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„„Nu putem relaxa măsurile... 
vom plăti un preţ prea greu” ” 

„În lupta globală și națio-
nală în războiul împotriva 
Coronavirusului, nu exis-

tă niciun răgaz; se dă o luptă 
acerbă între șansele de succes 
și pericolul unui eșec”, a înce-
put Netanyahu. „Vreau să vă 
împărtășesc o statistică pe care 
guvernul sud-coreean a lansat-o 
în ultimele zile - 191 de persoa-
ne despre care s-a crezut că s-au recuperat complet, au fost testați 
din nou pozitiv. Dacă acest lucru este adevărat, realitatea este mult 
mai complexă decât am crezut până azi. Este firesc și uman să vrem 
să revenim la o viață normală, dar acest război împotriva Coronavi-
rusului nu ne dă prea mult de ales”, a adăugat premierul.

„Israelul este considerat în prezent unul dintre cele mai sigure 
locuri din lume în ceea ce privește numărul de persoane infectate. 
Am înregistrat creșteri de până la 22% în ceea ce privește numărul 
de persoane care au contractat virusul de la o zi la alta; dar astăzi, 
creșterea este de doar 4 %. Nu putem relaxa prea mult restricțiile 
încă pentru că vom plăti un preț greu. De aceea, vă spun că o parte 
dintre măsurile de restricție vor rămâne valabile până în momentul 
în care va fi putea folosit un vaccin. Până atunci, nimeni nu poate 
garanta nimic...”

Premieră la 
Ierusalim

EEvenimentul este organizat anual de Fun-
dația Patrimoniului Zidului Plângerii.

Duminică dimineața, un grup de 10 
kohanimi - numărul minim de evrei necesari 
pentru un cvorum de rugăciune (minyan) - au 
citit binecuvântarea. 

La eveniment participă, în mod normal, 
100.000 de bărbați și femei care vin din întreaga 
țară pentru a participa la ceremonia emoționan-
tă. În acest an, însă, din cauza coronavirusului, 
ceremonia în masă a fost anulată.

Participanții - inclusiv ambasadorul SUA, 
David Friedman, care este și el un kohen - au 
respectat reglementările guvernamentale, la o 
distanță de minimum doi metri.

„În aceste zile, cu întreg poporul evreu și 
toată lumea privind spre Dumnezeu, binecu-
vântarea rabinică este cu atât mai semnificati-
vă”, a spus rabinul Shmuel Rabinowitz, rabinul 
Zidului Plângerii.

„Știm că porțile lacrimilor nu sunt niciodată 
închise, cu atât mai puțin porțile Zidului Plân-
gerii. Fie ca binecuvântarea rabinilor și rugăciu-
nile tuturor evreilor să ne protejeze de rău, să 
se ridice în Rai și să spună: Corona, oprește-te! 
Și să merităm cu toții să ne întoarcem la viața 
normală de dinainte și să putem veni din nou cu 
toții la Zidul Plângerii și adresăm o rugăciune 
de mulțumire cu mare bucurie”.

Premierul Benjamin Netanyahu a transmis luni seara o 
declarație privind lupta împotriva coronavirusului și a 

„strategiei” guvernului de ieșire din restricțiile  
impuse economiei și libertății de mișcare

În acest an, se împlinesc 50 de ani de la 
reînființarea ceremoniei de binecuvântare 

în zilele sărbătorilor  
de Pesah și Sukkot
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Scuze prezidenţiale

Știrea despre Rivlin difuzată de postul națio-
nal Kan s-a succedat știrii despre masa fes-
tivă luată de premierul Benjamin Netanya-

hu cu fiul său Avner, care a stârnit indignare la 
gândul că înalții oficiali încalcă regulile stabilite 
chiar de ei în timp ce milioane de israelieni 
obișnuiți fac sacrificii.

„Înaintea Șabatului vreau să-mi cer scuze,” 
a spus Rivlin, în vîrstă de 80 ani. „Am citit 
reacțiile aspre vizavi de faptul că fiica mea m-a 
însoțit pe durata sărbătorilor și le înțeleg în cea 
mai mare parte,” a adăugat el, subliniind că 
după moartea soției sale, Nehama, anul trecut, 
copiii îl ajută frecvent în probleme personale și 
profesionale atunci când membrii cabinetului 
au liber în weekend și de sărbători.

„Înțeleg că celor ce nu cunosc programul de 
lucru al unui președinte, le e greu să înțeleagă 
și-mi pare rău pentru asta,” a scris el. Cabine-
tul lui Rivlin a declarat că „președintele a fost 
însoțit și va fi însoțit pe durata sărbătorilor de 
fiica sa care a făcut testul de depistare a infec-
tării cu coronavirus care a ieșit negativ.”

Cabinetul a precizat că, după decesul soției 
sale, președintele e mereu însoțit de un mem-
bru al familiei în zilele de Sabat, sărbători și în 
zborurile peste hotare. Rivlin are patru copii. 
În știre nu s-a menționat care din cele două 
fiice s-a aflat cu președintele în seara de Seder.

Doar două zile de răgaz

De  a s e m e -
nea, Rivlin 
a  anunțat 

că mandatul pentru 
formarea guvernului 
va reveni în Knesset 
și nu va fi acordat lui 
Benjamin Netanyahu.

Totuși, la insisten-
țele celor doi lideri, 
Gantz și Netanyahu, 
președintele Rivlin a cedat și a anunțat marți că-i mai oferă încă două 
zile suplimentare lui Gantz cu speranța că joi se va anunța formarea 
Guvernului.

Cabinetul președintelui a declarat că acesta a luat decizia după ce a 
vorbit și cu președintele Likud, Benjamin Netanyahu, care a confirmat 
că el și Benny Gantz sunt foarte aproape de a semna un acord care să 
conducă la un guvern de uniune.

Dacă nu se ajunge la o înțelegere, mandatul va reveni în Knesset 
pentru 21 de zile în care orice parlamentar, inclusiv Netanyahu, poate 
forma o majoritate care să desemneze un candidat agreat la postul de 
prim ministru. Candidatul va primi 14 zile pentru a forma un guvern.

Președintele Reuven Rivlin a anunțat inițial duminică că nu 
va prelungi mandatul președintelui Alb Albaștrilor, Benny 
Gantz, de a forma un guvern, mandat pe care acesta din 

urmă l-a primit în urmă cu patru săptămâni

Președintele Reuven Rivlin a cerut 
scuze vineri poporului evreu după ce 
presa a relatat că acesta a sărbătorit 

Sederul cu una din fiicele sale,  
în ciuda interdicțiilor stricte din țară 

destinate prevenirii reuniunilor în 
familie pentru a împiedica  

răspândirea virusului

În ciuda constatărilor Organizației Mondiale a Sănătății cu 
privire la ineficiența măștilor faciale, Ministerul Sănătății a 

impus purtarea acestora în spațiile publice

Purtarea măştilor, obligatorie

De duminica trecută, toți israelie-
nii sunt obligați să poarte măști 
de protecție atunci când pleacă 

de acasă, conform unui ordin semnat de 
Ministerul Sănătății, în efortul de a înce-
tini răspândirea coronavirusului.

Poliția nu a fost instruită să sancțio-
neze persoanele depistate că încalcă or-
dinul, ci numai să le explice necesitatea 
acestei măsuri.

Conform noii directive, oricine pleacă de acasă trebuie să poarte o mască 
de protecție care să-i acopere gura și nasul.

Directiva nu se va aplica copiilor cu vârsta sub șase ani sau persoanelor 
care nu își pot acoperi fața din motive de sănătate, șoferilor aflați în ma-
șinile personale, oamenilor singuri într-o clădire și în cazul în care două 
persoane lucrează regulat împreună, menținând distanțarea impusă.

Reuven RivlinReuven Rivlin
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Ioana TOFF

Speranţe de primăvară

Sâmbătă seara, Tre-
zoreria de stat a 
acceptat un plan 

de ieșire din criza pro-
vovată de Coronavirus. 
Proiectul se va desfășura 
în patru etape pentru a 
reporni economia israe-
liană cât mai repede.

Un comitet, format 
din economiști și experți 
financiari de la Ministe-
rul Finanțelor, Banca Na-
țională, Consiliul Național al Economiști-
lor și Ministerul Economiei, a recomandat 
să se treacă progresiv de la restricțiile cu-
rente la deschiderea totală a economiei în 
timp de patru până la șase săptămâni.

Comitetul a recomandat ca mai întâi să 
se reactiveze sectoarele de înaltă tehnologie 
și financiare datorită contribuției lor mari 
la PIB-ul (Produsul Intern Brut) Israelului. 
În ciuda riscurilor potențiale pentru sănă-
tate, comitetul a recomandat, de asemenea, 
ca magazinele și centrele comerciale să fie 
deschise în curând, dar cu limite.

În primele două săptămâni de după Pe-
sah, în perioada 19 aprilie - 3 mai, numărul 
de angajați la locul de muncă va fi ridicat la 
50% (în creștere cu 15% față de prezent), 
iar un număr limitat de magazine strada-
le și centre comerciale în aer liber se vor 
deschide. Școlile și grădinițele pentru copii 
cu nevoi speciale se vor redeschide primele 
iar cetățenii își vor putea părăsi casele și 
din alte motive decât pentru cumpărăturile 
zilnice.

În a doua fază, între 3 și 17 mai, jumăta-
te dintre elevii claselor mici se vor întoarce 
la învățătură și se vor deschide și mai multe 
centre comerciale. 

În a treia fază, care începe la 17 mai, 
se vor redeschide spațiile de agrement în 
care se poate menține distanțarea socială 
precum săli de sport, rezervații naturale, 
biblioteci și muzee. Spațiile de agrement 
dens aglomerate precum stadioane, teatre 
și cinematografe vor rămâne închise.

În a patra fază, începând cu 31 mai, 
toate întreprinderile vor fi deschise. Un 
subiect care nu a fost prezentat în plan, a 
fost reluarea zborurilor internaționale, în-
trucât se așteaptă să se urmărească evoluția 
pandemiei în lume.

Comisia a emis și un avertisment către 
Ministerul Sănătății în care se precizează că 
dacă nu se va permite urgent redeschiderea 
economiei, gospodăriile cu venituri mici 
și mijlociii vor rămâne fără resurse, caz în 
care oamenii oricum nu vor mai respecta 
restricțiile de sănătate.

Raportul comitetului a descris și pro-
funzimea daunelor aduse economiei din 
cauza Coronavirusului. 

Biroul Central de Statistică a arătat că 
42% dintre întreprinderi au pierdut mai 
mult de 50 la sută din venituri iar peste 
un milion de israelieni, reprezentând 25 la 
sută din forța de muncă a țării, au depus 
cereri de ajutor de șomaj. Se estimează că 
peste 400.000 de oameni vor rămâne în 
șomaj după încheierea totală a restricțiilor.

Cu toții am sperat că vom vedea „lu-
minița de la capătul tunelului” după Pesah. 

Suntem printre primele țări din lume în 
care se vorbește serios de repornirea econo-
miei și ieșirea din izolare. 

Medicii noștri câștigă în fiecare zi câte o 
bătălie mică în lupta cu virusul ucigaș dar 
să nu uităm nicio clipă că el, Coronaviru-
sul, nu a fost învins și o greșeală cât de mică 
ne poate arunca din nou în haosul creat de 
această pandemie mondială.



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 55Joi ,  16 apri l ie  2020Joi ,  16 apri l ie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA EDITORIAL

Dragoș NELERSA

Comunismul ucigaş

Ideologia comunistă a dovedit încă o 
dată că generează regimuri politice 
totalitare ale căror greșeli au grave 

repercursiuni asupra populației. Există 
dovezi de necontestat - inclusiv un studiu 
al Universității din Southampton - că, 
dacă intervențiile din China ar fi fost 
efectuate cu trei săptămâni mai devre-
me, transmiterea COVID-19 ar fi putut 
fi redusă cu 95%.

Timp de 40 de zile, clica comunis-
tă din jurul președintelui Xi Jinping a 
ascuns, distrus, falsificat și fabricat in-
formații despre răspândirea COVID-19. 
Prezentarea greșită a informațiilor, tă-
cerea și pedepsirea disidenților care au 
îndrăznit să spună adevărul, au dus la 
dezastrul pe care îl trăiește o planetă în-
treagă astăzi.

La sfârșitul lui decembrie 2019, dr. Ai 
Fen, directorul departamentului de ur-
gență de la Spitalul Central din Wuhan 
a difuzat informații despre COVID-19 
către mai mulți medici. Opt medici au 
înțeles gravitatea situației și au început 
să vorbească, să transmită omenirii pe-
ricolul care ne pândește. Cu toții sunt 
dispăruți astăzi, probabil lichidați de se-
curitatea chineză.

Dr. Ai Fen a încercat să publice voalat 

o poveste intitulată „Cel care 
a furnizat fluierul”, într-una 
dintre cele mai populare re-
viste din China, dar când au-
toritățile chineze au înțeles 
tâlcul poveștii, l-au arestat 
pe medic și articolul a fost 
eliminat.

La 1 ianuarie 2020, Dr. Li Wenliang 
- considerat astăzi „eroul care a anunțat 
Coronavirusul” - a avut un curaj nebun 
și a transmis public occidentului că există 
un virus care poate duce la o pandemie 
mondială. Bineînțeles că a fost arestat 
și lichidat. Abia la data de 23 ianuarie 
2020, autoritățile chineze au anunțat 
primii pași pentru a instaura carantina 
în Wuhan. Dar era prea târziu. Milioane 
de oameni vizitaseră deja Wuhan pentru 
sărbătorirea Anului Nou Chinezesc după 
care au plecat mulți dintre ei în străinăta-
te, ca transportatori asimptomatici.

Lumea ar fi fost mai pregătită și mai 
capabilă să combată COVID-19 dacă 
s-ar fi dat alarma din timp iar regimul 
autoritar al președintelui Xi nu ar fi în-
cercat să mușamalizeze apariția Coro-
navirusului. Patruzeci de zile de tăcere 
și reprimare au costat Italia - epicentrul 
pandemiei COVID-19 din Europa - un 

număr de decese dublu față de cele din 
China, urmată de Spania cu o rată de 
fatalitate aproape la fel de mare. Astăzi, 
Statele Unite au devenit noul epicentru 
mondial al pandemiei și există o îngri-
jorare crescută pentru ceea ce s-ar putea 
întâmpla în țările în curs de dezvoltare 
precum cele din Africa de Sud sau chiar 
India.

În timp ce infecțiile continuă să creas-
că pe tot globul, China - în mod ironic 
- este considerată acum mai sigură decât 
majoritatea țărilor. Într-un cuvânt, gu-
vernul președintelui Xi a exacerbat im-
pactul COVID-19 asupra omenirii, fapt 
care a deschis calea pentru una dintre 
cele mai mari crize umanitare din istorie.

Pentru a apăra lupta pentru democra-
ție și drepturile omului din China, co-
munitatea internațională trebuie să fie 
solidară cu poporul chinez în încercarea 
de a demasca criminalitatea, corupția și 
infracționalitatea guvernului comunist 
chinez.

V. MIREUȚĂ

Ştiri pe scurt

Premierul Netanyahu i-a îndem-
nat duminică pe creștinii israe-
lieni să păstreze regulile Minis-

terului Sănătății privind distanțarea 
socială și să celebreze Paștele creștin, 
duminica aceasta acasă, pentru a pre-
veni răspândirea coronavirusului.

„Celebrăm sărbătorile într-un mo-
ment dificil, ciudat, anul acesta, un 
moment fără precedent în care toți oa-
menii, din Israel, din Orientul Mijlociu 

și din lume, trebuie să ne adaptăm mo-
dul în care ne comportăm pentru a opri 
coronavirusul în țara noastră”, a spus 
Netanyahu într-un mesaj video pe in-
ternet în care s-a adresat celor 175.000 
de creștini din Israel.

„Facem toate acestea pentru a ne 
proteja pe noi și pe familiile noastre de 
virus”, a spus el. „Noi nu vom merge la 
sinagogă, voi nu vă duceți la biserică. Vă 
rog să continuați să faceți acest lucru și 

de Paște, să stați acasă cu familiile voas-
tre, să vă rugați acasă”.

Potrivit premierului, „dacă respec-
tăm cu toții regulile Ministerului Să-
nătății, putem învinge coronavirusul și 
să revenim în curând la viața normală”.
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Activişti de pace arestaţi

„Organizarea oricărei activități sau 
legături cu ocupația israeliană sub 
orice acoperire e o crimă sancționa-

bilă prin lege și o trădare pentru popor și 
sacrificiile noastre”, s-a precizat într-un 
comunicat din partea Ministerului de 
Interne condus de Hamas.

Hamasul, care a confiscat Gaza de la 
forțele rivale palestiniene în 2007, nu 
recunoaște Israelul și a comis zeci de ata-
curi împotriva israelienilor în ultimele 
decenii. 

Cu toate acestea, Hamas poartă de 
câteva luni tratative indirecte cu țara 
noastră, prin intermediul mediatorilor 

egipteni, al celor din Qatar și 
de la Națiunile Unite. Negoci-
erile vizează ușurarea blocadei 
impuse de Israel și Egipt asupra 
Gazei după preluarea puterii de 
către Hamas în schimbul acal-
miei de la frontieră.

Activiștii au avut o videoconferință 
online de aproape două ore lunea trecută 
pe Zoom, promovată pe o pagină Face-
book de evenimente, dezbătând subiecte 
de interes comun, incluzând pandemia 
de coronavirus.

Familia lui Rami Aman, principalul 
organizator, a spus că nu mai știe nimic 

de acesta de joia trecută când bărbatul a 
dat curs unei convocări din partea servi-
ciului de securitate. 

Hamas a lăudat arestările.
„Relația cu ocupația sionistă e doar 

o luptă continuă până când aceasta va 
fi forțată să plece de pe toate teritoriile 
palestiniene,” a declarat purtătorul de 
cuvânt Hazem Qassem. 

Noi teste

Însă purtătorul de cuvânt, Ashraf al-Qi-
dra, a declarat că kiturile vor fi de „aju-

tor imediat limitat”, deoarece ar putea fi 
folosite pentru a testa doar aproximativ 
500 de persoane pe un teritoriu dens po-
pulat cu două milioane de persoane.

La 8 aprilie, oficialii de sănătate din 
Gaza au spus că au rămas fără truse de tes-
tare și și-au exprimat îngrijorarea că lipsa 
de materiale medicale ar putea duce la răs-
pândirea rapidă a infecției pe teritoriu.

Gaza are 13 cazuri confirmate ale noului 
coronavirus, toate aflate în carantină.

Forțele de securitate conduse de Hamas au arestat mai mulți 
activiști de pace din Fâșia Gaza, acuzați de trădare după ce 

au luat parte la o conferință online cu activiștii israelieni

Testarea pentru coronavirus a fost 
reluată luni în Fâșia Gaza după 

ce Israelul a permis noi kituri de 
testare achiziționate de Organizația 

Mondială a Sănătății în enclavă

Decizia e în curtea Israelului 

„Inițiativa lui Sinwar (liderul 
Hamas) referitoare la soldații 
israelieni reținuți reprezintă 

un schimb cu un număr de prizo-
nieri vârstnici, femei și bolnavi,” 
s-a menționat într-un comunicat 
dat de gruparea teroristă din Fâșia 
Gaza. „Mingea e în curtea guver-
nului israelian și de el depinde să 
acționeze,” a declarat Hamas.

Gruparea a dat comunicatul la 
scurt timp după ce Israelul a cerut 
reluarea imediată a tratativelor pe 
această temă, după ce Hamasul a 
anunțat că ar putea fi dispus să facă 
progrese în acest sens.

Liderul Yahya Sinwar a respins 
legătura cu ajutoarele pentru criza 
provocată de coronavirus, dar a spus 
că întrevede „o posibilă inițiativă de 
revigorare a problemei” israelienilor 
reținuți în teritoriu dacă Israelul îi eli-

berează pe palestinienii întemnițați. 
„Un schimb de prizonieri va impune 
un preț mare” din partea Israelului, a 
declarat el pentru postul grupării Ha-
mas, Al-Aqsa TV, precizând că dacă 
ar fi să se treacă la eliberarea prizoni-
erilor bolnavi, bătrâni și de sex femi-
nin, „e posibil să oferim ceva parțial 
la schimb.” 

Hamas a pus problema unui 
schimb acum trei săptămâni când 
pandemia de coronavirus începuse 
deja să se răspândească.  

Hamas a declarat duminică că mingea e în curtea Israelului 
în ceea ce privește schimbul de prizonieri, după ce premierul 
Benjamin Netanyahu și-a arătat disponibilitatea de a analiza 
problema unui schimb de prizonieri și a trupurilor celor doi 

soldați israelieni căzuți la datorie în conflictul din 2014

Yahya SinwarYahya Sinwar
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Zonă deminată

Vestea bună este însă, 
că, după o curățare 
masivă a mai mult de 

500 de mine, într-o explozie 
controlată, luna trecută zona 
Qasr al-Yahud a fost declara-
tă, pentru prima dată, curată 
de mine după 53 de ani.

Există opt mănăstiri, bi-
serici și capele suplimentare, 
în zonă, până la 10 kilometri 
est de Ierihon. Aproape toate 
bisericile majore ale creștinis-
mului din întreaga lume au 
o clădire la Qasr al-Yahud, 
inclusiv biserica românească.

În 1968, după războiul de 
șase zile, Israelul a blocat ac-
cesul la biserici și a desemnat 
zona ca fiind militară închisă 
de-a lungul graniței cu Iorda-

nia, existând temerea că tero-
riștii ar putea folosi bisericile 
ca sediu pentru lansarea de 
atacuri asupra așezărilor is-
raeliene. Râul Iordan este la 
doar câțiva metri distanță și 
poate fi traversat ușor pe jos.

Armata israeliană a „în-
sămânțat” zona cu mai mult 
de 6.500 de mine de teren și 
a plasat anumite capcane în 
interiorul clădirilor bisericii 
la sfârșitul anilor ’60 și ’70. 
Timp de zeci de ani, mănăsti-
rile ciuruite de gloanțe au ră-
mas închise, marcaje galbene 
avertizând asupra existenței 
minelor de teren în zonă.

În 2016, HALO Trust, un 
grup de deminare din Ma-
rea Britanie, care operează 

în 27 de 
țări din 
întreaga 
lume, a 
anunțat că va începe procesul 
de curățare a minelor din ju-
rul Qasr al-Yahud. Cu toate 
acestea, lucrările efective de 
deminare au întârziat cu doi 
ani din cauza problemelor de 
finanțare. HALO Trust a ofe-
rit aproximativ 10 milioane 
șekeli, finanțate în mare par-
te din donații, în timp ce gu-
vernul israelian a contribuit 
cu 7,5 milioane șekeli.

Qasr al-Yahud este de 
asemenea sfânt și pentru 
unii evrei. Qasr al-Yahud se 
traduce din arabă „Castelul 
evreilor”, iar unii cred că a 

fost locul unde poporul evreu 
a trecut în Israel pentru pri-
ma dată după părăsirea Egip-
tului. De asemenea, se crede 
că este locul ascensiunii către 
Cer a profetului Ilie, într-un 
„car de foc” și locul unde 
ucenicul său, Elisei, a făcut 
minuni.

Pe 9 aprilie, proiectul a 
beneficiat de un „final explo-
ziv”, cu o detonare controlată 
a mai mult de 500 de mine 
de teren simultan. Explozia 
a fost atât de mare încât a 
zguduit casele locuitorilor de 
până la 30 km distanță.

Ca multe alte biserici din întreaga lume în această perioadă, 
și cele opt biserici de pe locul unde Isus a fost botezat pe 

râul Iordan, vor rămâne goale, fără enoriași, într-una dintre 
cele mai sfinte zile din calendarul creștin

Israelian acuzat  
de spionaj pentru Iran

La arestare, bărbatul avea asupra 
sa un dispozitiv de comunicare 
critptată, a precizat aceeași sursă.

Potrivit primelor acuzații împotriva 
sa, bărbatul al cărui nume nu a fost dat 
publicității, a ținut legătura pe Facebook 
cu un cetățean libanez pe nume Kha-
led Yamani în perioada 2018-2019. Cei 
doi s-au întâlnit în Danemarca în aprilie 
2018 și apoi din nou la Paris în septem-
brie, când Yamani a dezvăluit că lucra 
pentru Serviciile Secrete Iraniene, care 
erau interesate să recruteze israelieni. 

Apoi, Yamani i-ar fi oferit cetățeanu-

lui israelian un dispozitiv 
de criptare, l-ar fi instruit 
cum să-l utilizeze și cum 
să-i contacteze pe oamenii 
săi de legătură iranieni. Dar spionul nu a 
reușit să pună în funcțiune dispozitivul.

Potrivit celei de-a doua acuzații, isra-
elianul a călătorit în Ungaria în februarie 
2020 unde, prin intermediul lui Yamani, 
a avut trei întâlniri cu doi bărbați care 
s-au prezentat drept agenți ai serviciilor 
secrete iraniene. Suspectului i s-ar fi ce-
rut să se gândească pe cine altcineva ar 
mai putea recruta iranienii și să transmi-

tă informații strategice și de securitate.
Iranienii ar fi transferat 5.000 euro 

pentru acoperirea cheltuielilor de depla-
sare ale suspectului și eventualele sale 
cheltuieli suplimentare. Pe 10 și 11 mar-
tie anul acesta, suspectul ar fi încercat să 
le transmită informații agenților secreți 
iranieni, folosind dispozitivul de crip-
tare. Pe 16 martie, el a văzut că aceștia 
i-au răspuns dar nu a reușit să descifreze 
mesajul. Ulterior, bărbatul a fost arestat.

Un cetățean israelian în vârstă de 50 ani a fost pus sub 
acuzare după ce ar fi fost recrutat de Iran pentru spionaj 

și comiterea unor atacuri asupra țintelor israeliene, a 
declarat serviciul de securitate Shabak

Biserica românească  Biserica românească  
de la Qasr al-Yahud de la Qasr al-Yahud 
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Acad. prof. dr. Jean 
ASKENASY

Tableta zilei
Omul postcoronic 

Cu fiecare nouă experiență în viață, un număr de 
sinapse (legătura dintre celulele nervoase care 
gândesc, neuronii) se schimbă, dar mai ales când 

experiența se prelungește pe perioade de timp de peste 
câteva luni. Neurologii spun, în limbajul lor, că apare 
un nou „conectom de adaptare”. Acest patent exclusiv al 
creierului viu nu a putut încă să fie copiat de către inte-
ligența artificială. 

Întrebarea care ne-o punem este cum vom fi la data de 1 
ianuarie 2021, când dinamica sinaptică va avea în creierele 
noastre noul conectom de adaptare. Trebuie stabilit care 
sunt factorii ce contribuie la crearea acestui nou conectom. 
Schimbarea modului de viață prin izolarea prelungită în 
propria casă, absența prelungită a contactului fizic interu-
man, dependența de medie, creșterea incertitudinii pen-
tru ziua de mâine, teama de 
moarte și pierderea brutală 
a unei populații de părinți, 
sufocați de virus, va provo-
ca schimbări în organismul 
nostru. 

Bineînțeles că ne vom adapta. Dar 
cu ce vom fi diferiți de ceea ce suntem 

azi, 16 aprilie 2020. Vom fi diferiți deoarece vom avea de 
trăit nu numai cu epidemiile de gripă care apar de obicei în 
perioadele de iarnă, dar și cu epidemiile de corona. Virusul 
nu poate fi supus unui „Holocaust total”. El își va trăi 
perioada de glorie și omul îi va veni de hac, îi va diminua 
virulența de azi, căci nu ne va mai lua prin surprindere, dar 
va continua să existe, așa cum există rezervoare de viruși 
la o mulțime de oameni și animale. 

Surprizele biologice sau cosmice vor continua să ne 
„atace” și în viitor. Împotriva unora dintre ele e posibil să 
nu putem dezvolta un sistem de apărare. Virusul Corona, 
o pre-vietate care a omorât zeci de mii de ființe aparținând 
speciei om, care stăpânește planeta de milioane de ani, a 
reușit să dovedească egalitatea dintre cei 1% dintre oame-
nii care dețin majoritatea bogățiilor lumii și restul de 99% 
de oameni lipsiți de asemenea averi. În fața pericolului 

CARICATURA ZILEI

Coronei care distruge plămânii, tot avutul din lume nu 
ne poate încă apăra. 

Omul postcoronic și societatea postcoronică care s-a 
aflat în fața unui inamic despre a cărui existență nimeni 
nu știa nimic și a trebuit să-i facă față, în totală stare de 
necunoștință, se va schimba. 

Bineînțeles că există reacții raționale și iraționale. Irați-
onalii vor elibera, în baza ideilor lor preconcepute despre 
conspirația mondială a evreilor, un val de antisemitism. 
Sau un val anti-chinez bazat pe crearea de date adevărate 
dar lipsite de rațional, cum ar fi cea prezentată de „emi-
siunea italiană Rai 3 -Leonardo”: Wuhan - Shanghai = 
629 km, Wuhan - Beijing = 1052 km, Wuhan - Milano = 
8700 km, Wuhan - New York = 12000 km. Shanghai din 
apropiere nu a avut niciun efect, dar în schimb moarte în 
Italia, Iran, Europa cu distrugerea economiei mondiale, 
în timp ce în China este în siguranță? Astăzi Parisul, New 
York-ul, Berlinul, Roma, Delhi și Mumbai sunt închise 
ca și centrele economice ale lumii dar Beijing și Shanghai 
sunt deschise? Cum? Reacții iraționale producătoare de 
creștere a urii și a dușmăniei între popoare cu culori de 
piele sau ochi diferiți, conducând la xenofobie.

Mă voi referi însă la reacțiile care respectă logica și rați-
unea. Conectomul de adaptare postsinaptic al neuronilor 
creierului care în aceste momente dă naștere unui om post-
coronic, realizează următoarea schimbare. Relația stat-om 
se va schimba, guvernele vor fi mai preocupate de societate 
și oamenii, deși vor continua să fie mașini de câștigat bani, 
vor fi mai preocupați de starea lor socială. Vor acorda mai 
multă atenție casei și familiei. 

Incertitudinea pentru viitor va fi mai puternică și va 
schimba comportamentul lor. Atitudinile religioase se vor 
schimba, credincioșii vor deveni fie mai fanatici, fie se vor 
îndepărta de credință. 
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Externat din spital

Boris John-
son, în vâr-
stă de 55 de 

ani, a fost dus la 
spitalul St. Thomas 
din Londra, dumi-
nica precedentă, la 
10 zile după ce a 
fost testat pozitiv 
pentru coronavi-
rus. El a petrecut trei nopți la secția de terapie intensivă 
a spitalului, după ce starea sa s-a înrăutățit.

Downing Street a anunțat că premierul își va con-
tinua recuperarea la reședința sa personală iar la sfatul 
medicilor, nu se va întoarce imediat la muncă. Logod-
nica însărcinată a lui Boris Johnson, Carrie Symonds, 
le-a mulțumit celor care i-au trimis mesaje de sprijin și 
însănătoșire ei și premierului.

Symonds însăși se află în autoizolare și va da naștere 
unui copil în două luni. Și ea are simptome similare 
coronavirusului.

Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii, 
Boris Johnson, a fost externat luni din spital 

după ce a fost tratat de coronavirus și a 
petrecut mai multe zile la terapie intensivă, a 
anunțat biroul său din Downing Street, nr. 10

Precauţii de Ramadan

Subiectul a fost adus în atenția 
Consiliului Național de Securi-
tate săptămâna trecută, discuția 

axându-se pe sărbătoarea tradițională 
programată să înceapă în mai, care ar 
putea afecta eforturile continue ce pun 
la grea încercare răbdarea populației 
israeliene.

Tradițiile cinelor nocturne în fami-
lie, cumpărăturile masive de pâine și 
dulciuri înainte de asfințit și festivită-
țile stârnesc îngrijorări că sărbătoarea 
musulmană ar putea duce la adunări în 
masă și întețirea răspândirii virusului, 

chiar dacă moscheile rămân 
închise. 

Ca și în cazul evreilor care au fost 
instruiți să rămână acasă în timpul săr-
bătorii de Pesah, Ministerul Sănătății 
va stabili directive similare, îndemnân-
du-i pe musulmanii din toată țara să 
sărbătorească Ramadanul doar alături 
de membrii gospodăriei.

Unii oficiali au lăudat gradul ridi-
cat de conștientizare din sectorul arab 
cu privire la pericolele ridicate de CO-
VID-19 și respectarea strictă a directi-
velor din Ministerul Sănătății. 

„E uimitor cât de tare se tem de in-
fectare,” a spus un oficial prezent la dis-
cuții. „Decurge în principal din modul 
de gestionare a epidemiei de către Auto-
ritatea Palestiniană  –  cu acțiuni poliți-
enești și izolări agresive, chiar înainte ca 
Israelul să adopte vreo măsură similară. 
Adevăratul test va fi Ramadanul,” a spus 
Prof. Balitzer. 

„Dacă populația acționează conform 
directivelor, vom petrece pașnic această 
perioadă”, a adăugat el.

Înalți oficiali din Ministerul Sănătății și-au exprimat 
îngrijorarea că apropiatele sărbători de Ramadan ar putea 

duce la intensificarea răspândirii virusului  
în rândul comunităților musulmane din Israel

Import medical

Afacerea se ridică la cel puțin 90 de milioane de șekeli iar 
echipamentele vor permite Israelului să efectueze cel puțin 
10.000 de teste pe zi.

Seturile de tes-
tare vor ajunge 
în Israel în urmă-
toarele două-trei 
săptămâni și vor 
fi împărțite între 
șase laboratoare 
din țară.

Așa cum a subliniat primul ministru Netanyahu, este esențial 
ca să se testeze cât mai multe persoane pentru a fi depistați din 
timp purtătorii asimptomatici, adică persoanele care sunt infectate 
cu Coronavirus dar nu au niciun semn de boală, în schimb pot 
transmite virusul cu ușurință altor persoane.

Snir Zano, reprezentantul israelian care a încheiat tranzacția, 
a declarat: „Suntem fericiți de cooperarea cu Ministerul Sănătății 
și de încrederea pentru a întreprinde această importantă misiune 
națională. Scopul nostru principal este de a ajuta în lupta împo-
triva răspândirii coronavirusului în Israel”.

Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării din Israel au 
semnat un acord cu compania BGI din China pentru a 

cumpăra sute de mii de truse de testare a  
infectării cu Coronavirus

Boris JohnsonBoris Johnson
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Petiţie respinsă 

Judecătorul Alex Stein a decis că 
petiția e prematură, dat fiind că, 
deși președintele Reuven Rivlin 

a declarat că nu va prelungi manda-
tul lui Benny Gantz pentru formarea 
unei coaliții, el nici nu l-a însărcinat 
pe Netanyahu cu acest lucru.

Și alte două petiții anterioare au 
fost respinse de Înalta Curte din mo-
tive similare, inclusiv după alegerile 
din luna septembrie, când Netanyahu nu fusese încă pus oficial sub acu-
zare. La formularea deciziei, Stein a menționat că, în cazul în care Rivlin 
îi va da lui Netanyahu sarcina încropirii unei coaliții, petiția ar putea fi 
depusă din nou și reanalizată.

Petiția depusă de 117 profesioniști din sectorul high-tech, de afaceri, 
securitate și educație a sosit la câteva minute după ce Rivlin a anunțat 
că nu va prelungi mandatul lui Gantz pentru formarea unui guvern și a 
sugerat că nu-i va transfera mandatul lui Netanyahu.

Legislația israeliană prevede că miniștrii din cabinet puși sub urmărire 
penală trebuie să demisioneze din funcțiile ocupate în cabinet, dar nu 
stipulează nimic similar în cazul unui premier. Procesul lui Netanyahu ar 
fi trebuit să înceapă pe 17 martie, dar a fost amânat din cauza restricțiilor 
impuse instanțelor din Israel în cadrul măsurilor de combatere a corona-
virusului introduse de Ministrul Justiției, Amir Ohana, un susținător loial 
de-al lui Netanyahu. Procesul a fost reprogramat să înceapă pe 24 mai.

Duminică seara, Înalta Curte a respins o petiție depusă 
cu câteva ore în urmă în care se cerea să nu i se permită 

premierului Benjamin Netanyahu să formeze un guvern din 
cauza acuzațiilor de corupție formulate împotriva lui, pe 

motiv că petiția a fost depusă prea devreme

26.000 de amenzi

Duminică, Poliția a declarat că de la înce-
perea luptei împotriva coronavirusului 
în Israel, au fost deschise 176 anchete 

pe marginea suspiciunilor de încălcare a ordine-
lor de izolare, răspândire intenționată a virusu-
lui, dar și 47 anchete suplimentare pe marginea 
suspiciunilor de diseminare de știri false. Până 
în prezent, s-au efectuat circa 88.670 controale 
în carantină, s-au înregistrat 26.585 amenzi și 
s-au emis ordine de închidere pentru 123 firme 
ce încălcau instrucțiunile Ministerului Sănătății.

Începând de duminică ora 12:00 pm, zeci de 
baraje ale poliției au fost amenajate la toate in-
trările și ieșirile din zonele restricționate din Ie-
rusalim. Sute de ofițeri de poliție monitorizează 
respectarea reglementărilor de urgență.

Poliția Israeliană a declarat că, până 
în prezent, poliția a dat 26.000 amenzi 

pentru violarea dispozițiior emise pentru 
combaterea coronavirusului

Când se va relua şcoala?

Reluarea se va face în schimburi 
sau prin învățământ intermi-
tent. Școlile pot opta pentru 

schimburi separate dimineața și du-
pă-amiaza sau elevii pot învăța doar trei 
zile pe săptămână, timp de circa patru 
ore pe zi.

Raportul precizează că primii care 
vor relua cursurile vor fi elevii școlilor 
speciale. Ulterior, vor reveni la cursuri 
elevii și tinerii aflați în situații de risc, 
urmați de elevii creșelor și grădinițelor 

și cei ai școlilor elementare.
Elevii liceelor care vor da 

examenele de absolvire în for-
matul special impus de Minis-
terul Educației vor reveni la 
cursuri ceva mai târziu.

Secretarul General al Sindicatului 
Profesorilor, Yaffe Ben-David, a apelat 
la Directorul General Adjunct al Minis-
terului Sănătății, Prof. Itamar Grotto, 
cerându-i să analizeze reluarea cursuri-
lor în unitățile de învățământ speciale.

„Trebuie să se înțeleagă că în școlile 
speciale potențialul de infectare a copi-
ilor și personalului de îngrijire e uriaș. 
Unii copii au un sistem imun slăbit și 
afecțiuni preexistente, probleme de res-
pirație, cardiace și multe altele.”

Directorul General al Ministerului Educației, Shmuel Abuab 
a anunțat zilele trecute decizia reluării treptate a cursurilor 

școlare după Pesah
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Răpus de coronavirus

„Rabinul Bakshi-Doron era o verigă importantă în lanțul 
de școlarizare Tora al Înțelepților Spaniei,” a spus Pre-
mierul Benjamin Netanyahu după trecerea rabinului la 

cele veșnice. El „a servit drept ghid pentru toate comunitățile 
israeliene din Israel și lume.”

Rabinul a fost internat cinci zile după ce s-a prezentat la 
spital pentru un control de rutină, acuzând simptome ase-
mănătoare infectării cu coronavirus și fiind depistat pozitiv 
în urma testării. Rabinul suferea și de alte afecțiuni, starea 
sa deteriorându-se treptat în cursul aceleiași zile. În ultime-

le sale ore de viață, au 
existat numeroase ten-
tative de a-l resuscita, 
dar doctorii s-au văzut 
nevoiți să-i declare 
decesul. 

Procesiunea fune-
rară a avut loc luni 
după-amiaza la ora 
10:30 a.m. la Casa 

Funerară Spaniolă din Givat Shaul. Populația a fost rugată să 
nu participe la funeralii din cauza pandemiei de coronavirus. 
În schimb lumea i-a putut aduce un ultim omagiu rabinului 
în cadrul transmisiunii live de la înmormântare. Rabinul Ben 
Zion Bakshi-Doron, fiul rabinului decedat a spus că tatăl lui 
va fi ținut minte pentru „marea lui smerenie”. „A stat la dis-
poziția oricărui evreu,” a continuat el. „Era devotat populației. 
Nu aparținea unui sector anume; inima lui conținea întregul 
Stat Israel. A fost un om al poporului din Israel.”

Fostul Șef Rabin Sefard, Eliyahu Bakshi-Doron, a 
decedat duminică noaptea la vârsta de 79 ani, după 

ce a fost răpus de coronavirus la spitalul Shaare 
Zedek din Ierusalim

ABONAMENTE LA PRESA ROMÂNEASCĂ
un mod sigur de a primi în fiecare 

săptămână publicaţia preferată la domiciliu!
Plata prin CEC sau card bancar!

Revista Familiei: 330 şekeli / 3 luni
Gazeta Românească: 285 şekeli / 3 luni

Sunaţi la 0524-716004

Ordonanţă de urgenţă

Toate persoa-
nele sosite 
în țară vor 

fi găzduite la hote-
luri timp de 14 zile 
pentru a se asigura 
că nu sunt infectate 
cu coronavirus.

Ținând cont de 
noile acorduri, mi-
nistrul Transporturilor, Bezalel Smotrich, a declarat că 
puținele zboruri care încă vin în Israel, vor fi reluate după 
ce acestea fuseseră oprite sâmbătă dimineața de prim-mi-
nistrul Benjamin Netanyahu până la rezolvarea problemei 
carantinei. Noua dispoziție a fost dată după ce s-a dovedit 
că pasagerii care au intrat în Israel în ultimele zile, nu au 
fost cu toții carantinați, în ciuda dispozițiilor lui Netanya-
hu de săptămâna trecută, acestora fiind luată doar o de-
clarație pe propria răspundere și apoi fiind lăsați să plece 
acasă, uneori cu taxiuri publice.

Sâmbătă dimineața, aproximativ 70 de pasageri sosiți 
cu un zbor United Airlines din zona New York afectată de 
virus, au ajuns pe aeroportul Ben Gurion și au fost lăsați 
să plece acasă, fără a li se lua măcar temperatura. Zborul a 
primit aprobare excepțională din partea autorităților pen-
tru a ateriza în Israel, în ciuda blocajului existent.

Conform datelor de la Centrul Național de Informații și 
Cunoaștere al virusului Corona, un organism guvernamen-
tal de cercetători care servește ca grup consultativ pentru 
Ministerul Sănătății și Comandamentul Frontului de la 
Domiciliu, aproximativ o treime din cazurile de contami-
nare din Israel provin de la persoane care s-au întors din 
străinătate. Raportul a menționat că multe dintre aceste ca-
zuri erau legate de persoane care au călătorit la  New York.

Duminică, cabinetul a aprobat o ordonanță de 
urgență prin care se impune ca toate persoanele 

care sosesc în Israel din străinătate, să fie obligate 
ca, după intrarea în țară, să stea în carantină 

administrată de stat la hoteluri special amenajate

IZVORUL DIN CARE BEAU 
de Maria Găitan Mozes

Izvorul din care beau
Apa curată și cristalină,
Răcorindu-mă când durerea
Mușcă hulpav
Din inimă
Și din trupul istovit,
L-am găsit în tine.
L-am găsit
În omul bun

Care-mi dă mâna,
Ridicându-mă alături de 
umerii lui
Mai cu putere
Ca să putem păși în lume
Împreună.
Izvorul din care beau
Adevărații oameni...
Care încă mai sunt.

POEZIE ROMÂNEASCĂ SCRISĂ  
ÎN ȚARA SFÂNTĂ

Eliyahu Bakshi-Doron (zl)Eliyahu Bakshi-Doron (zl)
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Îşi donează salariile

Deputații bulgari au hotă-
rât să prelungească până 
la 13 mai starea de ur-

gență care permite Guvernului să 
impună măsuri de izolare.

Ei au hotărât să susțină una-
nim - un lucru rar - o propunere 
a Partidului GERB (conservator, 
la putere) de a renunța la salarii 
începând de la 1 aprilie.

Această măsură vizează și 
membrii Guvernului și cabinetele po-
litice ale acestora, dar și șefii agențiilor 

guvernamentale.
Donația deputaților însumează 

740.000 de euro pe perioada izolării.

Premieră 
istorică

Papa Francisc a transmis un me-
saj emoționant în care aminteș-
te de suferințele la care este su-

pusă omenirea în ultimele luni, de la 
izbucnirea pandemiei de Coronavirus. 
Suveranul Pontif a făcut apel la pace, 
la încheierea războiului din Siria și a 
tensiunilor din Yemen.

Papa Francisc a acordat tuturor 
binecuvântarea Urbi et Orbi și a în-
demnat lumea să „nu se cedeze în fața 
fricii”. Papa a transmis un „mesaj al 
speranței”, în timpul slujbei din aju-
nul Paștelui catolic, desfășurată în Ba-
silica Sfântul Petru, goală în contextul 
pandemiei de Coronavirus.

La slujba care are loc în mod nor-
mal într-o bazilică plină cu aproxima-
tiv 100.000 de oameni, au putut asista 
de data aceasta doar 20 de persoane, 
inclusiv câțiva diaconi și un cor mai 
mic decât de obicei. 

Din cauza pandemiei mondiale, s-a 
renunțat la mai multe caracteristici 
tradiționale, cum ar fi botezul adul-
ților convertiți și o procesiune lungă 
pe culoarul principal al celei mai mari 
biserici a creștinătății. Toate activită-
țile săptămânii sfinte ale papei au fost 
modificate, având loc fără participarea 
publicului.

Slujba de Paște de la Vatican s-a 
desfășurat pentru prima dată  

fără enoriași

Nivel maxim de alertă

Nivelul de alertă la 
acest vulcan, si-
tuat între insulele 

Java și Sumatra, a rămas 
la trei, cel mai înalt nivel, 
a adăugat Centrul pentru 
Vulcanologie și Atenuare a 
Riscurilor Geologice.

În timpul unei erupții 
din decembrie 2018, vulca-
nul Anak Krakatau a provo-
cat un tsumani care a ucis 
peste 430 de oameni și a ră-
nit câteva mii. Erupția din 
2018 a făcut ca vulcanul să 
piardă două treimi din înăl-
țime și până la trei sferturi 
din volum.

Insula Anak Krakatau a fost creată după erupția legendară a vulcanului 
Krakatau, în august 1883. Erupția a fost atât de violentă, încât insula vulca-
nică ce existase până atunci, s-a scufundat în mare. Peste 35.000 de oameni 
și-au pierdut viața atunci.

Vulcanii din Indonezia sunt tot mai activi. Anak Krakatau a erupt  
în noaptea de vineri spre sâmbătă, aruncând cenușă și lavă  

la 500 de metri în aer, a anunțat sâmbătă  
agenția de vulcanologie din această țară

Deputații și miniștrii bulgari își donează salariile sistemului public 
de sănătate, atâta timp cât rămân în vigoare măsurile de izolare  

din cauza epidemiei de covid-19, a hotărât Parlamentul
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Tratament riscant?

Da t e l e  pu-
blicate de 
Agenția de 

Siguranță a Medica-
mentelor și Produ-
selor Medicale din 
Franța arată că au fost 
raportate 43 de cazuri 
de incidente cardiace 
ce au legătură cu hi-
droxiclorochina, sub-
liniind riscul pe care 
astfel de tratamente îl au. 

„Datele inițiale arată că riscurile, în special cel cardivascular, 
asociate cu aceste tratamente este prezent și posibil mai mare la 
pacienții COVID-19”, a precizat agenția. „Aceste medicamente 
trebuie folosite numai în spitale sub stricta supraveghere medi-
cală”, au mai adăugat aceștia. 

În total, Franța a raportat 100 de incidente medicale asociate 
tratamentelor experimentare și 4 decese. Incidentele sunt împărți-
te între tratamentele cu hidroxiclorochina și cele cu medicamente 
pentru HIV.

Măsuri drastice în SUA

Potrivit primarului orașului New 
York, Bill de Blasio, o relaxare a 
măsurilor luare împotriva coro-

navirusului, ar fi o mare greșeală. „Nu 
este o decizie ușoară. Cea mai mare gre-
șeală pe care o putem face acum, este să 
relaxăm măsurile și să permitem virusu-
lui să își revină și să ne amenințe și mai 
mult”, a precizat acesta. 

Măsura afectează peste 1 milion de 
elevi. Aproximativ 1800 de școli func-
ționează în oraș, atât profesorii, cât și 

părinții și elevii căutând soluții pentru 
recuperarea materiei.

Școlile publice în New York au fost 
închise din data de 16 martie și atunci 
se preconiza să fie redeschise la 20 apri-
lie, dar evoluția epidemiei a dat peste 
cap aceste planuri.

Primarul De Blasio i-a încurajat 
pe oameni să considere că luna septem-
brie va însemna începutul unei noi ere. 
Copiii sunt traumatizați în această peri-
oadă și cel mai bine ar fi să nu-i aducem 

la școală până atunci, a spus edilul. El 
a mai spus că a luat decizia după ce s-a 
sfătuit cu dr. Anthony Fauci, cea mai 
avizată autoritate medicală în materie 
de boli infecțioase.

Franța a raportat zeci de cazuri de probleme cardiace 
ce au legătură cu tratamentul experimental cu 
medicamentul anti-malarie despre care Donald 

Trump a spus că este o posibilă soluție în tratarea 
coronavirusului

Primarul New York-ului, Bill de Blasio, a anunțat că școlile publice 
din oraș vor rămâne închise pentru restul anului academic

Recompensă

Kawtharani, conform Departamentului de 
Stat din SUA, a preluat din atribuțile de 
coordonare a mișcărilor sprijinite de Iran 

pe care în trecut le îndeplinea Qassem Soleimani. 
Soleimani, comandatul gărzii revoluționare din Iran 
a fost ucis într-un atac cu drone în Baghdad în luna 
ianuarie. 

Kawtharani a fost etichetat ca terorist de SUA 
încă din anul 2013, fiind acuzat că a finanțat gru-
pări armate în Irak și a ajutat la transportarea de 
luptători irakieni în Siria pentru a îl sprijini pe 
președintele Bashar al-Assad.

Statele Unite au anunțat că oferă până la 
10 milioane de dolari recompensă pentru 
informații despre Sheikh Mohammad al-

Kawtharani, un comandant militar al  
grupării Hezbollah din Iraq
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Dobânzi reduse 

Totodată, Comisia Monetară a 
decis încă două măsuri supli-
mentare: introducerea unui nou 

instrument monetar care să acorde băn-
cilor împrumuturi pe o perioadă de trei 
ani, cu o rată fixă a dobânzii de 0,1% și 
extinderea planului în baza căruia se rea-
lizează tranzacții. Cea de-a doua măsură 
va consolida, potrivit declarațiilor Băncii 

naționale a Israelului, susține-
rea lichidităților prevăzută în 
plan și funcționarea corespun-
zătoare a piețelor financiare.

Pentru a-și justifica deciziile, Bank 
Israel a declarat că criza provocată de 
coronavirus a stopat tendința de creștere 
economică, iar economia a intrat în regre-
sie. Peste o treime din economie e oprită, 
consumul privat a scăzut cu circa 25% 
față de perioada dinaintea crizei și peste 
1 milion de lucrători, adică 24% din forța 
de muncă au cerut ajutor de șomaj.

Prețurile produselor de bază au scăzut 
cu zeci de procente dar în China se con-
stată o reluare a activității economice.

Referitor la șekel, Banca Israelului sus-
ține că s-a înregistrat o fluctuație excep-
țională a cursului de schimb pe fondul 
problemelor de lichiditate a dolarului din 
Israel și restul lumii. 

Tranzacțiile de schimb realizate de 
Banca Israelului au temperat fluctuații-
le și, între timp, șekelul a slăbit cu 5,8% 
față de dolar și cu 3,4% față de cursul de 
schimb efectiv.

Comisia Monetară a Băncii Israel a redus rata dobânzii 
de la 0,25% la 0,1%, în replică la pandemia provocată 

de coronavirus și recesiunea globală anticipată. E prima 
reducere a ratei dobânzii de după anul 2015

O mână de ajutor

Centrul e destinat membrilor serviciilor de sănă-
tate Clalit care ajung acolo cu mașina, cu trimi-
tere de la medic.

E primul proiect pilot de acest gen, al doilea centru 
similar fiind deschis marțea trecută la punctul McDo-
nald’s McDrive de la intesecția Reem dintre Gedera și 
Kiryat Malakhi. În caz de cerere, vor fi deschise mai 
multe centre în punctele de desfacere disponibile.

McDonald’s Israel a fost nevoit să-și închidă toate 
centrele de fast food pentru public din cauza pande-
miei de coronavirus, dar oferă servicii de livrare cu un 
meniu redus.

Deținut de Omri Padani, McDonald’s Israel a avut 
încasări de 920 milioane de șekeli în 2019.

McDonald’s Israel a făcut echipă cu serviciile 
de sănătate Clalit, transformând un punct 
de desfacere McDrive din Tel Shochat în 

apropiere de Beersheva într-un centru de 
testare Covid-19 drive-in

Şomajul distruge 
industria turismului

Conform raportului Serviciului Israelian de Ocupare 
a Forței de Muncă, în orașul de coastă, majoritatea 
populației lucrează în industria turismului – în hote-

luri, restaurante, cafenele și alte instituții de agrement. Cum 
majoritatea firmelor s-au închis, angajații s-au trezit fără loc 
de muncă sau au fost nevoiți să-și ia concedii fără plată. 

Comunitatea ultra-ortodoxă din Beitar-Illit are o rată a 
șomajului de 52%, probabil datorită faptului că mulți lo-
calnici lucrează în sistemul de învățământ acum închis. Pe 
următorul loc e comunitatea haredi din Modiin Illit, cu o rată 
a șomajului de 35%, urmată de Bnei Brak, cu 34%, apoi de 
orașele arabe Rahat și Umm al-Fahm, ambele cu 33% și de 

orașul Beit Shemesh, 
cu 29%. În toate 
aceste comunități, 
rata șomajului depă-
șește media națională 
care, la sfârșitul lunii 
martie, era de 23,4%. 
Atât în Tel Aviv cât și 
în Haifa, rata șomaju-
lui a ajuns la 21,5%. 

Orașul cel mai sudic din Israel, Eilat, e cel mai 
puternic afectat de valul de șomaj provocat de 
epidemia de coronavirus, 70% din mâna sa de 

lucru fiind în prezent fără loc de muncă

Guvernatorul Bank Israel, Amir YaronGuvernatorul Bank Israel, Amir Yaron
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Lucrări finalizate

Linia fusese deja electrificată între Ierusalim și Tel 
Aviv Haganah, trenurile circulând între cele două 
stații încă din luna decembrie.

Cu toate trenurile oprite din cauza crizei provocate de 
coronavirus și a restricțiilor impuse transportului public, 
lucrările de electrificare a liniei dintre gările centrale Ha-
ganah, Hashalom și Savidor au fost urgentate și încheiate 
cu câteva luni înaintea termenului planificat. 

Cu toate acestea, per ansamblu, finalizarea proiectului 
legăturii rapide dintre Ierusalim și Tel Aviv a durat 19 ani. 
Duminică s-a efectuat cu succes o probă de funcționare a 
unui tren între gara Yitzhak Navon din Ierusalim și gara 
centrală Savidor din Tel Aviv.

Directorul Executiv al Căilor Ferate Israeliene, Michael 
Maixner, a declarat că exploatarea legăturii rapide e o veste 
cât se poate de bună pentru populația ce călătorește „în 
aceste zile grele cu virus și carantină.”

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA DE AZI

Căile Ferate Israeliene au anunțat că au încheiat 
lucrările de electrificare a liniei dintre Ierusalim și 

Gara Savidor din Tel Aviv

Împrumuturi speciale

Începând de marți, liber-profesioniștii 
pot obține împrumuturi de maxim 

10.000 șekeli fără a vizita vreo sucursală 
a băncii.

Împrumuturile sunt destinate li-
ber-profesioniștilor ce au probleme 
de flux monetar și se adaugă fondului 
de împrumuturi de 4 miliarde de șe-
keli garantat de stat la care participă și 
Banca Hapoalim. Rata dobânzii la îm-
prumuturi va fi de 1,5% cu penalizare, 
similară ratei aplicate împrumuturilor 
din fondul de stat. Împrumuturile vor fi 

acordate pe o perioadă 
de maxim cinci ani, cu 
o perioadă de grație de 

șase luni.
Banca susține că împrumuturile vor 

fi aprobate digital și transferate în con-
turile clienților a doua zi.

Totodată, Banca Hapoalim a anun-
țat că persoanele (clienți) ale căror veni-
turi au fost afectate de criza Covid-19, 
pot cere amânarea cu trei luni a rambur-
sării oricărui împrumut existent. Nici 
în acest caz nu e necesară deplasarea la 
o sucursală a băncii. Majoritatea sucur-
salelor de bănci sunt închise, conform 
instrucțiunilor din partea guvernului și 

a băncii naționale. 
De la declanșarea crizei, toate băn-

cile principale și alte instituții cum ar 
fi compania de asigurări Migdal au 
anunțat împrumuturi acordate pe pe-
rioade speciale și perioade de grație la 
împrumuturile existente, pentru a veni 
în sprijinul clienților ale căror venituri 
au avut de suferit. Împrumuturile tre-
buie restituite iar perioadele de grație 
se traduc prin creșterea rambursărilor 
viitoare. 

Prin urmare, aceste împrumuturi 
trebuie examinate din punct de vedere 
al efectului pe termen lung asupra ve-
nitului lunar.

Banca Hapoalim, condusă de Dov Kotler,  
a anunțat luni crearea unui fond de împrumuturi 
de 500 milioane șekeli pentru liber-profesioniști, 

în colaborare cu organizația Lahav

Cazuri de coronavirus 
identificate telefonic

Agenția a ur-
mărit apoi te-
lefoanele pa-

cienților confirmați, 
încercând să analizeze 
cine s-a aflat în veci-
nătatea lor, pentru a 
avertiza acele persoa-
ne să intre imediat în 
carantină. Agenția a declarat că eforturile sale au condus la 
intrarea în autoizolare a peste 1.500 israelieni confirmați ul-
terior ca fiind infectați cu noul virus. 

Profesorul Siegal Sadetzki, șeful departamentului de să-
nătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, le-a spus 
luni membrilor Knesset că, fără asistența tehnică acordată 
de Shabak, mai bine de 60% din cei ce trebuiau să intre în 
carantină nu ar fi fost localizați. 

Cum agenția se ocupă în principal de activitatea antitero-
ristă, implicarea sa în eforturile de combatere a coronaviru-
sului e considerată mai degrabă neobișnuită. Unele persoane 
și-au exprimat îngrijorarea față de urmărirea telefoanelor ce-
tățenilor și au cerut o monitorizare atentă din partea Knesse-
tului și a Ministerului Justiției pentru prevenirea oricărei în-
călcări a intimității. 

Prin urmare, Mandelblit a dispus o supraveghere atentă 
a activității Shabak, incluzând rapoartele sale la trei zile și 
monitorizarea de către cele două comisii Knesset. 

În ultimele două săptămâni, Ministerul Sănătății a 
transmis periodic agenției Shabak numele pacienților 

confirmați ca fiind infectați cu coronavirus
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Dr. Ernest HUȘANU

Neparalele -  
Nedumeriri

Trăim de la o vreme cu un ucigaș încoronat! Chiar în 
nările și gâtlejurile noastre. Aceste mici, foarte mici, 
microscopice creații din mediul înconjurător, actual-

mente dușmani neînduplecați, vicleni, pregătiți permanent să 
pună în pericol vital pe toți bipezii care folosesc de milioane 
de ani globul pământesc, locație inamovibilă încă pentru spe-
ța umană, ne fac viața amară! Dacă supraviețuim!

Ca atare, ca simplu locuitor terestru, acum stăpânit de o 
psihoză avansată, am câteva nedumeriri: 
1) Cu ce drept și cine a atribuit acestor minuscule vietăți 

puteri ucigașe?
2) Ce găsesc acești îndrăciți viruși în nările și gâtlejurile oa-

menilor invadați?
3) Ce forțe extraterestre le-au împuternicit și distins cu o 

coroană? Este simbolul unor porniri războinice? 
Mai am și alte întrebări, dar mă tem de vreun spirit 

răzbunător. 
Declar sincer și mă întreb dacă nu cumva sunt emanațiile 

unor mașinațiuni subversive, comploturi răufăcătoare? Or fi 
extratereștrii interesați? 

Am o rugăminte celor care înțeleg mai bine cum stau lu-
crurile: nu se pot interesa să împace ambițiile? Ce, virușii 
aceștia nu pot trăi decât în gâtlejurile oamenilor?

Bianca MARCOVICI

││││ PARALELEPARALELE 
Oraşul încremenit

Orașul în care totul pare încremenit... 
Doar păsările își fac culcușul aproape de oameni...
Acolo unde mai este apa dulce de după ploaie, acolo 

unde ramurile uscate pot fi adunate...
Dimineața auzi porumbei alintându-și familia. 
Noi, din Șabat în Șabat, aprinzând lumina speranței, acasă, 

lumea perfectă pentru bătrâni, fără știri fără panică inoculată! 
Rupți de socializarea obligatorie și, de ce nu, fără condica de pre-
zență virtuală; nu ne mai atingem, nu ne mai prefacem, mâncăm 
în liniște micul dejun; e consistent, poate e o amintire. O carte 
uitată pe masă, un mobil închis...

Se vor contopi vise ale tuturor oamenilor de pe planetă în-
tr-un șlagăr fals al împăcării... E pur si muove!

Măsti personalizate

Itamar Grotto, 
adjunctul direc-
torului general 

de la Ministerul 
Sănătății, a spus că 
măștile sanitare vor 
fi adaptate pentru a 
se potrivi cu aspectul 
facial al acestor persoane.

„Am creat o certificare industrială pentru măști, ceea 
ce înseamnă că peste câteva zile vor apărea pe piață măști 
sanitare cu mărimi diferite”, a declarat el pentru Army 
Radio. „Așadar, cei care poartă barbă vor putea să folo-
sească măștile care li se potrivesc”, a adăugat oficialul is-
raelian. Un purtător de cuvânt al rabinului-șef din Israel 
a declarat că liderul religios are în vedere posibilitatea 
emiterii unui decret care să permită evreilor credincioși 
să își radă bărbile, dacă Ministerul Sănătății va considera 
necesar acest lucru.

Israelienii care poartă barbă din motive 
religioase vor dispune de acum înainte de 

opțiunea utilizării unor măști sanitare realizate 
pe comandă, pentru a se proteja astfel de noul 
coronavirus, în loc să fie nevoiți să renunțe la 
bărbi, a anunțat luni un oficial guvernamental

Inimă 
mare

Campionul cauzei 
sioniste, Natan 

Sharansky, câștigătorul 
premiului Genesis în valoare de un milion de dolari din 
acest an, a solicitat Fundației Genesis Prize să doneze 
banii pentru a ajuta organizațiile și persoanele afectate 
de coronavirus, a anunțat luni fundația.

Sharansky a fost desemnat beneficiar al Premiului 
Genesis 2020 în decembrie, în recunoașterea „luptei 
sale extraordinare pe tot parcursul vieții pentru drep-
turile omului, libertatea politică și serviciul său pentru 
poporul evreu și statul Israel”.

Fost prizonier sovietic și fost președinte al Agenției 
Evreiești din Israel, Sharansky a declarat, într-un mesaj 
video difuzat luni de la Fundația Genesis, că Pesahul de 
anul acesta oferă poporului evreu „o mare oportunitate 
de a se simți împreună”, în ciuda restricțiilor impuse 
familiilor de a sărbători fără cei dragi, din cauza pande-
miei cu coronavirus.

Natan SharanskyNatan Sharansky
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Matei GRISARU

Voluntara

O cheamă Inga. Nu îi 
știu numele de fa-
mile, nu am văzut-o 

niciodată, nu știu cum arată; 
singurul lucru pe care îl cu-
nosc mai mult sau mai pu-
țin, este vocea. O voce care, 
în afară de cuvintele concrete 
pe care le rostește, insuflă căl-
dură, încredere și încă ceva... 
ceva pe care am dori să-l întâl-
nim nu numai în zilele grele, 
amenințătoare dar și în restul 
anului. Acel ceva se numește 
umanitarism.

Cum a intrat ea în viața 
noastră? La prima vedere pare 
simplu! O vorbă din bătrâni 
spune că în orice rău care sur-
vine în viața unor oameni, 
există totdeauna sau aproape 
totdeauna și un firicel mic, 
mic de tot, dar semnificativ, 
de bine.

Virusul Corona s-a năpus-
tit asupra întregii țări, poate 
chiar asupra unei mari părți 
din omenire, ca un șarpe ve-
ninos gata să distrugă, să facă 
prăpăd în viețile oamenilor de 
toate categoriile, fără deosebi-
re de apartenența religioasă, 
de apartenența națională, de 
apartenența politică și de alte 
caracteristici care pot deosebi 
oamenii între ei. 

În poveștile copilăriei sau 
în diverse filme pe care le ve-
deam la timpul potrivit, apă-
reau monștri care mai de care 
mai fioroși. Dar toți aveau 
totuși un chip respingător, 
înfricoșător, dezgustător sau 
de altă natură; negativă, bi-
neînțeles. Balaurul cu șapte 
capete era totdeauna învins 
de câte un Făt-Frumos care îi 

reteza, unul câte unul, toate 
cele șapte capete.

Monstrul numit Corona-
virus nu are niciun fel de chip, 
dar prezența lui este resimțită 
în modul cel mai violent cu 
putință. Vis-à-vis de victime-
le contra cărora acționează, el 
are totuși o preferință: bătrâ-
nii. Ei sunt cei mai slabi, ei, 
cu puterile lor reduse legate 
de vârstă și de diverse boli 
acumulate în timpul vieții în 
mod mai mult sau mai puțin 
natural, pot fi cel mai ușor 
învinși. Dacă virusul Corona 
ar fi o vietate oarecare, am 
putea spune despre el că este 
pervers și laș: el atacă acolo 
unde rezistența adversarilor 
este cea mai slabă. Rezistența 
slabă este exprimată nu nu-
mai prin fragilitatea celor pe 
care îi atacă, dar și prin fap-
tul că virusul folosește arme 
necunoscute contra cărora nu 
s-a găsit (încă) niciun „kipat 
barzel” potrivit, nici alt an-
tidot capabil să salveze viața 
celor atacați.

De un singur lucru nu a 

ținut seama virusul: ființele 
pe care le atacă nu sunt niște 
vietăți oarecare contra cărora 
se poate face orice. În fața lui 
se află oameni, oameni cu ca-
litățile și cu defectele lor. În-
tre calități aș situa pe primul 
loc inteligența care le permite 
oamenilor de știință să dimi-
nueze într-o măsură oarecare 
puterea virusului și, într-un 
final, să-l anihileze total. Este 
drept că încercările oamenilor 
de știință se desfășoară încet, 
cu precauție dar, în limba ger-
mană există proverbul „Lan-
gsam aber sicher” (încet dar 
sigur).

Rezistența oamenilor nu se 
desfășoară numai pe plan ști-
ințific și tehnologic, ea având 
și un alt aspect: ea scoate la 
iveală calități specific umane 
pe care, din păcate, nu le în-
tâlnim în fiecare zi, ci numai 
în zile de cumpănă. 

Nu știu exact cum a ajuns 
la numărul nostru de telefon 
dar, în primele zile ale haosu-
lui care a început să domneas-
că odată cu apariția virusului 

ucigător, o voce cu o duio-
șiei greu de descris în cu-
vinte s-a oferit să ne ajute: 
ne aduce gratuit, de două 
trei ori pe săptămână porții 
de mâncare și ne cumpă-
ră, contra-cost bineînțeles, 
tot ce îi cerem, tot ce avem 
nevoie. Totul se face pe 
nevăzute: ea lasă lucrurile 
în fața ușii, iar noi îi lăsăm 
banii într-un dulap pe casa 
scării. Aceasta este Inga! 

Dar ea nu este o excep-
ție în ce privește volun-
tariatul: ni s-au terminat 
medicamentele necesare 

și, conform indicațiilor medi-
cale competente, noi suntem 
în cea mai periculoasă grupă 
de risc din punct de vedere 
al vârstei și al antecedentelor 
medicale. A merge până la 
farmacie este o aventură în-
cărcată de pericole. Farmacis-
tul nu ne este nici rudă, nici 
prieten. Ne cunoaște numai 
în calitate de clienți. Am în-
drăznit să-l întrebăm dacă ne 
poate trimite medicamente-
le printr-un comisionar. Nu 
ne-a venit să credem când el 
personal, farmacistul, a venit 
și ne-a lăsat în fața ușii medi-
camentele necesare.

Destul de des întâlnim, 
din păcate, în viața de fiecare 
zi, în diverse locuri, oameni a 
căror comportare ne intrigă. 
Dacă suntem tentați să dăm 
o caracterizare poporului în 
mijlocul căruia trăim după 
comportarea acestora, e bine 
să ne amintim de existența 
unei voluntare ca Inga sau ca 
farmacistul amintit în rându-
rile de mai sus. 
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Arie KUPFERSCHMIDT

Propuneri de legi pentru viitorul 
guvern de treizeci şi... miniştri

Înainte de a trece la conținutul acestui 
articol, doresc să scot în evidență și 
să felicit toate posturile informative 

israeliene care au prezentat știrea senzați-
onală în care stimatul președinte al parti-
dului muncii și-a ras mustața. Propun, ca 
în viitor când liderul acestui partid se „va 
scărpina pe piciorul stâng”, să se întreru-
pă orice informație cotidiană și crainicul 
emisiunii să difuzeze această informație 
senzațională. Astfel, televiziunea israeli-
ană va atinge apogeul profesional și va fi 
premiată cu premiul „Pulitzer”.

În consecință, propun următoarele 
legi absurde!

Legea nr. 1: Guvernul Israelian poa-
te număra 61 de miniștri și orice decizie 
guvernamentală va fi votată de două ori. 
Prima dată, în calitate de guvern și a doua 
oară, în calitate de parlament;

Legea nr. 2: numărul membrilor comi-

siei de numire (alegere) a oricărui judecă-
tor din Israel nu va fi limitat și comisia va 
cuprinde întotdeauna toți deputații care 
au fost anchetați de poliție;

Legea nr. 3: în cadrul ședinței comisi-
ei parlamentare – care aprobă anchetarea 
unui deputat – va participa deputatul în 
cauză, cu dreptul de „veto” (puterea de a 
opri o acțiune oficială);

Legea nr. 4: fiecare ministru care „a 
eșuat” în funcția sa ministerială, va fi pre-
miat și i se vor dubla toate indemnizațiile 
legale ;

Legea nr. 5: orice persoană care a fost 
condamnată penal, are prioritate de a 
candida la alegeri parlamentare în Israel;

Legea nr. 6: ca președinte al parlamen-
tului, poate fi ales numai acel deputat 
care are și cazier juridic.

Mă rezum doar la aceste legi, deși am 
mai multe propuneri!

Acul 
lui 

BUJENIȚĂ
Sonete

SONETUL LEULUI LA 
PÂNDĂ

Perfid ca leul stând sub sicomor,
Pândesc atent la dulcea-mi 

căprioară
Și simțurile mi-s întinse, sfoară,
De trupul tânăr, frumos 

aromitor...

Zglobie-i, cu ochi blânzi ca de 
mioară,

Iară eu ce-n Kama-Sutra-s 
profesor,

Fierbinte sunt acum și totu-i fior
Iar gândurile parcă-n ceruri 

zboară.

Mental transmit idei de acțiune,
Filtrez priviri adânci și reci 

d-agată,
Ea vine-ncet și toată-i pasiune...

Surâsu-i este o promisiune,
Iar vorba-i caldă inima-mi 

desfată...
- Bunelu’, astăzi iar ai tensiune! 

SONETUL GERULUI
Eu sunt divinul ce-a ucis istorii
Și schimb cu forța mea planetei 

fața,
Decid ce este moartea sau viața
Iar vizitele-mi sunt, în timp, 

notorii…

Și-au vrut să mă silească 
promotorii

De arme să îmi folosească gheața;
Deci, fiica mea, ce o numesc 

isteață,
S-arunce în uitare muritorii.

O, voi netrebnici, de recentă dată
Nu știți că universu-mi este tată, 
Suflarea mea contractă și atomii.

Doar gura ta mă spurcă, gura 
Tomii,

Spui că nu este gerul de-altă dată,
Când vezi că prețurile se dilată!

Europa începe să relaxeze 
măsurile de restricţie

În Italia, de marți, măsurile restrictive legate de pandemie au început încet, încet 
să se relaxeze. Librăriile, magazinele în aer liber și magazinele care vând haine și 

consumabile pentru bebeluși, au voie să se deschidă la nivel național, cu condiția să 
poată menține aceleași măsuri de distanțare socială și sanitare necesare în supermar-
keturi. Un alt segment de muncitori care au revenit la locul de muncă, sunt lucrătorii 
forestieri, pentru a curăța copacii morți, înaintea încălzirii vremii care poate aduce 
cu sine incendii forestiere. 

Ultimul bilanț anunțat de oficialii italieni arată că numărul persoanelor vindecate 
a crescut, a scăzut cel al internărilor și este stabil numărul bolnavilor.

*
Și Austria începe să-și relaxeze măsurile stricte de blocare a coronavirusului, permi-

țând micilor magazine și magazinelor de bricolaj și grădinărire cu o suprafață sub 
400 de metri să se redeschidă. Tuturor clienților li se va cere să poarte măști pe gură 
și nas și să păstreze o distanță de cel puțin 3 metri unul de celălalt. De asemenea, va 
exista o limită a numărului de persoane permise în magazine.

Până marți, Austria înregistrase 384 decese cauzate de virus și peste 14.000 de 
infectări.
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Dr. Paul LEIBOVICI

Agricultor de bibliotecă

Vizita mea în Japonia am descris-o 
mai întâi într-un reportaj, iar 
peste ani mi-am reconstituit tex-

tul, dându-i o formă mai completă. Cu 
alte cuvinte, au fost unele puncte turis-
tice care le-am dezvoltat, părându-mi-se 
importante pentru lectori. Timpul mi-a 
prilejuit să meditez mai profund, să re-
văd – cu ajutorul imaginilor înregistrate 
pe peliculă – nu numai șosele, monu-
mente istorice, ci și întâlniri. Ba mai 
mult, oameni și conversații pe care unele 
le-am întreținut pe stradă, la hoteluri sau 
la anumite întâlniri. Mai la început, cam 
toate persoanele observate – cu multă 
atenție – păreau la fel. Același chipuri cu 
ochii plini de zâmbete, amabili și pregă-
tiți la orice conversație. Grupul nostru 
primise invitația de a participa la întâlni-
re, la orele serii, la CASA PRIETENIEI 
JAPONEZO-ISRAELIENE. Scrisesem 
la timpul potrivit despre fastul, discur-
surile, corul excelent și chiar despre unii 
din membrii conducerii instituției. Și to-
tuși... am omis să descriu una dintre în-
truniri și mai cu seamă rodul: învățătura, 
lecția de agricultură?! Sau mai exact care 
este contribuția agriculturii japoneze la 
păstrarea volumelor, a cărților vechi ale 
căror pagini-îngălbenite odată cu trece-
rea secolelor se subțiază, se distrug de 
la sine. Ba chiar și în cazul coperților 
groase de carton care la timpul lor au 
fost ornate, pe care s-au așternut litere 
sau grafică aurită.

Interesat de „cartea veche”, m-am an-
gajat într-o convorbire cu un personaj 
– de origine israelian, dar care devenise 
cetățean al Japoniei, trăind într-o așezare 
cu un anume profil agricol. Venise încă 
din tinerețe, cu scopul de-a învăța litera-
tura japoneză. Se angajase ca bibliotecar 
la una dintre municipalități. Acolo, prin-
tre rafturile cu documente și cărți din 
secolele trecute, începuse munca de cata-
logare, verificare, nu numai a fiecărui vo-
lum, dar și a paginilor uzate. Lectura i-a 
permis să aprofundeze o „curioasă” cer-

cetare care, în decursul vremii, 
l-a îndemnat a lua legătura cu 
agricultura, respectiv cu BO-
TANICA. Era o disciplină care 
l-a pasionat. Desigur, mulți 
dintre lectori cunosc faptul că 
hârtia este un produs „agricol” 
respectiv conține elemente din 
această știință. Tehnica produ-
cerii hârtiei este cunoscută de 
mii de ani. Arborele KOZO japonez de-
ține secretul fabricării „hârtiei flexibile”. 
Interesându-se de originea acestui arbore 
și regiunea în care se cultivă, a plecat în 
căutarea „minunii”. Hârtia de calitate 
japoneză se obține numai din acest pro-
dus agricol. Se știe încă din antichitate 
că, fără semințele produse de arborele 
„HAKOZO”, nu se poate obține hârtia 
de calitate. 

Acesta e principiul de bază al hârtiei 
japoneze. Cu toți am fost informați de-a 
lungul timpului că orezul este elemen-
tul principal în fabricarea hârtiei. Dar 
principiul de bază al hârtiei fine constă 
în întrebuințarea produsului KOZO. 
Această hârtie are fibre lungi și puter-
nice, maleabile și foarte rezistente de-a 
lungul vremii. Japonezii fabrică această 
hârtie iarna, deoarece apa rece ajută fi-
brelor lemnoase în perioada fabricării. 
Aceasta este cauza pentru care specialiș-
tii în conservarea cărților, a afișelor și a 
multor obiecte preferă să lucreze intensiv 
la reconstituirea lor, în sezonul iernilor 
reci. După orele de muncă, cu mâinile în 
apă foarte rece, aceștia își înmoaie dege-
tele – aproape înghețate – în apă fierbin-
te, într-o oală ținută pe o sobă fierbinte. 
Pe măsuțe joase, sunt așezate castroanele 
cu apă fierbinte în care acești lucrători 
își țin, timp îndelungat palmele. Metoda 
aceasta antică se păstrează până în zilele 
noastre. 

Prima fază spre producerea hârtiei 
este creșterea agudelor de hârtie care 
se numesc în engleză și „malberi”. Este 
important ca acestea să nu se coacă prea 

mult dar, în aceeași măsură, să fim atenți 
la timpul potrivit pentru culegerea lor. 
Este foarte greu să se prepare „hârtia” 
în mod particular, ținând seamă că în 
procesul fabricării intră diverse sub-
stanțe. Descrierea mai sus amintită 
este, desigur, interesantă, dar e necesară 
o îndemânare prin excelență. După ce 
am depus muncă și pasiune în crește-
rea arborelui „Kuzo” și am pus ramurile 
verzi și roz pe masă, începem prepararea 
hârtiei. În primul rând preparăm materi-
alul brut, adăugând chimicalele. 

P.S. Descrierea preparării „Hârtiei 
Japoneze” este o operație delicată care 
cere multă experiență. Masa de aluat 
trebuie bătută, ceea ce cere o anumită 
îndeletnicire. Samuraii, obișnuiți cu 
luptele, dețin și această performanță. 
Masa compactă se întinde, realizând foi 
foarte, foarte fine. Fiecare din acestea 
sunt mai subțiri decât foița de țigară. 
În Japonia, aceste foițe sunt de diverse 
grosimi, ținând seama de întrebuințarea 
lor: restaurarea foilor de carte veche, a 
coperților depinde de grosimea și vechi-
mea obiectului. 

Pentru cei interesanți să viziteze câm-
purile cu astfel de arbori, vă recomand să 
luați legătura cu agricultorii-specialiști. 
Dacă doriți să cumpărați „hârtie japone-
ză”, specificați scopul, căci sunt de diver-
se calități și destinate anumitor scopuri. 

Excursiile în Japonia au într-adevăr 
un farmec deosebit. Celor care dețin 
cărți vechi sau obiecte antice: ar fi în fo-
losul lor o descriere amănunțită a obiec-
tului respectiv. 
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Amazon Israel 
introduce reducerea 

generală

Deși site-ul internațional 
Amazon a redus drastric 

expedierile către Israel, site-ul 
Amazon Israel, lansat în luna 
septembrie a anului trecut, a 
introdus prima sa ofertă de 
reduceri majore.

Gigantul de desfacere cu 
amănuntul online oferă un 
discount de 10% la fiecare 
achiziție de pe site-ul său lo-
cal din Israel, cu un plafon 
de reducere de 20 de dolari la 
fiecare achiziție. Oferta e va-
labilă pentru fiecare articol de 
pe site-ul Amazon Israel și nu 
e limitată la numărul de achi-
ziții. Cu alte cuvinte, merită 
să se dea mai multe comenzi 
pentru a nu depăși plafonul 
de 20 dolari.

Benny Buchnik, manage-
rul grupului de pe Facebook 
„Asta-i ceea ce vreau” sublini-
ază că e prima ofertă de acest 
gen practicată de Amazon Is-
rael și că e o ofertă cuprinză-
toare ce acoperă toate mărcile 
și toți furnizorii de pe plat-
formă – o ofertă a grupului 
Amazon și nu a unui anumit 
furnizor.

Ofertele Amazon Israel 
cuprind o gamă largă de la 
produse de curățenie la mo-
bilă. Cumpărătorii trebuie 
să intre în secțiunea locală 
de cumpărături a grupului 
Amazon și să introducă acolo 
codul ALD10. Buchnik aver-
tizează că în perioada sărbă-

torilor, livrarea ar putea dura 
mai mult ca de obicei.

Idan Raichel va 
aprinde torţa de Ziua 

Independenţei

Una din cele mai înalte 
distincții pentru ori-

ce israelian e să i se ceară să 
aprindă torța la emoționanta 
ceremonie organizată de Ziua 
Independenței. Anul acesta, 
în această perioadă dificilă de 
pandemie, Muntele Herzl va 
fi relativ liniștit și ciudat în 
seara de 28 aprilie.

În fiecare an, 12 femei 
și bărbați sunt aleși pentru 
a reprezenta cât mai multe 
segmente ale societății isra-
eliene cu putință, din mai 
multe pături socio-etnice dar 
și diverse categorii ale vieții 
culturale, civile și militare de 
aici. În acest an s-a hotărât să 
se înmâneze torța unui mu-
zician care a promovat mul-
ticulturalismul și acceptarea 
reciprocă în Israel și pe tot 
globul timp de aproape 20 
ani.

Idan Raichel e unul dintre 
cei mai renumiți și de succes 

c a n t a u t o r i 
israelieni pe 
plan inter-
național. Al-
bumul său 
„ Pr o i e c t u l 
Id a n  R a i -
chel”, lansat 

în 2002, a fost 
cel mai bine 
vândut album 
d in  ț a ră  în 
2003, iar Rai-
chel e de mulți 
ani purtător de 
torță pentru 
complexul mo-
zaic cultural is-
raelian în lume.

Raichel a aflat de distincția 
primită de la Ministrul Cultu-
rii și Sporturilor, Miri Regev, 
care monitorizează progra-
mul de Ziua Independenței 
într-o sesiune video de mar-

țea trecută. 
C e re m o -

nia de Ziua 
Independen-
ței va avea loc 
fără spectatori 
pe Muntele 
Herzl și va fi 
transmisă la 
televizor și pe 
diverse plat-
forme digita-

le. Chiar și așa, Regev a men-
ționat că evenimentul nu va fi 
lipsit de atmosfera obișnuită 
de fast și ceremonie. „Și anul 
acesta ceremonia va beneficia 
de toată paleta de emoții și va 
reflecta vocile din societatea 
israeliană, pentru gloria sta-
tului Israel.”

În ajutorul pacienţilor 
cu coronavirus 

Renumitul judoka isra-
elian Sagi Muki a scos 

la licitație suvenirurile sale 
sportive ca să strângă bani 
pentru cumpărarea mai mul-
tor ventilatoare destinate tra-
tării pacienților cu corona-
virus de la Spitalul Laniado 
din orașul său natal, Netanya. 
„Toți banii pe care-i voi strân-
ge în cadrul acestui proiect, 
vor ajunge la spital pentru 

echipamentele de protecție 
împotriva virusului,” a spus 
campionul mondial judo din 
2019. 

Muki și-a scos la licitație 
online diverse obiecte perso-
nale, incluzând centura sa de 
judo, un „plasture roșu” unic 
acordat campionilor mondi-
ali la judo și uniforma de la 
ceremonia de premiere purta-
tă în finalele Campionatului 
Mondial de Judo 2019 din 
Japonia. 

„Am strâns aproape 
50.000 șekeli, a spus Muki, 
care a precizat că și-a propus 
să strângă destui bani pentru 
cel puțin cinci ventilatoare. 
„Sper să pot strânge cât se 
poate de mulți bani în scopul 
salvării de vieți”.

După amânarea Jocurilor 
Olimpice din Tokyo, la care 
Muki ar fi trebuit să participe, 
el și-a continuat antrenamen-
tele acasă în ciuda limitărilor 
„foarte dure.” „În vremuri 
dure ca acestea, poporul israe-
lian și națiunea evreiască sunt 
foarte puternice,” a spus el.

Muki a făcut vâlvă în pre-
să datorită prieteniei sale 
neobișnuite cu judokanul 
iranian Saeid Mollaei. Spor-
tivul Mollaei (27 ani) a zburat 
spre Germania după ce a fost 
instruit de regimul iranian să 
se retragă pentru a nu con-
cura cu Muki în semifinala 
Campionatului Mondial din 
2019. Întâlnirea lor, mult aș-
teptată din luna februarie a 

Sagi MukiSagi Muki
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acestui an, a avut loc după un 
schimb de aprecieri între cei 
doi pe rețelele de socializare 
timp de câteva luni.

Veşti bune

Printre toate știrile depri-
mante cu care suntem 

bombardați în fiecare zi, se 
mai strecoară și câteva vești 
bune. De data aceasta, ele 
sunt chiar de aici, din spita-
lele israeliene.

Trei femei cu vârste de 97, 

96 și 91 de ani, au fost ex-
ternate din Centrul Medical 
Galil din Nahariya, după ce 
s-au vindecat de Coronavirus.

Infecția cu Covid 19 este 
considerată mortală pentru 
vârstele înaintate dar iată că 
bunul tratament primit în 
spitalul din nordul țării infir-
mă teoria sus amintită.

Cele trei bolnave s-au în-
tors la căminul de bătrâni în 
care locuiesc, după ce au fost 
testate de câteva ori și s-a de-
monstrat că nu mai sunt in-
fectate absolut deloc.

În spitalul Galil, mai sunt 
internate trei persoane cu Co-
ronavirus, care au vârste de 
de 93, 85 și 75 de ani. Starea 
sănătății acestora este consi-
derată deocamdată ca fiind 
bună.

Momente fericite au fost 
trăite și la Centrul Medical 
Barzilai din Ashkelon, unde 
un cuplu în vârstă s-a recupe-

rat și a plecat acasă după ce au 
fost bolnavi de COVID-19.

Rahamim Bracha, în vâr-
stă de 90 de ani, și soția sa 
Șoșana, de 87 de ani, au 
mulțumit atât medicilor, cât 
și lui Dumnezeu, deoarece 
s-au vindecat după ce au fost 
în stare gravă și au necesitat 
ventilație.

Șoșana și-a revenit prima, 
dar nu a vrut să plece aca-
să fără soțul ei. Ea a refuzat 
externarea și a așteptat ca și 
Bracha să se facă bine. „Aces-

ta este soțul 
meu, îl iu-
besc și nu-l 
părăsesc”, a 
spus Shosha-
na. „Aveam 
18 ani când 
ne-am căsă-
torit acum 
70 de ani în 
Șoreș, aproa-

pe de Ierusalim.”
Persoanele în vârstă sunt 

deosebit de vulnerabile la 
COVID-19, majoritatea de-
ceselor înregistrate în Israel 
fiind la persoane cu vârsta 
peste 70 de ani.

Prioritate pentru 
bătrâni

Ministerul Sănătății a de-
cis marți să-și schimbe 

politica de testare a persoane-
lor împotriva noului Corona-
virus. Astfel se va da prioritate 
maximă persoanelor în vârstă 
și va începe testarea masivă în 
casele de bătrâni, atât a loca-
tarilor, cât și a personalului 
lucrător.

Această schimbare de poli-
tică a apărut după intervenția 
de urgență a Asociației Per-
soanelor Vârstnice care a făcut 
apel la instanță, solicitând să 
se pronunțe în favoarea unui 

astfel de pas.
În apel, asociația a susți-

nut că ministerul refuză să 
examineze rezidenții vârstnici 
chiar dacă în unele case de 
bătrâni au avut loc adevărate 
dezastre. 

Asociația a susținut că, 
bătrânii au ajuns să achiziți-
oneze anumite echipamente 
de protecție din bani proprii, 
într-un moment în care cos-
tul lor este mai mare decât de 
obicei, din cauza cererii mari, 
și astfel riscă ruina financiară 
și pierderea locuințelor.

O vacanţă continuă

În timp ce aproape toți is-
raelienii sunt blocați acasă, 

fără opțiunea de 
a ieși din casă să 
meargă la mun-
că, la școală, sau 
să-și petreacă 
timp liber așa 
cum doresc, o 
familie este blo-
cată într-un ca-
dru foarte diferit 
pe o insulă mică, 
pitorească și aproape pustie 
din Oceanul Indian.

Familia Elimelech a zbu-
rat spre Insulele Maldive, la 
20 martie, în timp ce foca-
rul din Israel câștiga teren 
iar zborurile erau anulate la 
nivel mondial pentru a stopa 
răspândirea pandemiei.

„Ne-am gândit că în trei 
săptămâni lucrurile vor re-

veni la normal, 
mai mult sau 
mai puțin”, a 
spus  Nissan 
Elimelech, care 
a zburat cu soția 
sa și cu cei trei 
copii, cu vârsta 
între 10, 7 și 4 
ani.

Zborul lor 
de întoarcere 

era pentru 10 aprilie dar a 
fost anulat și deocamdată nu 
mai există niciun zbor înapoi 
spre Israel.

Întrucât existau și alte fa-
milii străine în Maldive care 
nu puteau să se întorcă acasă, 
guvernul din Maldive a de-
semnat o insulă pentru toți 
„refugiații ”pe care aceștia 
locuiesc acum din subvenții 
guvernamentale.

Insula Olhuveli este una 
de 5 stele, unde cei 150 de 
turiști din toată lumea stau 
gratuit, au pensiune completă 
cu petreceri pe plajă, sporturi 
nautice, activități pentru co-
pii și alte avantaje.

„Guvernul din Maldive 
știe să aibă grijă de turiști”, 
a spus Elimelech. „Vineri, 
ministrul turismului a venit 
aici și ne-a spus că în cultura 
lor, turiștii sunt tratați ca re-
gii. Ne-a calmat și ne-a spus 
că au reușit să învingă virusul 
și că țara este complet curată. 
Stăm pe o insulă mică, dar 
luxoasă și ne este foarte bine 
aici.”
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STOPSTOPSTOP
Cea de-a XV-a ediție a Sa-

lonului Internațional de Car-
te Bookfest de la București, 
programată în perioada 27-
31 mai, a fost anulată, anunță 
organizatorii.

Cel mai important salon 
de carte din România și sin-
gurul eveniment al industriei 
editoriale care a reușit să ca-
pete o dimensiune internațio-
nală marcantă, Bookfest avea 
ca invitat în acest an Japonia.

La Salonul Internațional 
de Carte Bookfest de anul tre-
cut (București, 29 mai-2 iunie 
2019), au fost prezenți peste 
150 de expozanți, programul 

celor cinci zile cuprinzând 
peste 400 de evenimente, de 
la lansări și dezbateri până la 
proiecții cinematografice și 
evenimente interactive. Invi-
tatul de onoare al ediției 2019 
a fost Marea Britanie.

La edițiile internaționale 
anterioare țările invitate au 
fost: Spania, Ungaria, Fran-
ța, țările de limbă germană 
(Germania, Austria, Elveția), 
Polonia, Cehia, Israel, Suedia 
și Statele Unite ale Americii.

STOPSTOPSTOP
Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe din Bulgaria a decis 
joi să renunțe la zborul tra-
dițional la Tel Aviv, în Isra-
el, pentru aducerea Luminii 
sfinte, și să redirecționeze 
fondurile către combaterea 
noului coronavirus, a anun-
țat mitropolitul Gabriel din 
Loveci la o informare a Con-

siliului de miniștri, după o 
reuniune la Palatul Sinodal 
cu participarea premierului 
Boiko Borisov și a patriarhu-
lui Neofit al Bulgariei.

Ideea este ca oamenii să ră-
mână în case, să urmărească 
slujbele la televizor, să spu-
nă o rugăciune și să petreacă 
aceste sărbători respectând 

carantina, a explicat 
Borisov. Acesta i-a 
invitat pe bulgari, 
în numele guvernu-
lui și a grupului de 
lucru anticoronavi-
rus, să stea în case și 
să se ducă la biserici 
doar dacă este abso-

lut necesar.

STOPSTOPSTOP
Un nou studiu coronavirus 

publicat vineri de cercetătorii 
chinezi sugerează că recoman-
darea actuală de „distanțare 
socială” de separare de doi 
metri între oameni, nu este 
suficientă.

Potrivit cercetătorilor de la 
Academia de Științe Medicale 
Militare din Beijing, picături-
le de coronavirus pot rămâne 
în aer până la înălțimea de 13 
metri.

Cercetătorii au 
prelevat probe de aer 
din secția de coro-
navirus a Spitalului 
Huoshenshan din 
Wuhan, care adăpos-
tea un număr 
de 24 de pa-
cienți cu coro-
navirus pe 19 

februarie.
Picături mici de 

coronavirus au fost 
găsite în probe de aer 
prelevate la 13 metri 
deasupra pacienților. Spre 
deosebire de picăturile de co-
ronavirus mai mari, produse 
dintr-o tuse sau o strănut care 
au căzut imediat la pământ, 
cele mai mici au rămas în aer 
câteva ore.

În ceea ce privește suprafe-
țele, echipa de cercetare a des-
coperit că virusul era cel mai 
puternic concentrat pe podele 
„poate din cauza gravitației 
și a fluxului de aer care a de-
terminat plutirea majorității 
picăturilor de virus spre sol”.

De asemenea, studiul a su-
gerat că pantofii pot funcțio-
na ca „purtători ai bolii” după 
ce aproape jumătate din tălpi-
le de pantofi ale personalului 
s-au dovedit pozitive.

STOPSTOPSTOP
Un terorist arab, cu fața 

acoperită, a intrat luni în-
tr-un post de pază al unei 
baze militare israeliene, unde 
a atacat doi soldați Tzahal.

Teroristul a scăpat apoi 
printr-o breșă în 
gard. Cei doi soldați 
au fost răniți ușor și 
au fost tratați la fața 
locului. Atacul a avut 
loc la baza Mishmar 
Hanegev, la 4:30 
a.m.

Soldații l-au văzut 
pe suspect apropiin-

du-se de postul de pază și au 
strigat la el să se oprească. 
Acesta a ignorat avertismen-
tul și a început să atace sol-
dații cu un cuțit înainte de a 
scăpa pe același traseu pe care 

sosise.
Forțele Tzahal au demarat 

o operațiune amplă de găsire 
a teroristului. Se crede că sus-
pectul a intrat în bază pentru 
a fura arme.

STOPSTOPSTOP
Președintele României, 

Klaus Iohannis, a anunțat 
luni că prelungește starea 
de urgență până pe 16 mai, 
acuzând de iresponsabilitate 
politicienii de la partidele din 
opoziție, PSD, ALDE și Pro 
Romania care spun că ar tre-
bui relaxate măsurile. 

El a subliniat că, în pofi-
da restricțiilor fără precedent 
adoptate de statele lumii, nu 
există semne certe ale unei 
eventuale încetiniri a ritmu-
lui evoluției pandemiei la ni-
vel global. 

Pe 16 martie, președintele 
Klaus Iohannis semnase de-
cretul privind instituirea stă-
rii de urgență pe teritoriul 
României pentru 30 de zile.

Klaus IohannisKlaus Iohannis
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Hedi S. SIMON

Sărbătoarea libertății

Terminăm sărbătoarea de Paște, 
cea care semnifică bucuria ieșirii 
din sclavie și aspirațiile popo-

rului evreu către libertate și indepen-
dență. Totodată, este evenimentul care 
simbolizează triumful umanității asupra 
oricăror constrângeri, după cum ieșirea 
evreilor din Egipt a devenit simbolul veș-
nicei tendințe a omenirii către libertatea 
spiritului. Această sărbătoare este înscri-
să în cartea vieții pe toate meridianele, 
de către toate popoarele, fiecare conform 
credinței sau obiceiurilor proprii, cu în-
țelesul unic de „eliberare”.

Pentru poporul evreu, Pesah în-
seamnă însă mult mai mult. Evreii s-au 
eliberat din sclavie, mergând spre țara 
destinată lor de către Dumnezeul Unic, 
care le-a încredințat Poruncile Sale pen-
tru veșnicie. Or, toți oamenii cinstiți 
din lumea largă care cunosc și cred în 
Scrierile Sfinte, trăiesc cu ferma convin-
gere legată de dreptul legitim al evreilor 
asupra meleagurilor Israelului. Prin ur-
mare, sărbătoarea de Paște simbolizează 
esența libertății evreilor pe pământul lor, 

cu atât mai mult acum, după 
întoarcerea lor dintr-un exil de 
milenii, pentru a-l păstra de-a-
pururi prin orice sacrificii...

Drumul poporului evreu 
din sclavie spre libertate a fost 
mult mai lung decât străbaterea 
deșertului în patruzeci de ani 
– din Egipt spre Țara Canaa-
nului; acești ani s-au dilatat, devenind 
secole și milenii, iar drumul s-a întins 
peste țări și continente, a adunat sufe-
rințe cumplite, umilințe, exiluri, spaime, 
măceluri în masă, până la Holocaustul 
rușinos inițiat de nazismul din sec. XX, 
prin găselnița „soluției finale” de exter-
minare a tuturor evreilor.

Toate aceste grele încercări nu au 
înfrânt însă poporul nostru care a su-
praviețuit în ciuda tuturor necazurilor, 
pentru ca, în final, să se întoarcă acasă, 
pe locul destinat lui de la începutul înce-
puturilor, din clipa unică când a primit 
Legile Domnului din mâna lui Moi-
se-Conducătorul, salvatorul care ne-a 
scos din sclavie. Iată de ce sărbătoarea 

de Paște este unică prin 
însemnătatea ei; iată de ce 
an de an poporul evreu o 
serbează mereu la fel ca pe 
sărbătoarea Luminii și a 
Libertății.

În mod paradoxal, toc-
mai vecinii noștri, cei cu 
care ar trebui să trăim în 
bună înțelegere, pentru 
liniștea și bunăstarea am-
belor părți, nu vor să recu-
noască dreptul la existență 
al Statului Israel, refuzând 
să accepte cel mai simplu și 
cel mai știut fapt și anume 
acela că poporul evreu tră-
iește și va continua să tră-
iască pe aceste meleaguri, 
în ciuda tuturor tragediilor 
prin care a trecut. Că este 
dreptul nostru istoric de a 

fi aici și nicăieri în altă parte... Acum ar 
fi timpul potrivit ca oamenii de bună 
credință din lumea largă să contribuie 
la stingerea unui conflict inutil care este 
mereu realimentat de către niște minți 
fanatice, înfierbântate de ură oarbă și 
lipsită de sens. La fel cum am ieșit din 
sclavie, înaintând pe drumul eliberă-
rii, să rupem și acum lanțul dușmăniei 
seculare, pentru a-i pune capăt pentru 
totdeauna. Iar sărbătoarea de Paște să 
devină a doua oară simbolul libertății 
poporului evreu în Țara destinată lui 
prin porunca Divină, dar și prin voință 
și eforturi proprii. Drumul spre elibe-
rare este lung cât istoria zbuciumată a 
poporului evreu. Tocmai acum, când 
suntem dornici să sărbătorim, ca în fie-
care an, unul dintre cele mai frumoase 
evenimente din viața noastră, trebuie să 
facem față unui necaz colectiv care, aido-
ma unui război biologic, ne amenință cu 
infectarea cu un virus venit de nicăieri 
sau de oriunde, care macină vieți ome-
nești pretutindeni în lume iar la noi, ca 
și pretutindeni, omenirea este în caran-
tină și în izolare. Ceea ce înseamnă că 
Paștele nu mai poate fi un eveniment 
familial ca în toți anii, că se serbează în-
tre patru pereți în singurătate sau în cel 
mai bun caz, în „singurătate în doi”: fără 
copii, fără părinți, fără rude sau prieteni. 
Doar printr-o legătură telefonică tristă.

Și în cazul acesta vom apela desigur la 
rezistența evreului de a depăși momen-
te grele, la optimismul specific neamu-
lui nostru care trăiește de milenii cu 
SPERANȚA într-o salvare. Poate după 
Paște...?

Zidirea în dragoste
de Marin Sorescu

Vino, -nsetați de curgerea eternă,
Să ne-adăpăm din jgheab de stalagmită
Și peștera, sorbind, să ne înghită,
Pecetluind intrarea în cavernă.

Un rege-ndrăgostit de-o Sulamită
Din muntele de marmură, o pernă
Cioplind, pentru o dragoste eternă,
Când lumea toată-i numai dinamită.

Afară este viscol și e ură;
Îmbrățișați, cresc țurțurii în plete;
Timpul s-a-ntors cu fața la perete
Și pân-la viitoarea picătură,
Un secol e și tu îmi dai o gură 
Ce ține și de moarte și de sete.

NESTEMATE POETICE  
culese de Ady Covaliu 
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MESAJ PASCAL DIN IERUSALIM

Paştele - cea mai veche şi importantă  
sărbătoare a creştinătăţii

Paștele este cea mai importantă săr-
bătoare creștină a anului. La câte-
va zile după intrarea solemnă în 

Ierusalim (de Florii), Mântuitorul a fost 
judecat și răstignit, a murit pe cruce și 
a fost pus în mormânt. După trei zile, a 
înviat din morți. Toată această succesiu-
ne de evenimente au avut loc în numai o 
săptămână, cea a Patimilor, care precede 
Învierea. 

Scopul acestei sărbători creștine este 
amintirea vie a patimii, a morții și a În-
vierii lui Iisus Hristos. Sfânta Scriptură 
a Noului Testament spune că Iisus Hris-
tos, înainte de a pătimi, a prezis de mai 
multe ori că va fi răstignit, dar a treia zi 
va învia. 

La Cina cea de Taină, în noaptea când 
a fost trădat de unul dintre apostoli, Iuda 
Iscarioteanul, înainte de a fi prins și ares-
tat, Iisus a instituit sărbătoarea Paștelui 
nou testamental, după porunca ce I-a 
fost dată de Dumnezeu. 

Împreună cu duminica, sărbătoarea 
săptămânală a creștinilor, Paștele a fost 
sărbătorit încă din epoca apostolică. În 
conștiința Bisericii, Învierea Domnului 
nu este doar cea mai veche sărbătoare 
creștină, ci și începutul și culmea tuturor 
sărbătorilor și a praznicelor. Această alea-
să și sfântă zi, cea dintâi a săptămânii, 
praznic al praznicelor, este și sărbătoare 
a sărbătorilor.

Lumina Sfântă de la Ierusalim va pu-
tea fi adusă în capitalele țărilor ortodoxe, 
inclusiv la București, în ajunul sărbăto-
rii Învierii Domnului, a declarat șeful 

departamentului pentru problemele 
diasporei și religiilor mondiale a Minis-
terului Afacerilor Externe al Israelului, 
Akiva Tor.

Acesta a explicat că ceremonia de pri-
mire a Luminii Sfinte va avea loc în bi-
serica Sfântului Mormânt din Ierusalim 
în Sâmbăta Mare, 18 aprilie. Pelerinii nu 
vor fi prezenți la eveniment.

Biserica Sfântului Mormânt din Ie-
rusalim este închisă, la fel ca celelalte 
biserici din Țara Sfântă, din cauza pan-
demiei de coronavirus. După ceremonia 
de pogorâre a Luminii, reprezentanții Bi-
sericii Ortodoxe Elene vor aduce Lumina 
la Poarta Yaffo a orașului vechi, de unde 
va fi transmisă delegațiilor diplomatice, 
inclusiv României.

*
Cu ocazia sărbătorilor pascale, Arhi-

mandritul TEOFIL Anăstăsoaie, repre-
zentantul Patriarhiei Ortodoxe Române 
în Țara Sfântă, ne-a transmis în exclusi-
vitate mesajul său:

„Fiecare zi reprezintă un dar deosebit 
pe care Domnul ni-l face nouă oameni-
lor, dar mai ales sunt zile de sărbătoare 
specială prin care noi avem ocazia să pe-
trecem cu bucurie în prezența Harului 
Său.

Deși anul Milei Domnului 2020 a 
debutat în lume cu unele semne de în-
grijorare ce au cuprins încetul cu încetul 
aproape toate țările pământului și ne-am 
pomenit că sfintele sărbători trebuie să 

le petrecem în-
chiși în casele 
noastre, fără 
îngăduința de a 
ne vizita și a îm-
părtăși comuni-
unea reală, ar fi 
fost suficient 
pentru noi (Da-
ieinu) căci mul-
te sunt bunătățile pe care Dumnezeu ni 
le arată!

Deși semeni ai noștri au suferit sau 
încă suferă din cauza molimei care s-a 
răspândit pretutindeni, Paștele este pri-
lejul de a ne ruga pentru ei și ar fi fost 
suficient pentru noi (Daieinu) că putem 
să facem aceasta!

Chiar dacă bisericile nu mai sunt des-
chise temporar tuturor credincioșilor, iar 
slujbele sunt oficiate doar de clerici, și ar 
fi fost suficient pentru noi (Daieinu) că 
putem să facem aceasta!

 Nimeni nu este uitat din pomeniri-
le rugăciunilor ce se fac în biserică, iar 
cei care se roagă în casele lor sunt astfel 
împreună în duh cu întreaga Biserică 
transformând familiile lor în mici altare 
de rugăciune.

Paștele este momentul unic de cele-
brare a bucuriei biruinței Domnului și de 
învingere a robiei morții, și este suficient 
pentru noi (Daieinu) că putem să facem 
aceasta!

Paștele se celebrează cu Lumina Sfân-
tă în Ierusalim, dar strălucește și bine-
cuvintează orice casă unde se aprinde o 
lumină cu rugăciune sfântă, și este sufi-
cient pentru noi (Daieinu) că putem să 
facem aceasta!

Primiți dar gânduri bune cu binecu-
vântări sfinte din Ierusalim și faceți fie-
care casă a voastră un mic Ierusalim al 
veseliei spirituale!

Treceți de la robia păcatelor la liberta-
tea credinței și bucurați-vă că puteți face 
aceasta! Noaptea morții a încetat prin În-
viere, să ne bucurăm și să ne veselim în 
această zi de PAȘTE!”
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Concluzii optimiste bazate pe realitate

Prof. Ben-Israel este președintele 
Agenției Spațiale Israeliene și al 
Consiliului Național pentru Cer-

cetare și Dezvoltare, șeful programului 
Studii de Securitate la Universitatea Tel 
Aviv. Domnia sa deține un doctorat în 
filozofie și o licență în fizică și matema-
tică la Universitatea Tel Aviv, deci este 
o autoritate în domeniu.

Prof. Ben-Israel a prezentat de cu-
rând o teorie nouă referitoare la evo-
luția Coronavirusului în care arată că 
atunci când se măsoară rata de bolnavi 
nou infectați care se adaugă la pacienții 
existenți, evoluția pandemiei poate fi 
identificată și ajustată. Dacă la începutul 
epidemiei, rata spitalizării creștea rapid 

în fiecare zi, această reali-
tate s-a schimbat radical.

„În primele patru săp-
tămâni după declararea 
epidemiei în Israel, apari-
ția pacienților noi creștea 
zilnic. Începând cu a șa-
sea săptămână, creșterea 
numărului de pacienți a 
fost moderată, atingând 
un maxim în a șasea săp-
tămână la 700 pacienți pe 
zi. De atunci, rata de in-
fectare a scăzut iar astăzi avem doar 300 
de noi pacienți pe zi. În acest ritm, după 
încă două săptămâni, putem ajunge la 
zero și nu vor mai fi noi pacienți infec-

tați, dacă se respectă măsurile impuse 
de Ministerul Sănătății”, a spus prof. 
Ben-Israel.

„Așa s-a întâmplat peste tot în lume. 
Atât în țările în care virusul s-a extins 

masiv precum Italia, cât și în 
țări care nu au avut rate mari 
de infectări, precum Taiwan 
sau Singapore. Fără deosebire, 
în toate țările există o creștere 
între patru și șase săptămâni și, 
imediat după aceea, se instalează 
moderarea până când, în a opta 
săptămână, rata de infectare dis-
pare. Declinul și creșterea apar în 
funcție de aceeași cronologie”, a 
spus medicul, adăugând că ob-
servațiile se bazează în totalitate 
pe date și fapte culese din reali-
tate și nu pe pronosticuri asupra 
a ceea ce se va întâmpla în viitor. 
„Ne este clar cum începe epide-
mia și care este cauza creșterii. 
Ceea ce provoacă moderarea, nu 
este clar. Prin urmare, propun ca 
imediat după săptămâna curen-
tă, adică după Pesah, să începem 
să creștem forța de muncă de la 
15% la 50% și, în două săptă-
mâni, vom ajunge la 100 la sută”.

Totuși, prof. Ben-Israel a adă-
ugat că „recomandă să facem toți 
pașii igienici, adică să respectăm 
cu strictețe măsurile recomanda-
te de Ministerul Sănătății, cum 
ar fi să purtăm măști, să păstrăm 
distanța între persoane și să se 
interzică adunările publice”.

GAZETA BLITZ

Comunicat

Însă, pentru a-și putea în-
deplini misiunea, Crucea 

Roșie are nevoie și de im-
plicarea mediului asociativ 
românesc din afara granițe-
lor țării!

Secretarul de stat Ovidiu 
Burdușa a trimis o scrisoare 
comunității românești din dias-
pora, prin care face un apel către 
românii de pretutindeni să fie partenerii 
Crucii Roșii Române în susținerea cam-
paniei naționale de strângere de fonduri! 
„România salvează România”!, dar și să di-
semineze mesajul unui număr cât mai mare 
de oameni.

Sponsorizările vor fi utilizate pentru 
dotarea unităților sanitare din România cu 
aparatură medicală și materiale de strictă 
necesitate în tratarea persoanelor infecta-
te cu COVID-19, oferirea de pachete ali-
mentare și igienice pentru persoanele vul-
nerabile, oferirea de ajutor pentru centrele 
de carantină din țară, dar și echiparea cu 
materiale de protecție pentru personalul 

angajat în instituțiile care asi-
gură permanență și deservesc 

cetățenii în acest zile marcate 
de efectele pandemiei cu noul 
coronavirus.

„Dragi români de pretu-
tindeni, participarea voastră 

într-un moment atât de impor-
tant pentru societatea românească 

poate contribui la creșterea capacității 
Crucii Roșii din România de a interveni și 
de a răspunde nevoilor de solidaritate, coe-
ziune și implicare la nivel comunitar. Dacă 
doriți să contribuiți la campania „România 
salvează România”, o puteți face prin acce-
sarea site-ului: https://crucearosie.ro/…/
doneaza-si-lupta-impotriva-pandemi… sau 
prin transmiterea unui SMS la numărul 
8827, cu mențiunea textului „Donează” 
(suma donată este de 2 EURO).

Puteți transforma un SMS într-un 
mesaj de speranță! Sprijiniți spitalele cu 
echipamentul de care au nevoie în această 
perioadă!”

ÎMPREUNĂ vom reuși!

În aceste timpuri de grea încercare, Crucea Roșie Română desfășoară la 
nivel național campanii de informare a populației cu privire la efectele 

COVID-19, dar și de prevenire a contaminării cu noul coronavirus
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Minune în plină izolare

Urșii, în vârstă de 
14 ani, au reușit să 
profite de sezonul 

de împerechere după o pe-
rioadă de liniște și intimi-
tate, parcul fiind închis tu-
riștilor de la sfârșitul lunii 
ianuarie. 

Dacă împerecherea a 
avut succes, primele sem-
ne ale gestației vor putea fi 
observate la sfârșitul lunii iunie, deși „Ying Ying ar putea avea un compor-
tament al unei pseudo-gestații”. 

Urșii panda sunt o specie amenințată cu dispariția; doar circa 1.800 de 
urși panda mai trăiesc în habitatul lor natural. Perioada de gestație a unui 
urs panda este între 72 și 324 de zile. 

Grădina zoologică va oferi vești despre posibila venire pe lume a unui pui 
de panda al cuplului care s-a regăsit pe timp de pandemie.

Tratament pentru 
Covid-19, sângele 
unui vierme marin

Oamenii de știință nu exclud nicio po-
sibilitate și se îndreaptă acum către 
sângele unui vierme marin, Areni-

cola marina. Francezii încep un studiu clinic 
pentru a vedea efectele sângelui viermelui de 
nisip, cunoscut și ca râmă de mare, asupra 
organismului uman. 

Cercetătorii și-au îndreptat atenția asupra 
hemoglobinei acestui vierme. Hemoglobina 
este substanța care transportă oxigenul în 
corp, iar în cazul râmei de mare, aceasta duce 
în sânge cu 40% mai mult oxigen decât he-
moglobina umană. 

Acest respirator molecular, cu numele de 
cod Monaco, este o speranță pentru a ușura 
povara secțiilor de terapie intensivă. Într-o 
primă fază a studiului clinic, o substanță ob-
ținută din hemoglobina viermelui marin va 
fi injectată la zece pacienți cu dificultăți de 
respirație, pentru a vedea în primul rând dacă 
nu le face rău și apoi dacă le îmbunătățește 
respirația. 

Molecula are o dimensiune de 250 de ori 
mai mică decât o globulă roșie și ar putea 
ajunge în locuri cu circulație redusă, pentru a 
evita moartea prin asfixie a pacienților cu Co-
vid-19. Ea este deja folosită pentru oxigenarea 
grefelor de rinichi. 

Compania care o produce, are o fermă de 
viermi marini și spune că are disponibile 5000 
de doze de tratament și că poate produce rapid 
alte 15.000.

Continuă cursa pentru un găsirea 
tratamentului pentru Covid-19

O prăbuşire binevenită

În mod miraculos, pe drumul cu-
noscut sub denumirea SS330, nu 

se aflau decât doi șoferi cu camioanele 
lor. Ei au suferit răni minore.

Accidentul are loc la doi ani de la 
tragedia care a avut loc tot la Genova, 
când Podul Morandi s-a prăbușit și 
a făcut 43 de victime, printre care și 
români. 

Conform autorităților locale din 
nordul regiunii Toscana, podul lung 
de 260 de metri de lângă localitatea 
Aulla s-a prăbușit din senin cu un 
zgomot îngrozitor. În mod normal, 
această regiune este plină de mașinile 
navetiștilor și numai un miracol a făcut ca la momentul tragediei, pe pod 
să nu se afle decât două camioane. Criza epidemiologică în care se află 
Italia a făcut ca la ora 10:25 drumul să fie aproape pustiu.

Scene de coșmar în nordul Italiei, la jumătatea drumului dintre 
Genova și Florența! Un pod care este în mod normal plin de 

mașini, s-a prăbușit din senin, săptămâna trecută,  
la ora 10.25, ora locală

Grădina zoologică Ocean Park din Hong Kong a anunțat luni că, 
după 10 ani de „încercări și erori” pentru determinarea a doi 

urși panda să se împerecheze, minunea s-a întâmplat  
de la sine în perioada carantinei
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„Să îmbrăţişăm inima 
acestei lumi rănite!”

Duminică, muzicianul 
în vârstă de 61 de ani 
a trimis un mesaj de 

Paște milioanelor de oameni 
din toată lumea cu concertul 
său intitulat „Muzică pentru 
Speranță” în fața faimoasei Ca-
tedrale din Milano (Duomo).

Bocelli a interpretat piese precum „Ave Maria” sau „Sancta 
Maria” în fața unui singur microfon și a unei piețe complet 
goală. Înainte de a începe concertul, Bocelli a spus că speră ca 
spectacolul să aducă milioane de oameni împreună, indiferent 
de credința lor.

„În ziua în care celebrăm încrederea în triumful vieții asu-
pra morții, sunt onorat și fericit să răspund cu «Da!» invitației 
orașului Milano și Catedralei sale”, a spus starul italian într-un 
mesaj difuzat în timp ce camera arăta goliciunea pieței din fața 
catedralei și străzile abandonate ale orașului cândva plin de via-
ță și de mișcare. „Mulțumită muzicii, transmisă live, care aduce 
împreună milioane de mâini împreunate, în toată lumea, vom 
îmbrățișa inima pulsantă a acestei lumi rănite”, a adăugat el.

Donaţie pentru 
ajutorarea victimelor 
violenţei domestice

Cl a r a 
Lionel 
F o u n -

dation (CLF) 
a Rihannei și 
Jack Dorsey și-
au unit forțele 
pentru a spri-
jini victimele 
violenței do-
mestice din Los Angeles și au oferit fiecare 2,1 milioane 
de dolari.

Donația comună de 4,2 milioane de dolari oferită 
Mayor’s Fund for Los Angeles va fi folosită pentru resur-
se în sprijinirea copiilor și adulților victime, inclusiv prin 
adăposturi, hrană și consiliere.

Cântăreața Rihanna și directorul rețelei de 
socializare Twitter, Jack Dorsey, au făcut 
o donație de 4,2 milioane de dolari pentru 

ajutorarea victimelor violenței domestice în 
timpul crizei provocate de Covid-19

Indemnizaţie de  
stil de viaţă fastuos

Deși cei doi încearcă să își țină 
viața privată departe de ochii 
publicului, detalii interesante 

despre relația lor continuă să facă deli-
ciul publicului. Suma pe care Georgina 
o primește ca o indemnizație lunară de 
la logodnicul ei, și care se află undeva 
între 50 și 100 de mii de dolari, suscită 
acum atenția.

Ronaldo îi finanțează Georginei 
prin acești bani de buzunar stilul de 

viață fastuos pe care aceasta l-a adoptat. 
Intrigați de acest fapt se declară fanii 

sportivului. În timp ce unii îl con-
damnă că i-a acordat jumătății sale o 
indemnizație, alții au o problemă cu 
suma pe care aceasta o primește. „Este 
iubita lui. Totuși este cam prea mult”, 
a scris unul dintre ei.

Cei doi cresc împreună patru copii. 
Georgina a născut-o pe fiica lor, Alana, 
în 2017, iar Ronaldo are alți trei copii.

Muzicianul italian Andrea Bocelli a susținut un 
concert impresionant, doar cu public online, în fața 

Catedralei din Milano, în piața complet goală

Fotbalistul Cristiano Ronaldo 
are o iubită... scumpă. El a 
descoperit-o pe Georgina 

Rodriguez la scurt timp după 
despărțirea de Irina Shayk

RihannaRihanna Jack DorseyJack Dorsey

Georgina Georgina 
RodriguezRodriguez
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UMOR
La o secție de poliție este adusă o 
femeie care a trecut pe roșu.
Polițistul de serviciu începe 
interogatoriul:
- Nume?
- Daniela C.
- Vârsta?
- 27 de ani.
- Ocupația?
- Învățătoare.
Polițistul se ridică de la masă, zâmbește 
fericit și îi spune:
- Minunat! Am așteptat ocazia asta o 
viață întreagă. Acum vă așezați pe sca-
unul acesta și scrieți de 5000 de ori, cu 

o caligrafie perfectă: „Dacă se-
maforul este roșu, trecerea este 
interzisă!”

*
O blondă era în trafic, oprește 
și-i apare la geam un copil care 

cerșea. Îi dă un șekel și merge mai de-
parte. Imediat dă iar de același copil. 
„Mă, sunt eu nebună? Parcă am mai 
trecut pe lângă el!” Îi mai dă un leu și 
merge mai departe. Culmea, în cale îi 
apare iar cerșetorul. Blonda se enervea-
ză și se răstește la copil: 
- Măi, copile, tu mă urmărești?! Ce nai-
ba vrei? 
- Nimic, tanti. Dar dacă îmi dați cinci 
șekeli, vă arăt cum să ieșiți din sensul 
giratoriu...

Măsuri şi mai dure

Acum ai voie să plim-
bi câinele doar mer-
gând în mâini!

Devine din ce în ce mai 
clar că undeva, acolo sus, ci-
neva ne pune la încercare! 
Surse apropiate Guvernului 
spun că următoarea ordo-
nanță emisă de Netanyahu 
va introduce măsuri și mai 
dure, menite să descurajeze 
ieșitul din case.

„Din câte am citit în fiși-
erele pe care le-am primit la 
imprimat, va fi, în continu-
are, permis să scoatem câinele la plimba-
re. Dar în tot acest timp, suntem obligați 
să mergem în mâini”, explică Moise Ti-
părescu, învârtitor manivelă imprimantă 
la Palatul Balfour.

„Probabil au simțit că această prevede-
re e necesară pentru că mulți oameni par-
curgeau kilometri întregi sub pretextul 

că-și plimbă animalele. Acum, mai mult 
de câțiva pași în afara casei vor putea face 
doar cetățenii atletici, care oricum sunt 
mai rezistenți la îmbolnăvire”, își dă cu 
părerea o femeie cafre tăia frunze la câini 
prin biroul primului minsitru și a citit 
ordonanța despre care vorbea Moise.

„Următorul pas? Probabil noi în mâini 
și câinele în două picioare.”

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

BEEP  BEEP

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEŞTI
Selecţii: Laurențiu Ghiță

Eugen Albu, Cluj Napoca
Soţiei
Te văd în fiecare zi,
Izvor de bucurie;
Și, Doamne, cum te-aș mai iubi,
De nu mi-ai fi soție!

Ruga tânărului
Doamne, dacă dintr-o coastă
Ai făcut la om nevastă,
Fă-mi, te rog, din celelalte,
Mie unsprezece-amante.

Mie
De când mănânc doar coji de 

pâine,
Am sentimentul că sunt câine
Și, consultând un psihiatru,
S-a și mirat ce bine latru.

Electorale
Toți ne-au promis când i-am ales
C-or să ne ducă spre progres,
Și, recunosc, n-a fost un truc,
Că de-atuncea tot ne... duc!

Soţiei
Nevasta mea, din zi în zi,
Constat că-i tot mai gros fardată
Și se întreabă: -„Unde-or fi
Oglinzile de altădată”?...

Mare-i grădina ta, Doamne!
Cu omul neșcolit și prost,
Nu lupt, că n-are niciun rost;
Dar duc o luptă infernală
Cu prostul care are școală.

Soţiei care șofează
Privind-o, gingașă la geam,
Cândva, de dragul ei, muream.
Azi, la volan, când o privesc,
N-ascund că vreau să mai trăiesc.

Sfârșit de toamnă
Aștept zăpada iar să cadă,
Căci iarna iat-a și-nceput,
Se văd și oameni de zăpadă,
Că de nimic am tot văzut.
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Tenis virtual

Nadal, care are în palmares 19 
titluri de Mare Șlem, a câști-
gat de cinci ori până în prezent 

competiția pe zgură din capitala Spani-
ei, organizată de românul Ion Țiriac.

Alături de campionul iberic și-a mai 
confirmat participarea la turneul virtu-
al și olandeza Kiki Bertens, campioana 
en-titre de la Madrid, care a învins-o 
anul trecut în finală pe românca Simo-
na Halep (6-4, 6-4).

Americanul John Isner și franțuzoai-
ca Fiona Ferro vor lua parte, la rândul 
lor, la competiția online. Anterior, or-
ganizatorii au confirmat prezența altor 
patru jucători: britanicul Andy Murray, 
germanca Angelique Kerber, francezul 
Lucas Pouille și spaniola Carla Suarez 
Navarro.

Participanții la Mutua Madrid Open 
Virtual Pro vor schimba racheta de te-
nis cu o consolă video, după anularea 
evenimentului de la Caja Magica din 
Madrid, ca urmare a pandemiei de 
coronavirus.

Organizatorii au anunțat într-un 
comunicat dat publicității la începutul 
acestei săptămâni că turneul virtual va 
permite distribuirea sumei de 200.000 
de euro pentru ajutorarea jucătorilor 
care se confruntă cu probleme și a lup-
tei împotriva maladiei.

„Starurile ATP și WTA vor disputa 
meciul pe arena Manolo Santana, recre-
ată în cele mai mici detalii în jocul video 
Tennis World Tour, însă vor înlocui ra-
cheta cu o manetă de joc”, au precizat 
responsabilii turneului, care vor face „o 

donație de 150.000 de euro pentru cele 
două tablouri (ATP și WTA), iar învin-
gătorii vor decide apoi ce parte vor oferi 
jucătorilor și jucătoarelor cu cele mai 
mari probleme economice”, conform 
comunicatului oficial.

În afara acestei sume, „50.000 de 
euro vor fi destinați reducerii impactu-
lui social al pandemiei de Covid-19”, 
au mai informat organizatorii.

Lumea tenisului este în prezent pa-
ralizată, la fel ca întregul sport mondial, 
din cauza crizei generate de noul coro-
navirus, cu turnee anulate, precum cel 
de la Wimbledon, sau amânate, așa cum 
este cazul celui de la Roland Garros, 
mutat în septembrie.

Tenismanul spaniol Rafael Nadal și-a confirmat participarea la 
turneul virtual de tenis Mutua Madrid Open Virtual Pro, care se va 

disputa între 27 și 30 aprilie

Triatlon la domiciliu

În vârstă de 38 ani, Fro-
deno a înotat 3,86 km în 

piscina sa, apoi a parcurs 
180 km pe o bicicletă stați-
onară și, în final, a alergat o 
cursă de maraton (42,195 
km) pe banda rulantă din 
apartamentul său, timpul 
său total fiind de 8 h 33 
min 39 sec. Performanța sa a fost filmată cu o cameră video, iar 
imaginile au fost transmite pe diferite rețele de socializare, per-
mițând colectarea de fonduri destinate ajutorării asociațiilor care 
luptă contra pandemiei de Covid-19.

Anul trecut, triatlonistul german a câștigat concursul Ironman 
din Hawaii cu un timp record de 7 h 51 min 13 sec.

Germanul Jan Frodeno, campion olimpic în 2008, a 
reușit să încheie concursul de triatlon desfășurat 

la reședința sa din Girona (Spania), unde se află în 
izolare din cauza pandemiei de coronavirus, adunând 

cu această ocazie 200.000 de euro din donațiile făcute 
de urmăritorii săi, bani care vor fi utilizați în scopuri 

caritabile

Asasinat în faţa casei

Fotbalistul „a fost confundat cu o altă persoană în 
timp ce se afla în fața casei sale”, fiind împușcat 
de mai multe ori, a declarat directorul sportiv al 

clubului Guayaquil City, Carlos Franco. Edwin Espi-
noza făcea parte dintre rezervele lui Guayaquil City, 
ocupanta locului al cincilea în Liga Pro ecuadoriană, 
la 4 puncte de liderul Tecnico Universitario.

Mijlocașul, la fel ca toți jucătorii lui Guayaquil City 
și ai tuturor clubu-
rilor ecuadoriene, 
se afla la domici-
liul său, respec-
tând măsurile de 
izolare decretate 
în luna martie de 
guvern, pentru a 
stopa propagarea 
Covid-19.

Mijlocașul ecuadorian Edwin Espinoza (20 
ani), jucătorul echipei de fotbal Guayaquil 

City, a fost asasinat sâmbătă în fața 
locuinței sale din cartierul popular Isla 

Trinitaria, situat în sudul orașului Guayaquil

Rafael NadalRafael Nadal

Edwin  Edwin  
EspinozaEspinoza

Jan Jan 
FrodenoFrodeno
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Magdalena BRĂTESCU

„Zadarnicele chinuri ale dragostei” de Shakespearede Shakespeare
la Teatrul Bulandra, Grădina Icoanei

O piesă regizată de Andrei 
Șerban este o tentație 
irezistibilă pentru iubi-

torii de teatru, mai ales în zilele 
noastre când lui Shakespeare i se 
caută subînțelesuri adaptate con-
temporaneității. „Love’s labour’s 
lost” este una dintre lucrările 
dramatice de început ale marelui 
Will, scrisă prin 1595-1596, deci 
în perioada în care a realizat to-
tuși capodopere precum „Romeo 
și Julieta”, sau comedia „Cum vă 
place”. Cu aceasta din urmă având în 
comun scena de „teatru în teatru” din 
ultimul act care însă e departe de a pro-
voca râsul...

„Zadarnicele chinuri ale dragos-
tei” s-a montat rar chiar și în Anglia. 
Amintesc Royal Shakespeare Company 
(1965) cu Glenda Jackson și Timothy 
West, tot aici din nou în 2014, la Na-
tional Theatre (1968) în regia lui Lau-
rence Olivier și la Shakespeare’s Globe 
Theatre (2009).

Tema piesei se referă la redirecțio-
narea pasiunilor trupești, a apetitului 
sexual bărbătesc înspre faimă și onoare, 
prin post, studiu intensiv și reducerea 
orelor de somn. Femeia fiind declara-
tă periculoasă pentru masculinitate și 
intelect! Textul obscur, din punctul de 
vedere al formei a fost considerat de cri-
ticii literari ca unul dintre cele mai spi-
rituale ale dramaturgului englez grație 
jocurilor de cuvinte sofisticate, calam-
bururilor, referințelor literare și parodi-
ilor subtile ale poeticii epocii. Deci un 
umor erudit, greu accesibil publicului 
modern.

Un spectacol în altă limbă decât en-
gleza presupune o excelentă traducere 
care să amuze. Pe scena Teatrului Bu-
landra, ea este realizată de Horia Gârbea 
și Lucia Verona. Spectacolul, în adapta-

rea liberă a Danielei Dima, are totuși 
o durată de două ore și jumătate. Am 
remarcat folosirea amuzantului ape-
lativ „Tărtăcuță” și eliminarea a două 
personaje, Nathaniel și Holofernes. Și 
mi-a plăcut ideea lui Andrei Șerban de 
a lăsa actorii să recite și să cânte în en-
gleză, vezi interludiile muzicale „Cucul 
și bufnița” și cele dansante „There is no 
business like show business”, sau „I’am 
in heaven”.

Subiectul se referă la un grup mas-
culin compus din Ferdinand, regele Na-
varrei (George Ivașcu) și cei trei curteni 
ai săi, Berowne (Șerban Pavlu), Longa-
ville (Alin State) și Du Maine (Lucian 
Ifrim). Toți semnează o declarație de 
castitate pe trei ani, bravură pusă la grea 
încercare de sosirea Prințesei Franței 
(Ioana Anastasia Anton) însoțită de trei 
doamne de companie, Rosaline (exce-
lenta Alexandra Fasolă), Maria (Maria 
Vâslan) și Katherine (Silvana Negru-
țiu). Vizita are ca scop tratative legate 
de cedarea drepturilor asupra provinciei 
Aquitania. 

Dar cei patru bărbați se îndrăgostesc 
nebunește de cele patru femei, le trimit 
scrisori și le dedică melancolice și înflă-
cărate poezii. 

Pe scenă mai apare un trio amoros, 
țăranii Tărtăcuță (Cătălin Babliuc) și 
Juaquinetta (tot Maria Vâslan, foar-

te sexy în furou de crepsaten și 
fără sutien) curtată de emfaticul 
spaniol Don Adriano de Armado 
(Constantin Dogioiu, cu alură, 
accent, credibilitate și haz). În 
plus, chiar în plus, Boyet (Catin-
ca Maria Nistor) și Molie (Adela 
Bengescu) în travesti. De obicei 
în teatrul elisabetan rolurile de 
femei erau jucate de bărbați și 
nu invers. Dar având în vedere că 
piesa demonstrează superiorita-
tea femeilor care dejoacă naivele 

manipulații masculine, treacă! 
În zadar deci! Jurămintele sunt în-

călcate și amorul se consumă într-o sce-
nă orgiastică. Definitiv seduși, în final 
bărbații vor fi abandonați de doamnele 
care se reîntorc în Franța impunân-
du-le ca pedeapsă un an de singurătate, 
munci agricole și distrarea bolnavilor 
incurabili.

Modernitatea montării începe cu de-
corul (Octavian Nicolai) din panouri de 
lemn și tablă acoperite de grafitti, ban-
nere „interzis femeilor”, pictograme și 
pancarte tăiate cu „x”. Și un funcțional 
copac scorburos. Continuă cu costume-
le moderne (Edita Lupea) de dandies 
hipsters, pantofi de sport, bermude, 
ciorapi multicolori. În scenele carnava-
lești, farsa burlescă e comic susținută 
vestimentar prin caftanele rusești cu 
cușme de blană și „petites robes noires” 
cu mănuși lungi flatând senzual corpul 
femeilor. Reușite de asemenea costume-
le eroilor romani și Yehuda Maccabeul.

Mi-au plăcut laitmotivul muzical, 
dramatica romanță spaniolă de Cae-
tano Velose, interludiile dansante street, 
kickboxing, rap și mai ales lighting de-
sign-ul feeric, pete de lumină, scene în 
roșu, mov intens și fosforescență.

Un puzzle amoros, zadarnic de 
chinuitor...
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Rav. av. I. WASSERMAN

Nu uita!  
Ține minte!

În Talmud, rabinul Șimon 
a definit fenomenul urii 
împotriva poporului lui 

Israel – în limbaj halahic – ca 
ură nemotivată. De aceea, ura 
împotriva poporului lui Israel 
este diferită de toate celelalte 
fenomene ale vieții care au o 
explicație logică, sau o moti-
vație oarecare. Maharal din 
Praga, Morenu Ha-Rav Rabi 
Loew, a semnalat diferen-
ța dintre două feluri de ură. 
Primul fel este ura cauzată de 
ceva, de un anumit motiv, iar 
când motivul respectiv a dis-
părut, dispare și ura.

Al doilea fel este cel al urii 
care nu depinde de nimic, de 
nici un motiv, de nici o cauză, 
exemplu fiind ura popoarelor 
lumii împotriva poporului 
lui Israel. Maharal aduce ca 
prim exemplu în acest sens, 
ura lui Lavan împotriva lui 
Iacov. Această ură este lipsită 
de orice bază, pentru că Iacov 
s-a purtat corect cu Lavan în 
toată perioada de timp când 
s-a aflat la el. Cauza acestei 
uri rezidă în acea că Iacov era 
complet diferit de Lavan, in-
versul său. Tot așa și poporul 
lui Israel este complet diferit 
de popoarele lumii, este in-
versul lor. Maharal subliniază 
că această ură nemotivată este 
ura cea mai puternică din toa-
te formele posibile: „Și Lavan 
a vrut să stârpească totul”.

Pentru a ne apăra de ură, 
Autorul Divin al Torei scrie: 
„Și vă voi deosebi de toate 
popoarele, să fiți ai Mei”. 
Îndepărtarea și diferența de 
drumul altor neamuri este 

elementul care ne 
apără, iar atunci 
când sărim pes-
te această barieră 
care ne desparte și 
ne apropiem de ele, ne ex-
punem pericolului din cauza 
dușmăniei lor.

Secolul al XX-lea a fost 
martorul urii împotriva 
poporului evreu sub toate 
formele ei cele mai sadice, 
opuse tuturor sentimentelor 
omenești.

Întrucât comemorăm 
Holocaustul evreilor din Eu-
ropa, voi povesti un caz real 
din acea perioadă. Un bata-
lion german se apropia de un 
sat cu intenția de a-l distru-
ge, așa cum obișnuia armata 
hitleristă pe atunci. Primirea 
frumoasă pe care sătenii le-
au făcut-o soldaților, ieșind 
în întâmpinarea lor cu pâi-
ne și sare, i-a determinat pe 
aceștia să-și schimbe hotărâ-
rea. În mod surprinzător, s-a 
auzit o împușcătură în sat, 
iar comandantul respectivei 
unități militare a ordonat 
soldaților să se grăbească să-l 
găsească pe cel care a tras. În 
urma cercetărilor, a fost găsit 
un copil care și-a recunoscut 
fapta. Copilul a afirmat că ta-
tăl său a fost ucis de germani 
și – prin aceea împușcătură – 
el a vrut să le atragă atenția și 
să protesteze pentru ceea ce i 
s-a întâmplat. Comandantul 
german i-a spus copilului că 
merită pedeapsa cu moartea, 
dar că îl va ierta, doar dacă 
îi va răspunde la o întrebare. 
Apoi i-a spus să i se uite în 

ochi ca să vadă care dintre 
ochi este al lui și care e de sti-
clă. Copilul a privit îndelung 
și cu luare aminte figura cru-
dă a comandantului și ochii 
acestuia. Apoi a arătat spre 
ochiul potrivit. Comandantul 
l-a eliberat, dar i-a cerut să-i 
explice cum a reușit să deose-
bească între cei doi ochi. Co-
pilul a răspuns că ochiul de 
sticlă i s-a părut mai omenos, 
mai cald.

Această perioadă este mar-
tora culmii dispariției omeni-
ei. Este o perioadă fără pere-
che, fără asemănare în istoria 
popoarelor. Comentatorii 
Bibliei s-au întrebat ce a vă-
zut și la ce s-a referit profetul 
Irmiahu - Ieremia în viziunea 
catastrofei înecării întregului 
popor al lui Israel în apa mării 
pentru a explica descompune-
rea națiunii.

Catastrofa care s-a pogo-
rât asupra omenirii pe uscat, 
a lăsat o impresie atât de pu-
ternică în decursul unei pe-
rioade atât de îndelungate, 
încât ruinele rămase repre-
zintă o amintire și o mărtu-
rie. Pe mare, dacă un vapor 
naufragiază și se scufundă, 
toți oamenii aflați la bordul 
său – dacă nu sunt salvați – se 
îneacă, ajung la fundul mării, 
nemairămânând din ei nici o 
urmă. Valurile mării acoperă 
totul ca și cum nu s-ar fi în-
tâmplat nimic.

Asemănător cu marea este 
și continentul european pe 
teritoriul căruia s-au petrecut 
crimele cele mai îngrozitoare. 
„Căci marea ca marea este sfă-
râmătura ta”, uriașă și nesfâr-
șită ca marea. Acei criminali, 
antisemiți care urăsc poporul 
evreu, încă mai ridică capul 
și pun mâna pe sabie pentru 
a desăvârși crima distrugerii: 
genocidul. Nu numai că în-
drăznesc să nege cele petrecu-
te; ei spun că nu s-a întâmplat 
nimic, nimeni nu a fost ucis și 
nimeni nu a ucis. Pe această 
cale ei vor nu numai să ștear-
gă orice urmă fizică rămasă, 
ci chiar și amintirea celor șase 
milioane de victime.

Sunt sigur că acești morți, 
victimele Holocaustului, 
strigă și cer din tot sufletul 
ca sângele lor să continue 
să fiarbă de mânie în vinele 
urmașilor și să fie o mărtu-
rie veșnică pentru cei uciși 
și pentru asasinii lor, cei care 
i-au ucis.

Negarea Holocaustului, 
așa cum vor unii în zilele 
noastre, face parte integran-
tă din crima în sine și trebu-
ie considerată în acest sens. 
Exact ca și spălarea urmelor 
sângelui și ștergerea dovezilor 
crimei de către ucigași.

Dragi cititori, la cele Zece 
Porunci, astăzi mai adăugăm 
încă una:

Nu uita – ţine minte totul!
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PROGRAMUL TV ROMÂNESC

PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 16 apr 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

VINERI, 17 apr 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Românii	au	talent	
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 18 apr 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 La	Măruță
12:00	 Acasă	la	români
12:45	 Teleshopping
13:00	 Știrile	ProTv	
13:15	 România,	te	iubesc!
14:00	 Lecții	de	viață
15:30	 Arena	bucătarilor
16:00	 Românii	au	talent	
18:30	 Superspeed
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Arena	bucătarilor
20:30	 Pe	bune?!
21:30	 Inimă	de	țigan	
22:45	 Acasă	la	români
23:45	 Teleshopping
00:15	 Lecții	de	viață
DUMINICĂ, 19 apr 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Vorbește	lumea	
09:00	 Lecții	de	viață
09:45	 Acasă	la	români
10:30	 Românii	au	talent	
13:00	 Teleshopping
13:15	 Arena	bucătarilor

13:45	 Lecții	de	viață
14:30	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
15:00	 ApropoTv
15:45	 Ce	spun	românii
16:30	 Gospodar	fără	pereche
18:00	 România,	te	iubesc!
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Superspeed
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Inimă	de	țigan	
22:45	 Acasă	la	români
23:30	 ApropoTv

LUNI, 20 apr 2020
06:00	 La	Măruță
07:45	 România,	te	iubesc!
08:30	 Acasă	la	români
10:00	 ApropoTv
10:45	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
11:15	 Superspeed
12:00	 Campiontul	național	de	drift	
13:30	 Arena	bucătarilor
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
16:00	 România,	te	iubesc!
16:30	 Acasă	la	români
18:00	 Ce	spun	românii	
19:00	 Știrile	ProTv
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan
23:00	 La	Bloc
00:00	 Teleshopping

MARȚI, 21 apr 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iuburea	
21:30	 Inimă	de	țigan
23:00	 La	Bloc
00:00	 Teleshopping
MIERCURI, 22 apr 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Gospodar	fără	pereche
22:30	 Știrile	ProTv
23:00	 La	Bloc
00:00	 Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 16 aprilie 2020

07:00	 Telejurnal	*Partea	I	
07:50	 Discover	Romania	
08:00	 Telejurnal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Paula	Seling	-	Blândul	păstor
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediţie	specială	
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:20	 Articolul	VII	
	 Lumina	Sfântă	a	Învierii
13:00	Ediţie	specială	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Ecce	Via	
15:00	 Teleşcoala	
16:00	 Universul	credinţei	
16:30	 Serial	TV	*Fram	
17:30	 Teleşcoala	
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 România	9	
22:00	 Corespondent	TVRi	
23:30	 Câştigă	România!	
00:30	 Universul	credinţei	

VINERI, 17 apr 2020
07:00	 Telejurnal	*Partea	I	
07:50	 Discover	Romania	
08:00	 Telejurnal	*Partea	a	II-a	
08:50	 Paula	Seling	-	A	mai	trecut	un	an
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediţie	specială	
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:20	 Corespondent	TVRi	
13:00	 Ediţie	specială	
14:00	 Telejurnal	
14:50	 Ecce	Via	
15:00	 Lavra	neamului	
16:00	 Universul	credinței	
16:30	 La	un	pas	de	România	
17:00	 Obiectiv	comun	
18:00	 Universul	credinței	
19:00	 Maică	pentru	100	de	copii	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Dăruiește,	Românie!	
22:30	 Miracolul,	EU	*Partea	I
23:30	 Teatru	TV	*Hamlet	
SÂMBĂTĂ, 18 apr 2020
07:00	 O	rugă	spre	cer…	
07:50	 Discover	Romania	
08:00	 Maică	pentru	100	de	copii	
09:00	 Coline	şi	altare	
10:50	 Exclusiv	în	România	
11:30	 Universul	credinței	
12:00	 Tezaur	folcloric	
13:00	 Ediţie	specială	
13:10	 Zorile	Învierii	
14:00	 Telejurnal	
14:30	 La	un	pas	de	România	

15:00	 Dăruieşte,	Românie!	
16:30	 Departe,	dar	împreună	
17:00	 O	rugă	spre	cer…	
18:00	 Telejurnal	Moldova	
19:00	 Suferinţele	creştinilor	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Miracolul,	EU	*Partea	I
22:00	 Miracolul:	EU	*Partea	a	III-a
23:00	 Universul	credinţei	
DUMINICĂ, 19 apr 2020
07:00	 Universul	credinţei	*Partea	I
07:50	 Discover	Romania	
08:00	 Universul	credinţei	*Partea	a	II-a
09:00	 HRISTOS	A	ÎNVIAT!	
11:00	 Departe:	dar	împreună	
11:30	 Universul	credinţei	
13:00	 Ediţie	specială	
13:10	 Tezaur	folcloric	
14:00	 Telejurnal	
14:30	 Din	dragoste	pentru	frumos	
15:00	 Film	românesc	*Tată	de	duminică
16:30	 Departe,	dar	împreună	
17:00	 Politică	şi	delicateţuri	
18:00	 Telejurnal	Moldova	
19:00	 Arsenie	Boca	–	adevăr,	mit,
	 mistificare	
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Concert
23:00	 Film	românesc	*Premiera
00:30	 Concert	Paul	Surugiu	-	Fuego	

LUNI, 20 apr 2020
07:00	 Matinalii	
10:00	 Concert	Paul	Surugiu	-	Fuego
10:50	 Discover	Romania	*Aurelian		
	 Andreescu
11:00	 Concert	Paul	Surugiu	-	Fuego
13:00	 Editie	speciala	*Bilant	cazuri		
	 coronavirus
13:10	 Politică	şi	delicateţuri
14:00	 Telejurnal	
14:30	 La	masa	de	Paşti	
17:00	 Între	cer	şi	pământ
17:30	 Exclusiv	în	România
18:10	 Discover	Romania
18:20	 Lăutarii	Altfel	*Partea	I
20:00	 Telejurnal	
21:00	 Concert	Paul	Surugiu	-	Fuego
23:30	 Concert	Brio	Sonores

MARȚI, 21 apr 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediţie	speciala	
11:00	 Concert	Brio	Sonores
13:00	 Ediţie	speciala	*Bilanț	cazuri		
	 coronavirus	
13:10	 Tezaur	folcloric
14:00	 Telejurnal
14:50	 Discover	Romania
15:00	 Petrecere	la	zi	de	sărbătoare
16:30	 Serial	TV	*Fram
17:30	 Drumul	lui	Lese
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Patru cărţi pentru numai 190 de şekeli!
Sunaţi acum la editură la tel. 0524-716004  

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

REDUCERE REDUCERE 
DE PREȚ LA DE PREȚ LA 
COLECȚIA COLECȚIA 

ALEXANDRU ALEXANDRU 
ANDYANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul 

Doctor Mesmer
• Ca’n filme

xcvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA - HOROSCOP

18:30	 Primăvara	Simfonic
20:00	 Telejurnal
21:00	 România	9
22:00	 Investiţi	în	România!
23:30	 Câştigă	România!
MIERCURI, 22 apr 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal	
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Editie	speciala
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:20	 Investiţi	în	România!	

13:00	 Editie	speciala	*Bilant	cazuri		
	 coronavirus	
14:00	 Telejurnal
14:50	 Discover	Romania
15:00	 Teleşcoala	*Clasa	a	VIII-a
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Miracolul:	EU
17:30	 Teleşcoala	*Clasa	a	XII-a
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
20:00	 Telejurnal
21:00	 România	9
22:00	 Articolul	VII
23:30	 Câştigă	România!
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3 Influența pe care o primești din partea Lunii 

te face să alegi între totul sau nimic. Această 
atitudine drastică te ajută să elimini din viața 
ta lucruri sau persoane care te țineau în loc.

În zilele care urmează, petreci mult timp me-
ditând asupra deciziilor luate. Este posibil ca 
răspunsurile pe care le afli, să nu fie compati-
bile cu ceea ce îți doreai să ajungi să trăiești.

Îți este teamă de ascunzișurile propriilor gân-
duri, încât te simți cu totul paralizat. Emoțiile 
negative pe care le resimți în această perioadă, 
pot aduce o schimbare radicală în viața ta.

Ai parte de provocări încă de luni dimineață 
când primești o veste deloc îmbucurătoare 
de la prietenii aflați în izolare. Viața ta este 
definiția stării de agitație permanentă.

Încerci să îți dai seama dacă lucrurile merg pe 
făgașul care îți va aduce echilibrul emoțional. 
Săptămâna care urmează este importantă 
pentru tine din punct de vedere profesional.

Atunci când vine vorba de familie, ajungi să 
recunoști că nu te mai dedici ca altădată celor 
dragi. Tot ceea ce trebuie să faci în această 
perioadă, este să îți dai voie să simți.

Îți dorești să poți vorbi deschis cu o anumi-
tă persoană, însă ceva te înfrânează. Îți dai 
seama că nu reușești să faci compromisuri 
în acest sens.

„Recalibrarea” în anumite sectoare ale vieții 
va aduce destul de mult echilibru emoțional. 
Simți o mare ușurare psihică atunci când lu-
crurile iau forma pe care ți-o dorești.

Este de preferat să nu vorbești prea mult 
despre acțiunile pe care urmează să le faci. 
Persoanele toxice din viața ta rămân prezente 
atâta timp cât tu nu le permiți.

Încearcă să analizezi lucrurile prin prisma 
propriilor trăiri. Doar astea contează. Ai ne-
voie de apreciere constantă din partea celor 
din jur. Sănătate șubredă.

Anumite relații sau legături emoționale me-
rită a doua șansă. Prezența preponderentă a 
energiei lui Saturn aduce nesiguranța în viața 
ta. Îți priește de minune singurătatea.

Rutina te ajută să te simți confortabil dar îți 
oferă și o listă interminabilă de frustrări. Ar-
monia de care ai parte, îți oferă mai mult o 
stare de confuzie decât de împlinire.



  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  3434 Joi ,  16 apri l ie  2020Joi ,  16 apri l ie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA PRACTIC

Clătite de dovlecei

Pune într-un bol, dovleceii 
rași și storși de zeamă. Adau-

gă ouăle bătute cu sarea și pipe-
rul și pătrunjelul tocat. Cerne 
făină deasupra, toarnă uleiul și 
amestecă. Pune compoziția, cu o lingură, în tigaia încinsă și 
unsă cu ulei. Prăjește clătitele pe ambele părți, până ce capătă 
o culoare aurie. La final, unge-le cu puțin unt.

Ingrediente: 2-3 dovlecei rași, unt pentru uns deasupra, 
1 legătură pătrunjel, ulei, pentru prăjit, 1 lingură ulei, 150g 
făină sare, piper, după gust, 2 ouă

Cum gătim paste perfecte

• Timpul de fierbere diferă 
în funcție de mărimea și tipul 
pastelor. Pastele proaspete 
fierb mai repede decât cele us-
cate, în timp ce pastele subțiri, 
precum tăițeii, fierb mai repe-
de decât pastele groase, cum ar 
fi spaghetele.

• Pentru a verifica dacă au fiert, se scoate cu o furculiță 
o pastă, se clătește cu apă rece și se gustă. E recomandat ca 
pastele să fie fierte „al dente”, adică să nu fie foarte moi.

• Puneți sare din plin în apa în care fierb pastele. Sarea nu 
afectează în niciun fel procesul de gătire al pastelor, însă le 
dă acea savoare de care au nevoie pentru ca preparatul final 
să fie, într-adevăr, demn de laude. 

• Dacă urmează să fie folosite într-o rețetă care cere găti-
rea ulterioară, pastele se vor fierbe două treimi din timpul 
recomandat. 

• Imediat după fierbere, pastele se răstoarnă într-o strecu-
rătoare pentru a se scurge. Dacă le vom folosi pentru salate, 
se clătesc cu apă rece pentru a opri procesul de fierbere și a 
înlătura excesul de amidon.

• Pastele fierte pot fi amestecate cu puțin ulei de măsline 
și păstrate la frigider 3-4 zile. Pentru a le încălzi, se pun în 
apă clocotită timp de un minut, apoi se scurg și se servesc.

• Pastele uscate nefierte se păstrează într-un loc uscat ma-
ximum un an. Pastele proaspete se păstrează la frigider și se 
gătesc sau se congelează înainte de data expirării. 

• Dacă vrei ca sosul pastelor să fie cremos, atunci poți adă-
uga puțin unt. Este important să pui pastele în sos, nu invers. 

Pastele sunt cel mai ușor preparat de gătit, fiind o 
cină perfectă atunci când nu ai chef să faci nimic 
extravagant, dar totuși vrei să nu fie nici banal

Cantitatea contează

Cereale integrale
Pentru majoritatea 

cerealelor, dimensiu-
nea porției recoman-
date este o ceașcă și 
nu o farfurie. Iar unii 
nutriționiști ne sfătu-
iesc să folosim chiar 
¾ din ceașcă. Dacă 
obișnuiești să-ți torni 

cerealele direct în farfurie, de regulă, vei crește volumul 
porției de două sau chiar de trei ori. 

Piept de pui
Proteinele din carnea slabă sunt foarte sănătoase. Puiul 

este aproape întotdeauna prezent în dietele pentru pierde-
rea în greutate. Cu toate acestea, dacă îl vei adăuga zilnic 
în meniu și în cantități mai mari decât cele recomandate, 
riști să nu ajungi la rezultatul dorit. Potrivit nutriționiști-
lor o porție de piept de pui trebuie să cântărească 80-100 
de grame (aproximativ dimensiunea unei palme).

Pâine
Dacă gustarea ta reprezintă un sandviș alcătuit din pâi-

ne integrală cu carne slabă sau cu legume, este în regulă. 
Dar chiar și cea mai sănătoasă combinație are o porție 
stabilită. Aceasta nu trebuie să conțină mai mult de o 
felie de pâine.

Fructe
Sunt considerate cel mai bun desert; în plus, sunt o 

sursă inegalabilă de vitamine și minerale. Ai crede că poți 
mânca oricâte dorești, considerând că au puține calorii. 
Nu este chiar așa. De exemplu, strugurii conțin mult za-
hăr, iar cantitatea permisă este de doar 16 bobițe.

Cafea cu lapte
Valoarea energetică a cafelei negre este de numai 2 

kcal. Dacă adaugi lapte sau frișcă, aceasta crește imediat. 
Nimeni nu-ți interzice însă să te bucuri de plăcerea unei 
cafele cu lapte sau cu zahăr, chiar dacă ești la dietă. Canti-
tatea pe care o recomandă nutriționiștii este de 1 linguriță 
(lapte, zahăr) pentru o cană.

Când ții o dietă, tinzi să acorzi mai multă atenție 
numărului de calorii și nu cantității consumate. 

Câteodată, ai tendința să reduci porția de 
mâncare dar, dacă produsul este dietetic, te 

gândești că o farfurie în plus nu-ți face rău. Ei, 
aici poți greși. Chiar și mâncarea sănătoasă îți 
poate perturba dieta dacă nu știi să-ți dozezi 

cantitățile. Iată toate secretele porțiilor ideale 
pentru alimentele consumate frecvent:
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Speranţe

FDA a emis o scrisoare de „studiu care poate continua” - ceea 
ce nu echivalează cu o aprobare deplină a medicamentului - pentru 
ca substanța să fie încercată la pacienții cu COVID-19. Medica-
mentul în cauză, Aviptadil, este o formă sintetică a unui hormon 
care permite comunicarea între neuronii din sistemul nervos uman.

Cercetătorii speră ca Aviptadil să poată trata sindromul respi-
rator acută (ARDS) - o afecțiune responsabilă pentru aproximativ 
50% din cazurile de deces în cazul infectării cu COVID-19.

Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente 
(FDA) a anunțat duminică că NeuroRx, o companie 
farmaceutică americano-israeliană de dezvoltare a 

medicamentelor, a aprobat prima etapă de producere 
a unui medicament care ar putea vindeca pacienții 

infectați cu COVID-19

Prezicerea răspândirii

Cercetătorii au prezentat un model care estimează morta-
litatea în următoarele 10 zile din numărul de pacienți în 
stare moderată până la gravă. Datele sugerează că măsurile 

preventive luate au avut deja efecte benefice și sunt de așteptat îm-
bunătățiri suplimentare. Curba numărului de pacienți în condiții 
moderate și severe este mai puțin accentuată decât a fost înainte și 
indică că răspândirea virusului începe să încetinească.

Protecţia medicilor

Autocolantul care a fost denumit „Maya” captează nanopar-
ticulele și dezinfectează zona pe care este lipit, fiind astfel 
capabil să poată neutraliza orice virus. O echipă de la Te-

chnion a lucrat în coordonare cu prof. Samer Srouji, director al 
departamentului de chirurgie orală și maxilo-facial al centrului 
medical. Ministrul Sănătății a dat o aprobare inițială pentru spitalul 
Galil, care are 723 de paturi pentru a folosi acest autocolant unic.

În cazul în care autocolantul se dovedește eficient, el ar urma să 
fie recomandat și altor spitale din Israel și din străinătate.

Examinare  
la distanţă

Sistemul se bazează pe tehnologia militară exis-
tentă și e destinat examinării rapide a pacien-
ților din saloanele de urgență ale spitalelor în 

paralel cu scăderea potențială a riscurilor de infectare 
a altor pacienți și a personalului medical.

Sistemul e testat în Campusul Sanitar Rambam 
din Haifa și Centrul Medical Rabin din Petah Tikva. 
Sistemul a fost dezvoltat în timp record de firmele 
Elbit Systems și Elta Systems – ambele deținute de 
Israel Aerospace Industries – la inițiativa centrului de 
combatere tehnologică a coronavirusului din cadrul 
Ministerului Apărării.

Radarul care folosește frecvențe inofensive pentru 
oameni, permite personalului medical să rămână în-
tr-un mediu steril, în timp ce examinează pacienții, 
reducând astfel considerabil numărul angajaților din 
sistemul sanitar care trebuie să intre în carantină da-
torită expunerii la virus.

Creatorii sistemului speră ca pe viitor acesta va 
permite și gestionarea internărilor și trierea pacien-
ților. Pacienții trebuie să stea nemișcați un minut 
în timp ce sistemul adună date și le transmite unei 
echipe medicale dintr-o încăpere sterilă separată.

Sistemul a suscitat deja interes pe plan interna-
țional, iar IAI examinează oportunitățile de export 
în alte țări. 

De asemenea, Elbit Systems a instalat și o aplicație 
de control la distanță pe telefoanele smartphone ale 
100 angajați medicali de la Rambam, care permite 
coordonarea la distanță prin vo  ce, text și video, 
reducând astfel necesitatea aplicării unor condiții de 
protecție excesive.

Conform unui model realizat de cercetătorii de la 
Institutul de Fizică Racah din cadrul Universității 
Ebraice, răspândirea noului coronavirus poate fi 

prevăzută prin monitorizarea pacienților  
care sunt în stare gravă sau moderată

Centrul medical Galil a inventat un autocolant de 
neutralizare a virusului care poate fi lipit pe masca 

chirurgicală pentru o protecție mai bună a personalului 
medical în timpul crizei Coronavirusului

Două spitale israeliene testează un 
nou sistem cu radare și camere de luat 

vederi pentru examinarea pacienților cu 
coronavirus fără contact fizic cu aceștia
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GAZETA REBUS - INTEGRAME

ORIZONTAL: 1. Ne pare rău de ce s-a 
întâmplat. 2. Timp care se măsoară cu 
milioane de ani — Două pentru unul beat 
(sing.). 3. Fustă largă la ţară — Un soi 
de peşte afumat. 4. Asta grăsime, mai 
zic şi eu! (î din i) — Zeu din mitologia 
scandinavă. 5. Celebra zeamă de prune! 
— Plantă textilă. 6. Chemare familiară — 
N-au nicio legătură cu religia. 7. Vechi loc 
de sacrificii de animale — Plasă de prins 
peşte. 8. Prăjitură uriaşă! — Comună în 
Franţa. 9. Veche măsură de capacitate — 
N-are nicio clipă de linişte. 10. Te fac să 
nu simţi căldura (m.pl.).

VERTICAL: 1. Îi place să schimbe lucru-
rile existente. 2. Zeul iubirii la Grecii an-
tici — A fixa o sumă pentru un scop spe-
cial. 3. Îmbrăcat în mod special — Frică 
actoricească. 4. I s-a şters orice valoare. 
5. Unu, la zaruri — Tipăritură în apariţia 
cotidiană — Vârf de arbore! 6. A snopi în 
bătaie — Localitate în Japonia. 7. A lucra 
pământul — Discipol. 8. Ciomag — Cu mâ-
nie. 9. A risipi — Zburător mitologic. 10. 
Poveşti din bătrâni — Lăsaţi în urmă!

CUVINTE RARE: FOTA — ASE — ALAC— 
AGI.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: a, a, smeci, aven, pro, s, ulmi, c, r, 

tiui, chiuli, alb, injositor, ere, tel, ga, olar, atic, tm, 
luare, o, ave, peron, onorar, tai, tighelire, geta, tipar.

Pag. 36: pensionata, innora, bir, po, respira, erata, 
raab, rim, lee, na, naiv, agni, iscat, noca, c, axilar, 
r, iol, sonori, tripartita.

Pag. 37: a) comemorare, inevitabil, voracitate, 
irizata, mn, latina, vui, ir, vi, mers, z, catranit, asa, 
aere, i, tale, baroc, electorala. b) plombagina, remar-
cabil, agera, mimi, pagina, din, atat, greci, su, apa, 
mia, tratate, tm, iic, sa, goe, ocult, carn, salbaticit. 
c) presedinti, legiferare, esoterica, cp, ușite, s, aita, 
valet, cra, catana, iacinti, ep, util, ies, a, notite, 
tun, erata, bici. d) sterilizat, centraliza, uno, asa, 
om, lord, cutra, priori, ied, t, erevan, u, ul, in, stei, 
regn, apasa, anotat, rel, legaturica.

- Țin foarte mult să-mi arăți reco-
mandarea, zice directorul de personal 
(sau de resurse umane, cum îi zice mai 
nou), adresându-se unei domnișoare 
ce râvnea la postul de secretară.

- Bine, dar dacă intră cineva?

*
- De câte ori am insomnie, beau o 

sticlă de whisky.
- Și te ajută la ceva? Adormi?
- Nu, dar nu mă mai deranjează că 

stau treaz.
*

- Există canibali vegetarieni?

- Desigur.
- Și ce mănâncă ei?
- Mărul lui Adam...

*
Culmea puterii de convingere: soțul 

să-și convingă soția că toate blănurile 
îngrașă.

*
- În fine, am reușit să mă las de fu-

mat. Imaginează-ți, în ultima vreme, 
cum aprindeam țigara, cum începea 
să-mi curgă sânge din nas!

- Îmi imaginez. Să știi că și nevas-
tă-mea e o femeie extrem de dură.
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ORIZONTAL: 
1. Strânge cu-
reaua. 2. Loc 
de sacrificare 
a animalelor 
— Nu e bun. 3. 
Reducere, scă-
zământ — Cor-
nul abunden-
ţei la lapte. 
4. Concurent 
în proporţii al 
şarpelui Boa. 
5. Ciobani din 
regiunile mun-
toase — Theo-
dor cel mic. 6. 
Ceva preluat 

de la zeiţa Isis în Abisinia! — Înzestrare de la natură — 
Scoase din harfă! 7. Ni le-au lăsat grecii Eschil, Sofocle 
şi Euripide. 8. A veni alături... — şi a plictisi. 9. Curii! 
— Însuşi povestitorul. 10. Care îndrumă. 

VERTICAL: 1. Persoană care fabrică sau vinde cărămizi 
(pl.). 2. Esenţă de lemn exotic, de culoare închisă — Un 
peşte bun de somn. 3. Prelucraţi zdravăn prin bătăi. 4. 
A da năvală... —...şi a provoca traume. 5. Spaţiu circular 
precum cel din Cişmigiu cu 13 busturi de scriitori — În-
ţeapă la spanac! 6. Două măsuri la un armăsar! — Cas-
cada cascadelor... 7....şi stropit de apa ei americano-ca-
nadiană — Stat condus de un monarh. 8. Simplă slugă la 
boier — Dăruiţi la o datină! 9. Aer rarefiat! — Act din 
vremuri vechi. 10. Înconjoară capul sfântului în iconogra-
fie — De-adevăratelea bestii. 

ORIZONTAL: 
1. Lipsă. 2. În 
vârful pirami-
dei zoologice — 
Instrumente de 
scris. 3. Luare 
cu forţa — Cu-
rat. 4. Veche 
monedă greacă 
— A bate zdra-
văn! 5. Uită-te! 
— Navigator 
rus. 6. Capcană 
— Orăşel în 
Franţa. 7. Ani-
malele cioba-
nului — Locali-
tate în Israel — 

Zece metri pătraţi. 8. Indivizi de o mândrie revoltătoare. 
9. Termină intestinul — A da năvală. 10. Distrus complet.

VERTICAL: 1. Locuri de dormit. 2. Emisiuni de gaze — A 
fost… 3. Murdărie — Document oficial. 4. Aici — Deosebit. 
5. Localitate în Texas — Insulă daneză. 6. Aparate de gim-
nastică — Lipsit de sex (botanică). 7. Ied fără cap — Înşe-
laţi. 8. Copiii copiilor! — Prostălău. 9. A răsuna în urechi 
— Loc de curgere a unei ape. 10. Element gazos vital vieţii 
— Şters cu peria.

CUVINTE RARE: MNA, ERT, AIME, CORA, ARO.

ORIZONTAL: 1. Nu suferă nicio întârziere în îndeplinirea 
întoc mai. 2. Hârtie translucidă pentru desenatori — Zece 
într-un mileniu. 3. Râu în Argentina — Totul are o margi ne, 
nu? 4. Bustul zeiţei Isis! — Un fel uman de a te umfla, un fel 
pă săresc de a zbura — Alifie. 5. Am de plată o sumă de bani 
—...şi o parte din sumă! 6. Se spune des pre o monedă pusă 
în circulaţie (m.) — Râu în Spania. 7. Asfaltea ză străzile. 8. 
Necăjit de tot felul de probleme. 9. Aminteşte de o goană 
nebună! — A se urca prin agăţare. 10. N-are nicio legătură 
cu religia — Substanţă volatilă şi anestezică.

VERTICAL: 1. Se referă la ţă rile apusului european. 2. Ali-
fie pentru dureri şi răni — Localitate în Spania. 3. Curge în 
Franţa — A scoate la lumină cu ajutorul tipografiei. 4. Lemn 
în lemn — Posomorât, ursuz. 5. Loca litate în Norvegia — O 
sfântă indiană cu patru picioare! 6....şi un prost cu urechi 
de iepure! — Ser-
veşte la mâncat! 
7. Un curaj care 
întrece limita 
o b i ş n u i t u l u i . 
8. Măsură de 
capaci tate (od.) 
— Însemnat pe 
scurt. 9. Unul 
care ştie să se 
învârte! — Sub 
prima linie a por-
tativului. 10. Te 
aduce la... ha-
ha-ha! — Avia tor 
mitologic.

CUVINTE RARE: 
TLE, OCI.

ORIZONTAL: 
1. Nu mai poate 
ieşi din nămol. 
2. Un pas, încă 
un pas, încă un 
pas... — Te în-
ţeapă la limbă 
(f). 3. E pen-
tru! — Locali-
tate în Japonia 
— În centrul 
unui cerc! 4. 
A-şi pierde sim-
ţirea pentru un 
scurt timp — 
Neagră în cerul 
gurii! 5. Legată 
strâns  de. . . 
practică! 6. Cap de taur! — A îmboldi la lucru. 7. A lua de 
suflet un copil — Purtător de samar. 8. Nod de copac — Ţi-e 
bună prietenă. 9. Cât vezi cu ochiul... (f. pl.) — Început de 
itinerar! 10. Localitate în Austria — Făcută cioburi.

VERTICAL: 1. I se încurcă picioarele în mers. 2. Produ-
sele… Evei! — Copaci de zăvoi. 3. Nu prea multă minte... 
— Fustă la ţară. 4. Bun de ros — Au zbughit-o afară (m.pl.). 
5. A-ţi face drum prin apă — Nota subsemnatului. 6. Alţi 
purtători de samare! — Oraş în Elveţia. 7. Veche măsură de 
greutate — Capul unui ciubuc de pe vremuri. 8. În fruntea 
listei! — A avea succes. 9. Scânteie de... creier! — Perfect 
legal. 10. Las-o pe mâine... las-o pe poimâine!

CUVINTE RARE: PRO — IGA — TIA — ASP.
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Specialist, montez 
antene de satelit 

pentru toate 
programele româneşti 
din pachetele DOLCE.  

Profesionalism, servicii 
de calitate, garanţie.

Peste 50 de programe româneşti
RAFI: 0509-656.634

PROGNOZA METEO
16-18 aprilie

Zonă joi, 
16aprilie

vineri,
17aprilie

sâmbătă,
18aprilie

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

Tveria 26° 26° 24° 

TelAviv 21° 22° 21° 
Ierusalim 20° 20° 18° 
Eilat 30° 30° 28° 

*valorilereprezintămediazilei

Cu ocazia zilei de naștere,  
urăm doamnei  

IRINA CAJAL

LA MULTI ANI!
cu multe bucurii și sănătate!

Dragoș și Ioana

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade16.04.2020

şekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,54 3,60
1 euro 3,87 3,94
1 liră 

sterlină 4,41 4,50
1 leu 

românesc 0,81 0,83

Timpul trece mai plăcut când citești o carte bună! 

Bibliotecara de la Auschwitz(pov.adevărată) .......80șk.
Evadare de la Auschwitz(bestseller)............80șk.
Tatuatorul de la Auschwitz(povesteadevărată)......80șk.
Am supravieţuit lagărului Morţii (povestearomânceiEvaMozes)..50șk
Orient(mișcareaderezistențăevreiască) ..........80șk.
Sărbătoare corturilor(premiulpentruprozăUSR)......80șk.
Itzhak Rabin  soldat, lider, om de stat(biografie).....80șk.
Trei etaje de Eshkol Nevo(romandinsocietateaisraeliană) .80șk.
Cum am devenit huligan de Mihail Sebastian .......50șk.
Istoria ca viitor de Ana Blandiana (conferințeșitexteuitate)..80șk.
Căderea din timp de David Grossman(autorisraelian)....80șk.
Un cal intră într-un bar de David Grossman ........80șk.
Vin din Alep(itinerariulunuirefugiatsirian).........50șk.
Siria - de ce s-a înşelat occidentul ............40șk.
Iranul meu - gustul amar al revoluţiei..........70șk.
Manuscrisul de la Accra de Paulo Coelho(bestseller) ....80șk.
De ce iubim femeile de Mircea Cărtărescu (omagiufemeilor)..50șk.
Noul Țar (Vladimir Putin) ................130șk.
Moscova şi lumea-Ambițiagrandorii............80șk.
Ariel Sharon şi bătăliile lui politice ...........100șk.
Orizonturi roşii de Ion Mihai Pacepa ...........130șk.
Klaus Iohannis - Pas cu pas................65șk.
Klaus Iohannis - Eu.Ro dialog despre Europa.......65șk.
Mossad - istoria sângeroasă a spionajului israelian ...80șk.
Povestea miracolului economic israelian -  

naţiunea start-up....................80șk.
Micul prinţ de Antoine de Saint Exupery...........50sk.
Conversaţii cu Regele Mihai................80șk.
Albert Einstein-Cum văd eu lumea ............80șk.
Horațiu Mălăele-Rătăciri..................80șk.
Marin Sorescu-Unde fugim de acasă(copii) ........80șk.
Războiul Arabo-israelian 1948 ..............45șk.
Dracula de Bram Stocker ..................45șk.
Suge-o Ramona!(bestseller,pesteunmilion 
decititori,povestededragoste).............100șk.

Suge-o Andrei (bestseller,continuarearomanuluidemaisus) ..100șk.
TentaţiideCorinaOzon(dinviațafemeilor) .........80șk.
Identităţi secrete(romandragosteacțiune).........50șk.
Abis(romandragosteacțiune)................50șk.

Comandă acum la biblioteca „Familia”!  
Tel. 0524-716004
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În curând, la Editura Familia 
un nou volum

Best Of Alexandru Andy

NOU  
la Editura Familia

Semnalăm apariția la Editura Familia a celui de-al doilea 
volum al antologiei „Rendez-vous cu teatrul” semnat de 
talentata și binecunoscuta în Israel și în România, pro-

zatoarea și jur-
nalista-critic de 
teatru, Magdalena 
Brătescu. 

Volumul cu-
prinde cronicile 
dramatice sem-
nate de autoare 
în perioada 2017-
2019 în „Gazeta 
Românească”, pa-
gina 30, la rubrica 
săptămânală mult 
apreciată de citi-
tori „Din fotoliul 
spectatorului”. 

În afară de re-
cenziile specta-
colelor de teatru 
și Operă din toate 
teatrele israeliene, 

antologia cuprinde și un amplu capitol dedicat scenelor 
bucureștene.

Magdalena Brătescu

Editura Familia 2019

„Volumul al doilea al antologiei teatrale „Rendez-vous 
cu teatrul” cuprinde pe lângă cronicile premierelor de pe 
scenele teatrelor din Israel și un amplu capitol despre 
spectacole de referință prezentate în București la Național, 
Bulandra, Comedie, Mic, Nottara,  Odeon și Opera română”.

O adevărată capodoperă de critică teatrală... 
Ioana Toff - editor
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Cartea se poate 
procura telefonând  
la 04-8261123, sau 
trimiţând un cec de 
50 șekeli la adresa: 
str. Ghivat Downes 
21/3 Haifa 3434543 

NOU!
A apărut cel mai recent volum al scriitoarei Francisca Stoleru 

Glasul roţilor de tren
Editura 24 ore-Iași 

Tamara, studentă din Naharia, care face zilnic naveta cu 
trenul spre Universitatea din Tel-Aviv, este fermecată de 

lumea pestriţă și pitorească ce populează un compartiment 
și de oamenii ce-și deapănă amintiri și întâmplări. 

„Eu nu am făcut decât să redau poveștile auzite... în ritmul roţi-
lor alunecând pe șine... din mersul trenului”, spune ea. „Pentru 
Francisca Stoleru, Haifa este acasă. Aici, la intersecţia atâtor 

culturi, aproape de corabia marinarului Sindbad, ea aduce aro-
mele balcanice pentru a le amesteca cu sarea Mediteranei, cu 
parfumurile Arabiei, cu mirodeniile Orientului cel adevărat, în 

foșnetul mătăsos al celor o mie și una de nopţi.” - Ioan Holban

Best of 
ALEXANDRU  
ANDY                   

„BEST OF...” este o formulă utilizată mai cu seamă de casele de discuri  și 
înregistrări muzicale: „BEST OF BEATLES”, „BEST OF CHARLES AZNAVOUR”, 
sau – de ce nu? – „BEST OF...  NETA BARZILAI”...
   Cele mai reușite creații ale unui artist – apărute în diferite locuri și la diferite 
date – adunate împreună într-o singură colecție specială, într-un unic buchet.
   Desigur, acest procedeu poate fi folosit și în literatură. 
   Probabil că ați citit unele lucrări ale scriitorului - și umoristului - Alexandru 
Andy și, cu siguranță, v-ați amuzat copios. Dar, precis, nu le cunoașteți pe toate. 
De aceea, pe lângă textele inedite – multe la număr – am înmănunchiat în acest 
volum și unele din cele mai reușite și „hazoase” creații ale sale, publicate în 
diferite cărți, ori jucate pe diferite scene. Editorul
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Editura Familia

Alexandru Andy

În curând, la Editura Familia 
un nou volum sensibil 

al poetei Maria Găitan Mozes

Maria Găitan-Mozes

IDENTITATE

Maria Găitan
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