul a înghițit 
totul, până și su-
fletele și conștiința 
oamenilor, cei care 

s-au lăsat jefuiți: noroc că nu toți. Majoritatea acopereau te-
lefoanele cu perne, continuând să șușotească cu prietenii și 
familia despre situația reală și grea în care se trăia.

Desigur, viața artiștilor a avut și momente plăcute, vesele, 
chiar impresionante; pregătirea și realizarea cu succes a unor 
spectacole bune, a unor festivaluri. Despre toate acestea, aflăm 
din cartea domnului Alexandru Andy. Ne delectează cu isto-
rioarele din viața de toate zilele ale multor actori îndrăgiți 
de către toți cei care au trăit în România în acele vremuri.
Și deoarece autorul a fost prieten cu aceștia, legat de ei prin 
munca comună, succese, premieri, povești de culise (nu nea-
părat bârfe), ni le-a împărtășit și nouă, cititorilor-fostul pu-
blic, aducându-ne amintiri plăcute. Sau chiar amintiri despre 
fapte și evenimente pe care le-am trăit la rândul nostru. Cine 
nu a avut de-a face măcar o dată cu câte un personaj pre-
cum tovarășul colonel Băzălan, amabil, îndatorator, serviabil, 
până la un anumit punct: apărarea propriei sale persoane de 
vreo încurcătură cu securitatea. Nimeni nu se lăsa atras într-o 
aventură care îi putea strica relațiile cu securitatea, de dragul 
nimănui, nici al unei rude sau prieten oricât de apreciat.

Prin urmare, pe lângă calitățile incontestabile ale cărții 
domnului Andy, ale umorului spumos, autentic și molipsi-
tor, exprimat într-o limbă română simplă, frumoasă, nesofis-
ticată, aceasta prezintă un tablou real al României socialiste, 
transformându-se într-o adevărată istorie a generației mele. Pe 
scurt, vreau să spun că am citit o lungă povestire umoristică, 
care nu a încetat nici o clipă să fie serioasă, uneori tristă, dar 
întotdeauna adevărată. Sunt recunoscătoare Editurii „Fami-
lia” că mi-a încredințat acest volum, dar înainte de toate îi 
mulțumesc domnului Alexandru Andy că l-a scris, ca să ne 
trezească amintirile și nostalgia pentru anii tinereților noastre.
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Dr. Paul LEIBOVICI

Dresarea câinilor

Un reportaj al televi-
ziunii despre folosi-
rea câinilor dresați 

pe câmpurile de luptă mi-a 
amintit despre începuturile 
„dresajului de câini’’ în Eretz 
Israel. Este povestea de ne-
crezut a Radolfinei Mentzel, 
o entuziasmată sionistă, care 
a dresat câinii armatei ger-
mane, în limba ebraică.

Rodolfina Mentzel s-a 
născut în 1891, într-o fami-
lie de evrei bogați. Când a 
avut 4 ani, a fost mușcată de 
un câine, ceea ce a determi-
nat-o să se apropie de câini. 
Peste ani va declara: „Pentru 
mine, această frică s-a trans-
format într-o legătură strân-
să cu câinii’’. La Universita-
tea din Viena a primit titlul 
de Doctor în psihologie, 
biologie și chimie. A fost 
activă în Uniunea studen-
ților sioniști „Hertzel’’ și a 
întemeiat o filială a mișcă-
rii tineretului sionist „Alb-
albastru’’. După căsătoria 
cu dr. Rudolf Memtzel, în 
1915, a locuit la Lintz. În 
anii ’20, înființează în casa 
lor „prima școală de dresură 
pentru câini de atac, pază și 
dibuire’’. Împreună au făcut 
cercetări psihologice asupra 
câinilor. Zeci de câini au 
participat la cursul pe care-
l ținea Rudolf Mentzel la 
Lintz. Cartea de îndrumare 
a dr. Mentzel a fost redacta-
tă în 1928 și tradusă în mai 
multe limbi străine. Dragos-
tea pentru sionism s-a ma-
nifestat prin trimiterea unor 
câini dresați, în Israel. 

Instituția creată de so-
ții Mentzel a atras atenția 

autorităților austriece, câi-
nii poliției fiind dresați de 
cei doi soți. În arhiva de la 
Ierusalim se păstrează un 
document în care Mentzel 
își cheamă câinii în ebraică 
„Magi bat ha’șehen’’.

Într-o perioadă, soții 
Mentzel au locuit în Ber-
lin, și au servit în armata 
germană organizând cursuri 
de îndrumare pentru câi-
ni de atac, apărare, pândă 
și dibuire. Câinii au primit 
ordinele în ebraică: „șev’’ 
(șezi), „artza’’ (la pământ), 
„Kum’’(ridică-te) ș.a.m.d.

Odată cu alipirea Austriei 
la Germania, în 1938, soții 
Mentzel nu au avut de su-
ferit. Dimpotrivă, li s-au fă-
cut propuneri să rămână în 
cadrul Institutului armatei. 
Ba chiar li s-a oferit o lo-
cuință într-o baracă, în care 
locuiau și ofițerii nemți. În 
cartea lor apărută în 1939, 
„Educația câinilor și dresa-
rea lor’’ ei dezvăluie că „Un 
ofițer – prieten cu noi ne-a 
ajutat să dispărem, să trecem 
granița. Împreună cu câțiva 
câini, am putut urca pe va-
por care a ancorat pe unul 
din malurile Eretz Israelului, 

în ajun de Roș Hașana, în 
septembrie 1938’’. Încă din 
anii ’20 Meltzer a fost în le-
gătură cu unii conducători 
din Eretz Israel. În 1932 a 

fost vizitată 
de un dele-
gat special 
din Eretz 
Israel. Isac 
Ben Zwi i-a 
invitat spe-
cial în țară 
ca să pregă-
tească câinii 
pentru Ha-
gana. Doi 
delegați au 
plecat din 

Israel la ferma soților Ment-
zel ca să învețe dresajul. În 
1934, la invitația lui Iacov 
Pat, comandantul Hagana-
lei, a venit în țară, pentru 
trei luni, Rodolfina Mentzel. 

Prima oprire în țară a 
fost la kibuțul Iagur, unde a 
predat un curs asemănător 
activităților din Hagana și 
apoi a fost la kibuțul Naan, 
Merhavia și Dgania. După 
aliaua lor în 1938, soții 
Meltzer au lucrat la kibuțul 
Ramat Iohanan, unde au or-
ganizat cursuri de instructaj 
al câinilor de pază din Ha-
gana. La cererea conducerii 
Haganalei, s-au mutat la 
Kiriat Motzkin. Aici au des-
chis „Institutul de cercetare 
a câilor dresați’’.

La această școală a func-
ționat o unitate de câini a 
Haganalei, care după înte-
meierea Statului Israel, a 
trecut în cadrul Tzahal-ului. 
Azi această unitate se nu-
mește „Oketz’’. Casa fami-
liei Mentzel s-a transformat 
în „Centru de selecție a câi-
nilor din regiune’’. La acest 
centru veneau moșavnici, 
numeroși orășeni care au do-

nat câini, ca parte la efortul 
luptei pentru apărarea țării. 

În articolul pe care Ment-
zel l-a scris în limba ebraică 
după sosirea în țară, descrie 
calitatea câinilor de pază și 
securitate.

„Nu mulți știu și cunosc 
importanța câinilor în ca-
drul armatelor moderne... 
puțin cunosc faptul că un 
câine de pază poate înlocui 
4 soldați și, în plus, câinele 
păzește mai bine decât omul.

Soldații de la trupele co-
mando sunt instruiți să se 
apropie de inamic. Câinele 
descoperă fiecare străin care 
se apropie chiar de la o dis-
tanță destul de mare, din 
poziția sa. Câinii dresați, 
înștiințează de apropierea 
dușmanilor cu mult timp 
înainte și se evită pierderile 
de vieți omenești’’.

Armata a folosit câinii 
instruiți de Mentzel în di-
verse împrejurări de căuta-
re, descoperiri de răniți, co-
respondență și trimitere de 
armament. 

Familia dr. Mentzel a 
publicat îndrumări despre 
creșterea și folosirea câinilor 
dresați, în diverse reviste. 
Una din multiplele realizări 
ale lor a fost în privința pre-
gătirii câinilor de luptă și a 
descoperirii minelor chiar 
după săptămâni de zile de 
la îngroparea lor. 

Într-un articol publicat 
de Mentzel în ziarul „Miș-
cării kibuțurilor’’ din 1943 
sub titlul „Creșteți un câine’’ 
a căutat să mobilizeze sufle-
tul tinerilor, de a fi adepții 
acestei idei. 

Un deosebit merit al dr. 
Rodolfina Mentzer constă 
în găsirea unui câine potrivit 
climei din țară. Aceasta este 
rasa autohtonă-canaan. 
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Bar Mitzvah îndoliat

O fată în vârstă de 12 ani 
a murit joi seara la pe-

trecerea bar mitzvah a priete-
nului ei din sudul Israelului 
în urma unei aparente crize 
de epilepsie. 

Copila s-a prăbușit în 
mijlocul petrecerii și a fost 
declarată moartă de para-
medici după câteva tentative 
eșuate de a o resuscita. Fata 
se afla în evidența medicilor 
cu epilepsie. Inutil de adău-
gat că petrecerea s-a înche-
iat pe loc. Copiii s-au întors 
acasă, fiind apoi vizitați de 
asistenții sociali și specialiș-
tii psihiatri. Părinții fetei au 
solicitat efectuarea autopsi-
ei, nefiind încă stabilită data 
înmormântării.

Dragoste fără 
cuvinte

Nicole Valeva a cres-
cut în orașul Ufa în 

apropiere de Munții Ural 
din Rusia, iar Louis Wein-
stein juca fotbal pe plaja 
de lângă São Paulo, Brazi-
lia. Acum un an, pe când 
aveau 15 ani, ambii și-au 
părăsit țările natale, familiile 
și prietenii făcând aliyah în 
Israel, în cadrul programului 
internațional de burse în ști-
ință și tehnologie al Acade-
miei de Elită ORT Anières.

Nicole și Louis s-au cu-
noscut la liceul WIZO din 
Moshav Nahalal, Valea Jezre-
el, unde s-au îndrăgostit de 
limba ebraică și unul de 

altul. Au descris sentimen-
tul ca „dragoste la prima 
vedere.”

La prima întâlnire, nu 
aveau niciun limbaj comun.

„Eu vorbeam doar limba 
rusă, iar Louis vorbea por-
tugheza și engleza,” a spus 
Nicole. „Așa că la început, 
nu făceam decât să ne ară-
tăm unul altuia poze și folo-
seam Google Translate ca să 
ne înțelegem [între noi]. Nu 
încape îndoială că dorința de 
a vorbi unul cu celălalt și de 
a ne înțelege ne-a încurajat 
să petrecem mai mult timp 
cu studiul limbii ebraice. Pe 
măsura ce învățam aceas-
tă limbă, dragostea noastră 
înflorea.”

Se poate și așa

Locuiesc împreună în ace-
lași apartament, gătesc 

împreună, își fac cumpără-
turile la supermarket și ies 
la restaurant tot împreună; 
n-ar lăsa niciun obstacol să 
le stea în cale – nici măcar 
religia. Dacă am putea învăța 
de la ei – un arab, un druz și 
un evreu, toți tineri – cum să 
conviețuim în armonie, am 
fi dobândit de mult pacea. 

Maor Hazagilov, 22 ani, 
din Akko, Naji Siyadeh 

Ahmed, 20 ani, din 
Majdal Shams și Moha-
mmed Anbusi, 23 ani, 
din Kfar Jatt, au ajuns 
să se cunoască în timp 
ce participau la progra-
mul ONG-ului Kivunim 

„Aripi” destinat tinerilor cu 
nevoi speciale și au decis să 
locuiască împreună. 

Sunt trei tineri încântă-
tori, iar apartamentul lor lu-
cește de curățenie. Maor ne-a 
făcut turul casei glumind: 
„Mohamed a ales camera cea 
mai spațioasă pentru el.”

Nu mai scăpăm 
de el

Omer din Holon, un 
practicant activ al cum-

părăturilor online, a 
profitat de reducerile 
uriașe practicate de 
Ziua Celibatarilor și 
și-a cumpărat postere 
de pereți la preț re-
dus. Totuși, la primi-
rea mailului de con-
firmare a achiziției a 
primit și o serie de sugestii 
pentru alte cumpărături, ba-

zate aparent pe profilul 
său de utilizator. Una din 
ele era o mască din latex 
cu chipul lui Adolf Hitler.

Omer a relatat inci-
dentul: „După ce mi-am 
revenit din sentimentele 
de dezgust și mânie față de 
cele văzute, am trimis ime-

diat o reclamație pe email că-

tre Aliexpress, în legătură cu 
magazinul care promovează 
un produs atât de scanda-
los, adăugând și o captură 
de ecran cu reclama respec-
tivă. „I s-a răspuns imediat 

lui Omer, spunându-i-se că 
lista produselor ce includea 
masca nu e interzisă sau su-
pervizată. În plus, Omer a 
trimis o reclamație și pe pa-
gina israeliană de Facebook a 
companiei, fără a primi însă 
un răspuns în scris.

Prea multă 
neglijență

Cinci bărbați și-au găsit 
moartea săptămâna tre-

cută în patru accidente de 

muncă separate pe diverse 
șantiere de construcții din 
Tel Aviv și alte două orașe 
din centrul Israelului.

Doi muncitori construc-
tori în jur de 40 ani au fost 
declarați decedați după ce au 
căzut în gol de la etajul 26 
al Turnului cu Birouri aflat 
în construcție în Centrul Tel 
Avivului. Alți trei bărbați au 
murit luni tot în urma căde-
rilor pe șantierele din Arsuf, 
Shoham și Tel Aviv.

Muncitorilor constructori 
li se impune purtarea centu-
rilor de siguranță pe durata 
lucrului la înălțimi. Munca 
pe șantierele respective a fost 
suspendată în vederea cerce-
tării cauzelor acidentelor.

Decesele de pe șantiere nu 
sunt o raritate în Israel. În 
august au murit opt persoa-
ne aflate la muncă pe schele. 
Anul trecut pe șantierele de 
construcții din Israel au mu-
rit 31 muncitori, iar în 2013 
numărul pierderilor de vieți 
pe șantiere a fost similar.



• GAZETA ROMÂNEASCĂ 21Joi ,  19 noiembrie  2015

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA - CA LA NOI LA NIMENI

Aterizare forțată a 
unei curse El-Al 

O cursă El-Al cu destina-
ția Los Angeles a exe-

cutat o aterizare forțată în 
Montana, duminică dimi-
neață, după ce echipajul a 
raportat că un bec de aver-
tizare a semnalat incendiu la 
unul din motoare.

Cu toate acestea, nu s-a 
constatat niciun incendiu 
vizibil la aterizarea în sigu-
ranță a cursei aeriene isra-
eliene înainte de 6 a.m, la 
aeroportul Billings. Oficiali-
tățile au declarat că la bor-
dul avionului Boeing 777 se 

aflau 280 pasageri și membri 
ai echipajului. 

Pasagerii au declarat că 
avionul se îndrepta din Tel 
Aviv spre Los Angeles când 
a întâmpinat turbulențe. La 
scurt timp un însoțitor de 
zbor a anunțat că piloții au 
văzut un bec de avertizare 
aprins în cabină și că avionul 
va ateriza în Billings. A fost 
trimis la Billings un avion 
de rezervă pentru finalizarea 
cursei spre Aeroportul Inter-
național din Los Angeles.

Ajutor, hoții!

Furturile auto sunt, în 
ansamblu, în creștere pe 

plan național, dar se pare că 
luna trecută hoții au fost mai 
leneși. Potrivit statisticilor 
poliției, de la începutul anu-
lui au fost furate 14,323 de 

vehicule (o creștere de 6,8%, 
față de cele 13,409 de vehi-
cule furate anul trecut).

Cu toate acestea, în luna 
octombrie a acestui an, fur-
turile au scăzut cu 20% față 
de aceeași lună a anului tre-
cut. Surse din cadrul poliției 
israeliene consideră acest 
„declin” a fi determinat de 

creșterea măsurilor 
de securitate din 
țară.

Pe primul loc la 
vehicule furate se 
află scuterele San-
Yang, al doilea pe 
listă este Toyota Co-
rolla, iar în al treilea 
rând se fură scuterele 
Kimco.

Vipera la 
supermarket

O femeie din Petah Tiqva 
a mers zilele trecute cu 

fiul său la un magazin Su-
persal din oraș pentru a face 
niște cumpărături. Ajunsă la 
raionul de legume, nu mică 
i-a fost mirarea când a des-
coperit că într-o pungă în 
care se afla o salată verde, se 
afla bine merci și un șarpe 

veninos din specia „vipera 
palestiniană”.

Femeia s-a adresat 
imediat angajaților și le-a 
cerut să izoleze șarpele, 
astfel încât cumpărătorii 
să nu fie răniți.

A vrut să fie mai 
frumoasă

O tragedie imprevizi-
bilă a lovit familia 

lui Hanan Abulafia din 
Bat Yam. Joia trecută Ha-
nan s-a prezentat la spita-
lul Meirav din oraș pen-
tru a fi supusă unei operații 
estetice la nas. Nefericirea 
face că tânăra în vârstă de 
numai 35 de ani a suferit în 
urma anesteziei un infart fără 
a avea antecedente medicale 
cardiace. În urma stopului 

cardiac, medicii de la Meirav 
i-au acordat primul ajutor și 
au transportat-o de urgență 
la spitalul Wolfson. Din pă-
cate, nici acolo Hanan nu a 
mai putut fi salvată. Soartă? 
Eroare medicală? 

Autopsia va stabili cu 
siguranță cauza infarctului. 
Din păcate, Hanan a lăsat în 
urmă un soț și doi copii de 8 
și 11 ani care nu vor înțelege 
niciodată de ce au rămas fără 
mamă, de la o vârstă atât de 
fragedă.

Rahel învinge 
terorismul

O veste bună își face loc 
pe lângă toate neno-

rocirile din ultimul timp. 
Rahel Eisenkot din Rishon 
Letzion, bunica în vârstă de 
80 de ani înjunghiată în spa-
te de un terorist palestinian, 

în plină stradă la începu-
tul acestei luni, și-a revenit 
după ce a suferit o operație 
complicată.

Bunică a 19 nepoți și stră-
bunică a 9 strănepoți, Rahel 
a fost externată și se află la 
recuperare la spitalul Shmuel 
Harofe din Beer Yakov.

„Acest nenorocit nu a 
reușit să-mi strice planuri-
le pe care le mai aveam în 
viață. Dumnezeu m-a apărat 
și nu mă voi lăsa doborâtă fi-
zic sau psihic de acest tragic 
incident.

A fost iertată

Secția de poliție Harel 
a primit un raport de 

furt dintr-o farmacie Super 
Pharm. Ajunși la fața locului 
ofițerii au găsit o femeie cu 
un copil mic care încercase să 
sustragă produse alimentare 
și medicamente pentru copil.

Mamă a doi copii  femeia 
hoață fura de nevoie, pentru 
că nu avea cu ce să plăteas-
că medicamentele copilului. 
După ce au cercetat toate 
detaliile, polițiști au luat o 
hotărâre... altfel. În loc să o 
aresteze, ofițerii au pus mână 
de la mână și au plătit din 
buzunarul propriu produsele 
furate. Așa un gest mai rar!
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STOPSTOPSTOP

Statele Unite ale Americii 
au livrat din nou muniție 
luptătorilor Coaliției Arabe 
Siriene care luptă împotriva 
grupării jihadiste Statului 
Islamic din nordul Siriei. 
Aceasta este pentru a doua 
oară când SUA au decis să 
înarmeze Coaliția Arabă Si-

riană, formată din circa 10-
12 grupuri din care fac parte 
aproximativ 5.000 de luptă-
tori. Coaliția colaborează cu 
luptătorii kurzi și cu alții 
pentru a recuceri teritoriile 
controlate de Statul Islamic. 

Statele Unite au anunțat, 
de asemenea, că vor trimite 
forțe speciale în următoarele 
săptămâni în nordul Siriei 
pentru a consilia acești lup-
tători ai opoziției în lupta 
împotriva grupării teroriste 
Statul Islamic. 

STOPSTOPSTOP

Japonia, a treia economie 
mondială, a reintrat în rece-
siune în trimestrul trei din 
2015. Guvernul și Banca 
Centrală sunt acum sub pre-
siune pentru a adopta noi 
măsuri de stimulare. PIB-ul 
Japoniei s-a contractat cu 
0,8% în perioada iulie - oc-
tombrie 2015 comparativ cu 
trimestrul trei din 2014.

Este a patra oară de la 
criza financiară când Japo-
nia este în recesiune. Anul 
trecut, Guvernul de la Tokyo 
a adoptat un pachet de sti-
mulente în valoare de 3.500 
de miliarde de yeni (29,12 
miliarde de dolari) destinat 
să stimuleze economia afec-
tată de majorarea taxei pe 

vânzări și de deprecierea 
yenului. 

Datoria Japoniei este 
de două ori mai mare 
decât PIB-ul, cel mai ri-
dicat procentaj din rân-
dul țărilor dezvoltate.

STOPSTOPSTOP

Celebra piramidă a lui 
Keops din Egipt a fost ilu-
minată duminică seara în 
culorile drapelelor Franței, 
Libanului și Rusiei în semn 
de omagiu pentru victimele 
atentatelor din Paris, Beirut 
și din avionul rusesc prăbușit 
în Peninsula Sinai. 

Marea piramidă a farao-
nului Keops, singura dintre 

cele șapte minuni ale lumii 
antice rămasă încă în picioa-
re, a fost iluminată de pro-
iectoare care au reprodus pe 
o fațadă steagurile celor trei 
țări. Un priveghi, în cadrul 
căruia tineri egipteni au păs-

trat aprinse sute de lu-
mânări, a fost organizat 
noaptea trecută la baza 
monumentului vechi de 
peste 4.500 de ani.

STOPSTOPSTOP

Un rabin israelian 

ultra-extremist a încercat să 
justifice atentatele sângeroa-
se de vineri seară de la Pa-
ris, revendicate de gruparea 
jihadistă Statul Islamic, sus-
ținând că ele sunt o pedeap-
să pentru tot sângele evreiesc 
vărsat în Holocaust. 

Rabinul Dov Lior, cu-
noscut pentru atitudinile 
sale extremiste pentru care a 
ajuns să fie anchetat de po-
liție, a declarat că europenii 
„au meritat-o, pentru ceea 
ce au făcut poporului nostru 
acum 70 de ani”. 

Lior nu este la prima in-
tervenție de acest fel. Anul 
trecut, în timpul conflictu-
lui din Gaza, în care și-au 
pierdut viața peste 2.200 de 
palestinieni și 73 de israe-
lieni, Lior a spus că legea 
iudaică permite ștergerea de 
pe fața pământului a Fâșiei 
Gaza pentru a obține pacea 
pentru israelienii din sudul 
țării. 

STOPSTOPSTOP

O expoziție care reunește 
șase secole de autoportrete 
poate fi admirată în prezent 
la prestigiosul muzeu de artă 
Kunsthalle din orașul Kar-
lsruhe (sudul Germaniei). 

Expoziția „Eu sunt aici! - 
De la Rembrandt la Selfie” 
a fost realizată în colaborare 
cu alte două muzee europene 
care urmează să găzduiască 
manifestarea la date ulterioa-
re. Până la 31 ianuarie, iu-
bitorii de artă din Karlsruhe 
pot admira 140 de lucrări 

semnate de circa 100 artiști, 
printre care un faimos Rem-
brandt din 1655. 

STOPSTOPSTOP

Târgul Internațional 
GAUDEAMUS ediția a 
XXII-a a debutat ieri la 
București. 300 de expozanți, 
peste 700 de evenimente 
editoriale, dar și multe sur-
prize îi așteaptă pe iubitorii 
de literatură, în perioada 18 
- 22 noiembrie în Pavilionul 
Central al Complexului Ex-
pozițional Romexpo din ca-
pitala României.

Organizat de Radio Ro-
mânia, Târgul Internaţional 
GAUDEAMUS – Carte de 
învăţătură este, de foarte 
mulți ani, un reper atât pen-

tru specialiștii din branșă, cât 
și pentru publicul larg. Cel 
mai important și mai longe-
viv eveniment expozițional 
dedicat cărții, din România, 
are un loc bine definit în ca-
lendarul cultural și în con-
știința publicului, dovadă 
stând cei peste 100.000 de 
vizitatori care îi trec pragul 
în fiecare an.

Invitatul de onoare al edi-
ției din acest an este GADIF 
- Grupul Ambasadelor, Dele-
gațiilor și Instituțiilor Fran-

cofone din România, 
iar președintele de 
onoare al Târgului 
Gaudeamus 2015 
este Victor Ieronim 
Stoichiță, reputat cer-
cetător și profesor de 
istoria artei, stabilit în 
prezent în Elveția.
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Theodor TOIVI

OPINII CONTROVERSATE

Intensa campanie de pre-
să privind atentatele abă-
tute asupra Parisului din 

noaptea de 13/14 noiembrie, 
au estompat, aparent, preo-
cuparea mass-mediei privind 
etichetele care trebuie apli-
cate produselor din Yehuda, 
Shomon, Golan și estul Ieru-
salimului. Noi eram intrigați 
pe bună dreptate de decizia 
discriminatorie a Națiunilor 
Unite. De ce „etichete de 
proveniență” exclusiv pe cu-
tiile cu fructe și legume din 
Valea Iordanului sau Golan 
și nu pe cele provenite din 
alte 200 de teritorii în dis-
pută: Ciprul ocupat de tur-
ci, Tibetul ocupat de chinezi, 
Kashmirul renvendicat de 
Pakistan, Transnistria, Insu-
lele Kurile, etc. Poate nu este 
esențial în ziua de azi. Din 

păcate, există o legătură între 
etichetele discriminatorii și 
fărădelegile comise de ISIS și 
al-Qaeda în Orașul Luminii.

În opinia mea, în urma 
tragicelor evenimente din 
Paris, este imperios necesar 
ca Națiunile Unite și Mass 
Media să fie preocupate de 
următoarele probleme grave:
• Unde s-au fabricat ar-

mele Kalashnikov utilizate 
de teroriști și cine le-a livrat 
acestora?
• Care sunt băncile care 

facilitează operațiunile ban-
care ale Statului Islamic? 
Care sunt organismele sau 
statele care finanțează Statul 
Islamic?
• Este cunoscut faptul că 

una dintre sursele financi-
are ale Statului Islamic este 
petrolul extras din teritorii-

le ocupate de acesta. 
Cine cumpără petrolul 
furnizat de Statul Isla-
mic plătind 2 milioa-
ne de dolari pe zi?
• Serviciile secrete 

ale țărilor avansate cunosc 
desigur răspunsul la aceste 
întrebări.Probabil și tipii mai 
bine informați din Mass Me-
dia…De ce tac? De ce nu ac-
ționează corespunzător? Cine 
le interzice?
• Matei Levitt, director al 

Programului Stein pentru 
combaterea terorismului și 
informații de la Institutul 
Washington pentru Politi-
ca Orientului Apropiat, din 
Washington DC, afirmă că 
ISIS este „grupul cel mai 
bine finanțat văzut vreoda-
tă.” Pe lângă veniturile din 
contrabandă și petrol, gru-

pul primește bani prin do-
nații de la simpatizanți din 
țările bogate… Cei care sunt 
dispuși să se lupte împotriva 
ISIS sunt frustrați pentru că 
nu sunt ajutați… A cui este 
această decizie?
• Camionetele înarmate 

marca Toyota ISIS au eti-
chete cu zona geografică de 
proveniență?
• De ce televiziunea repro-

duce cu atâta insistență clipu-
rile propagandistice ISIS?

Interesant: criminalii care 
ucid evrei sunt calificați de 
Mass Media drept „mili-
tanți”! Cei care ucid victime 
din alte etnii sunt teroriști!

Strigătul morții și al durerii

ALLAH AKBAR (Dumnezeul cel 
Mare), începutul rugăciunilor 
musulmane, a devenit sloganul 

reprezentativ al terorismului islamic 
care lovește necontenit. Allah Akbar a 
devenit un simbol al morții care urme-
ză atunci când acest început de rugă-
ciune este strigat de teroriști pe străzile 
din Paris, din Moscova, din New York, 
din Londra, din Madrid, din Tel Aviv 
sau din Iersualim. 

De data asta, peste 132 de oameni 
au fost uciși în Paris de animale cu 
chip de om, care și-au început atacurile 
strigând Allah Akbar. 

Peste 200 de răniți, dintre care 70 
în stare gravă, sunt marcați împreună 
cu familiile lor pe viață, de acest ultim 
atac terorist care lovește Europa din 
nou. Șocul acestor atacuri este cu atât 
mai mare cu cât teroriștii care au comis 

această ultimă crimă odioasă fac par-
te dintr-o masă imensă de alți indivizi 
care continuă să pregătească următoa-
rele crime. 

A venit vremea ca musulmanii, în 
special cetățenii europeni, să își facă 
vocea auzită: a venit vremea ca în mos-
chei și în școlile islamice, cel puțin în 
cele din Europa, să înceteze predicile 
împotriva „infidelilor” (toți cei care 
nu sunt musulmani). A venit vremea 
ca imamii și conducătorii lumii isla-
mice să propovăduiască, nu numai în 
engleză dar și în arabă, respectul pen-
tru viață și pentru semeni, în locul 
Jihadului, a „războiului sfânt” pe care 
îl promovează, stârnind ura împotriva 
tuturor. A venit vremea ca societatea 
musulmană din Europa (și din întreaga 
lume), musulmanii intitulați moderați, 
să îi oprească pe teroriștii care provin 

din sânul acestei societăți, înainte ca 
ei să masacreze oameni condamnați să 
moară numai pentru că ei nu sunt mu-
sulmani, iubesc libertatea, egalitatea și 
frateritatea. 

Iar dacă musulmanii din întreaga 
lume nu își unesc forțele, pentru că 
nu vor sau pentru că nu pot să-și con-
troleze fanaticii și pentru a pune capăt 
terorismului Islamic, atunci este cazul 
să ne pregătim pentru a face față valu-
lui de terorism care se întețește încura-
jat fiind de toleranță, de umanitatea și 
de principiile de liberate și democrație 
pe care lumea noastră, cea occidentală, 
este construită. 

A venit vremea ca lumea occidentală 
să accepte responsabilitatea pe care o 
poartă pentru că permite, în baza drep-
tului de liberă exprimare, ca incitarea 
la ură să fie promovată în școli și lăcașe 
religioase, nu numai în Orientul Mij-
lociu dar, mai ales, chiar la ea acasă.

(sursa: „Despre Statul Israel”)
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GAZETA PUNCTE DE VEDERE

Andreea ESCA

Seara, când pun capul pe pernă, 
mi-e cel mai greu. Numai atunci 
pot să plâng și nici atunci prea 

mult. Pentru că mama m-a avertizat de 
acum peste 20 de ani că mi-am ales o 
profesie pe care trebuie să o fac perfect, 
zilnic, fără să se vadă nimic din proble-
mele personale.

„O să fii ca un actor de teatru, ca o 
balerină la Operă. Pe oameni nu-i interesează ce simți tu în afara 
scenei. Spectacolul trebuie să fie impecabil” – mi-a explicat clar 
când i-am transmis entuziasmată că voi prezenta un program de 
știri. Așa că aștept concediul când vreau sa plâng… Numai că 
acum e prea mult. Nu mai pot duce atâtea drame într-un timp 
atât de scurt. Încerc să fac ca întotdeauna, să mă conving că 
viața merge înainte și că important e să înțelegi și să faci ceva 
bun, dacă îți stă în putință….

Mă trezesc dimineața și mă duc la sport ca și înainte. Îmi 
pregătesc emisiunea de la radio cu oameni frumoși și subiecte 
pe măsură. Vorbesc cu prieteni și colaboratori despre Târgul de 
cadouri de Crăciun pe care îl organizăm, merg la restaurant și 
la filme, chiar și râd la diverse glume și poate că aș fi în stare să 
și dansez într-un club, la ziua cuiva. Dar, când se apropie seara, 
simt un nod în gât și o durere în piept. Pentru că nu pot de 
fapt să duc durerea părinților care-și îngroapă copiii. Nici chiar 
eu, această stâncă, această mamă deloc perfectă, această mereu 
veselă și optimistă, această rezistentă la orice, nu mai pot.

Mi-au secat sufletul poveștile femeii care are doi copii încă 
în stare gravă în spital și care vorbea despre ei cu zâmbetul pe 
buze spunând lucruri minunate, mama care i-a găsit rucsacul 
fetei moarte în incendiu și care îi caută în continuare telefonul 
pentru a mai salva câteva poze cu copilul care nu mai este, mama 
colegei mele Teo care, după câte a îndurat cu ea atâția ani, acum 
trebuie să se despartă de ea, în urma unui accident stupid…

Doamne, acestea sunt momentele în care îi invidiez pe cei 
fără copii, deși știu că nu e drept. Dar ei nu sunt în pericol să 
trăiască așa ceva. Pentru că nu cred că poate exista durere mai 
mare decât să-ți pierzi copilul. Iar ce s-a întâmplat acum a fost 
pentru mine încă o demonstrație îngrozitoare a fragilității vieții.

Când copiii mei erau mici, stăteam cu sufletul la gură până 
veneau din parc, pentru că eram obsedată că vor cădea de pe 
tobogan sau că o să le vină leagănul în gură; apoi am trăit cu 
frica traversării străzii; apoi de fiecare dată când merg cu altci-
neva cu mașina, când merg singuri în avion, când merg singuri 
cu trenul… Acum mi-e frică de droguri. Dar vă spun sincer că 
nicio clipă nu m-am gândit că ar putea să nu mai vină de la o 
petrecere dintr-un club, pentru că ar putea să ia foc. Câte frici 
trebuie să îndure un părinte? Cât trebuie să fie de puternic sau 
cum să facă astfel încât să-și lase copiii să trăiască fără să o ia 
razna?

Asa că, mamă, iartă-mă, dar am să plâng măcar noaptea pen-
tru o vreme, chiar dacă nu sunt în concediu. (andreeaesca.com)

Premiile 
Contemporanul 2015

Sub auspiciile Academiei Române, Ministerului Cul-
turii și revistei „Contemporanul” a avut loc joi 12 
noiembrie, la București, Gala Premiilor „Contempo-

ranul – ediția 2015”. Într-o atmosferă distinsă, cu invitați 
aleși, alături de vechi prieteni, colaboratori, lectori fideli ai 
revistei, poeta Aura Christi și romancierul Nicolae Breban 
au decernat la sediul Bibliotecii Metropolitane următoare-
le premii: 1. Teșu Solomovici – „Premiul de Excelență ca 
istoric al mentalităților și susținător al limbii și literaturii 
române în Israel”; 2. Prof. univ. dr. Mircea-Martin – „Pre-
miul de Excelență în istoria și teoria literaturii”; 3. Prof. 
univ. dr. Gabriel-Andreescu – „Premiul pentru curaj și 
radicalism”; 4. Pictorului Vladimir Zamfirescu – „Premiul 
de Excelență în Artele Plastice”. Vădit emoționat, Teșu 
Solomovici a spus printre altele: „De peste jumătate de 
secol caut și adun din arhive, presă și mărturii orale - do-
cumente ale existenții evreiești pe pământurile românești. 
Tot ce am scris este dovada acestei existențe multiseculare 
și a aportului deosebit adus de etnia evreiască la dezvol-
tarea continuă a României”. Dintre premianții revistei 
„Contemporanul”, de-a lungul anilor, s-au aflat prof. univ. 
Eugen Negrici, scriitorul Octavian Paler, regizoarea Lucia 
Hossu Longin, acad. Dumitru Radu Popescu, acad. Au-
gustin Buzura, acad. Răzvan Theodorescu, Bogdan Crețu, 
Magda Ursache, Ion Mureșan, prof. Univ. Marian Victor 
Buciu, istoricul literar Alex Ștefănescu, istoricul de film 
Călin Căliman, jurnalistul Cornel Nistorescu, Irina Petraș, 
prof. univ. Ștefan Borbély, prof. Univ. Constantina Raveca 
Buleu, prof. univ. Marta Petreu, Radu Tudor, Mihai Gâ-
dea, Dana Grecu, Oana Stancu, Adrian Ursu ș.a.

La Recepția oferită de Academia Română în onoarea 
premiaților, la Casa Oamenilor de Știință, au participat 
personalități de frunte ale vieții politice și social cultu-
rale, și printre aceștia a fost remarcată prezența vice-pre-
mierului dr. Ionuț Vulpescu și a acad. Victor A. Voicu, 
vicepreședintele Academiei Române. 
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Matei GRISARU 

Evenimentele vesele și triste  
ale lunii noiembrie

Sincer să fiu, intenția 
mea era să mă refer 
numai la evenimen-

te care au avut loc în țara 
noastră. Dar sângerosul atac 
petrecut la Paris în urmă cu 
câteva zile, nu mă poate lăsa 
indiferent, și, fără să îi dedic 
în articolul de față prea mult 
spațiu, îl amintesc totuși ca 
o comemorare viitoare ase-
mănătoare comemorării ata-
cului dela 11 septenbrie din 
America.

Revenind la intențiile 
inițiale ale prezentului ar-
ticol, precizez că, împotri-
va dorinței mele, trebuie să 
încep cu un eveniment trist, 
respectiv cu o comemorare 
națională care, la timpul ei, 
a fost deja comentată, dacă 
nu chiar pe toate fațetele 
ei dar, măcar, pe marea lor 
majoritate. Ceea ce aș vrea 
totuși să subliniez este că, 
fără să minimalizez cu ni-
mic luarea vieții unui om, 
de o importanță similară mi 
se părea asasinarea unei idei; 
idee care dacă ar fost realizată 
ar fi salvat viața unui număr 
mare, nedefinit de oameni. 
Ca urmare, fără să intru în 
probleme de natură juridică, 
consider că pedeapsa apli-
cată criminalului trebuia să 
fie resimțită într-o măsură 
mult mai mare de către cei 
din imediata lui apropiere 
care dincolo de sentimen-
tele familiare naturale, l-au 
susținut sub toate aspectele 
fiind în felul acesta părtași 
la dubla crimă: a omului și 
a ideii.

Evenimentul cel mai 

înălțător aparținând atât lu-
nii noiembrie dar, în general, 
întregii istorii a Israelului 
este, nu numai după aprecie-
rea mea dar probabil și a isto-
ricilor celor mai competenți, 
votul din cadrul Adunării 
Generale a Națiunilor Uni-
te care a hotărât înființarea 
unui Stat al evreilor.

Apreciez în modul cel 
mai accentuat cu putință 
modul festiv în care este 
sărbătorită ziua proclamă-
rii independenței Statului.
Îmi este însă greu să înțeleg 
motivul pentru care ziua 
Kaf Tet be november 1947, 
zi în care a fost luată decizia 
internațională de înființare 
a Statului este menționată 
destul de fugitiv în ziare, 
poate și în Kneset sau în 
alte foruri dar, în orice caz, 
nu este sărbătorită la nivelul 
importanței pe care desigur 
că o are. În definitiv, votul 
din această zi constituie baza 
proclamării independenței 
Statului.

Departe de mine intenția 
de a pretinde încă o zi liberă, 
zi pe care să o dedicăm încă 
unui „mangal” sau unei alte 
distracții. Dar, dacă ne gân-
dim la epoca actuală în care 
votul antiisraelian din marea 
organizație internațională a 
devenit un obicei aproape 
rutinar și de la sine înțeles, 
cred că evocarea votului de 
atunci, din acel memorabil 
Kaf Tet Be Noveber 1947 
ar fi nu numai reconfor-
tant pentru starea de spirit 
a populației, dar ar reabilita 
probabil, într-o anumită mă-

sură, noțiunea de patriotism, 
noțiune pe care, spre regretul 
nostru, mulți o consideră cel 
puțin demodată.

În „Poveste despre dra-
goste și întuneric”, carte care 
poate fi considerată drept ca-
podopera literară a lui Amos 
Oz, noaptea în care a avut 
loc votul de la O.N.U. este 
descrisă cu atâta sensibilitate 
și patriotism în care parcă nu 
îl recunoști pe autorul care, 
potrivit unor păreri mai mult 
sau mai puțin competente ar 
putea fi exponentul stângii 
israeliene.

Toată populația evreiască a 
Ierusalimului era în picioare, 
nimeni nu putea să ațipească 
sau să se dedice altor preocu-
pări, iar spre dimineață când 
puținele aparate de radio au 
fost scoase afară pentru a 
împărtăși populației rezulta-
tele votului, oameni care nu 
se cunoșteau se îmbrățișau 
între ei iar lacrimile de 
emoție și de bucurie curgeau 
în voie, ținând locul oricăror 
cuvinte.

După modesta mea păre-
re, neincluderea lui Kaf Tet 
b”November în rândul săr-
bătorilor naționale constitu-
ie o gravă impietate față de 
valorile naționale ale Statului 
al cărui cetățean sunt.

Conform principiu-
lui „Una caldă, una rece” 
menționez un alt eveniment, 
unul dezgustător, respingă-
tor în cel mai înalt grad care 
a avut loc tot în luna noiem-
brie în urmă cu rotunda cifră 
de 20 de ani. Același O.N.U. 
a adoptat una din cele mai 

abjecte rezoluții din istoria 
sa: identificarea sionismului 
cu rasismul. Puțină conso-
lare ne-a oferit gestul demn 
și plin de înțelepciune al 
ambasadorului nostru de 
atunci la O.N.U., Haim 
Herțog, care, de la tribuna 
înaltei instituții, în fața tu-
turor delegaților prezenți, a 
rupt hârtia cu odiosul text. 
Faptul că după un număr de 
ani această rezoluție a fost 
anulată, nu șterge caracte-
rul imparțial al sus-numitei 
instituții menită teoretic să 
asigure pacea lumii, sarcină 
pe care, din păcate nu putem 
spune că o onorează.

*
În ziua căderii Parisului 

în timpul celui de al doi-
lea război mondial, poetul 
Cincinat Pavelescu a publi-
cat poezia „Paris” din care 
reproduc doar două versuri 
care, consider eu, oglindesc 
într-o anumită măsură sta-
rea de spirit a admiratorilor 
Franței:

Oraș de lumină și  
umbră abis

Cetate de lacrimi de râs  
și durere

Vast Babel de aur, noroi  
și plăcere,

PARIS

Palat al femeii, modern 
paradis 

În care iubirea dă aripi 
speranței

Far magic al lumii și  
suflet al Franței,

PARIS.
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Cel mai mare avion 
comercial din lume

Compania aeriană 
Emitares a prezen-
tat cel mai mare 

avion comercial, pe care 
îl va folosi, începând cu 
luna decembrie pe cursele 
Dubai-Copenhaga.

Avionul Airbus A380 are 
615 locuri, mult mai multe 
decât modele-
le anterioare, 
unde recordul 
era de 538 
de scaune, în 
cazul  unui 
Airbus A380 
deținut de Air 
France. Pentru 
a obține locu-

rile suplimentare, Emirates 
a decis să renunțe la clasa 
I, care era foarte spațioasă. 
Astfel, au putut fi montate 
130 de scaune în plus, care 
sunt disponibile la clasa eco-
nomic. Acestea sunt aranjate 
pe 13 rânduri, fiecare rând 
având câte 10 locuri.

Apariție surpriză la 
Summitul G20

Liderii celor mai 
puternice state ale 
lumii, printre care 

Barack Obama și Vladimir 
Putin, au intrat într-un 
con de umbră la summitul 
G20 din Turcia. Aceștia au 
fost eclipsați de... trei pi-
sici, care au defilat nestin-
gherite pe scenă.

În imagini se vede cum 
apar inițial două feline, 
una dintre ele oprindu-se 
p e n t r u 
a miro-
si florile 
din spa-
tele sce-
nei. Câ-
teva clipe 
mai târ-
ziu vine 

și a treia pisică. Incidentul 
s-a produs chiar înainte de 
apariția liderilor mondiali 
pe podium. Patrupedele 
au fost surprinse de către 
echipele de filmare care 
așteptau sosirea șefilor de 
stat și de guvern la acest 
summit important, axat pe 
economie, politică și com-
baterea terorismului. Se 
știe că în Turcia există nu-
meroase pisici fără stăpân.

Venezuela, Venezuela...

Jorge Rodriguez, primarul unei localități din Venezuela 
a prezentat un bust al fostului lider palestinian Yasser 
Arafat, celebrându-l ca un luptător pentru pace și li-

bertate. Acesta a subliniat în discursul său că bustul a fost 
menit „să-și onoreze eroul care a luptat pentru pace, liber-
tate și suve-
ranitate.”

B u s t u l 
de bronz îl 
arată pe un 
Arafat care 
zâmbește, 
cocoțat pe 
un bloc de 
piatră înalt, decorat cu un relief al unei ramuri de măslin. 

Purtând un șal keffiyeh în jurul gâtului său, primarul a 
adăugat: „Acest omagiu exprimă frăția noastră cu poporul 
palestinian și repulsia față de agresiunile suferite de aces-
ta. Mulți israelieni îl condamnă pentru promovarea celei 
de-a doua Intifade, după prăbușirea negocierilor găzduite 
de Bill Clinton, la Camp David, cu prim-ministrul israe-
lian, Ehud Barak în 2000. Dar nu trebuie uitat că Arafat 
a primit Premiul Nobel pentru Pace, împreună cu Itzhak 
Rabin, regretatul premier israelian cu care a semnat Acor-
dul de Pace de la Oslo din 1993”. 

Muzeu subacvatic

Organizația UNESCO sprijină construirea unui muzeu 
subacvatic în orașul egiptean Alexandria, proiect care 
va revitaliza turismul afectat de recesiune și de situa-

ția politică a țării, consideră autoritățile egiptene. Se estimea-
ză că muzeul ar putea să atragă 3 milioane de turiști în fiecare 

an, pentru a admira cele 
2.500 de piese istorice 
care se află pe fundul 
Mării Mediterane.

Muzeul urmează să fie 
construit în Mediterană, 
în apropierea Bibliotecii 
din Alexandria, fiind ne-
cesare 136 de milioane 

de euro pentru finalizarea sa. În Marea Mediterană se află 
mii de vestigii scufundate, cu o valoare istorică și culturală 
deosebită, iar comorile civilizației antice egiptene, printre care 
palate ale faraonilor, nu mai puțin de 26 de sfincși, corăbii 
grecești și romane, rămășițele Farului din Alexandria, una 
dintre cele 7 minuni ale lumii antice, ar putea să fie vizitate 
fără să fie scoase la lumină.
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Madonna în lacrimi

În fața agresiunii teroris-
te, artiștii din întreaga 
lume reacționează în 

diferite moduri. Cântăreața 
americană Madonna a ținut 
să reia, în timpul unui con-
cert susținut la Stockholm, 
unul dintre titlurile clasice 
ale muzicii franceze, „La vie 
en rose”, a lui Edith Piaf, 
pentru a aduce un omagiu 
victimelor atacurilor tero-
riste de la Paris din 13 no-
iembrie. Singură pe scenă, 
acompaniată de o chitară, interpreta melodiei „Like a 
prayer” a cerut, de asemenea, publicului prezent la con-
certul său din 14 noiembrie de la Stockholm să păstreze 
un minut de reculegere. 

„Am nevoie de un moment pentru a evoca tragedia, 
carnagiul, aceste crime și sfârșitul absurd al unor vieți 
prețioase, aseară, la Paris”. „Sunt răvășită atunci când 
oamenii plâng pierderea celor dragi”, a spus artista ame-
ricană, neputând să-și stăpânească lacrimile. 

„Dar asta este exact ceea ce vor ei, să reducă la tăcere. 
Nu vom permite acest lucru, nu vom permite niciodată 
acest lucru”, a declarat cu convingere Madonna.

Nuntă în Italia

Du p ă 
s c a n -
d a l u l 

sexual monstru 
în care a fost tâ-
râtă de fostul ei 
soț, Jesse James, 
actrița americană 
Sandra Bullock 
se declară din 
nou o femeie fericită. Convinsă că, în sfârșit, și-a găsit cu 
adevărat jumătatea și că Bryan Randall chiar este sufletul 
ei pereche, aceasta se gândește deja la căsătorie.

Potrivit presei americane, cei doi au început deja să 
facă planuri de nuntă, iar potrivit prietenilor, ei vor să 
meargă în fața altarului chiar anul acesta, de Crăciun.

În plus, marele eveniment ar urma să aibă loc într-un 
cadru restrâns, în Italia, în vila de la Lake Como a bunu-
lui prieten al actriței, George Clooney. Sandra Bullock și 
Bryan formează un cuplu din luna iunie.

Stea la Hollywood

Actorul britanic Dani-
el Radcliffe, cunoscut 
mai ales pentru a-l fi 

interpretat pe Harry Potter 
pe marele ecran, s-a declarat 
deosebit de onorat pentru 
steaua primită pe celebrul 
bulevard de la Hollywood.

„În urmă cu câteva luni 
mă plimbam pe aici cu niște 
prieteni și sunt complet ui-
mit și bulversat de nume-
le alături de care voi sta”, 
a explicat tânărul actor în 

vârstă de 26 de ani, care are 
cea de-a 2.565-a stea de pe 
celebrul „Walk of Fame””, a 
declarat el. 

Actorul britanic este unul 
din rarii copii-vedetă ai cine-
matografiei care au reușit să-
și continue cariera cinemato-
grafică și la vârsta adultă. 

În afară de rolul lui 
„Harry Potter”, Radcliffe a 
mai jucat în „The Woman 
in Black” (2012) și „Horns” 
(2014).

Kate întră în afaceri

Kate Middleton și-a 
creat o linie de ali-
mente ecologice pen-

tru copii, dar presa tabloidă 
din Regat susține că aceasta 
este mai mult decât o aface-
re, fiind și un ajutor pe care 
Ducesa îl oferă Pip-
pei, sora sa.

Kate și-a inau-
gurat noua linie de 
mâncare organică 
pentru copii, un con-
cept care promovează 
o alimentație ecolo-
gică pentru cei mici, 
iar de afacere se va 
ocupa, în mare parte, 
Pippa.

De notat că aceas-

ta studiază în prezent pentru 
a obține un certificat de nu-
triționist, urmând să dezvol-
te afacerea lui Kate și să rea-
pară în lumina reflectoarelor 
după mai multe încercări 
nereușite în afaceri.

Sandra Bullock

Daniel 
Radcliffe

Bryan Randall

KatePippa
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GAZETA CALEIDOSCOP

- Trebuie să mergem în Italia, îi 
spune Gheorghe lui Ion.

- De ce, mă Gheorghe?
- Păi acolo servești micul dejun, 

după care faci sex toată dimineața. La 
prânz, o masă bogată, câteva sticle cu 
vin și iar sex toată după-amiaza, apoi o 
cină ușoară, cu șampanie și toate cele, 
și... iar sex toată noaptea.

- Bă, ești nebun, e beton, de unde 
știi tu toate astea?

- Mi-a spus soră-mea!

*
În timp ce examina o femeie, doc-

torul îi spune:
- Inima, plămânii, pulsul și presi-

unea arterială sunt bune. Acum vreau 
să văd puțin partea care vă bagă pe 
dumneavoastră, femeile, în tot felul 
de necazuri. Femeia începe să-și scoată 
fusta, urmau chiloțeii, dar este între-
ruptă de doctor:

- Nu! Nu! Nu vă dezbrăcați! Este 
suficient să scoateți limba!...

*
- Mă, Gheorghe, ce-i cu taurul 

tău, ăla care nu mai avea putere?
- Îi bine, mă, i-o dat veterinaru’ 

tablete și acuma își face treaba.
- Și cum le zice la tabletele alea, 

mă?
- Nu știu, mă, cum le zice, dară 

au gust mentolat…

*
- Mami, e adevărat că 5+5=10?
- Da, puișor, așa este. Dar de ce 

mă întrebi?
- Păi, doamna învățătoare zice că 

6+4=10!

*
Înainte de căsătorie, când un băr-

bat ține de mână o femeie este dragos-
te. După căsătorie, este autoapărare.

Pastila cu 
epigrame
Medalion 

Bâlici Gheorghe

Soartă
Profesori buni, dorindu-mi bine,
Ghidați de-un spirit altruist,
Au vrut să facă om din mine,
Dar am ajuns epigramist…

Proteste și similitudini
Săracii toți, cu mic și mare,
Să dea în urmă nu mai vor,
Că-n lupta pentru bunăstare
Guvernul e de partea lor!...

Lăcustele țării
Din tagma clanului satrap
La omul harnic, dar flămând,
Când unul i se urcă-n cap,
În urma lui se face rând!...

Preferință
Chiar dacă ține ore bune
Și de subiect habar nu are,
Accept prostia vorbitoare
În locul celei de-acțiune.

Protest la Parlament
La toți aleșii de pripas
Vii să le schimbi puțin doctrina,
Dar nu le mai ajungi la nas,
Că nu dau voie cu prăjina…

Diferențiere
De când iubita-mi, un tezaur,
Și-a prins de nas un ghiul de aur,
Declară cu vădit temei
Că nu mai sunt de nasul ei…

în care se pot dona bani pentru cele două familii.
5) Să li se ofere prin intermediul consulatului servicii notariale gratuite.
6) Prin intermediul reprezentanței Tarom din Tel Aviv să li se ofere zboruri gra-

tuite spre România de câte ori au nevoie.
7) Să li se facă asigurare medicală membrilor însoțitori și să li se ofere consiliere 

psihologică de specialitate.
8) Să li se pună la dispoziție mijloace de comunicare gratuită cu familia rămasă 

în România.

Nu credem că am cerut prea mult de la funcționarii Ambasadei. Sunt gesturi 
mărunte care ar alina suferința celor răniți și a familiilor lor. Din păcate până astăzi, 
la o săptămână de la acea întâlnire, nu am aflat că s-ar fi realizat ceva. Ne-am dat 
seama destul de repede că am fost doar niște actori păcăliți să joace într-o piesă de 
teatru care va da bine în fața șefilor de la București.

Să nu credeți că ne-am dat bătuți. Ne-am organizat singuri, am pus la dispoziție 
numerele noastre de telefon pentru a crea acel dispecerat de coordonare, suntem 
în legătură între noi prin grupul „Israel ajută Colectiv” și avem grijă ca voluntarii 
implicați în acest proiect să ajungă în fiecare zi la spital. 

Dar ne revoltă că unul Pincu venise la întâlnire să împartă pliante de reclamă la o 
petrecere organizată de el. Ne deranjează că reporterul Dragoș Ciocîrlan de la radio 
România s-a ridicat în ședință să ne facă nouă observație. Ce să faci, așa suntem noi 
originarii din România, dezbinați. Iar ambasada contribuie din plin la acest aspect. 
Se pare că primează numai anumite interese. Când i-am spus ambasadoarei că acești 
voluntari ar trebui onorați de statul Român cu ocazia zilei naționale din 1 decembrie 
mi-a indicat să mă adresez acelui Pincu să-i invite la petrecerea lui. În acel moment 
ne-am ridicat și am plecat dezgustați.

continuare din pag. 4
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Mult zgomot pentru… fotbal

 În pauza campionatului

Săptămâna aceasta s-a luat o pa-
uză în campionatul primei ligi 
de fotbal, de aceea ne-am gândit 

să vă povestim despre… avionul unui 
mare fotbalist. Este știut că una dintre 
activitățile cel mai bine plătite este fot-
balul. Un jucător (foarte bun!) milio-
nar, nu e o raritate. Mai ales când acest 
fotbalist este, valoric, printre primii din 
lume și-l cheamă Cristiano Ronaldo!

La 30 de ani, Ronaldo s-a dovedit 
mare amator și iubitor de avioane par-
ticulare. La Campionatul Mondial din 
Brazilia, în 2014, el a închiriat 4 avioane 
private ca să meargă cu rude sau prie-
teni în orașele unde Portugalia susținea 
meciurile. Dar portughezul Ronaldo, 

care face parte din clubul sportiv Real 
Madrid din Spania, nu se mulțumește 
numai cu avioane închiriate și a vrut 
să devină proprietarul unui avion, de 
mărime mijlocie, care poate transporta 
până la 10 pasageri pe trasee de peste 
6.000 de kilometri fiecare zbor.

Ronaldo s-a adresat unei societăți 
americane care i-a vândut un avion (la 
mâna a doua) cu 20 de milioane de 
dolari. Istoria avionului: aparatul de 
zbor, care la origine s-a numit Galaxi, 
aparține industriei… israeliene, fiind 
fabricat la Lod și care a făcut primul 
zbor în 1997. După patru ani, israelie-
nii au vândut patentul avionului ame-
ricanilor, care l-au botezat G200, pe 

parcursul anilor vânzând 250 de apa-
rate. Însă avionul refăcut, israelian la 
origine, numit acum G280, se prezin-
tă ca nou, având în interior internet, 
frigider, aparat de prăjit pâine; cabina 
concurează cu oricare alta de lux, iar vi-
teza avionului atinge 850 de kilometri 
pe oră. Ronaldo poate fi mulțumit și se 
gândește ce să mai cumpere în următo-
rii cinci ani în care va juca în continuare 
fotbal, adică sportul rege…

Un tricou scump

Fostul mare baschetbalist 
american Michael Jordan are 
o mare valoare pentru colec-

ționari: un tricou pe care l-a purtat 
într-un meci din data de 18 apri-
lie 1998, când a marcat 44 punc-
te împotriva lui New York Knicks, 
fiind vândut la licitație duminică 
pentru 173.240 dolari. Aceasta 
este cea 
mai mare 
s u m ă 
p l ă t i t ă 
de un co-
lecționar 
p e n t r u 
un obiect 
legat de 
jucătorul 
lui Chicago Bulls. O pereche de 
ghete purtate de baschetbalistul 
american în finala din 1996 a fost 
vândută pentru suma de 34.160 
dolari.

Euro 2016 
sub semnul 
întrebărilor

Atacurile teroriste de vineri, solda-
te la Paris cu 132 morți și 350 de 
răniți, ridică problema securității 

echipelor și fanilor la turneul final de 
anul viitor. „Turneul final al Euro 2016 
din Franța nu ar trebui anulat, chiar 
dacă riscul atentatelor teroriste rămâne 
ridicat. Vom lua deciziile care trebuie 
luate astfel ca turneul să se desfășoare 
în cele mai bune condiții de siguranță”, 
a declarat directorul comitetului francez 
de organizare, Jacques Lambert.

Turneul final al Euro 2016 este pro-
gramat anul viitor, în perioada 10 iunie 
- 10 iulie.

Noul ministru 
român al sportului

Fo s t a 
c a m -
pioană 

olimpică la 
canotaj, Eli-
sabeta Lipă, 
a fost avizată 
de comisiile 
pentru învă-
țământ, ști-
ință, tineret 
și sport ale Camerei Deputaților și 
Senatului pentru postul de Ministru al 
Tineretului si Sportului, în noul guvern 
român, condus de primul ministru Da-
cian Cioloș.

În vârstă de 51 de ani, Elisabeta 
Lipă, actualmente maestră emerită a 
sportului, a fost multiplă campioană 
la canotaj, iar în anul 2000, a fost de-
clarată de Federația Internațională de 
specialitate - cea mai bună canotoare a 
secolului XX.

Elisabeta Lipă

Michael Jordan
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Premieră la Teatrul Beit Lessin  
„Despre dragoste și prietenie”  

de Amelia Bullmore 

O piesă fermecătoa-
re, bine scrisă, exce-
lent regizată de Edna 

Mazya cu inteligență, discreție 
și căldură sufletească și perfect 
interpretată de trei actrițe pli-
ne de talent. În fapt, o comedie 
care spre final înclină spre me-
lodramă astfel că hohotele de 
râs ale spectatorului se trans-
formă într-o lacrimă de emo-
ție. E imaginea vieții însăși cu 
urcușurile și coborâșurile ei, 
cu plusuri și minusuri, cu succese și 
insuccese, dar mai ales cu înțelegerea 
că nimic nu e veșnic, nici durerea, nici 
fericirea.

Autoarea, englezoaica Amelia Bull-
more, a debutat ca actriță și din 1995 
a început să scrie scenarii și comedii 
pentru care a primit premii teatrale. 
Cu titlul original „Di și Viv și Rose”, 
excelent tradusă de Eli Bijaoui, piesa 
montată pe scena Teatrului Beit Lessin 
amuză și emoționează publicul în egală 
măsură. Este vorba de o prietenie de 
douăzeci de ani, de solidaritate femi-
nină, sinceritate, înțelegere reciprocă și 
afecțiune, calități puse la încercare de 
trecerea timpului. 

Dramaturga demolează mitul pri-
eteniei feminine caracterizată prin 
invidie, ostilitate, bârfe și rivalități. 
Personajele sale discută despre orice 
subiect personal, nu-și ascund gelozia, 
slăbiciunile, nu se vorbesc de rău „pe la 
spate”, ci își spun pe față ce au de spus, 
chiar dacă adevărurile sunt dureroase, 
țesând împreună o legătură autentică 
și de durată. 

Acțiunea se desfășoară inițial într-
un decor ce reprezintă doar niște pereți 
din cărămidă aparentă de culoare închi-
să (Orna Smorgonski). 

Piesa e ingenios construită drama-

tic. Ea debutează cu scene scurte, de 
câteva replici, întrerupte de stingerea 
luminii. Este etapa în care trei studen-
te, complet străine ca preocupări, sfere 
de interes, viață familială și principii, 
se tatonează, se caută și decid să-și îm-
pletească destinele. De abia atunci sce-
nografa introduce elemente de mobilier 
care se înmulțesc simbolizând coabita-
rea, completarea, intimitatea. Drumul 
de la necunoscut, de la indiferență și 
antipatie spre amiciție evoluează pas cu 
pas. Trei temperamente complet diferi-
te găsesc calea spre comunicare. Întâlni-
rile prietenelor de după coabitarea din 
studenție au loc ciclic, mai întâi anual 
când, după declarația autoarei Amelia 
Bullmore „totul pare neschimbat, dar 
e diferit. Asta înseamnă să înaintezi în 
vârstă”. Apoi, după zece ani când survi-
ne răsturnarea neașteptată a situațiilor.

„People needs people” (oamenii au 
nevoie de oameni) pentru susținere, în-
curajare, consolare, consiliere. Aristotel 
spunea că acela care nu poate trăi în 
societate, sau nu simte nevoia de soci-
alizare deoarece se mulțumește doar cu 
propria lui companie este sau Dumne-
zeu sau animal. Iar prietenia înseamnă 
un singur suflet în două (sau mai mul-
te) trupuri. La bine și la rău. Și dacă 
pentru a nivela diferențele se investește 

în răbdare, indulgență și ierta-
re, odată cu trecerea timpului 
diferențele reapar, iar ego-ul 
răbufnește. În mod paradoxal, 
totuși fiecare își dorește să se 
întoarcă la copilărie sau la ti-
nerețe ca într-o utopie unde 
domnește candoarea, spon-
taneitatea, entuziasmul, spe-
ranța în viitor. Nu întâmplă-
tor cele mai stabile prietenii 
rămân cele din școală, acolo 
unde nu purtam măști.

Spectacolul „Despre prietenie și 
dragoste” se bucură de trei superbe re-
citaluri actoricești. Meggie Azarzer în 
rolul Rose este plină de umor, spon-
taneitate, naturalețe, simplitate și bu-
năvoință. Rose, cea care solidificând 
legăturile dintre prietene ca un liant al 
bunătății, frăției și generozității, va fi 
primul ochi de lanț pe care destinul ei 
tragic îl va rupe. Michal Shlamler, în cu 
totul alt registru, crează personalitatea 
cea mai ambițioasă, mai secretă, mai 
lucidă dintre prietene. Ea reușește cel 
mai bine pe plan profesional, își atin-
ge țelurile, se ridică deasupra celorlalte, 
dar negăsindu-și fericirea personală, își 
îneacă frustrările în băutură.

Nati Kugler intră perfect în pielea 
eroinei pe care o interpretează, lesbi-
ana Di. Are gesturi bărbătești, iniția-
tive, principii, decizii, e practică, ana-
litică și necruțătoare. Existență ei va fi 
schimbată de grele încercări, un viol în 
timpul studenției, o boală gravă care o 
condamnă la scaunul cu rotile.

Spectacolul Ednei Mazya are ritm, 
comic, dramatism. Agrementările cu 
muzica lui David Bowie, Barry White 
sau Steve Reich, bine selecționată de 
Eldad Lidor, contribuie de asemenea la 
crearea atmosferei de bună dispoziție și 
duioșie lăsată publicului.

xvcbzfhgkshgkscaneascaDIN FOTOLIUL SPECTATORULUI
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Sacrificiul 

Golda și Șlomo, abia 
ajunși în Israel, 
învățau limba ebraică 

la un ulpan din Kiriat Iam. 
Șlomo, fost ziarist în Româ-
nia și soția lui, profesoară 
de limba română, știau că 
nu le va fi ușor să-și găseas-
că locuri de muncă în noua 
lor țară. Sperau că, dacă își 
vor însuși limba, poate totuși 
vor reuși: el – să fie ziarist 
sau măcar funcționar. Ea – 
să devină măcar educatoare 
la vreo grădiniță particulară. 
Esențialul era s-o poată asi-
gura pe fata lor cu o meserie 
care să-i placă. Doar pentru 
asta veniseră în Israel: să-i fie 
bine unicei lor fiice, atât de 
inteligentă, frumoasă și cu-
minte. Până ce plecaseră din 
România trăiau cu frica să 
nu se îndrăgostească Doam-
ne ferește de vreun goi, adică 
creștin. 

Aici, în țara evreilor, nu 
mai aveau de ce să se teamă. 
În tot cazul, Tamar a lor 
era încă o copilă nevinova-
tă. Mai avea atâtea de făcut 
până la căsătorie! În primul 
rând, să învețe ebraica, fără 
de care nu se poate înscrie la 
facultate.

Dar fiica lor i-a surprins 
când s-a întors de la priete-
na ei din Holon întovărășită 
de un tânăr necunoscut. L-a 
prezentat părinților: „El este 
Șahar, viitorul meu soț!”

Golda și Șlomo au înlem-
nit. Nu le venea să-și creadă 
urechilor. Cum adică soț? 
Fata lor nici măcar n-avea 
prieten până în urmă cu o 
săptămână, când plecase în 
vizită la prietena de la Ho-

lon. Oare înnebunise?
Deoarece erau oameni 

manierați l-au primit fru-
mos pe oaspete. Au încercat 
să vorbească cu el. Era foarte 
dificil s-o facă: ei știau ro-
mâna și franceza, învățată de 
mult, la liceu. Ebraica lor era 
limitată, deocamdată. Șahar 
vorbea o ebraică perfectă, iar 
la școală învățase engleza ca 
de altfel și Tamar. Fata lor a 
trebuit să fie tălmaci. Când 
au auzit că „logodnicul” e 
originar din Egipt ideea nu 
le-a prea surâs. Cu atât mai 
puțin că lucrează la un resta-
urant în calitate de chelner. 
Faptul că are șase surori și 
că părinții lui trag mâța de 
coadă, le-a dat lovitura de 
grație. Oare ce putuse găsi 
fata lor la un „negru”? Bine, 
nu-i frumos să vorbești așa, 
căci și el e evreu. Să zicem 
„tuciuriu”? 

Tamar afișa o fericire 
pe care ei nu puteau s-o 
înțeleagă. Nu așa un viitor 
își doreau fiicei lor. După 
plecarea lui Șahar au înce-
put discuțiile. Pentru prima 
dată de când se născuse, s-a 
ajuns la certuri. Părinții nu 
voiau să audă nici de nuntă, 
nici de așa un mire. „Ești 
prea tânără la 18 ani ca să te 
căsătorești. Respectivul nu-ți 
este potrivit. E un nimeni. 
Din ce veți trăi?”

Culmea scandalului a in-
tervenit când le-a povestit că 
după nuntă ea se întoarce în 
România. Pentru asta se sa-
crificaseră ei atâția ani, fuse-
seră persecutați și învinuiți 
de ționism? Părinții lor, bu-
nicii fetei de ambele părți, 

muriseră fără să-și îndepli-
nească visul să ajungă în 
Țara Sfântă! De ce să învețe 
în România?

„Pentru că în Israel, Șahar 
n-are note de bacalaureat 
destul de mari ca să poată fi 
primit la medicină”, le-a ex-
plicat. „A! Te căsătorești cu 
un leneș și cu un incapabil, 
care nu și-a făcut datoria pe 
când a învățat la liceu!”, au 
continuat să se opună cate-
goric părinții.

„Nu-i adevărat!” Șahar 
a lucrat la un zarzavagiu în 
piață cărând lăzi cu fructe 
și legume să-și ajute fami-
lia. N-a avut destul timp să 
dedice învățăturii. El este 
foarte inteligent și va ajun-
ge departe”, s-a încăpățânat 
Tamar să-și apere pe cel de 
care se îndrăgostise de la pri-
ma vedere.

Golda și Șlomo erau 
disperați. Nu reușeau să-și 
convingă fata să renunțe la 
ideea ei absurdă, indiferent 
ce argumente foloseau. 

După câteva zile, Ta-
mar a dispărut. Le-a lăsat 
un bilețel în care a scris: 
„Mă căsătoresc cu sau fără 
prezența voastră. Alegeți!”

N-au avut de ales. La 
nuntă s-au simțit străini, 
înconjurați de familia nu-
meroasă și prietenii mire-
lui. Se scoteau niște strigăte 
sălbatice, cică urări de bine 

în cinstea ti-
nerilor care-și 
serbau nun-
ta pripită. Pe 
cât înțelegeau 
ebraică, mu-
safirii bârfeau 
că Tamar este 
deja gravidă. 
Altfel cum pu-
tea fi explicată 
o nuntă de azi 
pe mâine?

Golda a plâns tot timpul. 
Șlomo încerca s-o consoleze 
că poate va fi bine. Totuși, 
Tamar se căsătorește cu un 
evreu. Și ea le-a promis că 
vor pleca imediat să învețe 
în România. Ea – ori en-
gleză, ori matematică. El 
– medicina. S-ar putea să 
reușească! 

Au înțeles imediat că 
unica soluție ar fi ca ei să 
întrețină tânăra pereche 
mulți ani, până ce vor termi-
na cu învățătura. Cum vor 
putea s-o facă? Bineînțeles 
că vor părăsi imediat ulpa-
nul și-și vor găsi orice loc de 
muncă s-ar ivi. 

Așa au făcut. Golda a pri-
mit câteva grădinițe. Nu să 
fie educatoare, cum spera, ci 
să curețe podelele și toaletele. 
Șlomo, cu o mare protecție 
de la Sohnut, a primit un 
chioșc, să vândă răcoritoa-
re. Amândoi veneau acasă 
după o zi de muncă morți 
de oboseală și își permiteau 
să cumpere numai mânca-
re. Vineri, după ce piața se 
închidea, culegeau de pe 
tarabe zarzavaturi aproape 
stricate, lăsate de vânzători 
pentru oameni săraci. 

Le era tare dor de fata lor 
care îi părăsise pentru un 
bărbat. Se rugau Celui de 
Sus ca măcar sacrificiul lor 
să dea roade. 
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PROTV 
INTERNAȚIONAL
JOI, 19 noiembrie 2015

07:00	 Ştirile	ProTv
10:30	 La	Măruţă
12:00	 Vorbeşte	lumea	
13:00	 Ştirile	ProTv	
14:00	 Vorbeşte	lumea	
15:45	 Omul	care	aduce	cartea
16:00	 Lecţii	de	viaţă
17:00	 Ştirile	ProTv	
17:30	 La	Măruţă
19:00	 Ştirile	ProTv
20:30	 Iubire	ca	în	filme
21:30	 Moştenirea
22:30	 Ştirile	ProTv
23:00	 La	Bloc
00:15	 Ştirile	ProTv	-	Chişinău

VINERI, 20 noiembrie 2015
07:00	 Ştirile	ProTv	
10:30	 La	Măruţă
12:00	 Vorbeşte	lumea	
13:00	 Ştirile	ProTv	
14:00	 Vorbeşte	lumea		
15:45	 Omul	care	aduce	cartea
16:00	 Lecţii	de	viaţă
17:00	 Ştirile	ProTv	
17:30	 La	Măruţă
19:00	 Ştirile	ProTv	
20:30	 Iubire	că	în	filme
21:30	 Moştenirea
22:30	 La	Bloc
23:00	 Acasă	la	români
00:15	 Ştirile	ProTv	-	Chişinău
SÂMBĂTĂ, 21 noiembrie 2015
07:00	 Ştirile	ProTv	
10:00	 La	Măruţă
11:30	 Acasă	la	români
12:30	 Omul	care	aduce	cartea
13:00	 Ştirile	ProTv	
13:05	 Reţeta	de	acasă
14:00	 Promotor
14:30	 Te	vezi	 la	ProTv	Internaţional
14:45	 Dincolo	de	povestiri
15:15	 Descoperă	România	
15:45	 Români	de	succes
16:00	 Ora	exactă	în	sport
18:00	 I	 like	IT
18:30	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
19:00	 Ştirile	ProTv	
20:30	 Iubire	că	în	filme
21:30	 Moştenirea
22:30	 La	Bloc
23:00	 Acasă	la	români
00:00	 Descoperă	România	
DUMINICĂ, 22 noiembrie 2015
07:00	 Ştirile	ProTv

10:00	 Acasă	la	români
11:00	 Români	de	succes
11:15	 I	 like	IT
11:45	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
12:30	 Descoperă	România	
13:00	 Ştirile	ProTv	
13:05	 Doctorul	casei
14:00	 Doamne	de	poveste
15:00	 După	20	de	ani
16:00	 Ora	exactă	în	sport
18:00	 România,	te	iubesc!
19:00	 Ştirile	ProTv
20:30	 Las	Fierbinţi
21:30	 Moştenirea
22:30	 La	Bloc
23:30	 ApropoTv

LUNI, 23 noiembrie 2015
07:00	 Ştirile	ProTv
10:30	 România,	te	iubesc!
11:30	 Descoperă	România	
12:00	 Vorbeşte	lumea		
13:00	 Ştirile	ProTv	
14:00	 Vorbeşte	lumea		
15:45	 Omul	care	aduce	cartea
16:00	 Lecţii	de	viaţă
17:00	 Ştirile	ProTv	
17:30	 La	Măruţă
19:00	 Ştirile	ProTv	
20:30	 Iubire	ca	în	filme
21:30	 Moştenirea
22:30	 La	Bloc
23:30	 Ştirile	ProTv
00:15	 Ştirile	ProTv	-	Chişinău

MARŢI, 24 noiembrie 2015
07:00	 Ştirile	ProTv	
10:30	 La	Măruţă
12:00	 Vorbeşte	lumea		
13:00	 Ştirile	ProTv	
14:00	 Vorbeşte	lumea		
15:45	 Omul	care	aduce	cartea
16:00	 Lecţii	de	viaţă
17:00	 Ştirile	ProTv	
17:30	 La	Măruţă
19:00	 Ştirile	ProTv	
20:30	 Iubire	ca	în	filme
21:30	 Moştenirea
22:30	 La	Bloc
23:30	 Ştirile	ProTv
00:15	 Ştirile	ProTv	-	Chişinău
MIERCURI, 25 noiembrie 2015
07:00	 Ştirile	ProTv	
10:30	 La	Măruţă
12:00	 Vorbeşte	lumea		
13:00	 Ştirile	ProTv	
14:00	 Vorbeşte	lumea		
15:45	 Omul	care	aduce	cartea
16:00	 Lecţii	de	viaţă
17:00	 Ştirile	ProTv	
17:30	 La	Măruţă
19:00	 Ştirile	ProTv
20:30	 Clipă	de	fericire
22:30	 Ştirile	ProTv
23:00	 La	Bloc
00:15	 Ştirile	ProTv	-	Chişinău

TVR 
INTERNAȚIONAL
JOI, 19 noiembrie 2015

07:00	 Telejurnal	
07:35	 Sport	
07:40	 Agenda	internaţională	
07:50	 TVRi	20	
08:00	 Gări	de	poveste	-	Ediția	4
08:50	 TVRi	20	
09:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
10:00	 Orizont	European	
11:00	 Ieri	–	Azi	–	Mâine	
11:40	 Vorbeşte	liber!	
12:30	 Filipovenii	-	Episodul	3
13:00	 Investiţi	 în	România!	
14:00	 Starea	naţiei	
14:50	 TVRi	20	
15:00	 Memorialul	durerii	 	
15:50	 Vorbeşte	corect!	
16:00	 Telejurnal	
16:30	 În	grădina	Danei	
17:00	 Profesioniştii...	cu	Eugenia	Vodă	
17:50	 Discover	Romania	
18:00	 Interes	general	
18:50	 TVRi	20	
19:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
20:25	 Sport	
20:30	 Filipovenii	-	Episodul	4
21:00	 Vorbeşte	liber!	
21:50	 TVRi	20	
22:00	 Corespondent	TVRi	
23:00	 Starea	naţiei	
23:50	 TVRi	20	
00:00	 Telejurnal	

VINERI, 20 noiembrie 2015
07:00	 Telejurnal
07:35	 Sport	
07:40	 Agenda	internaţională
07:50	 TVRi	20	
08:00	 Profesioniştii...	cu	Eugenia	Vodă	
08:50	 TVRi	20	
09:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
10:00	 Orizont	European	
11:00	 Ieri	–	Azi	–	Mâine
11:40	 Vorbeşte	liber!	
12:30	 Filipovenii	-	Episodul	4
13:00	 Film	-	„MEANDRE”	-	(România)
14:30	 Natură	şi	sănătate
15:00	 Deportaţii	-	Seria	II	-	Episodul	5	
15:50	 TVRi	20	
16:00	 Telejurnal	
16:30	 Pescar	hoinar	
17:00	 Ne	vedem	la	TVR	
17:50	 Discover	Romania	
18:00	 Ne	vedem	la	TVR	
18:50	 TVRi	20	
19:00	 Gări	de	poveste	
19:50	 Discover	Romania	

20:00	 Telejurnal	
20:25	 Sport	
20:30	 Lumea	şi	noi	
21:00	 Vorbeşte	corect!	
21:10	 O	dată-n	viaţă	-	Partea	I
22:25	 TVRi	20	
22:30	 Eşti	român	
22:35	 O	dată-n	viaţă	-	Partea	a	II-a
23:50	 TVRi	20	
00:00	 Telejurnal	
SÂMBĂTĂ, 21 noiembrie 2015
07:00	 Telejurnal	
07:35	 Sport	
07:40	 Tezaur	folcloric	
08:30	 Ferma	
09:20	 Agenda	internaţională
09:30	 Pescar	hoinar		
10:00	 FILM	-	„O	noapte	furtunoasă”
11:10	 Exclusiv	în	România	
11:50	 Discover	Romania	
12:00	 În	grădina	Danei	
12:30	 Prin	Ţara	Zânelor	
13:00	 Film	-	„100	lei”	 	
14:10	 Starea	naţiei	
15:00	 Observatori	 la	Parlamentul	
					European	
15:50	 Agenda	internaţională
16:00	 Telejurnal	
16:30	 Ora	regelui	
17:20	 Discover	Romania	
17:30	 Misterele	istoriei	
18:00	 FILM	-	„O	noapte	furtunoasă”
19:10	 Turneul	Stradivarius	2015
20:20	 Sport	
20:30	 Reportajele	TVR	International	
21:00	 TVRi	20	
22:00	 Film	-	„Burebista”	 	
00:20	 Telejurnal
DUMINICĂ, 22 noiembrie 2015
07:00	 Telejurnal
07:35	 Sport	
07:40	 Natură	şi	aventură
08:10	 Universul	credinţei	
09:20	 Agendă	internaţională	
09:30	 Destine	ca-n	filme	
10:20	 Agendă	internaţională
10:30	 Discover	Romania	
10:35	 Viaţa	satului	(I)
11:50	 Discover	Romania	
12:00	 Viaţa	satului	(II)	
12:50	 Minutul	de	agricultură
13:00	 Film	-	„Lacrima	cerului”	 	
15:00	 Foc	încrucişat	
15:50	 Agendă	internaţională
16:00	 Telejurnal
16:30	 Ediţia	Jubiliară	Darclée	-	2015	
17:20	 Exclusiv	în	România
18:00	 Teatru	TV	
19:30	 TVR	55
20:00	 Telejurnal
20:20	 Sport	
20:30	 Interviurile	şi	reportajele	
					Telejurnalului
21:00	 TVRi	20
22:00	 Film	-	„Ciuleandra”	 	
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00:00	 Telejurnal	
LUNI, 23 noiembrie 2015

07:00	 Telejurnal	
07:35	 Sport	
07:40	 Agenda	internaţională	
07:50	 TVRi	20	
08:00	 Poveste	după	poveste
8:50	 TVRi	20	
9:00	 Ediţia	Jubiliară	Darclée	-	2015	
9:50	 Discover	Romania	
10:00	 La	taifas	cu	Europa
10:50	 Agenda	internaţională
11:00	 Reportajele	TVR	Internațional	
11:30	 Serial	TV	-	Căsătorie	imposibilă	
12:30	 Lumea	şi	noi
13:00	 Corespondent	TVRi	
14:00	 Starea	naţiei	
14:50	 TVRi	20	
15:00	 Arte:	carte	şi	capricii	
15:50	 Vorbeşte	corect!	
16:00	 Telejurnal	
16:30	 Prin	Ţara	Zânelor
17:00	 Nocturne	
17:50	 Discover	Romania	
18:00	 Întrebări	şi	răspunderi

18:50	 TVRi	20	
19:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
20:00	 Telejurnal	
20:20	 Sport	
20:30	 Lumea	şi	noi	
21:00	 Gala	Operelor	Naţionale
21:50	 TVRi	20	
22:00	 Gala	Operelor	Naţionale	
22:50	 TVRi	20	
22:55	 Discover	Romania	
23:05	 TVRi	20	
23:10	 Gala	Operelor	Naţionale	
00:30	 Telejurnal

MARŢI, 24 noiembrie 2015
07:00	 Telejurnal
07:35	 Sport	
07:40	 Agenda	internaţională
07:50	 TVRi	20	
08:00	 Nocturn
08:50	 TVRi	20	
09:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
10:00	 Punctul	pe	azi	
11:00	 Ieri	–	Azi	–	Mâine
11:45	 Vorbeşte	corect!	
11:50	 TVRi	20	

12:00	 Gala	Operelor	Naţionale
15:00	 Mic	dejun	cu	un	campion	
15:50	 Vorbeşte	corect!	
16:00	 Telejurnal
16:30	 Natură	şi	aventură	
17:00	 Garantat	100%	
17:50	 Discover	Romania	
18:00	 Europa	mea	
18:50	 TVRi	20	
19:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
20:00	 Telejurnal
20:25	 Sport
20:30	 Lumea	şi	noi	
21:00	 Vorbeşte	liber!	
21:50	 TVRi	20	
22:00	 Articolul	VII	
23:00	 Starea	naţiei	
23:50	 TVRi	20	
00:00	 Telejurnal
MIERCURI, 25 noiembrie 2015
07:00	 Telejurnal
07:35	 Sport	
07:40	 Agenda	internaţională
07:50	 TVRi	20	
08:00	 Garantat	100%

08:50	 TVRi	20	
09:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
10:00	 Punctul	pe	azi	
11:00	 Ieri	–	Azi	–	Mâine
11:40	 Vorbeşte	liber!	
12:30	 Lumea	şi	noi
13:00	 Articolul	VII
14:00	 Starea	naţiei	
14:50	 TVRi	20	
15:00	 Dosar	România
15:50	 Vorbeşte	corect!	
16:00	 Telejurnal	
16:30	 Natură	şi	sănătate				
17:00	 Destine	ca-n	filme
17:50	 Discover	Romania	
18:00	 Superconsumatorul
18:50	 TVRi	20	
19:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
20:00	 Telejurnal
20:25	 Sport	
20:30	 Lumea	şi	noi
21:00	 Vorbeşte	liber!		
21:50	 TVRi	20	
22:00	 Investiţi	 în	România!
23:00	 Starea	naţiei	
00:00	 Telejurnal
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3 Conjunctura formată de Marte și Venus 

are consecințe favorabile; una dintre acestea 
constă în îmbunătățirea eficienței generale în 
această săptămână și dezvoltare personală. 

Cu Luna în Capricorn ar trebui să fii ex-
pert în a-ți stabili prioritățile, în a organiza 
lucrurile și în consecință, în a te concentra. 
Eficiența se va îmbunătăți considerabil.

La începutul săptămânii s-ar putea să te 
simți deprimat, cel mai probabil din cauza 
poziționării Lunii în Capricorn. Începând de 
marți, vei reuși să scapi de vibrațiile negative.

Conducătorul zodiei tale, Luna, se află în 
Capricorn; datorită acestui fapt, vei rezolva cu 
tact problemele dintre tine și partenerul de 
viață. Din păcate, armistițiul nu va dura mult. 

Gestionarea finanțelor este una dintre 
prioritățile tale în săptămâna care urmează; îți 
va fi mai clar modul în care trebuie cheltuiți 
banii. Partenerul îți va oferi sugestii utile.

Aspectul format de Marte și Lună îți cre-
ează o stare de agitație. Din fericire, prezența 
lui Venus te va ajuta să fii mai organizat, ar fi 
bine să mai plătești o parte din taxe!

Aspectele formate de Lună și Marte îți 
oferă dispoziția necesară pentru a face câteva 
schimbări la domiciliu. Chiar și așa, dorința 
de a schimba ceva nu va dispărea. 

Influența pozitivă a lui Jupiter se va dilua 
vizibil atunci când intră în conjunctură cu 
Rahu. Acest fapt poate duce la oportunități 
ratate de a obține niște bani în plus. 

În această săptămână ești preocupat de 
problemele de familie și bani. Viața de cuplu 
suferă din diverse motive; unul dintre ele ar 
putea fi indiferența partenerului. 

Cu Luna în semnul tău, vei fi tu însăți în 
zilele care urmează. Nativii Capricorn sunt 
buni în a planifica lucruri, luând în conside-
rare chiar și cele mai mici detalii. 

Este foarte probabil ca săptămâna aceasta 
să ai parte de experiențe diverse. Jupiter îți va 
oferi răgazul necesar atunci când vine vorba 
de problemele familiei.

Prezența Lunii în Capricorn te va ajuta să 
vezi lipsurile metodei tale de lucru. Momentul 
este oportun pentru a reorganiza lucrurile și 
pentru a-ți decide prioritățile. 
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MIOARA IARCHI-LEON
Agendă sentimentală

Lasă-mă să intru în inima ta
Iubește-mă așa cum sunt,
Cu calitățile și defectele mele
Sufletul meu îți aparține
Iubește-mă fără limită, fără 

frică
Destinul a decis să fim 

împreună. 

*

Nu reușesc să-mi înving 
emoția 

Timiditatea
Mă lupt cu romantismul 
Nu sunt femeia secolului
Vreau să fiu indiferentă 
calculată 
Cu toate acestea refuz să fiu
cealaltă.

POEZIE ROMÂNEASCĂ  
ÎN ȚARA SFÂNTĂ

Poezie din suflet pentru suflet 
Pași și umbre

Am fost să-ți caut pașii
Când nu le eram umbră,
Când nu le știam călcătura.
Anii tăi de aici
Unde mă aflu acum
Aparțineau altuia
Nu mie.
Ieri, am fost să-i caut pașii
Când le eram umbră,
Când îi știam călcătura.
Anii ei de acolo

Îmi aparțineau mie, 
Numai mie.
Cine, Doamne, 
Mai urcă în avioane
Să caute pașii pierduți?
Asfaltul turnat
De compresoarele zilei
Le-a acoperit, lăsându-le
Doar în amintirile umbrelor.
Umbrelor iubitoare.

(Când se vor strânge vulturii - 2010)

IN MEMORIAM
SHAUL CARMEL (ZL)

Trucuri la care poate nu 
v-ați gândit niciodată (1)

Furnicilor nu le plac de-
loc castraveții. De aceea, puneți 
în ascunzișurile acestora coji de 
castraveți, iar mușuroiul va rămâne 
repede fără minusculele locatare.

*
Dacă vreți cuburi de gheață cu 

adevărat transparente, „cristal”, 
fierbeți apa înainte de a o pune la 
congelat.

*
Oglinda vă va reda întocmai chi-

pul, adica va fi „bec”, dacă o curățați înainte cu un diluant 
obișnuit de vopsea.

*
S-a lipit o gumă de mestecat pe îmbrăcămintea dvs și nu 

o puteți scoate fără să rămână urme vizibile? Puneți obiectul 
respectiv de vestimentație circa o oră în congelator.

*
Hainele voastre albe nu sunt imaculate, precum culoarea 

zăpezii? Înmoaie-le în apă caldă timp de zece minute, îm-
preună cu o felie de lămâie.

*
Părul tău nu are luciul dorit? 

Umezește-l cu o linguriță de otet, 
iar după aceea îl speli.

O rețetă ca la mama acasă
Bors de sfeclă roșie

INGREDIENTE: 4 sfecle roșii mari, 500 ml borș, 2 
păstârnac (batata), 2 frunze de dafin, 2 cepe tocate, 200 g 
ciuperci tocate, 2 mere tocate, 1 praz, o legătură pătrunjel 
proaspăt, sucul de la 1 lămâie, 2 lingurițe oțet de mere, 2 
linguri chimen, 2 linguri mărar, 2 linguri cimbru, 4 căței 
de usturoi, sare și piper.

MOD DE PREPARARE: Sfecla roșie se spală, se curăță 
de coajă și se taie felii. Se pune într-o oală mare alături de 
os, borș și frunzele de dafin și se lasă să fiarbă pentru 20-
30 de minute. Între timp se toacă și restul rădăcinoaselor, 
se adaugă și ele în supă, la fel ca și restul ingredientelor. Se 
mai adaugă borș dacă e necesar, ca să acopere toate legume-
le, și se lasă să fiarbă la foc mic pentru încă 30 de minute.
Gustă borșul și condimentează după gust cu sare și piper. 

Lasă borșul să se odihnească peste noapte, aromele 
se vor îmbina în ceva delicios! Borșul de sfeclă roșie se 
servește cu o lingură de smântână deasupra.
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Nu mai pierdeți nopțile!

Efectele unei nopți dormite prost sunt mult mai grele 
decât s-ar putea imagina - este concluzia unui nou 
studiu publicat la începutul lunii noiembrie, în ca-

drul săptămânii obezității.
C e r c e t ă r i l e , 

desfășurate de cen-
trul medical Ce-
dars-Sinai din Los 
Angeles, au vizat 
felul în care pri-
varea de somn și 
regimurile alimen-
tare prea grase pot 
afecta, în același 
fel, sensibilitatea la insulină și, prin urmare, pot induce 
obezitatea. Studiul sugerează că o noapte de privare totală 
de somn poate fi la fel de dăunătoare pentru sensibilitatea 
la insulină ca șase luni de regim alimentar foarte bogat în 
substanțe grase. Cercetarea demonstrează importanța unui 
somn bun pentru menținerea nivelurilor de glicemie și re-
ducerea riscurilor de boli metabolice, cum ar fi obezitatea 
și diabetul. Iată recomandările specialistilor: 14-17 ore de 
somn pentru nou-născuți (0-3 luni), 12-15 pentru bebelușii 
între 4 și 11 luni, 11-14 ore pentru copiii foarte mici, în-
tre 1 și 2 ani, 10-13 ore pentru preșcolari (3-5 ani), 9-11 
ore pentru școlari (6-13 ani), 8-10 ore pentru adolescenți 
(14-17 ani), 7-9 ore pentru tinerii adulți (18-25 de ani), 
tot 7-9 ore pentru adulți (24-64 de ani) și 7-8 ore pentru 
vârstnici (peste 65 de ani).

Mamă, cu toată inima!

Până în 1980, femeilor care au suferit un transplant 
de inimă, le era interzis să nască. Și chiar să nu pro-
creeze. Și asta datorită riscurilor...

Sapir Gabish-Dentziger, din Rishon Le-Zion, a suferit 
un transplant de cord la vârsta de 18 ani. Apoi, s-a îndră-

gostit. Apoi, s-a măritat. Apoi și-a dorit 
să devină mamă.

Medicii i-au spus că poate fi foar-
te periculos. Că inima ei nu va rezista 
unei sarcini. Dar ea a contrazis statisti-

cile și le-a învins. 
Trei ani și jumătate de la 

căsătorie, ea a dat naștere 
unui băiețel absolut sănă-
tos. Dar timpul a trecut și 

în urmă cu un an, Sapir 
a hotărât, împreună cu 
soțul ei că-și mai do-

resc un copil. Medicii 
i-au sugerat din nou lui Sa-

pir să ia în considerare uti-
lizarea unei mame surogat, dar 

ea nu a vrut să audă de așa ceva. Era 
deja o mămică curajoasă și va continua să-și asume riscul.

Prin urmare, cei doi s-au prezentat la cardiologul care 
i-a urmărit și prima sarcină, Dr. Tuvia Ben-Gal, director al 
secției de insuficiență cardiacă de la spitalul Beilinson. 

Apoi, Sapir a rămas însărcinată pentru a doua oară, 
conștientă fiind de riscul la care se expune.

În urmă cu două luni, o adevărată dramă era cât pe ce să 
se întâmple. Sapir se afla la un control de rutină la spital, 
când îl întâlnește pe holul spitalului pe doctorul Ben-Gal. 
Cei doi se iau în brațe și doctorul o întreabă cum se mai 
simte. Sapir îi spune că nu prea poate să respire bine în ulti-
mul timp, dar probabil că e de la vreme. Doctorul o privește 
atent și hotărăște un control amănunțit pe loc. 

Această insistență a doctorului se pare că i-a salvat viața 
lui Sapir. Testul făcut a relevat faptul că inima transplantată 
avea o bucată absolut blocată, și partea stângă nu funcționa 
corect. În cele din urmă, medicii au reușit să stabilizeze 
starea ei și a funcției cardiace care a revenit la normal, dar 
un lucru este clar: dacă doctorul Ben Gal nu insista să facă 
testul în acea zi, se putea întâmpla o tragedie.

Săptămâna trecută, Sapir a ajuns, în opt luni și jumăta-
te de sarcină, în sala de operație. Și operația a fost una de 
succes.

Acum Sapir și soțul ei, Ido, sunt fericiți; au doi copii 
frumoși și sănătoși, o fetiță și un băiat. Dar și-au spus ei 
ultimul cuvânt? Nu vor dori încă un copil la un moment 
dat? Este încă prea devreme pentru a ști asta, dar vorba 
aceea: „Niciodată să nu spui «Niciodată»”!

Descoperire surpriză

Oamenii de știință au descoperit, cu surprindere, că 
un medicament care se află deja pe piață, folosit 
în boli precum Parkinsonul, poate întârzia și chiar 

preveni orbirea cauzată de degenerescența maculară ce apa-
re în cazul vârstnicilor.

Medicii au observat că pacienții 
cărora li se administrase medicamen-
tul L-DOPA, pentru Parkinson sau 
alte boli, au fost mai protejați de 
degenerescență maculară (ce duce la 
orbire) decât cei care urmaseră alte 
tratamente.

O astfel de descoperire dă speranțe 
în cazul a milioane de oameni din întreaga lume. Vârsta me-
die la care debutează, de obicei, degenerescența maculară 
este de 71 de ani, în timp ce Parkinsonul se instalează, în 
medie, la 67 de ani.
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ORIZONTAL: 1. Ghimpi pe câmp. 2. 
Ghimpi vii! — Păcălită. 3. Plantă exotică 
posesoare de ţepi lungi — Glas de broască. 
4. Unu la zar — Sat 5. Suprafeţe agricole 
— A se ascunde. 6. Ghimpi de trandafir — 
Cub cu puncte. 7. Stofă de calitate inferi-
oară — Ciupercă. 8. Chemare sonoră — Un 
tată mic. 9. Se înţeapă pe planşă (sing.) 
— Jumătate de sumă. 10. Mare secret — 
Cântece de operă.

VERTICAL: 1. Plantă cu ghimpi — Com-
plet nevinovat. 2. Sprijinitor de viţă — 
Fragment de gard. 3. La coada dricului! 
— N-au aripi. 4. Se înţeapă în roluri! — 
Calm. 5.Ghimpi pe Bărăgan — Pronume. 
6. Linişte! — Grăbit. 7. Sodiu — Volum 
serios — Cuprinsă între hotare 8. Luat în 
ţepi! 9. Stă pe cal — Ţepi groşi. 10. Stă 
pe ghimpi! — Ţeapă mică.

CUVINTE RARE: OLTON

Soluțiile jocurilor din numărul trecut: 
Integramă: s, b, garle, leat, taiga, snop, tun-

se, o, u, rol, hoata, aidoma, caz, s, avaria, i, 
at, imbecil, ec, aurie, imas, itari, pivota, bu, 
ole, vargat, urme, euri. 

Pag. 26: pulverizat, anterioare, ts, rod, ban, 
robi, aro, a, ura, atavic, liric, miri, a, orar, tot, 
taninos, sa, eres, botit, retiparite.

Pag. 27: a) ponderabil, uliu, eleva, lenes, 
atit, vislit, itu, ena, calvar, ra, gruie, a, i, ali-
na, pl, zalau, neon, atas, stupi, tic, tainic. b) 
laudaroasa, iti, cadril, neta, zat, i, g, acrit, sn, 
ut, romanta, silita, aar, imita, tufe, ti, urcati, 
odor, obida, recalculat. c) respectati, excesiv, 
un, laudat, siv, agre, aip, a, tetra, most, iras-
cibila, va, e, mutat, tendon, vi, pic, olari, ie, 
abatuta. d) decolorant, asemanator, stan, pli-
ta, ce, ivo, nan, arape, os, z, li, onorata, e, 
stepa, ac, arie, uluit, lemnos, noi, aratatoare.

GLUME...GLUME... 
Itzik vine beat noaptea acasă cu 

Amos și îi arată apartamentul:
- Încet să nu o trezim pe nevas-

tă-mea. Aici e bucătăria, aici e baia, 
aici sufrageria și aici dormitorul. 
Cea din pat e nevastă-mea, iar cel 
de lângă ea sunt eu.

*
Trecând pe ulița unei comune, 

mașina calcă un cocoș. Șoferul co-
boară, ia pasărea, se uită împrejur 
și vede o bătrânică în fundul curții. 

O strigă și întreabă:
- Mătușică, cocoșul ăsta era al 

dumitale?
Bătrâna se apropie, privește și 

răspunde:
- Nu, eu nu am avut niciodată 

păsări așa turtite!

*
Soțul se ceartă cu soția:
- Vorbești ca o idioată!
- Vorbesc ca să fie pe înțelesul 

tău!
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ORIZONTAL: 
1. Merită să 
fie aspru mus-
trat. 2. Un fel 
de bunăvoie. 
3. Metal fără 
impurităţi — 
Ger întors! 4. 
Crina n-are 
cap! — Stră-
lucesc pe cer. 
5. Ceva care 
nu poate lipsi 
— Ţeţe! 6. Li-
curici pe mare 
—  Ora ş  î n 
Belgia 7. Fel 
de exprimare 
specific limbii 
italiene. 8. Culegere de legi religioase musulmane — A 
împărţi în bucăţi mici. 9. Suprafaţă agricolă — Împiedică 
o acţiune în mod conştient. 10. Afluent al Dunării — Uşă 
către pivniţă (pl.).

VERTICAL: 1. Complet lămurit. 2. Transformă lucrurile 
grosolane în delicate. 3. Drum precis. 4. Rănit s-a întorsc 
acasă! 5. Fir de încurcat — Insulă grecească. 6. Ţine de 
piele (med.) — Beţe! 7. Până la (lat.) — Erou mitologic 
cu o voce fantastic de puternică. 8. Restaurant de mâna 
a treia — O grămadă! 9. Stă fără să se mişte — Ţintă 
precisă. 10. Identificare cu acte. 

CUVINTE RARE: GEEL.

ORIZONTAL : 
1. Friguri trans-
mise de ţânţari 
— Zeu... cald. 2. 
Lighioană — Ză-
padă. 3. Râuri, 
unul e rece, unul 
e cald — Creşte 
la cald! 4. În-
fierbântă pe unii 
contra altora (î 
din i). 5. A se ivi 
— Ţepi rupţi! 6. 
Învelişuri de nea 
— Ochi de lanţ. 
7. Cele două 
capete ale unui 
prosop! — Oşti 
vechi. 8. Produ-

cător de căldură, renumit în vremea Inchiziţiei — Pe el! 
— Golf african. 9. Credinţă greşită — Se ocupă de sobe. 10. 
Despot — Nu sunt mari şi se frig pe grătar!

VERTICAL: 1. Are mâncăruri reci şi calde — Ţinut în loc. 
2. Dintre patru, unul cald şi unul rece. 3. A mărgini — Mai 
rece nu se poate! 4. O ia cu cald şi cu rece — Pe cal. 5 Fără 
barbă (fem.) — Doarme în anotimpul rece. 6. Caiele! — Ţine 
caldul, cald şi recele, rece! 7. Puişori de om — Fiinţă supe-
rioară. 8. Aduc ploaie rece, vara — A fi îndrăgostit. 9. Ca 
la pol! (pl.) — Se face roşu la fiert. 10. Tria! — A face rece.

CUVINTE RARE: EPI, URO, AAA.

ORIZONTAL : 
1. Face echi-
l ib r i s t i că  pe 
sârmă — Zeul 
soare. 2. Sârmă 
specială pen-
tru... mici! — 
Aparat de gim-
nastică având o 
bară de oţel. 3. 
Lipsit de viaţă 
(fig) — Vechiul 
nume al Asiei. 
4. Posed — Pro-
duce sârmă in-
dustr ia lă.  5. 
Sub grătar! — 
Împrejmuire de 

sârmă (dim.). 6. O anume carte cu adrese — Zid pe vre-
muri. 7. Trage cu săgeţi — De forma unui con. 8. Plase, 
uneori de sârmă. 9. Fir — De origină indo-europeană.

VERTICAL: 1. Instrument feminin de prins, din sârmă — 
Te pup! 2. Vergea la fereastră. 3. Crustaceu — Prinzătoare 
de animale, din sârmă. 4. Sârmă din acest metal e cea mai 
rezistentă — Corp de răcan! 5. Nu — Abreviaţie lexicală 
— Calciu. 6. Alt metal din care se face sârmă — Colecţie 
de voci. 7. Cu părul aspru şi bine încreţit (pl., î din i). 8. 
Pasăre călătoare (î din i). 9. Împletituri de sârmă servind 
la încălzit. 10. Într-o ureche (de oţel!) — Carte! — Aleargă 
la curse.

CUVINTE RARE: ASIS — MUR — AGR.

ORIZONTAL: 
1. Se ocupă 
cu case în stil 
mare. 2. La in-
trarea în casă 
— Dumneata. 
3. Rotit în cen-
tru! — Casă. 4. 
Casă regală — 
Nu ţine minte. 
5. Erbiu — Zid 
vechi — Cala-
pod. 6. Adân-
cituri în pe-
rete. 7. Pană 
de despicat 
lemne — Des-
părţitură în 
casă. 8. Încăl-
zeşte casa — Parte extremă a casei. 9. Învârtit — Casă pe 
casă! 10. Compozitor german — Cameră de alimente.

VERTICAL: 1. Stă pe casă! 2. În strânsă legătură cu avo-
catul — Casa beduinului. 3. Melodie păsărească — Bucată 
de carne. 4. Tulpină de crin! — Prietenos. 5. Casa cărţii 
— Într-o ureche! 6. Copac roditor — Versuită. 7. Viteaz — 
Veche regiune în Franţa. 8. Casă de rugăciuni. 9. Boală a 
urechilor — Cară apă. 10. Se învârteşte — Fir.

CUVINTE RARE: MUR — ETT — DER.
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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 dintre care: TVR 
1; TVR 2; TVR 3; Pro TV; Antena 1; Antena Stars; 
Antena 3; Acasa Gold; Euforia LifeStyle; Acasa TV; 

Prima TV; Realitatea TV; B1 TV; Sport.ro; Dolce 
Sport 1; Dolce Sport 2; Eurosport; Eurosport 2; 

GSP TV; Kanal D; MTV Romania; Nașul TV; National 
Geographic Channel; National TV; AXN; Discovery 

Channel; Disney Channel; Etno TV; Favorit TV; Taraf 
TV; Boomerang; Cartoon Network; CNN; BBC;

RAFI - 03-9656634, 0509656634

SERVICII DE CURIERAT 
POȘTAL DE LA UȘĂ LA UȘĂ! 
Pentru clienții din centrul țării, șoferul 

nostru vine și preia colete de până la 20 kg 
de la domiciliul dvs. și îndeplinește toate 

formalitățile poștale pentru ca pachetul să 
ajungă în siguranță la destinație.  

Expediție numai par avion.
Program: 7 zile din 7.

Vorbim românește! 

Tel.: 0528-092833 (800-2200)

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 19.11.2015

Șekeli
Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,86 3,93
1 euro 4,13 4,21
1 liră 

sterlină 5,88 5,99
1 leu 

românesc 0,95 0,99

PROGNOZA METEO
19-21 octombrie*

Zonă joi,  
19 nov

vineri,
20 nov

sâmbătă,
21 nov

Haifa 22° 22° 22° 
Nazareth 19° 20° 21° 

Tveria 25° 25° 26° 
Tel Aviv 23° 23° 23° 

Ierusalim 18° 19° 19° 
Eilat 28° 28° 29° 

* valorile reprezintă media zilei

DE VÂNZARE
Trei apartamente (de sine stătătoa-

te), formând un etaj complet al unui 
imobil din Sinaia (România). Locație 
excepțională, vis-a-vis de hotel Palace. 
Imobil cu eleganță interbelică, aflat în 
pantă, cu acces la 2 străzi. Suprafața 
totală a celor 3 apartamente de 2,2 și 
respectiv 1 cameră este de 140 mp. 
Centrală proprie cu calorifere, geamuri 
termopan, instalații sanitare și electrice absolut noi, telefon și cablu TV, 
parcare. Proprietatea este restaurată, are o vedere splendidă, acoperind 
270 de grade, de la Casino Sinaia până la Mânăstirea Sinaia, și se află 
la distanță de 5 minute de mers pe jos de gară, centru, parcul central. 
Apartamentele se pot vinde mobilate ca atare, împreună sau separat, fiind 
vorba de 3 proprietăți distincte.

Tel. contact:
Gabriela Crețu - (Israel) 0543814131 

Grigore Lăzărescu - (România) (+40)722786069

Comunicat de presă
Întristare și indignare față de atentatele din Paris
 Într-un mesaj adresat E.S. François SAINT-PAUL, ambasadorul Franței 
în România, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, 
dr. Aurel Vainer, deputat, își exprimă „indignarea și întristarea” față de 
atentatele de la Paris. Reproducem integral acest mesaj: 

Am aflat cu deosebită întristare și indignare vestea privind eveni-
mentele tragice din Paris – Orașul Luminilor.

Din nou, poporul francez a dat o jertfă umană nevinovată.
Oameni care nu aveau vină, aflați împreună cu familia sau prietenii 

din simpla dorință omenească de a împărtăși momente frumoase din 
viață, au devenit ținta unor teroriști însetați de sânge, care i-au ucis 
mișelește în locurile alese pentru aceste atentate barbare. 

Aflând datele de ultimă oră, că numărul celor care și-au pierdut 
viața în urma acestor asalturi teroriste depășește 120 de persoane, 
inclusiv doi cetățeni români, alături de peste 350 de răniți, sunt pro-
fund mâhnit și revoltat.

Vă asigur, Excelența Voastră, că evreii din București și din toată 
țara, precum și Federația Comunităților Evreiești din România, sunt 
alături de poporul francez în acest timp de jale și durere, știind atât 
de bine cât de mult prețuiește fiecare ființă umană.

Ne exprimăm sentimentele de profundă compasiune și regretele 
noastre față de aceste evenimente zguduitoare, care au avut loc la 
Paris, cauzate de teroriști care nu dau liniște lumii, provocând răni 
care nu vor putea fi vindecate niciodată.

Al dumneavoastră sincer,
Dr. Aurel Vainer - Deputat

Președinte al Federației Comunităților Evreiești din România
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Urma scapă turma 
מיליון דרכים להתפגר

Un ghem de minciuni
גוף השקרים

Călătoria Hannei
המסע של חנה

Vineri, 20 noiembrie
ora 18.25, HOT GOLD

Sâmbătă, 21 noiembrie
ora 18.10, HOT ACTION

comedie, western, 2014

dramă, 2008

Lașitatea de care dă Albert dovadă 
în timpul unui schimb de focuri o 
determină pe iubita acestuia să îl 
părăsească pentru un alt bărbat. O 
tânără femeie misterioasă ajunge în 
oraș și îl ajută pe bietul Albert să 
fie mai curajos. Între cei doi aliați 
se înfiripă o idilă. Însă, tânăra fe-
meie este căsătorită, soțul aces-
teia, un criminal periculos, află de 
această idilă, având o singură idee 
în cap: să se răzbune. 

Filmul este povestea lui Roger Ferris, 
cel mai bun om al spionajului ame-
rican și al lui Ed Hoffman, agent cu 
vechime în CIA, vocea care de cele 
mai multe ori îi transmite lui Roger 
următoarea destinație la care trebuie 
să ajungă. Cu informațiile adunate, 
Ed are motive să creadă că un nou 
atentat asupra Americii urmează să 
aibă loc. În misiunea de prevenire a 
acestui act, încrederea dintre cei doi 
devine o lamă cu două tăișuri.

Hanna este o tânără nemțoaică 
ce merge în Israel pentru a pro-
gresa în carieră lucrând alături de 
oameni cu dizabilități. Itay, asis-
tentul social israelian, râde de ea 
cu glume legate de Holocaust și 
comentarii cinice asupra istoriei 
germane, în timp ce flirtează cu 
ea. Deși inițial reacționează prin 
respingere, după o vreme Hanna 
devine interesată atât de istoria 
familiei ei, cât și de Itay.

Sâmbătă, 21 noiembrie 
ora 18.30, YES 3

comedie, romantic, 2013

Taken 3: Teroare în L.A.
חטופה 3

acțiune, crimă, 2014

În primele două părți ale cu-
noscutei serii de acțiune, fostul 
agent Brian Mills a trebuit să-
și apere familia de atacatori, 
vânându-i fără milă. Doar că, 
de această dată, vânătorul se 
transformă în vânat, având pe 
urmele sale atât autoritățile, 
cât și un dușman din trecutul 
său plin de violență, dușman 
gata de orice pentru a-l face 
pe Mills să sufere.

Vineri, 20 noiembrie
ora 22.00, YES 4
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SUS CORTINA!
Mini-amintiri din  
lumea teatrului

Editura Familia

Alexandru Andy

Foaie verde de alună, în sfârșit o veste bună!
A apărut la Editura Familia volumul de proză umoristică

 „SUS CORTINA” de Alexandru Andy 
O culegere de aventuri inedite, situații ilariante, bârfe, picanterii și 

poante din viața celor mai iubite vedete ale scenei românești.
Citind mini-amintirile lui Andy, vă veți pomeni în mijlocul actorilor 

d-voastră preferați. Veți râde în hohote împreună cu Birlic, cu 
Beligan, cu Mircea Crișan... Veți retrăi momente nostalgice cu Maria 

Tănase, Ion Dacian și Silly Popescu... Vă veți amuza copios cu 
Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern, Florin Piersic... 
Vă veți aminti de Stroe, de Nicolaide, de Giugaru... 

Destul cu veștile deprimante, tragediile și gândurile negre!... 
Să ne mai lumineze viața și ceva vesel, optimist și spiritual. 

SUS CORTINA!

Cartea se 
distribuie în 
mod absolut 

gratuit tuturor 
celor care vor 
trimite un cec 
de 65 șekeli 
pe adresa 

Editurii 
Familia:  

POB 7159 
Rishon Lezion 

75171



LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

EDITURA FAMILIA 
organizează un concurs literar pentru desemnarea 

celor mai bune cărți ale scriitorilor israelieni 
de limba română din anul 2015 și 

încurajarea scrisului românesc în Israel!
• PREMIUL „ENGHELBERG” pentru cea mai bună carte de proză 

sau eseistică în valoare de 3.000 de șekeli - Premiul este oferit 
de scriitoarea Ada Shaulov Enghelberg în memoria tatălui său.

• PREMIUL „SHAUL CARMEL” pentru cea mai bună carte de poezie 
în valoare de 3.000 de șekeli - Premiul este oferit de doamna 
Herta Pistiner soția regretatului poet Shaul Carmel (ZL)

• PREMIUL „PENIȚA DE AUR” pentru cea mai bună carte de debut 
- Premiul este oferit de editura noastră și constă în executarea 
și tipărirea gratuită a 50 de exemplare din următorul volum al 
câștigătorului.

La concurs se poate înscrie orice carte în limba română, 
executată la Editura Familia în perioada 1.01.2015- 31.12.2015. 
Regulamentul complet al concursului se poate consulta la sediul 

editurii și se va publica ulterior.

CRISTAKE
RESTAURANT

MENIU VARIAT ROMÂNESC

Antreuri (vinete, fasole bătută,  
icre, zacuscă, piftie)

Ciorbe (văcuță, perișoare, 
fasole, legume)

Sarmale ca la mama acasă
Fasole cu ciolan afumat

Grătar cu carne proaspătă
Antricot de vacă
Antricot de miel

Mămăliguță cu brânză și 
smântână

Murături de casă, 
ardei copți

Papanașii casei, savarine, 
sarailii.

SPECIALITATEA 
NOASTRĂ:

Mititei românești,  
rețetă unică!

Str. Salame, nr. 3, Tel Aviv
Rezervări la tel.:  

03-5096779 sau 058-4082004

Ultimele știri
Potrivit președintelui irani-

an, Hassan Rohani, actualul stat 
al Israelului nu este unul legitim 
iar, din această cauză, Iranul nu va 
avea relații cu cu el. „Actualul stat 
al Israelului nu este legitim. Acesta 
este de părere că cea mai bună vari-
antă pentru persoanele palestiniene 

este o organizare de alegeri sub supervizarea ONU. „Noi 
credem că toate persoanele de origine palestiniană ce ră-
tăcesc în străinătate este necesar să poată reveni, toate, pe 
pământurile lor. Este necesar să se organizeze alegeri sub 
supervizarea ONU, iar oricare ar fi rezultatul noi îl vom 
accepta”, a adăugat el.

*Prăbușirea avionului din 
Egipt a fost un atentat. Rusia 
a confirmat că prăbușirea, la 31 
octombrie, a avionului A321 
în Egipt, tragedie în care și-au 
pierdut viața 224 de persoane, 
a fost un atentat și a promis 
că-i va „găsi și pedepsi” pe 
vinovați, oriunde s-ar ascunde ei în lume. Ca răspuns, 
președintele Vladimir Putin a anunțat o intensificare a 
loviturilor aeriene în Siria, unde avioanele de vânătoare și 
bombardierele rusești operează din 30 septembrie.

*„Războiul a început, fiți pregătiți!”. În timpul we-
ekend-ului trecut, mai multe înregistrări video și mesaje 
aparținând hackerilor grupării Anonymous au fost difu-
zate pe rețelele de socializare online, amenințând Statul 
Islamic cu „numeroase atacuri cibernetice”.

Reacția dură a hackerilor 
a apărut imediat după valul 
sângeros de atentate care au 
avut loc vineri, 13 noiem-
brie, în Franța. Anonymo-
us a declarat „război total” 

jihadiștilor, transmițând mesajul prin intermediul unei 
înregistrări video postate pe internet. Ei anunță că își vor 
folosi cunoștințele pentru „a uni lumea” și îi vor ajuta pe 
experții anti-terorism să lupte împotriva Statului Islamic.

*Trei palestinieni au deschis focul, marți seară, asupra 
unui grup de soldați Tzahal, aflați în patrulare în apro-
piere de localitatea Turmus Ayya (Cisiordania). Teroriștii 
se aflau într-o mașină când au început să tragă în ve-
hiculul armatei. Din feri-
cire, nici un soldat nu a 
fost rănit, iar teroriștii au 
fost neutralizați. Bilanțul: 
1 palestinian mort și doi 
răniți.


