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În contextul pandemiei de 
coronavirus, cel mai sigur mod 
de a citi Gazeta Românească şi 
Revista Familiei este încheierea 

unui abonament pe o perioadă de 
minim 3 luni. Sunați la redacție la 
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O nouă funcție

Într-o mișcare ne-
c o n v e n ț i o n a l ă , 

biroul premierului 
a anunțat, de ase-
menea, că Erdan va 
prelua și funcția de 
următor ambasador 
al țării în SUA de la 
Ron Dermer, care a 
deservit această func-
ție la Washington din 
iulie 2013.

„Sunt mândru și 
emoționat de onoarea de a lupta pentru dreptatea cauzei 
noastre în arena internațională și de a apăra Israelul în fața 
provocărilor viitoare”, a declarat Erdan în urma numirii sale.

Nu este clar cum va reuși Erdan să jongleze între res-
ponsabilitățile ambelor birouri, dar un purtător de cuvânt 
al biroului său a spus că este încrezător că poate gestiona 
fiecare rol în mod eficient și că va călători între Washington 
D.C. și New York.

Erdan a fost reticent în trecut în a-și asuma un rol diplo-
matic, respingând multiple oferte în ultimii ani, dar a fost 
în cele din urmă convins după ce s-a întâlnit cu Netanyahu 
la Ierusalim weekendul trecut.
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Pentru încheierea unui 
abonament puteți suna la:
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Demisie neaşteptată

Potrivit unor surse 
apropiate de Bar Si-
man Tov, aceasta a 

fost o decizie grea care a de-
pins și de identitatea urmă-
torului ministru al sănătății.

Recent, Bar Siman Tov a 
fost supus unor critici dure 
din partea miniștrilor și ofi-
cialilor guvernamentali cu 
privire la măsurile dure pe 
care le-a condus împotriva 
agentului patogen mortal.

Bar Siman Tov, împreună 
cu șeful sănătății publice din 
Ministerul Sănătății - prof. 
Sigal Sadetzki - au promo-
vat în mod constant cele 
mai conservatoare măsuri la 
discuțiile guvernului și ale 
ministerului.

În plus, mulți miniștri 
l-au criticat pe directorul din 

Ministerului Sănătății pen-
tru că a transmis noi directi-
ve publicului înainte de a fi 
aprobate de guvern.

Oficialii din domeniul 
sănătății au declarat că Bar 
Siman Tov a avut parte de 
numeroase divergențe cu 
fostul ministru al sănătății, 
Yaakov Litzman.

Duminică seara, Bar Si-
man Tov s-a opus redeschi-
derii aparatelor de fitness 
din parcuri dar, în cele din 
urmă, miniștrii au votat în 
favoarea deschiderii.

Yedioth Ahronoth a pu-
blicat recent un articol-pro-
fil în care mai mulți mi-
niștri, cercetători, oameni 
de știință, precum și o serie 
de foști și actuali oficiali ai 
Ministerului Sănătății și 

Finanțelor, au declarat că în 
spatele fațadei pașnice și a 
vocii calme a lui Bar Siman 
Tov se ascunde un personaj 
mult mai complex. O per-
soană talentată, dar și foarte 

agresivă, arogantă și adesea 
răzbunătoare. Unii au aver-
tizat că comportamentul său 
a îngreunat deseori eforturile 
statului de a face față crizei 
de Coronavirus.

Directorul general al Ministerului Sănătății, Moshe 
Bar Siman Tov, celebru deja în efortul național al 
Israelului împotriva coronavirusului, a decis să 

renunțe la funcția sa

Ministrul Securității Publice, Gilad Erdan, se va 
îndrepta către Statele Unite după ce a acceptat 

oferta premierului Benjamin Netanyahu de a ocupa 
funcția de ambasador al Israelului la Națiunile 

Unite, în locul lui Danny Danon
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Yamina:  
„Ne îndreptăm  
spre opoziție”

„Decizia a fost luată după încercări repetate 
și după epuizarea negocierilor cu Likudul 
și cu Premierul Netanyahu, care a ales să 

dezmembreze blocul de dreapta și parteneriatul 
cu Yamina”, s-a menționat în comunicat.

„Yamina va fi o opoziție responsabilă care 
va lupta și va susține din afară deciziile pozitive 
ale guvernului, cum ar fi aplicarea suveranității, 
cu condiția să se realizeze fără recunoașterea, 
explicită sau implicită a întemeierii unui stat 
palestinian.

Îl îndemnăm pe Netanyahu să aibă grijă 
de sionismul religios în următorul guvern, în 
educație, în colonii, în programarea servicii-

lor religioase și altele, așa cum le-a promis el 
multora dintre votanții săi” a fost concluzia 
comunicatului. 

În replică, Likud a declarat: „Dacă Yaminei 
i s-ar da alt minister, atunci s-ar face dreptate 
pentru ei? E primul guvern din istoria țării care 
aplică suveranitatea asupra Yehudei și Shomro-
nului și e păcat că Yamina nu va face parte din 
el doar din cauza luptelor interne pe marginea 
repartiției ministerelor.

Sperăm să-și bage mințile în cap, să dea do-
vadă de responsabilitate națională și să intre în 
guvernul care va duce la o decizie memorabilă 
în istoria Sionismului.”

Partidul Yamina a făcut duminică 
dimineața un anunț oficial, precizând 

că se îndreaptă spre opoziție în 
următorul mandat și nu va fi partener 

în guvernul ce va fi învestit azi

Începe procesul

Judecătorii Re-
becca Friedman 
Feldman, Moshe 

Bar-Am și  Oded 
Shaham au decis că, 
având în vedere cri-
za coronavirusului, 
pe lângă inculpați, 
un singur procuror și 
un avocat al apărării 
vor avea voie să intre în sala de 
judecată.

Audierea va fi televizată la TV 
cu circuit închis în două săli su-

plimentare, în conformitate cu 
directivele Ministerului Sănătății 
și aprobarea unei purtătoare de 
cuvânt a instanței.

Agenția de știri Srugim a raportat duminică că un complet 
de judecători care va demara procesul penal al premierului 
a decis că prima audiere care va avea loc la sfârșitul lunii și 

nu va fi filmată sau transmisă în direct

Guvernul depune jurământul

Semnăturile membrilor Knesset au 
fost trimise președintelui Reuven 
Rivlin, la câteva ore după ce mo-

dificările constituționale care au stat 
la baza acordului de partajare a pute-
rii între cei doi lideri, au fost aproba-
te de Knesset. De asemenea, instanța 
superioară a țării a respins opt petiții 
împotriva acordului și a dreptului lui 
Netanyahu de a forma un nou guvern 
atunci când este pus sub acuzare.

Netanyahu i-a răspuns lui Rivlin 
într-o scrisoare că este de acord să fie 
însărcinat cu formarea „guvernului de 
unitate națională de urgență”.

În condițiile în care totul va merge 
conform planurilor celor două părți 
implicate în uniune, noul guvern va de-
pune jurământul astăzi, 14 mai, după 
ce se vor lua decizii finale cu privire la numirile ministeriale.

După un plan remarcabil, care îl va păstra în funcția de 
premier pentru cel puțin următoarele 18 luni, Benjamin 
Netanyahu a fost validat joia trecută în funcția de prim-
ministru de către 72 de membri Knesset. Astfel, se poate 

finaliza acordul de coaliție cu liderul partidului Alb Albastru, 
Benny Gantz, iar noul Cabinet va depune jurământul pentru 

înființarea noului Guvern de uniune națională

Scrisoarea preşedintelui Scrisoarea preşedintelui 
de investire a lui Benjamin de investire a lui Benjamin 

Netanyahu pentru Netanyahu pentru 
formarea guvernuluiformarea guvernului



xvcbzfhgkshgkscaneasca

  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  44 Joi ,  14 mai  2020Joi ,  14 mai  2020

GAZETA EDITORIAL

Ziar săptămânal
Apare în fiecare joi
Redacția și 

Administrația:
Gazeta Românească, 

P.O.Box 7159 
Rishon Letzion, 
7517101, Israel

Tel: 03-952.5821. 
Fax: 0737-37.23.76
 0524-716.004 (Dragoș)
 0524-88.55.44 (Ioana)
Site: www.efamilia.org
E-mail: gazetarom@gmail.com
www.facebook.com/Revista.Familiei
Director general: N. DRAGOȘ
Redactor Șef: IOANA TOFF
Colaboratori: MAGDALENA 
BRĂTESCU, ADA SHAULOV-
ENGHELBERG, PAUL LEIBOVICI, 
MATEI GRISARU, HEDI SIMON, 
EDI MATTES, MIOARA LEON, 
EDUARD & SEMIRETA GROSSMAN, 
ARIE KUPFERSCHMIDT, GABI 
MOSCOVICI, ADY COVALIU,  
BIANCA MARCOVICI,  
PETRE CIOCLU, SHAUL LEIZER,  
TH. TOIVI, ANDY CEAUȘU,  
S. OMRI.
Artist grafic: EMESE K.
Corectură: ADY COVALIU
Cuvinte încrucișate: 
A. GYURIS, D. STRULOVICI
Fotoreporter: VLADIMIR BRĂTESCU 
Colaboratori din românia:  
I. AIrIneI, L. GhIță, C. PătrășCAn  
r. VonCu, V. MIreuță, A. CrIstIAn

Gazeta Românească este partener  
al agenției de presă „AGERPRES”

Copyright © 2020 Familia

Toate drepturile rezervate societății „Familia”. 
Reproducerile parțiale sau totale sub orice formă 
sau motiv, fără acordul scris al societății „Familia”, 
sunt interzise sub sancțiunile legii.
Articolele publicate în ziar reprezintă punctul 
de vedere al autorilor și exclud responsabilitatea 
juridică a ziarului. Manuscrisele și fotografiile 
trimise redacției nu se restituie.

Redacția nu răspunde de conținutul anun țu rilor publicitare.

Ziar editat, tipărit și publicat în Israel  
de Familia Ltd.

GAZETA
Româneasca

Ioana TOFF

O decizie periculoasă

În timp ce lumea își concen-
trează atenția asupra pande-
miei coronavirusului, pre-

mierul Benjamin Netanyahu a 
încheiat un acord cu rivalul său 
politic Benny Gantz, pentru 
a forma un guvern de coaliție. 
După atâta așteptare, pare greu de 
crezut că astăzi cei doi vor semna 
acordul așa cum au declarat.

Dacă se va întâmpla, noul 
Guvern va avea de gestionat un 
capitol foarte sensibil al acordu-
lui, și anume, anexarea de către 
Israel a unor teritorii din Yehuda 
și Shomron.

În 1991, când liderii arabi au mers la 
Conferința de pace de la Madrid, intenția 
lor a fost de a readuce Înălțimile Golanului 
și terenurile iordaniene în mâinile arabe. Ei 
sperau să pună capăt ocupației israeliene în 
Cisiordania, să elibereze Ierusalimul de Est 
și, în final, să instituie un stat palestinian 
independent. Acești lideri au sperat să-și eli-
bereze teritoriul printr-un proces de pace 
sub auspiciile comunității internaționale. 
Acesta a fost scopul Conferinței de la Ma-
drid, a acordului de la Oslo și a tratatului 
de pace israeliano-iordanian. Scopul a fost 
întotdeauna crearea unui stat palestinian 
viabil.

Acum, după ce Israelul a decis să anexeze 
mai multe teritorii, reducând și mai mult 
șansele creării unui astfel de stat, procesul 
de pace a devenit doar o iluzie.

A altă clauză a acordurilor sus menționa-
te este ca părțile să își recunoască reciproc 
suveranitatea, integritatea teritorială, inde-
pendența și să nu permită măsuri unilate-
rale care ar putea duce la deplasarea pales-
tinienilor în Iordania.

Prin anexarea unor părți din Cisiorda-
nia, Israelul va acționa împotriva intereselor 
naționale iordaniene, deoarece eliminarea 
oricărei probabilități de a se crea un stat 
palestinian reprezintă o amenințare directă 
pentru independența și suveranitatea iorda-
niană. Israelul va expune Regatul Hașemit 

la riscul unui aflux de palestinieni care se 
vor considera expatriați și, din disperare, vor 
emigra spre Iordania.

Regele Abdullah trebuie să susțină un 
efort diplomatic intens, apelând la cele mai 
puternice organisme, cum ar fi Congresul 
american, ONU sau UE, pentru a opri acest 
aflux de refugiați. Dacă aceste eforturi nu 
vor da roade iar Israelul va merge mai depar-
te cu planurile sale de anexare, comunitatea 
internațională va înțelege care este dorința 
de pace a națiunilor din regiune, precum și 
efectul pe care îl va avea anexarea unilaterală 
a teritoriilor în întreg Orientul Mijlociu.

În ceea ce privește răspunsul iordanian 
față de țara noastră, acesta nu se va limita 
doar la condamnări sau la o retrogradare di-
plomatică a relațiilor de prietenie. Măsurile 
vor fi mult mai dramatice.

În mod clar, toate aspectele relației is-
raeliano-iordaniene vor fi afectate puter-
nic, inclusiv acordurile economice, cum ar 
fi achiziționarea de gaze naturale de către 
Iordania de la Israel și alte aspecte financiare 
și de securitate.

Lumea arabă nu va rămâne indiferentă 
dacă Israelul va începe să anexeze Valea Ior-
daniei, așezările din Cisiordania și părți ale 
Ierusalimului de Est. Vom avea de-a face cu 
un nou val de terorism, poate chiar cu o 
nouă Intifadă, iar relațiile diplomatice cu 
toate țările arabe din regiune se vor deteri-
ora extrem.

Primul ministru Itzhak Rabin, preşedintele Primul ministru Itzhak Rabin, preşedintele 
american Bill Clinton şi Hussein, regele american Bill Clinton şi Hussein, regele 

Iordaniei semnează un acord care nu va mai Iordaniei semnează un acord care nu va mai 
avea nicio relevanță după anexarea teritoriiloravea nicio relevanță după anexarea teritoriilor



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 55Joi ,  14 mai  2020Joi ,  14 mai  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA EDITORIAL

Dragoș NELERSA

Viața ca un experiment

Cel mai probabil nu ne vom mai 
întoarce curând la viețile pe care 
le-am avut acum trei luni. Ce a 

fost înainte de focarul de coronavirus nu 
mai poate fi la fel astăzi, cel puțin nu 
până la găsirea unui vaccin.

Chiar și întoarcerea diferitelor ruti-
ne în viața noastră nu este într-adevăr o 
întoarcere - este mai degrabă un nou în-
ceput. Am văzut la sfârșit de săptămână 
mii de oameni protestând în Tel Aviv și 
în marile orașe împotriva măsurilor lu-
ate de Guvern. Este un mod democratic 
prin care cetățenii își exprimă durerea și 
frustrarea dar totodată ilustrează și ca-
pacitatea publicului de a înțelege cât de 
mult s-a schimbat totul.

Criticile pe care le-am avut pentru 
ministerele sănătății, economiei și apă-
rării - legitime, așa cum erau la vremea 
lor - nu mai sunt pur și simplu relevante.

În realitatea de astăzi, este pur și sim-
plu ilogic să credem că există răspunsuri 
clare, disponibilitate pentru orice scena-
riu sau planuri de lucru perfecte. Cu to-
ții suntem într-o stare de incertitudine 
complexă de parcă am orbecăi în întune-
ric. E bine să deschidem școlile? E sigur 
să mergem la policlinică? De unde ne 

facem cumpărăturile? Cum trebuie să ne 
protejăm? Putem să ne vizităm prietenii? 
Oare dacă apăs butonul de la lift mă in-
fectez? Aceste întrebări, împreună cu alte 
câtea sute, fac parte din incertitudinea 
zilelor prezente.

De fapt, trăim un fel de experiment, 
din care facem parte cu toții. Nu am 
ales acest lucru, nimeni nu ne-a pregătit 
pentru asta; pur și simplu ne-am trezit 
aruncați în acestă luptă cu un virus in-
vizibil cu care fiecare dintre noi trebuie 
să luptăm pentru viață. Da, așa a devenit 
viața noastră: plină de incertitudini.

Lumea modernă ne-a lăsat impresia 
că putem prezice totul în viața noastră, 
că avem un control complet asupra pla-
netei, percepții care s-au dovedit a fi nu-
mai iluzii. Singurul lucru din arsenalul 
nostru de luptă este capacitatea noastră 
de a ne adapta, de a găsi o soluție și de a 
rezolva problemele.

Poporul evreu nu s-a descurajat ni-
ciodată; dimpotrivă. Noi niciodată nu 
am considerat o provocare de nedepășit 
și nu este întâmplător faptul că Israelul 
este cunoscut drept „națiunea de înce-
put” (națiunea start-up).

Când vine vorba de tehnologie de 

ultimă oră, de combaterea tunelurilor 
teroriste, de apărarea împotriva rachete-
lor Hamas, de descoperiri științifice sau 
de creare de aplicații complexe, suntem 
campioni, este în ADN-ul nostru să fim 
învingători.

Ingredientul care ne lipsește, este răb-
darea și aceasta se datorează faptului că 
suntem atât de buni la rezolvarea rapi-
dă a problemelor. Dar în timpul crizei 
actuale, rezolvarea rapidă a problemelor 
nu este posibilă și este necesară foarte 
multă răbdare.

Energia cheltuită pentru a găsi un 
vinovat în această situație ar fi mai bine 
dacă am îndrepta-o spre a găsi soluții 
creative. În timp ce furia și criticile ne 
pot ajuta să ne evităm frustrarea, aceasta 
nu va ajuta la revenirea școlilor și grădi-
nițelor la normal. Ceea ce ne va ajuta 
este să ne învățăm pe noi înșine și pe co-
piii noștri să avem răbdare, să explicăm 
că ne aflăm într-o stare de incertitudine 
și că trebuie să învățăm în permanență.

Învățând să fim flexibili, învățând 
să profităm din cele mai bune situații, 
învățând să le mulțumim celor care o 
merită și învățând să îi apreciem pe cei 
care încearcă să ne ajute - chiar dacă nu 
ne pot da imediat răspunsurile pe care le 
căutăm, vom reuși să ieșim învingători 
și din această situație

Primul premier al Israelului, David 
Ben-Gurion, a spus că experții sunt ex-
perți în ceea ce a fost, nu în ceea ce va fi.

V. MIREUȚĂ

Știri pe scurt

Într-o alocuțiune recentă, președin-
tele Autorității Palestiniene (AP), 
Abu Mazen, a declarat: „Dacă Isra-

elul anunță planuri de a anexa un singur 
centimetru din Cisiordania, AP nu va 
mai fi legată de niciun acord!”

Mazen și-a emis comentariile în 
timp ce Israelul se pregătește să anexeze 
oficial comunitățile evreiești din Yehuda 
și Shmron, unde trăiesc aproape o ju-

mătate de milion de israelieni.
*

Fostul președinte al Knesset-ului, 
Yuli Edelstein, care a demisionat din 
funcție pe 25 martie, i-a comunicat du-
minică premierului Benjamin Netanya-
hu că își dorește funcția înapoi.

Edelstein s-a întâlnit cu Netanyahu 
pentru a discuta rolul său în guvernul 
de unitate și se pare, conform surselor 

ministeriale, că lui Edelstein i s-a oferit 
portofoliul Ministerului Sănătății.

*
Sute de rezidenți din cartierul ul-

tra-ortodox Mea Shearim din Ierusa-
lim s-au înghesuit luni seara pe străzile 
orașului pentru a sărbători Lag B’Omer, 
ignorând interdicția guvernului legat de 
adunările publice în aceste zile.

Adulți și copii au dansat împreună 
în grupuri mari, în ciuda restricțiilor de 
distanțare socială menite să împiedice 
răspândirea coronavirusului. Forțe im-
portante de poliție au fost trimise pen-
tru a dispersa mulțimile din acea zonă.
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Soldat israelian ucis

Soldatul, serg. Amit Ben-Yigal, era 
membru al batalionului de recu-
noaștere Golani, care a efectuat o 

serie de arestări în noaptea de luni spre 
marți în satul Yabed, la vest de Jenin.

În timp ce trupele se îndreptau pe jos 
spre sat, un grup de aproximativ 10 pa-
lestinieni au început să arunce cu pietre 
asupra lor. Piatra care l-a ucis pe Ben-Yi-
gal a fost aruncată de pe acoperișul uneia 
dintre casele de la marginea satului, sat 

care a cunoscut adesea confruntări între 
rezidenți și trupele Tzahal.

Cărămida l-a lovit pe soldat direct în 
cap și, chiar dacă acesta purta cască, lo-
vitura a venit dintr-un unghi care i-a fost 
fatal. Soldatul a primit tratament de la 
medicii de la fața locului înainte de a fi 
dus la spitalul Rambam din Haifa, unde 
a fost declarat decedat.

Ben-Yigal, rezident din Ramat Gan, 
este primul soldat Tzahak ucis în misi-

une în 2020. El a fost promovat 
postum la rangul de sergent major.

Tatăl militarului, Baruch, a 
declarat postului de radio Kan că 
fiul său era singurul lui copil și a 
fost necesar să-i dea permisiunea sa 
specială pentru a servi într-o unita-
te de luptă combatantă.

„Venea dintr-o familie sionistă. 
A iubit poporul și țara lui, Isra-

elul, cu toată ființa lui”, a spus Baruh 
Ben-Yigal. „Acum, nu mai avem nimic 
de la viață. Sunt distrus și nu am cuvinte 
pentru ce s-a întâmplat”.

Întrucât palestinianul care a aruncat 
cărămida stătea pe un acoperiș, soldații 
nu au putut să-l vadă și, prin urmare, nu 
au putut să deschidă focul spre el. Mi-
litarii au lansat o anchetă pentru a găsi 
vinovații pentru acest atac mișelesc care 
a luat viața unui soldat aflat în floarea 
vieții.

În urma acestui atac, primul ministru 
și ministrul apărării au promis „egaliza-
rea scorului” cu ucigașii soldatului.

Minori palestinieni

„Suntem îngrijorati 
serios de reținerea 
continuă a copiilor 

palestinieni de către au-
toritățile israeliene”, au 
declarat oficialii ONU 
care lucrează pe teritoriile 
palestiniene.

„Copiii aflați în de-
tenție se confruntă cu un 
risc crescut de a contracta 
COVID-19, cu distanța-
rea fizică și alte măsuri 
preventive, adesea absente 
sau dificil de realizat”, au 
spus aceștia. „La sfârșitul 

lunii martie, 194 de copii 
palestinieni au fost reți-
nuți de autoritățile israe-
liene în închisori și centre 
de detenție, în special în 
Israel”, au explicat ei.

Oficialii  ONU au 
menționat că mulți din-
tre cei deținuți nu au fost 
condamnați pentru nicio 
infracțiune și sunt deți-
nuți în arest preventiv. Ei 
au cerut Israelului să eli-
bereze minorii și să pună 
capăt tuturor acestor „de-
tenții ilegale”.

Un soldat israelian a fost ucis în nordul Cisiordaniei în primele ore ale 
zilei de marți, după ce a fost lovit în cap de o piatră de mari dimensiuni 

în timpul unui raid de arestări, au declarat Forțele Tzahal

Numărul minorilor palestinieni deținuți 
de Israel în timpul pandemiei COVID-19 a 

crescut, au declarat luni oficialii ONU, în timp 
ce au solicitat eliberarea unor astfel de copii 

din pușcărie, în lumina pandemiei

Atacator judecat

Potrivit rechizitoriului, Mahmoud Risha, din orașul pa-
lestinian Tulkarem, este acuzat de efectuarea unui atac 
terorist, deținerea ilegală a unui cuțit și de intrare ilegală 

în Israel.
Risha a înjunghiat-o pe femeie la 28 aprilie și a fost apoi îm-

pușcat de un civil înarmat care se afla la volan în zona atacului. 
Femeia, în vârstă de 62 de ani, a fost internată la spitalul Meir 

din Kfar Saba, în stare 
moderată.

Atacul a avut loc 
la scurt timp după ce 
israelienii au marcat 
Ziua Comemorării 
când sirena a sunat 
timp de două minute 
în onoarea soldaților 
căzuți.

Procurorii au pus sub acuzare luni un bărbat 
palestinian în vârstă de 20 de ani sub acuzația de 

terorism, pentru înjunghierea unei femei israeliene  
în Kfar Saba, de Iom Hazikaron

Amit Ben-Yigal (zl)Amit Ben-Yigal (zl)
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7.000 noi unități locative în Yehuda

Primarul orașului Efrat, Oded 
Revivi, a salutat ordinul minis-
trului, spunând că timp de ani 

de zile, consiliul municipal al orașu-
lui său s-a zbătut să obțină permise de 
construcții pentru terenul gol aflat în 
interiorul granițelor municipale ale ora-
șului. El a minimalizat eventualele ob-
stacole pe care palestinienii le-ar putea 
pune în calea noilor construcții.

Primarul Revivi a spus că Efrat a avut 
mereu relații bune cu orașele arabe veci-
ne și că, pe baza experienței din trecut, 

noile locuințe vor reprezenta un 
avantaj economic semnificativ 
pentru ei, oferindu-le localni-
cilor locuri de muncă în do-
meniul construcțiilor timp de 
câțiva ani.

Autorizația lui Bennett e 
doar un pas în birocrația asigurării locu-
ințelor în Israel. Autorizarea construirii 
va trece mai departe la Ministerul Locu-
ințelor unde trebuie depuse și aprobate 
planurile pentru noul cartier. 

Deși Bennett a dat undă verde, Re-

vivi a spus că nu e clar cât de mult va 
dura până la începerea construcțiilor 
propriu-zise „deoarece depinde cât timp 
va dura planificarea, după care probabil 
va fi necesară o decizie guvernamentală 
pentru comercializarea sa efectivă.” 

Ministrul Apărării, Naftali Bennett, a anunțat că a autorizat 
construirea a 7.000 de unități locative în orașul Efrat

Ajutor în pandemie

Începând din iunie, timp de patru luni, Ierusalimul va folosi 
o nouă bancă de fonduri pentru a plăti suma veniturilor 

lunare din impozit pe care le trimite către AP (500 milioane 
șekeli). Un nou total cumulativ de 800 milioane șekeli a fost 
stabilit pentru întreaga perioadă. După ce efectele economice 
ale pandemiei se vor încheia și Autoritatea Palestiniană își 
va recupera fluxul de venituri, Israelul va deduce fondurile 
acestea din transferurile fiscale viitoare.

În cadrul acordurilor de pace provizorii, Israelul colectează 
impozite în numele Autorității Palestiniene din importuri și 
exporturi și transferă fondurile către palestinieni în fiecare 
lună. Aceste transferuri acoperă o bucată considerabilă din 
bugetul guvernului palestinian.

Israelul și Autoritatea Palestiniană au semnat 
luni un acord prin care Ierusalimul va aloca 800 
milioane șekeli pentru potențiale împrumuturi 

acordate Autorității Palestiniene, pentru a compensa 
pierderile cauzate de criza coronavirusului,  

au declarat luni oficialii ambelor părți

Demolarea caselor

Armata a declarat că, în timpul operațiunii, zeci de 
palestinieni au incendiat pneuri, au aruncat cu pie-
tre și cocktailuri Molotov în direcția trupelor care au 

ripostat cu mijloace de împrăștiere a maselor. Lucrările de 
demolare au fost executate după ce petițiile depuse de fa-
milia teroristului la Înalta Curte de Justiție au fost respinse.

Luna tre-
cută, Tzahalul 
a distrus lo-
cuințele altor 
două persoane 
suspectate de 
implicare în 
același act tero-
rist, Walid Ha-
natshe și Yazen 
Mjames. Shnerb a fost ucisă, fratele ei Dvir (19 ani) rănit 
grav iar tatăl lor, rabinul Eitan (46 ani) rănit ușor în de-
flagrația provocată de un dispozitiv exploziv improvizat pe 
când cei trei vizitau un izvor situat lângă Ramala.

Sursa respectivă de apă naturală a fost redenumită de 
isralieni ca izvorul Danny, după numele studentului israe-
lian Danny Gonen ucis acolo în 2015. Atacul a fost reven-
dicat ulterior de o grupare ce s-a declarat afiliată grupării 
islamiste Hamas.

Tzahal a demolat locuința din Cisiordania a 
teroristului implicat în atacul în urma căruia și-a 
pierdut viața adolescenta israeliană Rina Shnerb 

(17 ani) la sfârșitul lunii august 2019
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Tableta zilei
Relația omenesc-omenie 

şi bolnav-medic

Diferența dintre omenesc și omenie este diferența dintre 
identitate și alteritate. Omenescul este identificarea 
cu mine, omenia este identificarea cu el (alteritatea). 

Omenescul este esența imperativă a „eului”, omenia este per-
soana a doua a lui „el”. Omenescul și omenia nu depind de 
naționalitate, etnie, religie, limbă, vârstă, sex, culoarea pielii, 
nivel de cultură, poziție socială, apartenență politică, ideologie 
sau filosofia vieții; ele sunt independente. 

Omenescul și omenia sunt două procese care au loc tot-
deauna când un bolnav se adresează unui medic, deci sunt 
obligatorii relației bolnav-medic. Actul medical constă în etapa 
destăinuirii lui „eu (bolnavul)” și preluarea lui în procesul de 
tămăduire de alteritate - „el (medicul)” urmat de separarea 
eu-lui vindecat de către el. Această interrelație „eu-el”, obliga-
torie oricărui contact medic-bolnav, poartă în ea o sanctitate, 
asemănătoare cu interrelația păcătos-tutore spiritual (preot, 
rabin, imam). 

Deosebirea cardinală dintre procesul tămăduirii organice 
medicale și procesul spiritual religios este că prima e tranzitorie, 
cea de-a doua - pe viață. Aceasta explică existența fanatismului 
care nu există în relația bolnav-medic. Relația omenesc-omenie 
acceptă interrelația tranzitorie bolnav-medic dar nu o acceptă 
pe cea definitivă a păcătosului-tutore spiritual. Este adevărat că 
orice act de tămăduire implică un element spiritual, deoarece 
nu se poate separa niciodată spiritul de corp și corpul de spirit 
dar, în relația bolnav-medic este temporară și tranzitorie. Actul 
de acceptare a bolnavului – eu-lui de a se adresa tămăduitorului 
- el, pe perioada de diagnosticare și tratament, conduce în mod 
natural la momentul separării și redobândirea independenței 
eu-lui asupra sănătății sale. Încetarea procesului omenesc-ome-
nie în relația bolnav-medic este consecința actului de remune-
rare care există în medicina cu plată.

Actul omenesc-omenie în interrelația bolnav-medic este ac-
tul de transcendență a empatiei tămăduitorului către bolnav. 
Este un act esențial în procesul de vindecare, este un clavis 
universalis (cheia universului), la fel de important ca și valoarea 
profesională a medicului. Este un act de finețe sufletească în 
care muzica discursului dintre eu și el se stabilește pe nesimțite. 
Nevoia lui „el” de a fi bun, generos, de a dărui bucuria vieții 
altora cu sinceritate desăvârșită este greu de falsificat. Dar este 
posibilă falsificarea iar cei care reușesc să o facă, sunt dăunători 
sănătății publice și dacă sunt descoperiți, trebuie înfierați.

Două cutremure 
într-o oră

Se pare că epi-
centrul cutre-
mure lor  s -a 

aflat în Marea Me-
diterană, la vest de 
sudul Libanului.

Institutul Geofi-
zic a declarat că pri-
mul cutremur care a avut loc luni la 5:38 am dimineață, 
a avut o intensitate de 3.2 pe scara Richter, iar al doilea 
a avut loc în jurul orei 6:53 am și a măsurat 2,7 pe 
aceeași scară. Potrivit experților seismici, în Israel are 
loc un cutremur masiv aproximativ la fiecare 100 de 
ani, iar ultimul eveniment seismic major a avut loc la 
11 iulie 1927 (un eveniment devastator care a provocat 
nenumărate daune și a ucis sute de oameni pe toată 
valea Iordaniei). Se așteaptă, prin urmare, un cutremur 
major în țară în viitorul apropiat.

Două cutremure au zguduit nordul Israelului 
într-un interval de o oră, a informat luni 

dimineața Institutul Geofizic al țării

Undă verde la permisii

Demersul e po-
sibil odată cu 
reluarea lentă 

a vieții normale în țară, 
prin prisma faptului 
că criza de COVID-19 
pare să fie sub control. 
Armata a declarat că 
trupele vor putea folosi din nou integral mijloacele de 
transport public și, prin urmare, Tzahalul nu va mai apela 
la serviciul său de transport public intern. În plus, arma-
ta a declarat că își va închide complexul pentru soldații 
care au contractat coronavirusul, din Ashkelon, trimițând 
restul trupelor în unitățile civile din Nahariya.

În ciuda revenirii la normal, armata a declarat că va 
continua să mobilizeze trupe în căminele de bătrâni din 
țară, deși treptat și aceste acțiuni se vor diminua în săp-
tămânile următoare.

Marți, Tzahalul a hotărât că le va permite 
soldaților să-ia ia permisii ca de obicei, după 
aproape două luni de limitare a concediilor 

trupelor din cauza pandemiei de coronavirus
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Vizită americană de rang înalt

Pompeo se va întâlni la Ierusalim 
cu prim-ministrul Benjamin 
Netanyahu și cu președintele 

Knesset-ului Benny Gantz pentru a 
discuta despre eforturile americane și 
israeliene de a combate pandemia CO-
VID-19, precum și despre problemele 
de securitate regională legate de influ-
ența dăunătoare a Iranului, a anunțat 
într-un comunicat dat publicității vi-
neri Departamentul de Stat al SUA.

„Angajamentul Statelor Unite față 
de Israel nu a fost niciodată mai puter-

nic ca sub conducerea președin-
telui Trump”, se arată în comu-
nicatul menționat.

„Israelul este norocos să aibă 
lideri atât de puternici și cu experien-
ță în aceste vremuri tulburi”, a decla-
rat reporterilor adjunctul secretarul de 
stat pentru Orientul Mijlociu, David 
Schenker. Justificând faptul că prima 
deplasare a secretarului de stat american 
va avea loc în Israel, Schenker a afirmat 
că această țară din Orientul Mijlociu 
este un „aliat apropiat care se descurcă 

mult mai bine decât multe țări în sto-
parea amenințării COVID”.

Ultimul turneu în străinătate al șe-
fului diplomației americane a fost pe 23 
martie, în Afganistan și Qatar, pentru o 
primă întâlnire cu talibanii.

Majoritatea omologilor săi nu au 
reluat călătoriile, iar toate reuniunile 
internaționale și discuțiile bilaterale au 
loc în sistem de videoconferință.

Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a sosit ieri într-o 
vizită oficială în țara noastră, cu o zi înainte ca guvernul de 

uniune să depună jurământul. Pompeo devine astfel unul din 
primii oficiali de rang înalt care reia deplasările internaționale 

în pofida pandemiei COVID-19

Acord pentru apărarea 
granițelor Greciei

Ministerul Apă-
rării a declarat 
că acordul cu 

Ministerul Elen al Apără-
rii Naționale a fost sem-
nat digital datorită crizei 
provocate de coronavirus.

În baza acordului, 
Ministerul Apărării va închiria sistemul Heron de tip UAV 
(vehicul aerian fără pilot) fabricat în ultimii trei ani de In-
dustria Aerospațială Israeliană. Sistemul Heron care e folosit 
de Tzahal și forțele navale din toată lumea, e echipat cu 
platforme de activitate pe timp de zi și de noapte, radare de 
patrulă maritimă și comunicații prin satelit.

Sistemul va fi folosit de Grecia în principal pentru apă-
rarea granițelor, după cum a precizat într-un comunicat mi-
nisterul israelian, adăugând că relațiile de securitate dintre 
Israel și Grecia sunt în plină dezvoltare.

Cele două drone vor fi folosite pentru a descuraja Turcia 
care a trimis drone în regiunea Evros și Marea Egee.

Israelul va închiria drone Greciei pentru apărarea 
granițelor acesteia. E primul acord militar între 

cele două țări ce include o opțiune de achiziționare 
a sistemului

Totul e bine când se 
termină cu bine

Cu promptitudine, Ambasada 
României de la Tel Aviv ne-a 
transmis următoare precizare 

prin Excelența Sa, dl. Ambasador Radu 
Ioanid: „vă informăm că au fost luate 
toate măsurile de protecție și dezinfec-
tare, conform instrucțiunilor precizate 
de Centrala Ministerului Afacerilor Externe din România și 
a normelor stabilite pe plan local de Ministerul Israelian al 
Sănătății.

Persoana depistată pozitiv s-a aflat la secția consulară un 
interval scurt de timp (5 min), a purtat mănuși și mască de 
protecție, precum și personalul consular prezent.

Ministerul israelian al sănătății a fost informat despre si-
tuație, precizând că normele de protecție au fost respectate 
conform legislației locale privind combaterea COVID.

Niciun membru al ambasadei nu a fost infectat.”

În numărul de săptămâna trecută al ziarului 
nostru, am anunțat că în Consulatul român de la 

Ramat Gan a intrat o femeie ulterior diagnosticată 
pozitiv ca fiind purtătoare de Coronavirus. S-a 

făcut presupunerea că diplomații români, fără să 
știe de posibila contaminare, au fost în pericol de a 

fi contaminați la rândul lor

Mike PompeoMike Pompeo
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Pachet de salvare mărit

Noul pachet va include subvenții 
de 6 miliarde șekeli menite să 
ajute firmele să-și recheme an-

gajații la muncă, măsură anunțată ini-
țial la sfârșitul lunii aprilie și un credit 
de 4 miliarde șekeli pentru firmele cu 
risc ridicat, incluzând restaurantele și 
cafenelele. 

Un fond de împrumuturi pentru fir-
mele mici și mijlocii va fi extins de la 8 
miliarde la 14 miliarde șekeli.

Programul va duce la o nouă creștere 
a deficitului bugetar din Israel, care era 

prevăzut să ajungă la 10,2% anul 
acesta, înaintea anunțării noului 
stimulent de vineri, după cum re-
lata vineri cotidianul Globes. Bu-
getul pentru 2020 nu a fost încă 
aprobat.

Pachetul anterior de stimulare din 
partea guvernului a fost de 80 miliar-
de șekeli, fiind cel mai mare din istoria 
Israelului. Noua completare, plus noua 
finanțare destinată cabinetelor din gu-
vern aduce pachetul total de salvare eco-
nomică la 100 miliarde șekeli.

E un pachet conservator față de cele 
oferite de alțe țări, au spus criticii. Iar 
punerea sa în aplicare înregistrează sin-
cope, firmele acuzând băncile că trag de 
timp în procesul de verificare și apoi le 
resping cererile de împrumuturi supor-
tate de guvern deoarece sunt considerate 
prea riscante.

Ministerul de Finanțe a declarat că intenționează să mărească 
pachetul de salvare economică acordat de guvern pentru criza 
provocată de coronavirus cu 15,6 miliarde șekeli, valoarea sa 

totală ajungând la 100 miliarde șekeli

Proteste şi manifestații

Sute de me-
dici rezi-
denți s-au 

strâns în fața 
teatrului națio-
nal Habima din 
centrul Tel Avi-
vului pentru a 
protesta împo-
triva revenirii la 
schimburile lungi în care se lucra înaintea crizei provocate 
de noul coronavirus.

Înainte de pandemie, medicii rezidenți lucrau în ture 
de 26 de ore, spre deosebire de schimburile de 12 ore din 
timpul pandemiei. Acest lucru i-a determinat pe rezidenți 
să susțină că, dacă au fost posibile ture mai scurte în tim-
pul unei criza majore de sănătate, schimburi mai scurte ar 
trebui să fie posibile și după.

Protestatarii au scandat „oboseala este periculoasă” și au 
afișat pancarte pe care se putea citi „stagiarii sunt sclavi” 
și „fără 26”. Alte câteva sute de israelieni au protestat în 
piața Rabin din zona promenadei din Tel Aviv împotriva 
guvernului cu cel mai mare număr de miniștri din istoria 
Israelului care va depune jurământul astăzi.

Ajutoare pentru militari

Conform planului, se va acorda o subvenție de până 
la 4.000 de șekeli soldaților singuri care au fost 
lăsați la vatră în ultimul an și au găsit locuri de 

muncă după eliberare.
Conform rapoartelor, acești soldați vor trebui să pre-

zinte două foi de salariu de la un angajator.
Soldaților li se permite să-și retragă depozitul primit 

la lăsarea la vatră, cunoscut în ebraică sub numele de pi-
kadon, după cinci ani, pentru șase scopuri specifice: edu-
cație, formare profesională, permis de conducere, începe-
rea unei afaceri, căsătorie și cumpărarea unui apartament. 
Suma depinde de locul în care și de timpul cât a servit 
soldatul. Sub rezerva noilor modificări, soldații vor putea 
retrage fondurile în orice scop.

Deoarece mulți dintre soldați au fost eliberați cu mai 
puțin de șase luni 
înainte de izbuc-
nirea coronaviru-
sului, aceștia nu 
se califică pentru 
șomaj, deoarece 
nu au acumulat 
suficient timp ca 
angajat.

Sute de persoane au protestat sâmbătă seara la Tel 
Aviv, Ierusalim și în alte orașe din Israel împotriva 

premierului în exercițiu Benjamin Netanyahu, 
precum și a strategiilor de ridicare a restricțiilor 

impuse din cauza pandemiei COVID-19

Primul ministru Netanyahu a aprobat duminică o 
„indemnizație pentru coronavirus” pentru soldații 

singuri eliberați recent din serviciul militar, după ce 
parlamentarii au cerut guvernului să ofere ajutor 

financiar acestora
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Din nou în natură

A fost primul wee-
kend de  după 
aprobarea de către 

guvern a redeschiderii re-
zervațiilor naturale și par-
curilor naturale pe fondul 
scăderii susținute a noilor 
infectări cu virusul. Sâm-
bătă dimineața, Israelul nu 
a mai raportat alte decese, 
fiind primul interval de 24 
ore de după 28 martie în care nu s-au mai înregistrat morți.

Printre locurile care au atras cei mai mulți vizitatori, s-au numărat 
Caesaria, Beit Guvrin și rezervația Ein Gedi de lângă Marea Moartă, 
care fusese închisă parțial din cauza temerilor legate de viiturile rapide. 
Și alte atracții turistice din zonă au fost redeschise.

Peste 20 de parcuri din țară s-au redeschis săptămâna trecută în baza 
planului Autorității Israeliene pentru Parcuri și Natură, plan aprobat de 
Ministerul Sănătății, deși e posibil ca în curând să se redeschidă și alte 
puncte turistice. Pentru a permite respectarea indicațiilor de distanțare 
socială ale Ministerului Sănătății, autoritatea parcurilor limitează nu-
mărul persoanelor ce pot vizita simultan un anumit loc.

Circa 15.000 israelieni au vizitat sâmbătă parcurile 
naționale și rezervațiile naturale din toată țara care au 

primit undă verde să se redeschidă odată cu relaxarea în 
Israel a restricțiilor legate de coronavirus

Dezinfectant pe fiecare masă

Dacă propunerea din Tel Aviv va 
fi avizată de guvern, restauran-
tele vor putea deschide la 15 

mai, dacă asigură menținerea distanței 
minime între mese. Municipalitatea i-a 
anunțat deja pe patronii de localuri că 
pot solicita un permis de extindere a 
zonelor cu mese pe trotuare și chiar în 
parcurile și piețele învecinate dacă acest 
lucru îi va ajuta să redeschidă localuri-
le în condițiile menținerii regulilor de 
distanțare socială.

Propunerea lansată miercurea tre-
cută la o conferință de presă de către 

primarul Tel Aviv-ului, Ron 
Huldai, împreună cu asociația 
patronilor de restaurante, pre-
vede permisiunea ca localurile 
să revină la 70% din capacitate dacă se 
angajează să păstreze igiena în bucătă-
rii, iar ospătarii să poarte măști pe toată 
durata schimbului de lucru.

În plus, angajații vor trebui să se 
schimbe în uniformă la sosirea la locul 
de muncă sau să poarte un halat sau alt 
acoperământ peste hainele personale, 
iar toată mâncarea să fie adusă la mese, 
fără bufete sau auto-servire.

Conform planului, orice persoană 
implicată în prepararea hranei va trebui 
să poarte tot timpul o mască și mănuși 
și se vor lua măsuri să se asigure niveluri 
reduse de gunoaie în zonele de preparare 
a hranei. În plus, tuturor angajaților li 
se vor pune zilnic întrebări despre starea 
de sănătate și li se va verifica tempera-
tura înaintea intrării la locul de muncă, 
pentru a preveni răspândirea virusului.

Municipalitatea din Tel Aviv-Jaffa a prezentat zilele trecute 
un plan care să permită redeschiderea restaurantelor până 
în weekendul acesta, cu propunerea includerii unor meniuri 
de unică folosință, a flacoanelor cu dezinfectant de mâini la 

fiecare masă și a unor programe ample de curățenie

Fericiți cu Bibi

Întrebați cum evaluează gestionarea de către Ne-
tanyahu a crizei COVID-19 din punct de vede-

re al sănătății, 74% dintre respondenții abordați 
pentru realizarea sondajului pentru știrile de pe 
Canal 12 TV au spus că o aprobă, în timp ce 23% 
au dezaprobat-o.

Rețeaua TV i-a întrebat pe israelieni cum eva-
luează gestionarea de către Netanyahu a economiei 
pe perioada crizei. Procentul său de susținători în 
acest caz a scăzut la 53% față de 43% care au de-
clarat că îl dezaprobă.

Divizați în funcție de direcțiile partizane, 70% 
dintre susținătorii auto-proclamați de dreapta au 
aprobat și 27% au dezaprobat reacția economică 
a lui Netanyahu. 

Dintre susținătorii de stânga, 30% au spus că îl 
aprobă și 66% că îl dezaprobă. 

Per ansamblu, 57% dintre respondenții la son-
daj au spus că sunt îngrijorați în legătură cu viito-
rul lor economic din cauza epidemiei, iar 41% că 
nu sunt îngrijorați.

O majoritate clară dintre israelieni 
aprobă prestația premierului în timpul 

pandemiei de coronavirus din perspectiva 
sănătății, deși el a obținut rezultate mai 

slabe la modul de gestionare a economiei
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Primul caz după o lună

După ce luni China calificase toate regiunile ca fi-
ind cu un risc scăzut de îmbolnăvire, noile cazuri 
anunțate marți reprezintă un salt față de cazul 

unic înregistrat cu o zi în urmă. La originea acestei creșteri 
a îmbolnăvirilor se află 11 persoane diagnosticate în orașul 
Shulan din provincia Jilin, situată în nord-estul Chinei.

Oficialii din Jilin au ridicat marți nivelul de risc în 
Shulan de la mediu la ridicat, în condițiile în care nivelul 

mediu fusese stabi-
lit după ce o femeie 
a fost confirmată 
cu coronavirus în 7 
mai. Cele 11 cazuri 
anunțate marți sunt 
membri ai familiei ei 
sau persoane care au 
intrat în contact cu 
ea sau cu familia.

Comisia Națională de Sănătate a Chinei a 
anunțat 14 noi cazuri de coronavirus, cel 

mai mare număr înregistrat din 28 aprilie, 
inclusiv un caz in Wuhan, unde nu mai fusese 

confirmată o îmbolnăvire de mai mult de o lună

Și-a decapitat sora

Tânăra, care avea în jur de 20 de ani, mersese anteri-
or la poliție împreună cu prietenul ei pentru a solicita 
protecție.

Cuplul dorea să 
se căsătorească, însă 
nu primise aprobarea 
familiei fetei, deoare-
ce bărbatul provenea 
dintr-o familie mai 
săracă. 

Fratele ei a luat-o 
de la poliție luni și a 
dat asigurări oamenilor legii că acesteia nu i se va întâmpla 
nimic. Tânăra a fost ucisă în noaptea următoare, a precizat 
Ruhani.

În zonele tradiționale și rurale din Afganistan, numeroase 
femei sunt încă sub controlul strict al familiei. Potrivit unui 
raport ONU, femeile sunt încă victimele așa-numitelor „crime 
din onoare” comise de rude.

Un bărbat și-a decapitat sora mai mică în provincia 
Badakhshan, din nord-estul Afganistanului, după ce 

aceasta fugise cu iubitul ei

Doborât de armată

O rachetă ar fi fost lansată asupra avionului de 
trupele etiopiene aflate în apropierea orașului 
Bardale, deoarece s-a crezut că pilotul inten-

ționează să provoace un atentat terorist. Armata etio-
piană a notat că nu a fost informată cu privire la zbor.  
„Din cauza lipsei comunicării, avionul a fost doborât”, 
a notat armata etiopiană. La bordul avionului se aflau 
patru cetățeni kenyeni și doi somalezi. Autoritățile din 
Kenya au declarat că sunt șocate de acest incident de-
osebit de grav, marcat de 
atacarea unui avion aflat 
într-o misiune umanitară. 
Soldați din Etiopia și 
Kenya au fost trimiși în 
misiuni în Somalia ca 
parte a unei campanii de 
menținere a păcii.

Un avion al African Express, încărcat cu ajutoare 
medicale, cu șase oameni la bord, a fost doborât 

deasupra Somaliei. Armata etiopiană este 
suspectată că a tras asupra avionului

Ultimul mesaj secret  
al naziştilor

Potrivit CNN, mesajul reprezintă de fapt ultima transmi-
siune, datată 7 mai 1945, a unei ofițer german din orașul 
Cuxhaven care apoi s-a predat forțelor britanice. Identi-

ficat drept „locotenentul Kunkel”, militarul nazist a anunțat, în 
ultimul său mesaj cifrat, că trupele aliate au intrat în Cuxhaven 
la ora 14:00.

„Încetăm comunicațiile radio, 
vă doresc numai bine. Închidem 
pentru totdeauna, la revedere”, 
se termină mesajul care a fost 
decriptat de specialiștii britanici 
încă de atunci, dar abia acum a 
fost dezvăluit, cu ocazia celei de-a 
75-a comemorări a Zilei Victoriei 
în Europa.

Anul acesta, statele occidentale au marcat ziua de 8 mai, Ziua 
Victoriei în Europa, prin ceremonii discrete.

Ultimul mesaj cifrat al Germaniei naziste interceptat 
și decriptat de britanici în al Doilea Război Mondial a 

fost dezvăluit abia acum
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Coadă de un kilometru pentru 
alimente gratuite

Șirul de oameni se întindea pe mai 
mult de 1 km în afara unui patinoar, 
unde voluntarii au oferit în jur de 

1.500 de colete persoanelor care au înce-
put să facă coadă încă de la 5 dimineață.

„La sfârșitul lunii, buzunarele mele 
sunt goale. Trebuie să plătim facturile, 
asigurarea, tot”, a spus Ingrid Berala, o 
femeie din Nicaragua, care lucrează cu 
program redus. „Este minunat, pentru 
că există mâncare pentru o săptămână, 

…nu știu ce va fi săptămâna viitoare.”
Într-o țară cu 8,6 milioane de locui-

tori, 660.000 de persoane au fost sărace 
în 2018, spune organizația Caritas, în 
special părinții singuri și cei cu un nivel 
scăzut de educație, incapabili să-și gă-
sească de lucru după ce au pierdut un 
loc de muncă.

Alte 1,1 milioane de persoane riscau 
sărăcia, ceea ce înseamnă că au mai pu-
țin de 60% din venitul mediu, de 6.538 

de franci elvețieni (6.736 de dolari) pen-
tru un loc de muncă cu normă întreagă 
în 2018.

Banca elvețiană UBS a calculat că 
Geneva este al doilea cel mai scump oraș 
din lume, pentru o familie de trei per-
soane, după Zurich. Un sondaj a arătat 
că puțin peste jumătate dintre benefici-
arii de alimente intervievați au fost fără 
documente, în timp ce alții erau elveți-
eni sau căutau azil.

Peste 1.000 de oameni au stat la coadă sâmbătă pentru a primi 
pachete cu alimente gratuite la Geneva. Acest lucru arată impactul 

epidemiei de coronavirus asupra imigranților săraci

Epoca zborurilor  
ieftine va lua sfârşit

Dovezile su-
gerează că 
riscul de 

infectare la bordul 
aeronavelor este 
scăzut. Purtarea 
măștilor de către 
pasageri și echipaje 
va reduce riscul de transmitere care este deja mic, evitând 
în același timp scumpirea dramatică a biletelor de avion, 
pe care ar aduce-o măsurile de distanțare socială la bord. 

„Siguranța pasagerilor și a echipajelor este primordială. 
Industria aviatică lucrează cu autoritățile și guvernele pen-
tru a relua zborurile, în siguranță. Dovezile demonstrează 
faptul că riscul de infectare la bordul aeronavelor este re-
dus. Vor fi luate măsuri suplimentare de protecție, cum ar 
fi purtarea măștilor de către pasageri și echipaje. Trebuie 
să oferim soluții care să inspire încredere pasagerilor că pot 
zbura în siguranță, păstrând totodată un cost accesibil al 
biletelor de zbor”, a declarat Alexandre de Juniac, Direc-
torul General și CEO al IATA.

Exercițiu naval tragic

Doi dintre răniți se află în stare gravă, iar ceilalți 
sunt în stare stabilă, potrivit Agenției de știri ira-
niene Fars. Televiziunea de stat iraniană a calificat 

incidentul ca „un accident” iar armata a declarat că inci-
dentul este cercetat de „echipe de experți” și că „orice spe-
culație” cu privire la incident ar trebui evitată. Rapoartele 
inițiale din Iran au declarat că fregata Konarak a fost „scu-
fundată” de o rachetă trasă de fregata Jamaran a Iranului, 
ceea ce a determinat un număr de soldați iranieni uciși sau 
dispăruți. Presa iraniană a declarat că Konarak a fost repa-
rat în 2018 și că putea lansa rachete maritime. Nava era 
în funcțiune din 1988 și avea o capacitate de 40 de tone, 
având de obicei un echipaj format din 20 de marinari. 

Iranul organizea-
ză în mod regulat 
exerciții în regiu-
nea de la strâm-
toarea Hormuz, 
gura îngustă a 
Golfului Persic 
prin care trece 
20% din petrolul 
lumii.

Asociația Internațională a Transportului Aerian 
(IATA) susține purtarea măștilor de către 

pasageri și echipaje la bordul aeronavelor și 
nu acceptă impunerea măsurilor de distanțare 

socială care ar lăsa scaunele din mijloc neocupate

Aproximativ 19 iranieni au fost uciși, iar alți 15 
răniți după ce, conform informațiilor, o navă a 
Marinei Iraniene a fost lovită de o rachetă în 
timpul unui exercițiu naval în apele din portul 

Jask din Golful Oman, duminică



  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  1414 Joi ,  14 mai  2020Joi ,  14 mai  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA INFORMAȚII

Acceptarea produselor hametz 
în spitale de Pesah

Judecătorul Fogelman a scris în deci-
zia sa: „Consider că interdicția adu-
cerii produselor alimentare în spitale 

de Pesah prin care pacienții nu au voie să 
consume hrana dorită în spațiul personal 
după bunul plac, încalcă dreptul la dem-
nitate, autonomie și libertate religioasă.”

Potrivit deciziei sale, „tocmai la spi-
tal, unde persoana își pierde mare parte 
din independența sa și se confruntă cu 
dificultăți fizice, departe de casă și de 

stilul de viață familiar, ea ar trebui 
tratată cinstit și cu compasiune, 

cu respectarea pe cât posibil a demnită-
ții, intimității și nevoilor sale de bază.

„De asemenea, le voi propune cole-
gilor mei să emită un ordin absolut prin 
care agenții de pază din spitale să se ab-
țină de la adoptarea oricăror măsuri de 
respectare a regimului kasher de Pesah, 
incluzând adresarea de comentarii celor 
sosiți la spital cu privire la hrană și dacă 
e casher,” a dispus judecătorul.

Ministrul Transporturilor, Betzalel 
Smotrich, a ripostat dur față de decizie, 
declarând: 

„Curtea Supremă continuă să distru-
gă principiile Statului Evreu și să impu-
nă principii progresive, nedemocratice, 
aberante. Și în general, Curtea Supremă 
pare să conducă statul aici și să ia din 
ce în ce mai multe decizii într-un fel ce 
anulează necesitatea sistemului demo-
cratic și a poporului. Întrebarea e când 
se vor trezi oamenii.”

Curtea Supremă a acceptat joia trecută petițiile depuse de 
Forumul Secular și Organizația Adalah, declarând că interdicția 
impusă spitalelor cu privire la introducerea produselor hametz 

în incintele lor de Pesah e ilegală

Amazon, livrări reluate

Într-o lovitură 
dată consuma-

torilor și serviciilor 
poștale israeliene, 
Amazon a blocat pe 
22 martie expedie-
rea majorității cole-
telor către Israel și a început 
să se concentreze asupra 
articolelor esențiale pentru 
clienții din SUA și Europa.

Totodată, Amazon a re-
tras oferta livrării gratuite 
spre Israel a comenzilor pes-
te 49$, ofertă promovată în-
cepând din noiembrie 2019.

Comenzile pot fi livrate 
acum spre Israel doar folo-
sind opțiunea livrării rapi-
de, care vine cu un anumit 
preț. Se crede că ea s-ar pu-
tea datora numărului redus 
de avioane de pasageri, care 
înseamnă că livrările pot fi 

efectuate doar folosind zbo-
ruri dedicate transporturilor 
de mărfuri.

Amazon nu a fost singu-
rul comerciant online care 
și-a reluat vineri livrările în 
Israel. Și comerciantul bri-
tanic Next a început să preia 
comenzi din Israel după ce 
website-ul lor a fost închis 
câteva săptămâni.

Gigantul de produse 
vestimentare a declarat că, 
pentru a asigura siguranța 
mărfurilor din depozite, va 
prelua doar un număr limi-
tat de comenzi zilnice.

Amazon a reluat vineri livrările spre Israel  
odată cu relaxarea măsurilor de izolare din țară  

și de pe glob

Chiriile din Tel Aviv  
au scăzut cu 15%

Analiza ara-
tă o scă-
dere sem-

nificativă a cererii 
de la începutul 
lunii aprilie și o 
reluare în a doua 
jumătate a lunii. 
Până acum, nu e 
evidentă nici o scădere a chiriilor cerute pe apartamente, 
exceptând în Tel Aviv, unde chiriile au scăzut cu 15%.

Analiza noilor reclame pentru apartamentele de închi-
riat arată că în decurs de patru săptămâni de la impune-
rea restricțiilor de circulație și angajare la jumătatea lunii 
martie s-a înregistrat o scădere 30% - 40% a numărului 
de anunțuri noi în cea mai mare parte a țării. În ultimele 
două săpămâni (12-25 aprilie). s-a înregistrat o creștere 
uriașă a ofertei de închiriere.

Tel Aviv reprezintă o excepție deoarece oferta de aparta-
mente de închiriat a început în luna martie. E un contrast 
față de tendința sezonieră de scădere generală a ofertei.

Departamentul de cercetare al Băncii Israeliene 
a publicat zilele trecute prima sa analiză a pieței 

închirierilor de locuințe rezidențiale pe durata 
crizei Covid-19
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Al doilea val de coronavirus ar putea fi de două 
ori mai rău

Potrivit știrii, autoritatea a pregă-
tit un model ce anticipează un 
al doilea val de infectări cam în 

perioada anului nou evreiesc, care anul 
acesta va fi la mijlocul lunii septembrie. 
Potrivit prognozei, numărul cazurilor 
ar putea fi dublu, ajungând la câteva 
zeci de mii, cu mii de persoane interna-
te în spital și numărul deceselor estimat 

a se situa între câteva sute și câteva mii.
În ultimele zile, rata infectării din 

Israel a scăzut semnificativ, numărul 
cazurilor noi din ultimele 24 ore rămâ-
nând constant sub 100. Începând de 
sâmbătă seara, numărul maxim de noi 
cazuri zilnice de infectare a fost de 84.

Premierul Netanyahu a spus că toate 
restricțiile de carantină ar putea fi ridi-

cate la mijlocul lunii iunie. El a avertizat 
totuși că Israelul ar putea fi nevoit să 
reevalueze asigurarea respectării măsu-
rilor de distanțare socială dacă numă-
rul cazurilor noi zilnice va depăși 100, 
dacă în interval de 10 zile numărul de 
cazuri se dublează sau dacă în spitale 
sunt internate 250 persoane cu simp-
tome grave.

Autoritatea Națională Israeliană pentru Situații 
de Urgență se teme de al doilea val de infectări cu 

coronavirus şi cere guvernului să profite de acalmia 
relativă pentru a pregăti spitalele pentru o creştere 

substanțială a capacităților de ventilare a căilor 
respiratorii şi de tratament

Școlile îşi redeschid clasele

Ministerul Educați-
ei a întocmit două 
planuri alternati-

ve de reluare a studiilor pen-
tru elevii claselor IV-X, după 
ce zilele trecute au revenit la 
școală și elevii claselor I-III.

Dacă orele vor fi reluate la 
clasele IV-X doar o zi pe săp-

tămână, această zi va fi vine-
rea, în timp ce elevii claselor 
I–III vor continua să învețe 
cinci zile pe săptămână – de 
duminică până joi inclusiv. 
Alternativ, dacă orele la cla-
sele IV-X vor fi reluate două 
zile pe săptămână, ele vor fi 
ținute joia și vinerea. În acest 

caz, orele 
la clasele 
I-III vor fi 
reduse de 
la cinci la 
patru zile 
p e  s ă p -
t ă m â n ă , 
renunțân-
du-se  la 
zilele de 
joi.

C a b i -

netul a apro-
bat duminică 
redeschide-
rea parcu-
rilor și terenurilor de joacă 
publice după ce Ministerul 
Sănătății a emis noi reguli 
pe această temă odată cu ri-
dicarea treptată a restricțiilor 
legate de criza provocată de 
coronavirus. Cu toate aces-
tea, plajele rămân interzise 
pentru amatorii de soare și 
pentru înotători.

Ministerul a prezentat 
guvernului spre aprobare un 
nou model de plasare în ca-
rantină a persoanelor sosite 
în Israel. Conform noii pro-
puneri, israelienii ce revin 
din străinătate și care vor 
putea demonstra că se pot 

auto-izola conform instruc-
țiunilor Ministerului Sănă-
tății, vor putea opta pentru 
această variantă. În prezent, 
oricine sosește în Israel e dus 
la un hotel special prevăzut 
în acest scop pentru o peri-
oadă de carantină de două 
săptămâni.

250 inspectori ai Minis-
terului de Interne se vor ală-
tura forțelor poliției pentru 
a se asigura că, cei ce trebuie 
să stea acasă, fac acest lucru. 
Altă măsură trimisă spre 
aprobare la ministere va fi re-
deschiderea firmelor din co-
munitățile arabe, excluzând 
restaurantele și cafenelele.

Toate școlile își vor relua cursurile săptămâna aceasta,  
cu o frecvență de doar una sau cel mult două zile  

pe săptămână de studii în clase. Restul cursurilor vor continua 
a fi ținute în mediul online
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Arnold HELMAN

Strănepoatele lui Mona Lisa

Surorile Strozzi, Natalia și Irina, 
au aflat în mod neașteptat că sunt 
strănepoate din arborele genealo-

gic al Monei Lisa, poveste ce se întinde 
peste o jumătate de mileniu. Surâsul Gi-
ocondei, transpus pe pânză de penelul lui 
da Vinci, ne dezvăluie o taină care a stat 
atâta vreme ascunsă în arhive. Se știe că 
Lisa Gerardini s-a măritat în 1495 cu un 
bogat negustor de mătăsuri, Francesco 
di Bartolomeo del Gioconda, căruia i-a 
născut doi băieți și o fată. În anul 1503, 
soțul i-a comandat lui da Vinci să-i facă 
portretul soției. Pictorul a stăruit mult 
timp la acest tablou de mici dimensiuni 
și vecinii florentini au început s-o bâr-
fească pe Mona Lisa că nu e o soție fidelă și că ea este amanta maestrului. 
În plus, da Vinci a refuzat să-i dea tabloul comanditarului, luându-l cu el în 
Franța, unde a plecat să lucreze pentru monarh. 

La sfârșitul vieții, da Vinci a vândut portretul Monei Lisa pentru o sumă 
uriașă în acea vreme, 4000 de ducați de aur, sumă ce ar echivala acum cu 
circa 2 milioane de euro. La 15 iulie 1542 Mona a decedat iar mult timp 
nu s-a știut nimic despre urmașii ei, până când a apărut știrea senzațională a 
descoperirii lui Savini. Acesta, răscolind arhiva florentină, a dat de documente 
istorice despre familia Guicciadini Strozzi. 

Urmărind firul genealogic, s-a ajuns în secolul XX, când urmașii apăreau 
cu numele de familie Bombicci Pontelli. De aici se trage ramura contesei 
Maria Luiz Guicciardini, născută Bombicci Pontelli, moștenitoare a nume-
lor din documentele arhivistice: Mozzi, del Garbo și del Giocondo. Schema 
arborelui genealogic fiind reconstruită, expertul Savini a ajuns la familia 
Guicciardini Strozzi. Cele 2 surori, Irina și Natalia locuiesc la Cuzona, lângă 
San-Gimianino, și sunt urmașe directe ale făpturii cu misteriosul surâs din 
pânza de la Luvru.

Familia Strozzi are o fermă la Cuzona și produce vin. Contesele Strozzi ca 
și tatăl lor au fost în vizită în Rusia, la fata cea mare Natașa care stă de 4 ani 
la Sankt Petersburg, ocupându-se de balet. De altfel, balerinul Rudolf Nureev 
le-a insuflat conteselor dragostea pentru dans. În Italia, Natașa face teatru și 
ar dori să joace un rol într-un teatru sau film rusesc. Întrebată ce mâncare îi 
place, strănepoata Giocondei a răspuns tranșant: „sunt o italiancă cu suflet 
rusesc și îmi plac chiftele cu piure”.

De menționat că, atunci când au aflat că se trag din Mona Lisa, contesele 
Natalia și Irina Strozzi au vrut să se fotografieze la Luvru, lângă tabloul stră-
moașei lor, dar nu li s-a permis.

Domenico Savini, expert italian la Institutul de Heraldică și 
Genealogie, a descoperit în arhive la Florența documente unice, 
confirmând legătura de rudenie între copiii Monei Lisa, celebra 
femeie florentină cu enigmaticul surâs, pictată de Leonardo da 

Vinci, și familia Strozzi

Dr. Ernest HUȘANU

Neparalele  
Și cum va fi…

Gândesc, comentez și încerc să scru-
tez orizontul unui viitor apropiat. 
Cum va fi?

Răspunsul riscă a fi relativ. Putem pre-
vedea și schița doar câteva aspecte sociale 
în viața de toate zilele, după perioada acută 
de luptă anti-corona. Suprimarea – fie și 
treptată – a restricțiilor va aduce noi relații, 
cu noi atitudini și noi relații interumane.

Bucuroși că s-a abrogat obligația dis-
tanțării cu doi metri între oameni, vom 
îmbrățișa trecătorii cu efuziune, indiferent 
dacă îi cunoaștem sau nu!

Nu vom mai purta mască! Nici în po-
litică (oare?)

Nu vom mai folosi abuziv apa și săpu-
nul. Ne vom spăla pe mâini mai rar sau 
deloc!

Nu vom mai amesteca alcoolul cu di-
ferite geluri. Îi vom da acestui compus 
chimic rostul întru bucuria și fericirea oa-
menilor. Băutori vor fi!

Vom putea săruta pe oricine, bărbat sau 
femeie. Pe acestea din urmă le vom auzi 
exclamând: „Oh, de când n-am mai primit 
și dăruit un sărut!”

Va izbucni o frenezie generală, greu 
de stăpânit. Stadioanele vor fi pline, să-
mânța de floarea soarelui se va scumpi iar 
cojile vor fi lăsate să se bucure de căldura 
soarelui.

Lăcașurile de cult religios vor fi pline 
cu tot felul de păcătoși care nu au respec-
tat restricțiile impuse de către autoritățile 
laice.

Vom părăsi izolarea în casă.
Vom face vizite și poate vom primi vi-

zitatori, doriți sau nedoriți.
În această euforică efervescență socială 

și particulară, ne putem pierde discernă-
mântul, crezând că nu mai există virusuri, 
că totul este bine și luminos!

Atenție! E amestecată o tânără foarte 
periculoasă care nu îmbătrânește nicioda-
tă: Fata Morgana!
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Matei GRISARU

Pagini din istoria sionismului din România (I)

Între 23 august 1944, 
data eliberării Români-
ei de sub jugul fascist și 

anii 48-49 când comunismul 
a început să capete forme din 
ce în ce mai severe, mișcarea 
sionistă, în general, și aceea 
de tineret, în special, au cu-
noscut o perioadă de înflori-
re, scurtă dar cuprinzătoare.

Am trăit aceste evenimen-
te în orașul Focșani unde au 
luat astfel ființă (sau au re-
născut) 4 mișcări sioniste de 
tineret: Gordonia - Hașomer 
Hațair, Hanoar Haționi, Be-
tar și Dror Habonim. Fiecare 
dintre aceste mișcări, a avut o 
anumită orientare politică și 
ideologică dar, realitatea este 
că tineretul care opta pentru 
una din aceste mișcări era 
mai puțin atras de fondul 
politico-ideologic al mișcării 
respective, factorii predomi-
nanți fiind atât viziunea ge-
nerală a plecării într-o „Țară 

a noastră” ferită de pericolele 
recent trăite, cât și atracția 
pe care o exercitau prietenii 
pe care îi aveau deja într-o 
mișcare sau alta și, de ce nu, 
posibilitățile concrete de pe-
trecere a timpului în mod cât 
mai armonios.

Dintre mișcările enumera-
te mai sus, Gordonia oferea 
membrilor săi cele mai variate 
posibilități de distracție, unul 
din membrii ei având resurse 
financiare respectabile, resur-
se care i-au permis printre al-
tele să doteze sediul mișcării 
cu o masă de ping-pong com-
pletată cu toate cele necesare 
acestui joc.

Din punct de vedere ide-
ologic, mișcarea a avut o 
orientare de centru-stânga, 
identificându-se într-o mare 
măsură cu partidul condus la 
timpul respectiv de viitorul 
fondator al Statului, David 

Ben Gurion.
Ca manifestare exte-

rioară, membrii mișcării 
au împânzit orașul cu 
afișe tipărite frumos și 
lipite pe stâlpi, garduri, 
etc. pe care scria: „să nu 
uităm trecutul, să nu 
trăim cu prezentul, să nu 
ne amăgim cu viitorul; 
singura salvare: Eretz 
Israel. Singurul drum: 
Gordonia”.

Cea de a doua mișca-
re din punct de vedere al 
numărului de membri, 
membrii din care făcea parte 
și subsemnatul, era Hanoar 
Haționi, a cărei ideologie se 
situa undeva în centrul hărții 
politice dar cu afinități libe-
ralo-capitaliste din punct de 
vedere social. Unul dintre 
conducătorii acestei mișcări 
a fost Ițhak Arți (părintele 
cunoscutului cântăreț Șlomo 

Artzi) care, ul-
terior, ajuns în 
Israel, a încercat 
fără succes să facă 
un partid al alia-
lei din România; 
a participat cu 
acest partid la o 
rundă de alegeri 
dar n-a obținut 
număr u l  mi -
nim de mandate 
pentru a putea 
deveni membru 
în parlamentul 
israelian. Mai 
târziu, devenit 
membru al Par-
tidului Muncii, a 
funcționat o sin-
gură cadență ca 

parlamentar al acestui partid.
În mod foarte relativ, se 

poate spune că exponen-
tul israelian al organizației 
Hanoar-Haționi a fost Simha 
Erlich z.l. șeful partidului li-
beral care a deținut postul de 
Ministru de Finanțe în pri-
mul guvern condus de Mena-
hem Beghin z.l. Printre pri-
mele măsuri luate de Sihma 
Erlich, a fost anularea taxelor 
de călătorie în străinătate și 
libertatea de a face tranzacții 
cu orice fel de valută străină.

Cea de a treia mișcare, Be-
tar, a avut o ideologie evident 
de dreapta, considerând că Is-
raelului de astăzi i se cuvine 
întregul teritoriu al Eretz Is-
raelului istoric.

Nu am o idee precisă câți 
membri a avut fiecare mișca-
re pe care am amintit-o dar, 
în orice caz, Betarul era și el 
bine reprezentat.

Mișcarea cu cel mai mic 
număr de membri era Dror 
Habonim al cărei ideologie 
era aproape sau chiar se con-
funda cu ideologia Merețului 
de astăzi.

NACHUM de Titus Vîjeu
Copilul prigonit de Faraon
n-a avut jucării. I-au lipsit 
ursuleții de pluș, iepurașii
din turtă dulce, i-a lipsit
cântecul mamei. A învățat
matematica singur, numărând
lacrimile și
gramatica n-a avut pentru el
un substantiv mai des pomenit
decât ura.
Era pe vremea în care, 
plecat din împărăția papirusului,
Faraon se mutase în inima 

Europei,
îmbrăcat în uniforma de gală
și poruncind uciderea 

pruncilor...
Fotografia lui militară

domina gara în care
trenurile veneau încărcate
cu suflete 
și se-ntorceau goale întotdeauna.
Trist ca o piatră ocolită de soare,
copilul Nachum hotărăște
să-și facă o pereche de aripi
din scândurile friguroasei barăci
cu care visează să poată zbura
până la fântâna străbunului său 

Abraham
din pustiul Neghev...

(dedicată profesorului 
Nachum Finger, rectorul 

savant al Universității David 
Ben-Gurion din Beer Sheva, 

supraviețuitor al lagărelor din 
Transnistria)

Ițhak ArțiIțhak Arți
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Arie KUPFERSCHMIDT

Pericopa cetățeanului  
de rând

Am citit articolul unui ziarist care a 
scris printre altele... „dacă nu ar fi 
existat, în zilele noastre, credința 

că există un Dumnezeu, am fi fost obligați 
să-l inventăm”.

Cu ocazia Zilei Independenței a Sta-
tului Israel, trebuie să recunoaștem că nu 
am avut prea mulți oameni de stat care au 
condus politica israeliană, dar sunt sigur 
că suntem favorizați de un „atotputernic”. 

Dacă privim pe harta politică din anul 
1948 și pe cea prezentă, nu este greu de 
constatat că toate țările din Levant au 
ajuns la autonimicire, fără ca Israelul să le 
„ajute” să ajungă la această performanță.

Statul Liban era „bijuteria” Orientului 
și putea fi comparat cu Elveția. În prezent, 
această țară este o epavă din punct de ve-
dere politic și economic, după ce a fost 
declarată ca fiind o colonie siriană. Acum, 
Rusia și Iranul concurează la stăpânirea 
efectivă a statului libanez care este condus 
de bande teroriste care se întrec între ele 
pentru a nimici această „bijuterie”. 

Siria a fost una dintre cele mai puterni-
ce țări, având armata cea mai organizată a 
țărilor musulmane din jurul ei. În decur-
sul ultimilor 3-4 ani, a dus lupte în cadrul 
fracțiunilor politice care au nimicit ma-
joritatea orașelor dezvoltate și în prezent 
trebuie căutat un oraș în care clădirile au 
rămas nevătămate. Sute de mii de cetățeni 

sirieni au fugit din această țară pentru a-și 
salva viața.

Irakul a fost un stat dezvoltat, având 
sonde de petrol care stăteau la baza eco-
nomiei. Spre fericirea Israelului, Irakul a 
adus litigiul militar împotriva Iranului și 
ambele țări concurente au plătit cu câteva 
milioane de soldați căzuți. Dictatorul Ira-
kului a invadat un stat arab vecin pentru a 
stăpâni sonde de petrol. În prezent, Irakul 
este o colonie care tinde să fie stăpânită și 
controlată de Iran.

Iranul era unul dintre cele mai bogate 
țări, având o economie bazată pe producția 
de petrol. Statele apusene nu au fost destul 
de conștiente de a-l susține pe împăratul 
acestei țări, care nu era „ușă de biserică” 
dar era un aliat al țărilor democrate. Sta-
tele democrate au înlesnit acapararea con-
ducerii acestei țări de o sectă musulmană 
extremă care a impus legi religioase la baza 
administrației acestei țări. În loc să inves-
tească veniturile țării în dezvoltarea econo-
mică, conducerea țării a investit banii în 
armament nuclear. Pentru a opri această 
înarmare, țările democrate au organizat 
o boicotare economică, soldându-se cu 
lipsuri elementare de mărfuri necesare 
populației. 

Cele scrise mai sus sunt ca o dare 
de seamă schematică a țărilor vecine cu 
Israelul.

Bianca MARCOVICI

││││ PARALELEPARALELE 

Glee, un serial muzical de pe 
Netflix, m-a făcut să-l urmăresc 
cu plăcere! Copiii erau educați 

într-o școală din Ohio să fie ei înșiși!
Mi-am amintit de perioada când am 

urmat cursurile de vioară de la Liceul de 
Muzică din Iași, unde în pauze improvi-
zam fiecare copil o piesă acompaniată de 

pian, dansând cu placere până sunetul 
clopoțelului ne trezea la realitate! Dacă 
închizi ochii, îți poți imagina acești ani 
frumoși, acum pe vremea pandemiei! 

E un lucru curajos să educi talente 
după modelul american unde perseve-
rența, gustul pentru frumos, modă, încre-
derea în forțele colectivului, sportivitate, 

toate trec prin prisma studiului intens! 
Orientările sexuale care duc la expe-

riențe triste în perioada adolescentină, 
certuri colegiale, mândrie și prejudecăți, 
ură și răzbunări între profesori și elevi, te 
fac să înțelegi cât de mult trebuie investit 
în sufletul unui copil! 

Ce-mi amintesc acum e asemănător 
cu concertele sub bagheta dirijorului Izu 
GOTT (zl) și de performanța sa de a ne 
uni într-o formație celebră a Comunității 
de evrei din România care a ajuns pe o 
scenă din NY... dar asta e altă poveste!

Acul 
lui 

BUJENIȚĂ

SONETUL 
VÂNTULUI

Speranțe-adie-n vânt de primăvară
Că s-or ivi, timid, iar ghioceii,
Că-n piață se vor ieftini și mieii,
Iar ciorile-au plecat în altă țară.

Vedea-vom vaci bălțate cu vițeii
Ieșiți din grajduri pe tăpșan, afară,
Să pască iarbă crudă, vag amară,
Și veseli să își sune clopoțeii...

Femei visând o dulce-abandonare,
Ce numai din priviri pot să te tune
Și de infarct rapid provocatoare...

Dar cred că voi vedea și 
lăcrămioare

Diseară când iubitei îi voi spune
Ce tare-mi bate vântu-n buzunare!

LA O VÂRSTĂ
Azi sunt foarte obosit
Și mi-e greu să o și spun;
Toată ziua am fugit
Gândurile să-mi adun.

ILUZII, ILUZII
Iubito, cred că-ntineresc! 
Iar părul meu alb, rar și vechi 
E negru acum de-l privesc
Deocamdată, în urechi! 
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Dr. Paul LEIBOVICI

După 20 de ani

O excursie în nordul țării este o 
ieșire dintre zidurile orașelor cu 
străzi pavate, blocuri de 10-20 

de etaje - adevărate închisori libere ale 
cetățenilor. La ieșirea din Rehovot spre 
sudul țării, se află o vestită întretăiere de 
drumuri „BILU”. De altfel și Șukul din 
apropiere a primit această denumire. 

Pe lângă numeroasele dughene, tara-
be cu mărfuri puse în grămezi, se află 
și mici restaurante care te îmbie – prin 
parfumul plăcut al unor cotlete fripte, 
să alegi o masă la umbra unei umbrele. 
Amabilitatea patronului, zâmbetul și în 
special accentul vorbelor sale mi-au per-
mis să-l întreb: ole hadaș, de unde? 

LIBAN, mi-a răspuns, în timp ce îmi 
servea o gustoasă friptură. Numele său 
nu-mi era dintre cele cunoscute. În timp 
ce mă iscodea cu privirea, dădeam pe gât 
berea al cărei parfum era mai altfel decât 
cel obișnuit. Veniți să vedeți „patentul 
libanez”, m-a invitat el. Proprietarul re-
staurantului făcea parte din fosta grupare 
„ȚADAL” - luptători partizani care s-au 
alăturat armatei israeliene, în scopul eli-
berării Libanului de sub jugul iranian, 
Hezbollah. Proprietarul avea gradul de 
maior și se retrase odată cu convoiul 
israelian. 

Ne-am împrietenit și am hotărât să fa-
cem împreună o excursie la Roș Hanikra. 
Era într-o joi după amiază când am ajuns 
la satul Juval. Pe drum am dat ascultare 
povestirii „retragerii”. Desigur, sunt nu-
meroase contradicții. În sat am întâlnit 
alți tineri libanezi, ai căror părinți au 
luptat în Țadal. Unul dintre aceștia ne-a 
spus deschis: eu sunt israelian! Vorbea o 
ebraică pură, fără nici un accent. 

De la Roș-Hanikra am pornit-o spre 
ȘLOMI bătând cu picioarele marginea 
șoselei. De o parte și cealaltă sunt câmpii 
întinse, livezi cu nuci înfloriți, iar miro-
sul e îmbătător. Pe pereții unor clădiri 
se mai observă „graffiti” din acea peri-
oadă. Prietenul libanez mi-a oferit o ca-
fea la „Curtea lui Tali” un fost camarad 

de-al său. Tali 
are o baracă 
cu haine, len-
jerie de corp și 
jucării pentru 
copii. Am as-
cultat versiu-
nea războiului 
din anul 2000, 
s o r b i n d  p e 
lângă poveste 
și o adevărată 
cafea libaneză. 
Tali, fost co-
mandant, ne-a 
spus: „n-am vrut să mă îndepărtez din 
acest loc ... arătând cu mâna spre o casă 
... acolo sunt neamurile. Cetățenii din 
Șlomi, după spusele lui Gichi ben Muha, 
susțin că „retragerea din Liban a fost o 
acțiune îndrăzneață și inteligentă”... dar 
să nu uităm că pentru cei din „ȚADAL”, 
retragerea a rămas o traumă. Unii s-au 
adaptat în Israel, altora le plânge sufletul 
după familiile din Liban. Dacă nu rămâ-
neam, eram omorâți de Hezbolah care a 
pus stăpânire pe gospodăriile și pămân-
turile noastre. Bunici, frați, surori... sunt 
permanent tergiversați. 

La HANITA l-am găsit pe Eden - 
care și-a deschis un atelier de foto și 
cafenea. Hanita este o așezare evreiască 
pe care o găsim înscrisă în Biblie. Se află 
între munții Sulam, Tzur și văile din jur. 
Răscoala din 1936 a pus în pericol pe lo-
cuitorii Hanitei. De atunci s-a ridicat un 
zid de apărare. Fiind izolată, David ben 
Gurion în 1938 a aprobat înființarea 
unui kibutz. Printre membrii acestuia a 
fost Itzhac Sade. La biblioteca kibuțului 
sunt expuse fotografiile unor israelieni 
care au luptat „cot la cot” cu Țadalii. 
Pe vârful dealului este înfipt „Steagul 
păcii”. 

În jurul mesei, de îndată ce s-a răs-
pândit zvonul că un vechi comandant se 
află la cafenea, au dat buzna ca albinele 
numeroși camarazi libanieni. De altfel, 

aici s-a constituit o grupare intitulată „În 
numele Păcii” care organizează întâlniri 
între israelieni și camarazii din ȚADAL. 

Privind de pe deal, se vede cam la 
câțiva kilometri așezarea libaneză „Al-
ma-A-Șav”. Pe vreme de pace mulți din-
tre libanezi lucrau la kibuț (1938). Cu 
toate că nu ne-am ocupat de diversele 
aspecte atât militare, cât și sociale, petre-
cute în special în cea de a doua parte a 
războiului, doresc să menționez opoziția 
de zi a „celor patru mame” care a avut 
o influență absolută atât a hotărârii de a 
„ieși din Liban” cât și asupra populației 
israeliene. În acești 20 de ani au apărut 
o seamă de cărți scrise de militari – par-
ticipanți la luptele din Liban. Amintesc 
cartea lui Ghilboa, care precizează ca 
dată importantă a hotărârii de a ieși din 
Liban „5 martie 2000”. Apoi, cartea 
lui Ranan Leșem „Im ieș Gan-Eden”. 
Printre personalitățile menționate sunt 
generalii Beni Gantz și Generalul Țadal 
(al partizanilor libieni), Antoine Lahad. 
Desigur, unul din aspectele ultimei zile 
în Liban, este zăvorirea porții de la gra-
niță - 24 mai 2000 - de actualul candidat 
la conducerea Israelului 2020 - BENI 
GANTZ. 

În aceste zile grele ale „CORONEI”, 
poporul israelian îi păstrează în suflet și 
memorie pe bravii luptători care au că-
zut în luptele grele din Liban.
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Apă, dulce apă

Ploile abundente din ulti-
mele luni au umplut lacul 

Kineret, după ce în ultimii ani 
autoritățile au fost îngrijorate 
de nivelurile de apă în scăde-
re. Precipitațiile au ridicat 
nivelul lacului la 208,9 metri 
sub nivelul mării, cu doar 10 

centimetri sub recordul celui 
mai înalt nivel.

Muncă prost plătită
429.550 de lucrători, re-

prezentând 11% din forța 
de muncă din Israel, nu pri-
mesc salariul minim prevăzut 
de lege. Așa rezultă dintr-un 
raport al organizației de apă-
rare a drepturilor lucrători-
lor „Kav LaOved” bazat pe 
analiza datelor furnizate în 
perioada 2016 - 2019 de Ad-
ministrația de Reglementare 
și Aplicare și a datelor oferi-
te de Institutul Național de 
Asigurări și Biroul Central 
de Statistică.

În ciuda încălcării la scară 
largă a Legii Venitului Minim 
garantat de către angajatori, 
au fost emise avertismente și 

sancțiuni pentru nerespecta-
rea legii doar pentru 0,09% 
din angajatori în 2018 și 
0,05% în 2019.

Salariul minim în Israel 
este de 5.300 șekeli. 

Pictură de patrimoniu

Un desen mu-
ral făcut de 

un soldat israelian 
în 1948 în timpul 
Războiului  de 
Independență al 
Israelului a fost 
descoperit recent, 
după ce un zid s-a 
prăbușit în timpul 
lucrărilor de con-
strucție în Meva-
seret Sion, lângă 

Ierusalim.
Pictura veche de 70 de 

ani a fost găsită pe rămășițele 
unei case deținute anterior de 
arabi, casă care făcea parte din 
satul Al-Qastal, capturat de 
Tzahal în aprilie 1948 în tim-
pul operațiunii „Nachshon” 
și abandonat de populația sa 
arabă după pierderi grele de 
ambele părți.

În timpul bătăliei, Abd 
al-Qadr al-Husseini, liderul 
forțelor arabe din zona Ie-
rusalimului, a fost ucis, iar 
binecunoscutul castel Qastal 
a fost cucerit, acum fiind con-
siderat un loc de patrimoniu 
național.

Pe fundația casei, a fost 
asfaltat un drum principal 
și a fost construit un centru 

comercial. În tim-
pul lucrărilor de 
construcție, un 
gard de piatră s-a 
prăbușit pentru a 
dezvălui resturile 
casei și desenul 
mural.

Desenul des-
coperit seamănă 

cu prima pagină a ziarului 
„Al HaMishmar”, publicat 
în Israel între 1943 și 1995.

Pe desen stă scris: „Satul 
Qalunya a fost cucerit; Qas-
talul este în mâinile noastre”, 
alături de un tablou al forțe-
lor Tzahal care urcau spre for-
tăreața castelului.

În partea stângă a mura-
lului, se află o navă care se 
scufundă cu titlul - „O navă 
care se scufunda în Bari, Ita-
lia” - o navă cu arme arabe, 
împreună cu desenul unui 
soldat Tzahal.

Se pare că muralul a fost 
pictat de un sol-
dat care a parti-
cipat la bătălia 
pentru Al-Qas-
tal în perioa-
da 3-9 aprilie 
1948, iar mai 
târziu la cap-
turarea satului 
Qalunya situat 
la 6 kilometri 
(3,7 km) la vest 
de Ierusalim.

Muralul va fi îndepărtat 
întreg și depozitat în condiții 
de siguranță până când Muze-
ul Mevaseret Zion va termina 
construirea Centrului său de 
patrimoniu, moment în care 
desenul va fi păstrat acolo 
permanent.

Ucis prin înjunghiere

Un bărbat în vârstă de 63 
de ani a fost înjunghiat 

duminică, în afara unui salon 

de coafură din Bat Yam, în-
tr-un incident infracțional și 
nu unul terorist.

Victima, Gregori Grego-
riev, medic stomatolog, a fost 
înjunghiată pe strada Balfour 
de Serghei Ifimov, frizer, în 
vârstă de 56 de ani, cu care 
a avut o altercație înaintea 
atacului. Cei doi erau vecini 
ca afaceri pe strada Balfour 
și, până în ziua fatidică, erau 
buni prieteni și se înțelegeau 
bine. 

Stomatologul înjunghiat 
s-a refugiat după atac într-o 
altă frizerie din zonă unde a 

cerut ajutor, înainte de a se 
prăbuși, cu mai multe plăgi în 
zona gâtului. A fost transpor-
tat în stare gravă la spitalul 
Wolfson din Holon, dar me-
dicii nu l-au mai putut ajuta, 
fiind nevoiți să-i pronunțe 
decesul.

Poliția a sosit la fața locu-
lui pentru a investiga omo-
rul, arestând pe principalul 
suspect care s-a predat de 
bună voie autorităților. Încă 
nu există o explicație de la ce 
s-au certat cei doi vecini și s-a 

ajuns la crimă.

Puştiul 
şofer

Agenț i lo r 
p o l i ț i e i 

rutiere care au 
oprit în trafic 
un jeep Nis-
san care le-a 



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 2121Joi ,  14 mai  2020Joi ,  14 mai  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA - CA LA NOI LA NIMENI

trezit suspiciuni pe ruta 356 
în apropierea satului Yatta, 
controlat de Autoritatea Pa-
lestiniană, nu le-a venea să-și 
creadă ochilor.

În spatele volanului ve-
hiculului stătea un tânăr de 
14 ani care nu deținea vreun 
permis de conducere valabil.

Cert a fost un singur lu-
cru. Băiatul conducea jeep-ul 
ca un om mare, nerealizând 
însă la ce riscuri se expunea 
pe el și pe ceilalți șoferi din 
trafic. Acum și el și tatăl său, 
în custodia căruia se află până 
la vârsta majoratului, vor răs-
punde penal în fața legii.

Incendiu la Maalot

O femeie și-a pierdut viața 
și un bărbat a fost rănit 

grav într-un incendiu care a 
izbucnit duminică seara în 
apartamentul lor din orașul 
Maalot.

Pompierii care au fost 
chemați la fața locului au ac-
ționat rapid pentru stingerea 
flăcărilor. Pe lângă victimele 
aflate la o vârstă înaintată, 
Magen David Adom și para-
medicii United Hatzalah au 
localizat alte două femei și un 
copil care au fost răniți ușor 
prin inhalare de fum și i-au 
transportat la spital.

Oshri Eliyahu, șeful filia-
lei United Hatzalah Maalot, 
a declarat: „Când am ajuns la 
fața locului, am dat peste un 
incendiu într-un apartament 
de la etajul al treilea. Din ca-

uza fumului și a focului pu-
ternic, am așteptat echipajele 
de pompieri care au salvat un 
bărbat în vârstă care a fost ră-
nit critic în urma arsurilor și 
a inhalării de fum. Apoi, din 
păcate, echipajele de pom-
pieri au descoperit și recu-

perat cadavrul 
unei femei în 
vârstă.”

Atragerea 
disperată a 
clienților
Un kanion 

din orașul-sta-
ț iune de la 

Marea Roșie, Eilat, se oferă 
să plătească costul biletelor 
de avion pentru israelienii 
care vin să cumpere mărfuri 
din magazinele sale. Centre-
le comerciale mari au primit 
aprobarea de a redeschide 
vineri, după ce au fost închi-
se din cauza pandemiei de 
coronavirus.

Cum mulți încă se tem de 
răspândirea virusului, maga-
zinele au început destul de 
lent să recupereze pierderile 

de peste o lună.
Eilat, ora-

șul de vacanță 
af lat  depar-
te de centrele 
dens populate 
ale Israelului, a 
fost unul din-
tre orașele cele 
mai puternic 
afectate de epi-

demia COVID-19, rata șoma-
jului depășind 70% o dată cu 
sistarea economiei 
sale dependente de 
turism.

Cum majorita-
tea hotelurilor sunt 
încă închise, cen-
trul comercial Ice 
Mall din oraș s-a 
oferit să plătească 
biletele de avion 
ale israelienilor care cheltuie 
peste 1.000 șekeli. Reprezen-
tanții kanionului au declarat 
că oferta va rămâne în vigoare 
de pe 11 până pe 21 mai sau 
până la expirarea biletelor de 
avion dus-întors oferite de 
Israir la prețul de 200 șekeli.

Omul cu o tijă în cap
Acum patru săptămâni, 

Kamel Abdel Rahman, în 
vârstă de 46 de ani, a mers să 
viziteze apartamentul pe care 
îl construiește pentru familia 
sa. În șantier a făcut o mișcare 
greșită și a căzut de la etajul 
doi pe o tijă de fier care i-a 
pătruns prin craniu.

Membrii familiei sale care 
erau cu el, au 
alergat instan-
taneu la el și au 
văzut ce s-a în-
tâmplat. „Am 
văzut expresia 
pe fețele lor, 
șocul și i-am 
auzit urlând”, a 
continuat Rah-

man. „Am înțeles că situația 
era foarte gravă.”

Familia a chemat Magen 
David Adom, dar situația lui 
Rahman se deteriora rapid.

Dr. Samuel Moscovici, 
un medic senior al Centrului 
Medical Hadassah de la De-
partamentul de Neurochirur-
gie Ein Kerem a întâmpinat 
pacientul la sosirea sa.

„Când am ajuns în camera 
de urgențe, am văzut un băr-

bat cu o tijă de fier, care trecea 
prin capul lui dintr-o parte în 
cealaltă”, a spus medicul. 

Radiografiile au arătat că, 
din fericire, tija a intrat prin-
tre cele două artere importan-
te care furnizează sânge creie-
rului. Totuși, medicii au fost 
îngrijorați de faptul că putea 
exista o ruptură care, atunci 
când tija ar fi fost îndepărta-
tă, l-ar fi ucis imediat pe pa-
cient prin pierderea masivă de 
sânge.

Au urmat două interven-
ții chirurgicale foarte grele, de 
câte 10-12 ore fiecare. Echipe 
mixte de specialiști s-au în-
trecut pentru a salva viața lui 
Kamel Abdel Rahman. 

Aproape printr-o minune, 
Rahman s-a trezit, a arătat 
semne vitale pozitive și to-
tul a funcționat cum trebuie. 
Săptămâna trecută, el a fost 
externat din spital.

„Nu am cuvinte, a spus 
Rahman. Mi-au salvat viața; 
acum pot vorbi și merge din 
nou.”
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STOPSTOPSTOP
În conformitate cu ultime-

le directive ale Ministerului 
Sănătății, începând de luni di-
mineața, persoanele care s-au 
aflat în carantină în hoteluri 
și care au îndeplinit criteriile 
pentru carantina la domiciliu, 
au fost eliberate.

Până în prezent, în hotelu-
rile de recuperare au fost ca-
zate 5.534 de persoane izolate 
sau bolnave, dintre care 3.134 
s-au întors în casele lor. Du-
minică, în hotelurile de recu-
perare mai erau cazați 2.400 
de pacienți.

STOPSTOPSTOP
Un bărbat israelian de 22 

de ani a fost condamnat luni 
la 21 de ani de închisoare pen-
tru viol asupra unui băiat de 
17 ani, eveniment petrecut în 
urmă cu doi ani.

Violatorul, Matan Lugas-
si, va fi obligat și la plata unei 
despăgubiri de 100.000 șe-
keli către victima sa. El a fost 
condamnat pentru acuzații de 
viol, sodomie și tâlhărie. 

Potrivit rechizitoriului, Lu-
gassi, aflat în stare de ebrieta-
te, a pus ochii pe adolescent 
pe străzile unuia dintre orașele 

centrale. S-a apropiat de tânăr, 
a început să-l lovească brutal 
și apoi l-a dus pe adolescen-
tul dezorientat într-o clădire 
abandonată, unde l-a violat 
peste două ore, amenințân-
du-l și lovindu-l în repetate 
rânduri.

Ulterior atacului, Lugassi 
i-a luat telefonul victi-
mei, cardul bancar și l-a 
obligat să-l urmeze la cel 
mai apropiat bancomat, 
de unde băiatul a retras 
numerar din cont și l-a 
înmânat inculpatului.

Conform rechizitoriu-
lui, Lugassi i-a spus vic-
timei sale că îl va aștepta 

lângă bancomat și a doua zi, 
la 14:00. Adolescentul a fost 
apoi lăsat să plece acasă, unde 
părinții lui au sunat la servi-
ciile de urgență și au alertat 
poliția. Bărbatul a fost arestat 
la scurt timp după ce poliția a 
deschis o anchetă.

STOPSTOPSTOP

Situația apei din Gaza e 
cumplită. De la preluarea de 
către Hamas în 2007 a aglo-
meratului teritoriu palestini-
an, cele 2 milioane de oameni 
din Gaza îndură la graniță o 
blocadă devastatoare impusă 
de Israel și Egipt care au sistat 
practic tot comerțul și majori-
tatea călătoriilor.

Israelul susține că blocada 
e necesară pentru a împiedica 
gruparea teroristă Hamas ce 
urmărește distrugerea statului 
evreu, să importe arme și alte 

provizii militare. Carantina 
veche de 13 ani și cele 3 răz-
boaie dintre Israel și Hamas 
au produs întreruperi croni-
ce ale furnizării electricității 
și au deteriorat infrastruc-
tura din Gaza, contribuind 
la contaminarea apei. Crize-
le de electricitate împiedică 
tratarea adecvată a apelor 

uzate, forțând Fâșia să verse 
zilnic peste 100.000 m3 de 
ape uzate tratate necorespun-
zător în Marea Mediterană.

Un om de afaceri și filan-
trop israeliano-georgian, Mi-
chael Mirilashvili, a declarat 
marți că vrea să livreze sute 
de generatoare de produs apă 
potabilă din aer în Gaza. 

STOPSTOPSTOP
Mormântul Patriarhilor 

din Hebron va deveni accesi-
bil persoanelor care folosesc 
un scaun cu rotile, în ciuda 
lipsei aprobării din partea 
municipalității controlate 
de Autoritatea Palestiniană 
(PA) a orașului.

Începând cu anul 2000, 
guvernele israeliene au în-
cercat să promoveze pla-
nurile pentru o mai mare 
accesibilitate, preferând să 
facă acest lucru cu coopera-
rea AP. 

Scara către locul sfânt, deși 
este impresionantă, este inac-
cesibilă pentru persoanele cu 
dizabilități, persoanele în vâr-
stă și femeile însărcinate, de-
terminându-le fie să renunțe la 
vizită, fie să solicite asistență. 
Proiectul de construcție a as-
censorului a fost întârziat din 

cauza controverselor politice, 
întrucât acordul Hebron din 
1997 afirmă că modificările 
aduse locației sfinte, necesi-
tă aprobarea municipalității 
controlate de AP.

Hebron, al doilea cel mai 
sfânt oraș al iudaismului, 
este locul celei mai vechi co-
munități evreiești din lume, 

care datează din vremurile bi-
blice. Regele David a domnit 
acolo timp de șapte ani îna-
inte ca regatul să fie mutat la 
Ierusalim.

STOPSTOPSTOP
Un israelian care naviga 

peste ocean când a izbucnit 
pandemia coronavirusului, 
nu primește aprobare de a an-
cora în niciun port. Bărbatul, 
Amit Mendel, este în prezent 
în apropierea coastei din Ja-
maica dar, din cauza restricți-
ilor de sănătate, nu se poate 
apropia de țărm. El împarte 

barca cu un italian și până 
acum li s-a refuzat intrarea în 
Cuba și Santo Domingo, îna-
inte de a-și încerca norocul în 
Jamaica.

Cei doi temerari primesc 
hrană și apă de la autoritățile 
jamaicane, dar li se interzice să 
intre în port. Situația durează 
de aproximativ 50 de zile fără 

să se știe când li se va per-
mite să pună piciorul pe 
uscat. Ambasada Israelului 
în Republica Dominicană 
face tot posibilul pentru 
a-i ajuta, însă zborurile din 
întreaga lume sunt aproa-
pe oprite.

  GAZETA TELEGRAME 

Michael MirilashviliMichael Mirilashvili

Atacatorul Matan LugassiAtacatorul Matan Lugassi
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Hedi S. SIMON

Civilizații dispărute

Istoria Pământului este mult mai lun-
gă decât cea a omenirii. Se crede că, 
în urmă cu multe milioane de ani, 

planeta noastră a suferit cele mai violen-
te fenomene climatice, călduri insupor-
tabile, furtuni, secete și inundații, ceea 
ce a distrus flora pentru o perioadă înde-
lungată, întârziind procesul de apariție 
și dezvoltare a oricăror forme de viață.

Apoi a urmat acel proces de evoluție 
într-o foarte lungă perioadă de timp, 
începând cu microorganismele, care în 
decursul milioanelor de ani au ajuns la 
forma cea mai evoluată, la ființa rațio-
nală, Omul.

Parcurgând istoria omenirii din Anti-
chitate și până în prezent, putem identi-
fica multe trepte în evoluția inteligenței 
umane, multe etape pe care le vom numi 
civilizații în cel mai pur sens al cuvân-
tului: cea Elină, de la care am moștenit 
ideile filozofice ale celor mai luminate 

capete ale omenirii, ca și Mitologia grea-
că, minunatele legende care îmbracă în 
frumusețe înțelepciunea și imaginația 
bogată a poporului din acele vremuri; 
apoi civilizația Imperiului Roman, cuce-
ritor al unor teritorii imense datorită ști-
inței militare, datorită cunoașterii unor 
tehnici și unui mod de viață civilizat pe 
care le-au răspândit și dăruit popoarelor 
cucerite. 

Aceste civilizații care au constituit 
mari imperii într-o lungă perioadă de 
timp, au dispărut de mult din viața so-
cietății umane, lăsând în urmă influențe 
puternice asupra generațiilor următoa-
re. Dar întrebându-ne din ce motiv se 
destramă asemenea imperii puternice și 
civilizate, vom constata că în niciun caz 
în urma unor înfrângeri suferite din par-
tea unor inamici mai puternici veniți din 
afara hotarelor lor. Nu, inamicul este în-
totdeauna în interior, trăiește în mijlocul 

nostru și se nu-
mește imorali-
tate, corupție, 
dispreț pentru 
bunurile țării, 
lipsă de pa-
triotism, ca și 
multe altele de 
acest gen, pre-
cum susțineau 
de fapt și marii 
filozofi antici: 
d i s t r u g e r e a 
vine dinăun-
tru, devenind 
mai puternică 
decât imperiul 
însuși.

Ș t i m  c ă 
după cultura 
strălucitoare a 
Antichității a 
urmat o lun-
gă perioadă 
de „întuneric” 
cultural dato-

rat în mare parte fanatismului religios și 
crimelor comise de Inchiziție. (Atenție! 
Istoria se repetă o dată cu neatenția la 
greșelile oamenilor). A durat mai mult 
de un mileniu până ce Renașterea cul-
turală a înălțat omenirea pe o treaptă 
superioară. A doua jumătate a sec. XX 
și începutul celui XXI a adus cu sine o 
dezvoltare atât de intensivă a societății 
umane, cum nu s-a mai cunoscut până 
în prezent. Dar, precum fiecare mone-
dă are două fețe, iar fiecare poveste are 
două variante, tot astfel urcarea rapidă 
a omului pe treptele dezvoltării are și 
ea două laturi: una desigur pozitivă, 
aducând în viața omului confort, cul-
tură și multe alte beneficii care ar fi tre-
buit să-l facă fericit. A doua latură în 
schimb, este distructivă; îl face pe om 
să fi preferat o viață mai liniștită, mai 
sigură, ca în zilele de odinioară. Nu este 
necesar să intrăm în amănuntele acelui 
„modus vivendi” pe care îl cunoaștem 
astăzi. Cu toții trăim momentele grele 
de intemperii, uragane, tornado, ploi 
torențiale aducătoare de inundații. Zil-
nic se întâmplă tragedii, nu mai vorbesc 
de cursa înarmărilor, de acest concurs 
al inteligențelor negre, care ar fi putut 
crea lucruri minunate, dar în schimb se 
irosesc pentru a obține arme ucigătoare 
de toate felurile. 

Cât de des ne-am gândit la acest as-
pect în ultimele luni, de când a pătruns 
în viața noastră virusul distrugător „Co-
vid 19”! Stresul, permanenta tensiune în 
care trăim zi cu zi, face omul mai credul 
în toate zvonurile, mai nervos, mai rău, 
mai violent. 

O să vi se pară ciudat că, din toate 
discuțiile despre dezvoltarea și dispariția 
civilizațiilor, mi-am amintit tocmai un 
citat din scrierile lui Lenin, care spunea 
că orice societate umană care ajunge la 
stadiul cel mai înalt de dezvoltare, se 
autodistruge. Vreau să sper că Vladimir 
Ilici a greșit, iar omenirea va supraviețui 
până la urmă pe un Pământ reînnoit.

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA ÎNSEMNĂRI

NESTEMATE POETICE  
culese de Ady Covaliu 

NOAPTE DE IARNĂ de Boris Pasternak
Ningea, ningea pe-ntreg 
pământul,
În toată zarea.
Ardea lumânarea pe masă,
Ardea lumânarea....

Cum vara roiesc musculițe
În jurul luminii, noian,
Toți fulgii, toți fulgii din curte
Se-nvârtejeau la geam.

Lipea pe geam viscolul cercuri,
Săgeți indicând depărtarea,
Ardea lumânarea pe masă,
Ardea lumânarea....

Strângea tavanul luminat
Tot umbre bizare,
Destine ale încrucișării,
Încrucișări de mâini, încruci-
șări de picioare.

Și doi pantofiori lunecau
Cu zgomot sec jos,
Pe rochie lumânarea își picura
Lacrimile, sfios.
Și totul pierea în pâcla zăpezii,
Albă, căruntă,
Ardea lumânarea pe masă,
O rugăciune de sfântă.

Și un ungher sufla în feștilă,
Iar focul ispitei învolburate
Își ridica precum un înger
Două aripi încrucișate.

A nins toată luna, în februarie,
Și mereu, ca ninsoarea,
Ardea lumânarea pe masă,
Ardea lumânarea....

Versuri din romanul  
„Doctorul Jivago” (1946-1953)
Traducere de Marin Sorescu
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Ady COVALIU

Fabulă
Motto: „Din 29 decembrie2018 până 

la începutul lunii aprilie 2020, membrii 
Knessetului nu au avut activitate dar au 
continuat să primească salarii; mai mult 
de atât; de la începutul anului 2019 
și-au mărit salariul cu 1200 șekeli lu-
nar”, conform presei israeliene.

Zile întregi stătea grangurul în copac 
și nu făcea nimic; dar absolut nimic. Își 
avea locul lui aproape de vârf; admira 
ore întregi întinderea nesfârșită a miriș-
tei și, în liniștea din jur, viața i se părea 
un vis.

Iepurașul care își făcuse un culcuș în 
preajmă, se uita de jos și nu-i venea să 
creadă că poți sta toată ziua fără să faci 
ceva. El care alerga tot timpul pe câmp 
să găsească hrana cea de toate zilele, era 
șocat de acest miracol...

De aceea, într-o după amiază, frânt 
de oboseală, se apropie de copac și se 
adresă grangurului:

- Spune-mi, te rog, pasăre dragă, cum 
poți sta zile întregi fără să faci ceva?

- Am să-ți explic, zise grangurul. Co-
pacul ăsta e vrăjit; îți oferă tot ce dorești 
fără să faci eforturi; doar să ceri... Și, 
fiindcă îmi ești foarte simpatic, te invit 
să iei și tu loc sub oblăduirea lui și să te 
bucuri de avantajele dăruite de bunele 
zâne...

Tare s-a bucurat iepurele; scăpa de 
alergătura zilnică de a-și agonisi hrana 
și avea, în sfârșit, un adăpost ca lumea. 
A doua zi, iepurașul se aciui la poalele 
trunchiului și se întinse să se odihneas-
că... Aerul era curat, o adiere de vânt 
îi gădila nările și frunzele copacului îl 
înveleau cu răcoarea lor, ca o mamă gri-
julie... Curând ațipi, visând că se plimba 
într-o grădină plină de morcovi....

Tocmai atunci trecu pe acolo lupul 
care, ca-n orice fabulă, era tare flămând; 
drept care, l-a mâncat pe iepuraș...

MORALA: Numai când te afli într-o 
poziție înaltă, îți poți permite să nu faci 
nimic...

GAZETA CULTURA

POEZIE ROMÂNEASCĂ ÎN ȚARA SFÂNTĂ
PUNCT de Maria Găitan Mozes

În toate,
Se merge de la un punct
Către altul.
Important
Ori mărunt,
Cu distanțe scurte
Sau lungi,
Chibzuind să le ajungi...
Necunoscutul
Te răscolește și cheamă,
Dându-ți ghes către el.
Tălpile-s gata
Înfierbântate,
Gata să primească și sângerările
Pricinuite de drum.
Viața te obligă,
Amintind că e scurtă
Și trebuie s-o pornesc chiar acum.
Drumurile-s numeroase,
Bătătorite de alții,

Cu mult înaintea ta.
E lipsă doar
Ștampila tălpilor tale.
În toate se merge
De la un punct
Către altul.
Distanțele-s fleac,
Punctele...precise,
Ștafeta trebuie-n cele din urmă,
Schimbată,
Ca între sportivi.
Alții, cu pași mai tineri,
Își vor alege
Punctul.
Noi, resemnați,
Dar, cu demnitate deplină,
Și pași potoliți,
Vom merge, tăcuți,
Spre ultimul punct.

Dr. Irina AIRINEI

Un demon răzvrătit 

Rodica Grindea este poeta tristeții negre, 
lirismul ei curge într-o tonalitate minoră, 
discretă, în registrul grav al unor ecouri 

surde, venind dintr-o copilărie fără copilărie, 
dintr-o viață frântă ale cărei răsfrângeri răzbat 
prin lujerul plăpând, răsădit în alt sol, de unde 
cu greu își reia metamorfoza intelectuală. Din 
cenușa vieții călcate de tăvălugul unui destin 
dureros și ineluctabil, talentul ei naște plăma-
da lirică a unor versuri sfâșietoare, autoreflexive, 
sondând zonele acelei „double conscience” prin 
filtrele unor reprezentări simbolice prin care le 
integrează în conștient. 

„Mai întâi, momentele de viață, așa cum au 
fost trăite, s-au rânduit în paginile scrise, văzute 
doar cu proprii ochi ai minții și ai sufletului. Ul-
terior, scrisul a izvorât din imperativul Cunoaște-te pe tine însuți! Când? Atunci 
când nu am mai vrut să fiu printre cei care, privindu-se în oglindă, să întâlnească 
un necunoscut care-ți seamănă.” – mărturisește autoarea. 

O poezie a profunzimilor, a iubirii ucise și a suferinței, dă sentimentul unui 
fatalism al numen-ului divin ocultat de plăsmuiri ale lumen-ului...nocturn... Via-
ța, febrilă veghe întru înveșnicirea prin poezie, devine apanajul aproape arogant al 
spiritului dilematic în rostirea paradoxală a unui „demon răzvrătit”, fostă pradă 
a „vânătorilor de candoare”, spirit aflat într-o permanentă și autentică dilemă.
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Bucharest Klezmer Band
„Folclorul idiș este o comoară pe care 

o avem, o moștenire culturală extrem 
de importantă, de generoasă, de boga-
tă, situată pe multe paliere [...], pe care 
trebuie s-o valorificăm și s-o adaptăm la 
noile realități și exact asta face Bucharest 
Klezmer Band” a afirmat Maia Morgen-
stern în cadrul celei mai recente ediții a 
„Cafenelei online” care a avut loc în data 
de 30 aprilie 2020 și i-a avut ca invitați 
pe membrii Bucharest Klezmer Band 
(BKB).

În contextul situației actuale la nivel 
internațional, ICR Tel Aviv și-a adaptat 
activitatea culturală la realitățile prezen-
te și a organizat ciclul „Cafeneaua Ro-
mânească” online, pe pagina de Facebo-
ok a ICR Tel Aviv și pe canalul oficial de 
YouTube, prin live streaming. 

Într-o discuție liberă, desfășurată în 
limba română și moderată de directo-
rul ICR Tel Aviv, membrii Bucharest 
Klezmer Band au vorbit despre „familia 
BKB”, despre cum se descurcă artiștii pe 
timpul crizei generate de COVID-19 și 
adaptarea la noile realități, menirea aces-
tora în perioade de restriște și planurile 
post-pandemie. 

Astfel, Silvian Horn, coordonatorul 
și managerul trupei, și totodată vice-
președintele Federației Comunităților 
Evreiești din România (FCER), a făcut 
un scurt istoric al formării BKB, înfi-
ințată prin unirea a două coruri – cel al 
Federației și cel al Centrului Comunitar 

Evreiesc (JCC) – și cooptarea actualilor 
membri. Bogdan Lifșin, „capul familiei 
Bucharest Klezmer Band”, în calitate de 
dirijorul acesteia, a rememorat cele mai 
frumoase amintiri din cadrul concerte-
lor, precum participarea, în 2015, la Bal-
kan Fest (Salonic), cât și la festivalurile 
internaționale idiș, cu sprijinul Teatrul 
Evreiesc de Stat din București. Toate 
acestea au fost presărate cu intervenții 
muzicale live, instrumentale și vocale.

Unul dintre momentele cheie ale 
„Cafenelei muzicale online” l-a consti-
tuit prezentarea unui videoclip colaj, 
pregătit special cu această ocazie, care 
îi înfățișează pe membrii formației in-
terpretând faimoasa piesă „Ciribim”. 
Evenimentul a beneficiat de un public 

virtual foarte numeros, care a contribuit 
cu întrebări și aprecieri pe parcursul live 
streaming-ului și care a apreciat apariția 
și intervenția Bucharest Klezmer Band.

Înființată în anul 2013, Bucharest 
Klezmer Band este condusă de dirijorul 
Bogdan Lifșin și este trupa de muzi-
că klezmer a Federației Comunităților 
Evreiești din România, proiect muzical 
aflat sub directa îndrumare a domnului 
Silvian Horn, coordonatorul si manage-
rul trupei. Cu mulți ani de experiență 
internațională, Bucharest Klezmer Band 
a dezvoltat un sunet unic, în direcția 
unui repertoriu modern, tradițional și 
contemporan. Astfel, Bucharest Klezmer 
Band are un stil deosebit de colorat, cu 
voci distincte, cu melodii instrumen-
tale din toate regiunile Europei, dar și 
cântece de dans, cu un farmec aparte. 
Trupa oferă publicului spectacole perso-
nalizate, în limbile română, idiș, ladino, 
rromani și rusă.

Alături de Bogdan Lifșin (acordeon), 
Bucharest Klezmer Band îi aduce în fața 
publicului pe Rodica Doija (vioară și 
voce), Sergiu Marin (chitară bas), Cris-
tian Dragomir (pian), Radu Gheorghe 
(percuție), Mirel Liță (trombon), Ionut 
Păduraru (trombon), Mihai Pintenaru 
(saxofon și clarinet), Bogdan Mavro-
ean (clarinet), Sorin Robu (trompetă), 
Carmen Hannah Iovițu, Geni Brenda 
Wexler și Arabela Neazi (voce).
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Să faci doar ce zice... popa

Profesorul Neil Ferguson, în vârstă de 52 de ani, a re-
cunoscut că a făcut o „eroare de judecată” și și-a ex-
primat regretul pentru a fi ignorat mesajul guvernului 

de distanțare socială pentru a combate propagarea noului 
coronavirus. 

Potrivit cotidianului „The Daily Telegraph”, Ferguson a 
permis unei femei, descrisă ca „amanta” sa, să-l viziteze la 
domiciliul din Londra de 
cel puțin două ori în tim-
pul izolării, la 30 martie și 
8 aprilie.

Acest matematician și 
epidemiolog a condus o 
echipă de cercetători de 
la Imperial College din 
Londra care a întocmit un 
raport comandat de guvern cu privire la răspândirea și im-
pactul epidemiei. Cercetătorii au estimat că noul coronavirus 
ar putea ucide aproximativ 250.000 de persoane în Regatul 
Unit dacă nu ar fi puse în aplicare măsuri de distanțare socială.

Un consilier științific care a sfătuit guvernul 
britanic să impună carantina la nivel național, a 

demisionat după ce a încălcat el însuși măsurile de 
distanțare socială pentru a se întâlni cu o femeie 

descrisă drept amanta sa

Mesaj din lanul de lalele

Imaginea impresi-
onantă a fost pos-
tată pe pagina de 

Facebook a asociației 
Tulips in Holland, 
acum câteva zile, iar 
de atunci a făcut în-
conjurul internetului. 

Sute de mii de oameni au întâmpinat această inițiativă cu 
bucurie și au transmis mesaje de mulțumire.

În mesaj, pe pagina de Facebook, Tulips in Holland îi sfă-
tuiește pe cei care vor să vadă frumusețea lanurilor de lalele, 
să se bucure doar prin intermediul imaginilor de câmpurile 
de flori din Țările de Jos, în această perioadă.

Gest impresionat din partea unor fermieri care se 
ocupă de cultivarea lalelelor în Olanda. Pentru a-și 
arăta solidaritatea cu milioanele de oameni care 
vizitau anual lanurile de flori și care acum nu mai 
pot călători din cauza coronavirusului, ei au scris 
un mesaj chiar în câmpurile înflorite: „Ne vedem 

anul viitor!”

Câini robotizați

Singapore a apelat la un robot în formă de câine pentru 
a-i face pe oameni să respecte măsurile de distanțare 
socială, scriu spaniolii.

Denumiți Spot, câinii-robot merg în parcuri și le aduc 
aminte oamenilor să nu stea prea aproape unul de celălalt. Ei 
sunt teleghidați, dar inginerii din Singapore speră ca în curând 
să aibă autonomie totală de mișcare. 

Tot în Asia, în Thailanda, sunt folosiți androizi pentru a 
lupta contra Covid-19, scrie El Pais. Roboții sunt denumiți 
„ninja”, iar misiunea lor este să detecteze bolnavii de corona-
virus, să ajute la tratarea lor și să protejeze personalul medical.
Dotați cu tehnologie 4G, aceștia pot testa temperatura persoa-

nelor și pot descoperi simpto-
mele infectării cu Covid-19. 
Tot cu ajutorul lor, medicii 
discută cu pacienții de la dis-
tanță, prin videoconferință.

Creatorii roboților au pro-
mis că în curând „ninja” vor 
aduce mâncarea și medica-
mentele pacienților.

Tehnologia este folosită de autorități tot mai des 
pentru a pune în aplicare restricțiile în timpul 

pandemiei de coronavirus Concursul Miss America, 
amânat cu un an

Organizatorii 
și-au moti-
vat decizia 

spunând că vor astfel 
să protejeze sănătatea 
concurentelor.

Lista participan-
telor e încă deschisă. 
Până când vom afla 
viitoarea câștigătoare, 
cea de anul trecut se 
mai poate bucura de mult-râvnita coroană. 

Competiția Miss America a avut loc pentru prima dată 
în 1921, ceea ce înseamnă că anul viitor va fi ediția cu nu-
mărul 100... dar practic 99.

Frumoasele Americii nu își vor mai etala formele 
anul acesta. Din cauza pandemiei de coronavirus, 
competiția Miss America a fost amânată pentru 

anul viitor

Neil FergusonNeil Ferguson
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Casa mult visată

Prințul Harry (35 
de ani) și soția lui, 
Meghan Markle (38 

de ani), au anunțat la 18 
ianuarie că renunță la toate 
îndatoririle legate de rolul 
lor în casa regală britanică. 
La începutul lunii februa-
rie, cei doi și bebelușul 
Archie au petrecut câteva 
săptămâni în Canada, fiind 
păziți de agenții canadieni și britanici.

Epidemia de COVID-19 i-a prins în Los Angeles, într-o 
vilă de lângă conacul lui Elton John, în timp ce își căutau o 
casă în care să se mute și apucaseră să vizioneze conacul lui 
Mel Gibson. Conform „The Sun”, ei s-au hotărât să cumpere 
o casă cu 13 milioane de dolari. Conacul are șase dormitoare, 
cinci băi, piscină, terasă și sală de cinema, iar pe proprietate se 
află și o casă de oaspeți ideală pentru a o aduce aici pe soacra 
Doria Ragland, în vârstă de 63 de ani. 

Primul copil al Marelui 
Duce Ereditar

Bebelușul, pri-
mul copil al cu-
plului moșteni-

tor și al cincilea nepot 
al suveranului Marele 
Duce Henri (și al pa-
trulea băiat), s-a născut 
duminică la scurt timp 
după orele 5 diminea-
ța, a anunțat guvernul luxemburghez într-un comunicat.

Fiu al Marelui Duce Ereditar, Prințul Guillaume, și al 
soției sale, Stephanie, băiețelul se numește Charles Jean 
Philippe Joseph Marie Guillaume.

Copilul avea la naștere 3,190 kg și 50 de cm. „Prințesa, 
precum și bebelușul, sunt bine”, a informat la rândul său 
curtea Marelui Ducat într-un comunicat, adăugând că pă-
rinții abia așteaptă să-l „prezinte poporului”.

Familia Marelui Ducat și guvernul Luxemburgului 
au anunțat duminică nașterea primului copil al 
Marelui Duce Ereditar, care va prelua într-o zi 

conducerea țării

Prințul Harry și Meghan Markle au găsit în sfârșit 
casa mult visată! Este vorba de un conac de 13 

milioane de dolari, din Pacific Palisades, Los 
Angeles, cu șase dormitoare, piscină și o anexă 

pentru... soacra Doria Ragland

„Nu renunțați, nu vă pierdeți speranța”

În discursul său, regina a amintit 
de sacrificiile Marii Britanii în 
timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial și de „sărbătorile pline de 
bucurie” care au urmat după sfârșitul 
luptelor în Europa, într-un discurs 
televizat.

„Vă vorbesc astăzi la aceeași oră 
ca și tatăl meu, cu exact 75 de ani în 
urmă. Mesajul său a fost atunci un 
salut pentru bărbații și femeile care au 
sacrificat atât de mult. A fost un război 
total, a afectat pe toată lumea și nimeni 
nu a fost imun la impactul lui”, a spus 
suverana.

„La început, perspectivele păreau 

sumbre, finalul îndepărtat, rezultatul 
incert. Dar am crezut că luptăm pen-
tru o cauză corectă - și această credin-
ță, după cum a spus tatăl meu, ne-a 
condus. Nu renunțați, nu vă pierdeți 
speranța, acesta a fost mesajul zilei 

victoriei în Europa”, a spus regina. 
Ea a povestit cum a urmărit bucuria 
oamenilor care sărbătoreau victoria, 
de la balconul palatului Buckingham: 
„Bucuria mulțimilor care s-au adunat 
în toată țara a fost profundă deși, în 
timp ce sărbătoream victoria în Euro-
pa, știam că vor mai exista sacrificii”.

Regina a menționat și faptul că anul 
acesta „poate părea greu faptul că nu 
putem marca această aniversare speci-
ală așa cum ne-am dori. În schimb, ne 
amintim din casele noastre. Dar străzi-
le noastre nu sunt goale, ele sunt pline 
de iubirea și grija pe care o avem unii 
pentru alții”.

„Nu renunțați, nu vă pierdeți speranța”, este mesajul reginei Elisabeta a doua pentru britanici,  
la 75 de ani de Ziua Victoriei în Europa din Al Doilea Război Mondial. Mesajul vine în condițiile  

în care țara se confruntă cu pandemia de coronavirus

Prințul Guillaume şi StephaniePrințul Guillaume şi Stephanie

Doria Ragland, Meghan Doria Ragland, Meghan 
Markle şi Prințul HarryMarkle şi Prințul Harry

Regina ElisabetaRegina Elisabeta
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UMOR
Un bărbat merge prin cimitir.
La un moment dat, trece pe 

lângă o piatră funerară pe care 
scria: „Aici se odihnește un avo-
cat, un om cu un suflet bun, un 
om onorabil”.

- „Doamne Sfinte!”, se gândește-
tipul: „Ăștia au băgat trei oameni în 
același mormânt!”

*
- Alo! Poliția?
- Da!
- Veniți imediat! Mi-a intrat o pisică 

în casă...

- Bine, cucoană, dar 
pentru atâta nu trebuie să 
ne chemați pe noi.

- Pardon, eu nu sunt cu-
coană, eu sunt papagalul!

*
- Domnule polițist, ci-

neva mi-a furat bicicleta!
- Era încă bună?
- Da, mergeam cu ea la lucru...
- Ați avut clopoțel la ea?
- Nu. 
- Frână de mână?
- Nu.
- Far și ochi de pisică?
- Nu.
- Atunci trebuie să plătiți amendă...

Tot evreii...

U.R.S.S., Mos-
cova, ora 3 
noaptea, mi-

nus 40 de grade, vreo 
trei sute de oameni 
stau la coadă la carne.

Pe la ora 5 dimi-
neața apare măcelarul, 
care le zice:

– N-o să vină mul-
tă carne. Am primit 
indicații de la Centra-
lă să nu dau la evrei.

Fără să protesteze, vreo patruzeci de 
oameni se desprind din coadă și pleacă 
prin viscol acasă.

Pe la 7.30, măcelarul iese și zice:
– M-au sunat de la Comitetul de par-

tid. O să fie puțină carne.Cică să nu dau 
la ăia care nu-s membri de partid….

Peste o sută de oameni se retrag tăcuți.
La 11, măcelarul iese iar:
– Am primit un telefon de la Kremlin. 

Vine doar un pic de carne. N-o să vând 

decât la foștii ilegaliști.
Pleacă simplii membri de partid, ră-

mân doar vreo duzină de indivizi, înghe-
țați bocnă. Atunci, măcelarul le spune:

– Dumneavoastră o să mă înțelegeți: 
nu e carne deloc. Puteți să plecați.

Ceea ce și fac, abia mișcându-se. Doar 
n-o să protesteze niște bătrâni ilegaliști...

Totuși, unul dintre ei, vânăt de frig, îi 
spune altuia, clănțănind:

- Nu știu de ce, dar am senzația că 
evreii sunt mereu avantajați!

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

BEEP  BEEP

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEȘTI
Selecții: Laurențiu Ghiță
Efim Tarlapan- Chişinău

Basarabeană
La izvoarele cu ape
Dulci ca limba strămoșească,
Cerbii vin să se adape,
Porcii… să se bălăcească!

Postelectorală
La scrutin am fost.
Circ adevărat!
Bagi în urnă-un prost,
Iese-un deputat!...

„Deșteaptă-te, române”
În zadar se intonează
Imn la oră matinală –
Prostul, și pe la amiază,
Tot cu noaptea-n cap se scoală...

Statele
Chișinău și București –
Două State românești,
Ar fi foarte fericite,
De-ar fi... Statele Unite!

Styxul nostru
Două lumi unește vadul
Nistrului cărunt, eternul:
Pe un mal se află iadul,
Iar pe celălalt infernul.

Vama de la Prut
Vama asta, rod al minții
Unei hrăpărețe nații,
La ieșire-mi ia părinții,
La intrare îmi ia... frații.

De la Efim Tarlapan cetire:
În Transnistria m-aș duce,
Dar stă rusul la răscruce
Și tot strigă orișicui
Că-i răs... crușea mami’ lui!...

Astronomică
Carul Mic și Carul Mare
Le-ai pus, Doamne, la loc sfânt,
Sus, pe cer. Dar, de ce oare,
Ai pus boii pe Pământ…
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Campionatul național de fotbal 
urmează să se reia la 30 mai

Campioana en-titre, 
Maccabi Tel Aviv, a 
constituit o mare par-

te a motivului acestei creșteri 
de audiență, atrăgând peste 
20.000 de fani pe meci la noul 
stadion Bloomfield.

Maccabi Tel Aviv este neîn-
vinsă și o conduce pe Maccabi 
Haifa cu șase puncte, în timp ce liga 
se împarte într-un grup de campi-
onat format din șase echipe și un 
grup de retrogradare cu opt echipe. 
Restul sezonului reluat pe 30 mai se 
va juca pe stadioane goale, ca în Co-
reea de Sud, Germania și alte țări care 
repornesc meciurile în această lună. 
Jucătorii se vor afla în carantină acasă 

cu familiile lor iar orice test pozitiv 
pentru coronavirus îi va plasa pe co-
echipierii lor în izolare timp de 14 
zile.

Fiind una dintre primele ligi 
UEFA programate să se reia, condu-
cerea israeliană dorește ca finalizarea 
actualului sezon să nu depășească 
data de 3 august 2020.

Nicio partidă nu s-a mai jucat de la 1 martie, când sezonul regulat 
de 26 de jocuri a fost suspendat, tocmai când liga israeliană se 
pregătea să stabilească un record de peste două milioane de 

spectatori în sezonul curent

Un milion de dolari  
pentru copii

Roger Federer, legenda 
tenisului masculin, se 
implică în ajutorarea 

copiilor din Africa.
Fostul lider ATP va dona 1 

milion de dolari prin interme-
diul fundației pe care o deține. 
Suma dăruită de elvețian va fi 
folosită pentru a ajuta copiii 
vulnerabili din Africa. 

Aproximativ 64.000 de co-
pii vor beneficia de hrana de pe 
urma donației elvețianului
Nu este prima oară când Roger Federer se implică în ajutorarea copiilor 
din Africa, sprijinind de mai multe ori persoanele din zonele defavorizate.

Federer face un gest superb! Donează un milion de dolari 
pentru a oferi hrană pentru 64.000 de copii din Africa

Pas spre modelling

Sportiva de 
c u l o a r e 
în vârstă 

de 24 de ani e 
însă și o femeie 
extrem de fru-
moasă care ar 
putea urca pe 
podium nu nu-
mai în cursele 
atletice, ci și la 
prezentările de 
moda.

Doar jamai-
cana Shelly-Ann Fraser-Pryce poate spune 
că e în acest moment mai rapidă decât Dina 
Asher-Smith. Mai precis, la ultimul campio-
nat mondial (2019), prima a câștigat proba de 
100 de metri în fața Dinei, care și-a luat însă 
revanșa la 200 de metri, cucerind în premiera 
un titlu mondial.

Dina Asher-Smith n-are însă rivale printre 
„viteziste” atunci când vine vorba de frumu-

sețe. Drept do-
vadă, în aceasta 
pauză competi-
țională forțată, 
atleta de culoare 
a fost solicitată 
pentru a apărea 
pe coperta re-
vistei GQ din 
Marea Britanie, 
una dintre cele 
mai cunoscute 

reviste pentru bărbați. „Sprintera, campioa-
na, icoana”, sunt cuvintele reprezentative cu 
care a fost caracterizată Dina.

Obișnuită cu prima treaptă a podiumu-
lui la festivitățile de premiere din atletism, 
Dina Asher-Smith a avut acum ocazia de a 
urca pe locul 1 îmbrăcând o elegantă rochie 
de bal și niște pantofi strălucitori, o postură 
de fotomodel cu care britanica s-a acomodat 
excelent.

Dina Asher-Smith, a doua cea mai 
rapidă femeie a lumii, a făcut pasul 
spre modelling și i-a surprins pe toți
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Magdalena BRĂTESCU

„Bani din cer” de Ray Cooneyde Ray Cooney
la Teatrul de Comedie

Londonezul Ray 
Cooney, azi în 
vârstă de 87 de 

ani, actor, regizor, di-
rector de teatru, este 
și unul dintre cei mai 
celebri dramaturgi 
englezi. Denumit 
un „Feydeau englez” 
(Feydeau fiind rege-
le farsei franțuzești), 
Cooney a scris două-
zeci și cinci de piese 
de teatru, dintre care 
șaptesprezece i-au 
fost montate în West End. Traduse în 
patruzeci de limbi, ele sunt jucate pre-
tutindeni în lume. În 2004, regina Eli-
sabeth i-a acordat lui Cooney „Ordinul 
Imperiului Britanic” pentru serviciile 
aduse teatrului.

Dramaturgul susține că farsa este un 
gen la fel de important ca și tragedia. 
„Ambele au ca personaje oameni obiș-
nuiți care se confruntă cu situații neo-
bișnuite. Bărbatul care-și prinde soția 
înșelându-l cu cel mai bun prieten în-
tr-o farsă nu se deosebește cu nimic de 
bărbatul care-și prinde soția înșelându-l 
cu cel mai bun prieten într-o tragedie. 
Diferența constă în reacția publicului. 
Cel mai mândru de comediile mele 
sunt atunci când publicul râde”.

„Bani din cer”, cu titlul original 
„Funny money”, a fost reprezentată în 
premieră în 1994. Autorul însuși a regi-
zat spectacolul și a jucat rolul principal 
al contabilului Henry Perkins. Acțiu-
nea începe cu împlinirea visului fiecă-
rui om de rând care trăiește dintr-un 
salariu. Modestul funcționar Henry 
(George Mihăiță), în drum spre casă 
unde urmează să i se sărbătorească ziua 
de naștere, călătorind cu metroul, își 
schimbă din neatenție servieta cu alta, 
în care găsește 735,000 £.

Prevăzând că acești bani nu sunt cu-
rați și că păgubașul, deținând actele lui, 
îl va căuta ca să și-i recupereze, el deci-
de să fugă în Argentina cu Jean, soția 
lui (Virginia Mirea). Din acest punct, 
lucrurile încep să se complice la nesfâr-
șit din cauza a doi polițiști. Davenport 
(Gheorghe Dănilă) îl urmărește bănu-
indu-l de hărțuire homosexuală. Slater 
(Eugen Racoți) vine și el la domiciliul 
familiei Perkins deoarece bărbatul cu 
care a fost schimbată servieta a fost 
găsit mort în Tamisa cu două gloanțe 
în ceafă. Deci soția e invitată la morga 
pentru identificarea cadavrului.

O singură minciună spusă inițial se 
înmulțește în ritm amețitor, explicațiile 
devin din ce în ce mai inepte și mai 
hazoase. În acțiune se implică încă trei 
personaje, invitații la aniversare, prie-
tenii Vic (Mihai Bendeac) și Betty Joh-
nson (Mihaela Teleoacă). Plus un șofer 
de taxi agitat și băgăreț, Bill (Șerban 
Georgevici), chemat să-i conducă pe 
îmbogățiți la aeroport.

Comicul de situații și de limbaj, 
confuziile, nesfârșitele schimbări de 
identitate, surprizele care dau totul pes-
te cap de la un minut la altul au făcut 
ca această farsă să se joace la Teatrul 
de Comedie timp de zece ani cu un ex-

traordinar succes la 
public. Spectacolul în 
regia lui Horațiu Mă-
lăele funcționează ca 
un ceas elvețian, rit-
mul este bine impri-
mat și menținut, iar 
actorii aleși sunt niș-
te comici desăvârșiți. 
Mihaela Teleoacă, 
Eugen Racoți, Ghe-
orghe Dănilă și Mi-
hai Bendeac reușesc 
chiar să redea esența 
calmului englezesc în 

situații carambolești. George Mihăiță e 
genial, iar Virginia Mirea aduce lucidi-
tatea amestecată cu starea de ebrietate 
crescândă de la pahar la pahar.

Întreaga distribuție perfect corelată 
dă maximum în materie de amuzament 
neto, se râde cu lacrimi, până la pierde-
rea respirației. Firescul și candoarea se 
mixtează cu încurcături din care, când 
crezi că nu mai există ieșire, se găsește 
una, când crezi că problemele s-au re-
zolvat, ele se complică din nou.

Publicul empatizează cu măruntul 
slujbaș care își face iluzii că viața lui se 
va transforma într-o aventură fericită 
grație banilor căzuți din cer. Găsește în-
țelegere și pentru trepădușii din jurul 
lui Henry care-l tapează cu nerușinare 
și-i smulg o parte din pradă. 

Ca în orice farsă, spectatorul nu se 
gândește la aspectele imorale ale situ-
ațiilor, bani negri, mafioți, trafic de 
droguri, amenințarea morții. Se râde și 
atât! Iar în final, când servieta cu bani 
e pierdută și toate visele risipite, vine 
surpriza cea mare! Geanta nu mai e, dar 
banii au fost salvați!

La succesul montării contribuie și 
decorul clasic realizat de Puiu Antemir 
și elegantele rochii create de desig-
ner-ului Cristian Samfira.
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ABONAMENTE LA  
PRESA ROMÂNEASCĂ

un mod sigur de a primi în fiecare săptămână 
publicația preferată la domiciliu!
Plata prin CEC sau card bancar!

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

Sunați la 0524-716004

GAZETA ANCHETE

Noi reglementări pentru pensie
1. Pensie lunară pentru originarii din România - 

asigurată de Serviciile de Securitatea Socială germane:
ImigranțiidinRomâniacares-aunăscutpânăîn1936și

întimpulrăzboiului,îndouăzecideorașeșisatedinRomânia
care,în2019,aufostrecunoscutecaghetourideschise,sunt
eligibiliînanumitecondițiisăprimeascăopensielunarădela
securitateasocialăgermană,pelângăindemnizațiadinpartea
IsraeluluisauceadinfondulArticolului2.
Cele douăzeci de orașe și sate recunoscute recent ca

ghetourideschisesunt:Iași,Botoșani,TârguMureș,Galați,
Focșani,Tecuci,Roman,PiatraNeamț,Bârlad,Vaslui,Alba
Julia,Constanța,TârguNeamț,Hârlău,Buzău,RâmnicuSărat,
Stefănești,Craiova,Pașcani,Bacău.

2. Pensie lunară din Israel pentru cei care nu primesc 
încă o pensie lunară sau trimestrială - conform noii liste 
de 20 de oraşe:
Pe lângă noul drept din Germania, supraviețuitorii

HolocaustuluicarelocuiescînIsraelșisuntoriginaridinorașele
depenoualistășicarenuprimescîncăoindemnizațielunară
dinGermaniasauIsraelsaudinfondulArticolului2,audreptul
laoindemnizațielunarădinparteaIsraelului,cucondițiasă
fifostînviațăîntimpulrăzboiuluiînRomânia,cacopiisauca
embrioni(născuțipânăîniunie1945).

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

originaridinaltelocalitățicarenufigureazăînnoualistășicare
încănuprimescoindemnizațielunarădinparteaIsraeluluisau
Germaniei,sunteligibilipentruoindemnizațielunarădinpartea
Israelului,cucondițiasăfifostînviațăîntimpulrăzboiului
dinRomânia,atâtcacopii,câtșicaembrioni(născuțipânăîn
1945).Esteimportantsăînțelegem-acestdreptesterelevant
numaipentruceicareînprezentprimescdoarosubvenție
anualăsaunuauprimitîncănimic.
Acesteinformațiisuntpuseladispozițiadvs.deAmiBar,

fiulunorsupraviețuitoriaiHolocaustuluidinRomânia,carevă
poateajutacuconsiliereșiîndrumare.
Vorbescdoarebraicășiengleză,dinpăcate,așacădacă

nuvorbițibineacestelimbi,vărugămsăsolicitațiajutorde
lacunoscuți.
Existădouămodalitățideamăcontacta:
Telefon:055-6665123,email:shoa.rights@gmail.com
Vărogsăavețirăbdare,existămultecererișiamnevoie

detimppentruareveni.
Curespect,AmiBar 

Cine este şeful Departamentului pentru Situații de 
Urgență din România?

Raed Arafat putea fi extrem de bo-
gat, însă a ales un alt drum, iar 
povestea sa o știe foarte puțină 

lume.
Raed Arafat s-a născut pe 24 mai 

1964 în Nablus, Israel, într-o familie 
foarte însărită, care a avut de-a lungul 

anilor mai multe afaceri. Familia lui 
Raed Arafat a deținut de-a lungul 
timpului peste un sfert din propri-
etățile imobiliare din oraș, cele mai 
multe dintre ele fiind acum în ruină.

Nasir Arafat, un văr al lui Raed 
Arafat, a mărturisit că familia lui face 

parte din catego-
ria negustorilor 
educați, care au 
învățat la univer-
sități de prestigiu, 
printre care se nu-
mără Harvard sau 
Cambridge.

Nasir Arafat a 
povestit că aface-
rile familiei Arafat 

s-au concentrat la început pe comerțul 
cu haine și costume specifice locului, 
pentru ca mai apoi să investească în 
fabricarea săpunului din ulei de măs-
line deținând la un moment dat patru 
fabrici de săpun din cele 34 care încă 
funcționau în Nablus în perioada bri-
tanică a țării.

De altfel, părinții lui Raed Arafat au 
fost foarte dezamăgiți când actual se-
cretar de stat a ales drumul medicinei. 
Ca o ironie a sorții, tatăl acestuia, Daud 
Arafat, a lucrat în tinerețe ca șofer pe o 
ambulanță!

Raed Arafat, secretar de stat în MAI și șeful Departamentului 
pentru Situații de Urgență (DSU), a devenit unul dintre cei 

mai de încredere oameni din România după ce s-a poziționat 
în centrul formațiunii care gestionează criza provocată de 

pandemia de coronavirus

Raed ArafatRaed Arafat
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PROGRAMUL TV ROMÂNESC

PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 14 mai 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, 15 mai 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, 16 mai 2020
06:15	 Ce	spun	români
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
14:45	 Ce	spun	români
15:30	 Arena	bucătarilor
16:00	 Românii	au	talent
18:30	 Superspeed
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Arena	bucătarilor
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Inimă	de	țigan
22:45	 Acasă	la	români
23:45	 Teleshopping
00:15	 Lecții	de	viață
DUMINICĂ, 17 mai 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Românii	au	talent
13:00	 Teleshopping
13:15	 Arena	bucătarilor
13:45	 Lecții	de	viață

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

LUNI, 18 mai 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

MARȚI, 19 mai 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
MIERCURI, 20 mai 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

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 14 mai 2020

07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	România
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediție	specială
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:20	 Articulul	VII
13:00	 Ediție	specială
14:00	 Telejurnal
15:00	 Teleșcoala
16:00	 Chipurile	României
16:50	 5	minute	de	istorie
17:00	 Teleșcoala
18:00	 Obiectiv	comun
19:00	 Punctul	pe	AZI
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 România	9
22:00	 Corespondent	TVRi
23:20	 Discover	Romania
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 România…	în	bucate

VINERI, 15 mai 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	România
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediție	specială
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:20	 Discover	Romania
12:30	 Corespondent	TVRi
13:00	 Ediție	specială
14:00	 Telejurnal
15:00	 Teleșcoala
15:55	 Primăvara	amintirilor
17:00	 Teleșcoala
18:00	 Obiectiv	comun
19:00	 Punctul	pe	AZI
20:00	 Telejurnal
21:00	 Dăruiește,	Românie!
23:00	 Teatru	TV
SÂMBĂTĂ, 16 mai 2020
07:00	 Regatul	sălbatic
07:30	 Pescar	hoinar
08:00	 Ferma
08:50	 Discover	Romania
09:00	 Mic	dejun	cu	un	campion
09:50	 5	minute	de	istorie
10:00	 Drag	de	România	mea
12:00	 Gala	umorului	*Partea	I
13:00	 Ediție	speciala
13:10	 Gala	umorului	*Partea	a	II-a
14:00	 Telejurnal

14:30	 La	un	pas	de	România
15:00	 Dăruiește,	Românie!
17:00	 Ora	regelui
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Memorialul	durerii
20:00	 Telejurnal
21:00	 Întâlnirile	TVR	Moldova
22:00	 Eurovision:	Europe	Shine	A	Light
00:00	 Destine	ca-n	filme
DUMINICĂ, 17 mai 2020
07:00	 Universul	credinței	*Partea	I
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Universul	credinței	*Partea	II-a
08:50	 Regatul	sălbatic
09:15	 5	minute	de	istorie
09:20	 Exclusiv	în	România	
10:00	 În	grădina	Danei
10:35	 Viaţa	satului	*Partea	I
11:50	 Minutul	de	agricultură
12:00	 Viaţa	satului	*Partea	II-a
13:00	 Ediţie	specială
13:10	 Tezaur	folcloric
14:00	 Telejurnal
14:30	 Lumea	și	noi
15:00	 Eurovision:	Europe	Shine	A	Light	
17:00	 Politică	şi	delicateţuri
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Memorialul	durerii
20:00	 Telejurnal
21:00	 Discover	Romania
21:10	 Lăutarii	Tradițional	*Partea	a	III-a
23:00	 Comoara
00:20	 Discover	Romania	

LUNI, 18 mai 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	România
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediție	specială
11:00	 Politică	şi	delicateţuri
12:00	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10
13:00	 Ediție	specială
13:10	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Teleșcoala
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Toate	pânzele	sus!
17:30	 Teleșcoala
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 România	9
22:00	 Avocatul	dumneavoastră	
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Dăruiește,	Românie!	

MARȚI, 19 mai 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
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Patru cărți pentru numai 190 de şekeli!
Sunați acum la editură la tel. 0524-716004  

şi comandați pachetul Alexandru Andy!
(Prețul 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

09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediție	specială
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:20	 Avocatul	dumneavoastră
13:00	 Ediție	specială	
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Teleșcoala
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Toate	pânzele	sus!
17:30	 Teleșcoala
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 România	9
22:00	 Învestiți	în	România
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Dăruiește,	Românie!	
MIERCURI, 20 mai 2020
07:00	 Telejurnal

07:50	 Discover	România
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediție	specială
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:20	 Investiți	în	România!
13:00	 Ediție	specială
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Teleșcoala
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Toate	pânzele	sus!
17:30	 Teleșcoala
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 România	9
22:00	 Articolul	VII.
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Dăruiește,	Românie!	
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3 Viața de familie pare să fie tot mai solicitan-

tă. Din nou, tu și membrii familiei o să fiți 
nevoiți să vă adaptați cât mai repede unor 
schimbări care vor avea loc.

Oportunitățile de care ai parte în sectorul 
profesional îți dau multă încredere că vei 
atinge succesul așa cum ți-l imaginezi de 
mic copil.

Complexul Soare-Lună va influența toată 
plaja de acțiuni din următoarea perioadă. 
Începutul săptămânii vine cu provocări în 
plan sentimental.

Înfrânează puțin dorința de a fi mereu pe 
primul loc! Încearcă să intri în contact real 
chiar și cu acele persoane sau lucruri pe care 
le consideri insignifiante!

Dacă plănuiești să faci o investiție importan-
tă pentru tine, este indicat să primești sfaturi 
pertinente cu privire la mișcările pe care le 
ai în minte.

Orice descoperire de care ai parte în plan 
emoțional, aduce beneficii reale în viața de zi 
cu zi. Relațiile care nu se bazează pe încredere 
și respect, nu sunt pentru tine.

Independența emoțională și-a spus mereu 
cuvântul în astfel de contexte. Începutul 
săptămânii are surprize plăcute pentru tine 
în raport cu anumite persoane.

Jupiter va crea la nivel energetic toate con-
dițiile necesare pentru ca relația ta să treacă 
prin schimbări pozitive. Tot ceea ce se va în-
tâmpla te va ajuta să te simți împlinit.

Încă o dată nu știi dacă să acționezi sau să 
rămâi rezervat în raport cu mai multe aspecte 
importante din viața ta. Ideea de aventură 
este ceva ce te atrage constant.

Această săptămână de primăvară-vară te face 
să îți îndrepți mai mult atenția către natură. 
Starea de armonie pe care o simți în mijlocul 
ei, este de neprețuit pentru tine.

Te bucuri cu o inocență autentică de tot ceea 
ce ai parte. Neînțelegerile pot fi destul de 
frecvente în perioada care urmează. Vor fi si-
tuații dificile pentru tine.

În această perioadă simți că stagnezi destul de 
mult în tot ceea ce faci. Ideile pe care le ai, se 
pare că nu prind forma pe care ți-o dorești. 
Un pas înainte, doi înapoi.
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Combinația de usturoi, 
miere şi ghimbir

Toate aceste alimente au proprietăți antiinflamatorii și 
antioxidante ce ajută la prevenirea și tratarea următoarelor 
afecțiuni:
- artrită
- astm
- hipertensiune arterială
- colesterol mărit
- gaze intestinale și indigestie
- dureri de cap
- probleme circulatorii sau alte afecțiuni cardiace
- hemoroizi
- probleme ale pielii, cum ar fi acneea
- dureri de dinți
- obezitate
- ulcer gastroduodenal

Cum se prepară acest remediu:
Ingrediente:

1/2 cană de zeamă de lămâie (125 ml)
1/2 cană de suc de ghimbir (125 ml)
25 căței de usturoi
1 cană de oțet de mere (250 ml)
1 cană de miere de albine (340 g)

Mod de preparare:
Amestecă zeama de lămâie și sucul de ghimbir. Pisează cei 25 
de căței de usturoi și adaugă-i în blender, împreună cu ames-
tecul de sucuri. Procesează până când totul se amestecă bine. 
Adaugă o cană de oțet de mere și o cană de miere. Toarnă 
amestecul într-un borcan de sticlă și păstrează-l în frigider 
pentru cel puțin cinci zile înainte de a-l folosi.
Dacă folosești acest remediu pentru prevenirea bolilor, este 

recomandat 
să amesteci 
două linguri 
într-un pahar 
cu apă caldă 
sau suc. Poți 
să  consumi 
două doze pe 
zi, dintre care 
una seara, la o 
oră după cină.

Datorită valorii sale nutriționale, amestecul de 
usturoi, ghimbir și miere este considerat un elixir 

minunat pentru prelungirea vieții. Protejează 
organismul de probleme grave de sănătate

Minerale cu care 
slăbeşti în timp record

De fiecare data când ții o cură de slăbire, sigur pri-
mul lucru la care te gândești este sa renunți la pâi-
ne, prăjeli și dulciuri. Data viitoare când încerci 

să dai jos câteva kilograme, fă-o inteligent. E obligatoriu 
să te concentrezi asupra raportului de carbohidrați, pro-
teine, grăsimi, și nu uita de vitamine și minerale, pentru 
că acestea te ajută să nu 
mai mănânci mult, echi-
librează rata metabolică, 
scad zahărul din sânge și 
grăbesc arderea caloriilor.

Cromul inhibă 
apetitul

Odată cu reducerea 
poftei de mâncare, dispare și nevoia de ceva dulce, datorită 
calităților acestui mineral de reglare a zahărului din sânge. 
Un nivel scăzut al glicemiei produce stări inexplicabile de 
oboseală și insomnie, poftă de dulciuri și iritabilitate. Cu 
vârsta, cantitatea de crom prezentă în organism începe să 
scadă, același fenomen având loc și în timpul efortului 
fizic. Ca să refaci doza optimă de crom din organism, mă-
nâncă ouă, cartofi, spanac, broccoli, fasole, ficat de pui și 
de vacă, scoici și nuci. E bine să întrebi un medic înainte 
despre cât ar trebui să mănânci, pentru că diferă cantita-
tea după greutate, vârstă, stil de viață și sănătatea fiecărei 
persoane în parte.

Magneziul reglează metabolismul
Acest mineral are o influență benefică asupra ratei me-

tabolice, reduce stresul, scade colesterolul din sânge și îm-
bunătățește tranzitul intestinal. Ca să asimilezi magneziu, 
trebuie să renunți sau să reduci consumul de carne, pentru 
că acesta împiedică absorbția lui. Aproximativ 350 mg de 
magneziu avem nevoie pe zi, iar necesarul pentru bărbați 
este de 400 mg.

Cele mai bune surse de magneziu sunt legumele cu 
frunze verzi, cerealele integrale, leguminoasele, fructele 
uscate și cele oleaginoase. De exemplu, nucile caju conțin 
252 mg la 100 g.

Cele mai bune rezultate le oferă cromul, pe care 
îl găsești în broccoli, fasole, ouă, nuci, dar și 
magneziul și potasiul sunt în fruntea listei cu 
mineralele care te ajută să slăbești sănătos, 

fără risc să suferi din pricina efectului yo-yo. Ce 
înseamna yo-yo? Adică, după dietă, riști să te 

îngrași la loc, poate cu câteva kg în plus față de 
greutatea inițială, în timp record
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Vaccinuri împotriva Covid-19

Cele mai multe dintre 
programele de cer-
cetare sunt în fazele 

preliminare, încă departe 
testele clinice cu grupuri 
de control și un placebo. În 
vremuri normale, procesul 
aprobării unei medicament 
sau vaccin este lent și minu-
țios. Poate fi accelerat, cu 
riscul de a apărea daune ne-
prevăzute. Când regulile nu 
mai sunt respectate strict, în 
dorința de a avea un vaccin 
pe piață rapid, este impor-
tant ca datele prea „frumoase 
ca să fie adevărate” să fie ana-
lizate cu atenție. Dar este po-
sibil să apară un vaccin care 
să funcționeze. În epidemia 
de poliomelită din 1950, 
oamenii de știință au făcut 
două variante, mai întâi o 
injecție, apoi picături orale 
pentru a eradica boala. 

Vaccinurile pentru Co-
vid-19 cu cele mai mari șanse 

astăzi sunt: 

Johnson&Johnson 
Compania Johnson&-

Johnson are un proiect de 
un miliard de dolari susținut 
de guvernul SUA pentru un 
vaccin care ar trebui să în-
ceapă să fie testat pe oameni 
înainte de luna septembrie.

Inovio 
Inovio și-a început tes-

tele în aprilie și speră să le 
continue la scară mai largă 
în vară. 

Moderna
Guvernul SUA a finanțat 

compania cu 500 de milioane 
de dolari pentru a dezvolta și 
testa un vaccin. Un studiu pe 
pacienți este în desfășurare, 
iar rezultatele acestuia sunt 
așteptate la sfârșitul lunii 
mai sau în iunie. 

Sinovac 
Sinovac susține că vacci-

nul său poate 
neutraliza dife-
rite rădăcini ale 
virusului. 

CanSino Biologics 
Compania din Hong 

Kong a lucrat la dezvolatarea 
unui vaccin împreună cu ar-
mata chineză. Va începe stu-
diile pe oameni la Wuhan. 

Sanofi and 
GlaxoSmithKline 

Sanofi testează o tehno-
logie care este deja folosită 
pentru vaccinul antigripal, 
iar Glaxo îi furnizează ingre-
dientele. Testele pe pacienți 
ar putea începe în a doua ju-
mătate a anului. 

Imperial College 
London

Oamenii de știință au pri-
mit fonduri pentru vaccinul 
lor și vor să înceapă studiile 
clinice în iunie. 

China National Biotech 
Producătorul de medi-

camente deținut de statul 
chinez a început teste pe oa-
meni cu grupe de control în 
luna aprilie. 

AstraZeneca 
AstraZeneca a acceptat să 

facă o inoculare experimen-
tală dezvoltată de cercetătorii 
de la Oxford University. Deja 
testat pe oameni, vaccinul ar 
putea intra în ultimele teste 
înainte de sfârșitul anului. 

BioNTech şi Pfizer 
Duo-ul germano-ame-

rican a lansat teste clinice 
ale vaccinului său în SUA și 
Europa. Dacă are succes și 
este aprobat, producătorii ar 
putea începe să îl distribuie 
înainte de această toamnă.

Crearea unui vaccin contra noului coronavirus a mobilizat întreaga 
lume. Cei mai importanți actori sunt SUA, Germania și China. În 

vreme ce unii oameni de știință avertizează că ar putea dura ani de 
zile până la găsirea formulei, mai multe companii speră să aibă calea 

spre imunizarea planetei înainte de sfârșitul anului

Șanse mărite de reuşită

Prin aceste noi metode, medicii 
specialiști vor putea selecta cei 
mai sănătoși și de calitate sper-

matozoizi pentru fertilizare, crescând 
efectiv șansele femeilor de a rămâne în-
sărcinate și de a naște prin intermediul 
inseminării artificiale.

Selecția spermatozoizilor aflați în 

mare viteză de mișcare va fi posibilă 
deoarece în timpul fertilizării natura-
le, cel mai rapid spermatozoid care își 
navighează drumul prin sistemul repro-
ducător al unei femei până la ovul, în 
mod normal, „poartă material genetic 
de înaltă calitate”.

Folosind această tehnologie, cercetă-

torii au reușit să obțină o imagine clară 
în patru dimensiuni a spermatozoizilor- 
trei dimensiuni cu o rezoluție precisă de 
până la mai puțin de jumătate de micron 
și viteza cu care se deplasează cu o acu-
ratețe sub o milisecundă.

Cercetătorii de la Universitatea Tel Aviv (TAU) au stabilit o metodă de 
urmărire a lichidului seminal aflat în mare viteză de mișcare, folosind 

tehnologia imagistică 3D, potrivit unui studiu recent publicat în Science 
Advances, metodă prin care autorii studiului susțin că ar putea ajuta 

procesul de fertilizarea in vitro
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GAZETA REBUS - INTEGRAME

ORIZONTAL: 1. Regiune autonomă evre-
iască, creată de regimul sovietic în Orientul 
Îndepărtat. 2. Vremea în compoziţiile lui 
Vivaldi. 3. Toma cel alintat — Crenguţa. 4. 
Bazaţi pe ceva — Miros neplăcut. 5. Noroi la 
Florentina! — Banii cuveniţi popilor, în zi-
cala sugerând moartea. 6. Rodie decojită la 
capete! — Unul aproape bleg! — Şi alt noroi 
la minim! 7. O amazoană în toată puterea 
cuvântului. 8. Scoase din Liban! — Stârv cu 
litere mâncate sau... curve! — Fluviu german 
depistat în marină! 9. Au forte herculeane! 
10. Hrana noastră cea de toate zilele.

VERTICAL: 1. O cărare batută de mulţi 
paşi. 2. Care nu prinde rugină. 3. Trecuţi de 
imperiul roman în subordine. 4. Boala auzu-
lui — Posed în America. 5. Unităţi de infor-
maţie la prohibiţi — Kilometrice pe şosea. 6. 
Mama israelienilor — Silicat natural de fier 
şi magneziu. 7. Dop redus la zero! — Tub ce 
asigură drenajul — Cete într- un act rupt. 
8. Face parte din instanţa americană de ju-
decată — Primăria israeliană la un sirian! 9. 
Haciaturian, compozitorul cu „Dansul săbii-
lor” în relaţie onomastică vizavi de proza-
torul Aramă! — În locul asta pentru un pici! 
10. Boala atracţiei maladive pentru sex.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: p, u, a, s, c, predicator, eratic, ru, izuri, 

roit, identic, o, oci, europa, atar, elan, stimat, ite, o, 
arat, r, prun, retus, a, naturali, retrasi, at, duet, bs, 
a, cer, unitar, castelani.

Pag. 36: padurice, a, abataje, tl, savana, tau, anini, 
arin, rod, tufis, is, cires, g, l, ah, icter, auriu, t, si, 
mesteacan, castan, dud.

Pag. 37: a) indefinite, narvali, os, esua, i, mac, gim-
nastica, a, etc, arad, letargie, r, t, ie, naso, game, fusta, 
ati, soiman, temeritate. b) pertractat, antrenanti, li, 
ifo, aer, egt, ras, na, omise, tren, latenti, ui, itar, ara, 
z, ti, bancuta, icoana, rit, certareata. c) ventilator, 
apartinute, gireada, oc, aca, rele, h, buto, reusi, orice, 
praz, nivelat, ri, de, aerisit, anin, acati, telegrafie. d) 
pacat, mita, leaturi, at, arta, olita, t, utilitar, agramat, 
rn, nai, p, alia, en, catre, t, dauna, asi, balbaiala, oca, 
tarani.

Până la urmă, s-a dovedit că be-
belușul pe care îl creșteam de două 
săptămâni nu era al meu. Cică a 
fost nu știu ce încurcătură la spital. 
Sincer să fiu, m-am gândit și eu la 
treaba asta... Mai ales că eu mă du-
sesem acolo ca să-mi scoată gipsul.

*
Cei peste trei sute de pasageri 

aflați într-un Boeing 747, deasu-
pra Oceanului Pacific, aud vocea 
caldă a stewardesei: „Vă rugăm 
să vă legați centurile de siguran-
ță. Datorită unei defecțiuni grave, 
vom fi obligați să amerizăm. După 
amerizare, veți sări în apă prin lo-
curile speciale. Înainte de asta vă 
veți lua un călduros adio de la pa-
sagerii care nu știu să înoate. Ne 
despărțim cu speranța că ați avut 
parte de o călătorie agreabilă...”.
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ORIZONTAL: 1. 
Urmează după 
război — Car-
tea întregii lumi 
geografice. 2. 
Găsite la oază, 
în deşert — Pă-
sări călătoare 
(la singular nu-
mele unui mare 
lingvist evreu 
din România) 3. 
O mică bătaie 
luată de copii 
— O constantă 
la cerc, parte 
dintr-o piesă. 4. 
Ce-i în guşă şi-n 

căpuşă! — Merg înapoi — Aici pici! 5. Aşa şi-aşa! — Un joc cu 
boabe puse pe linii, făcând mori. 6. Bun de fiert mămăliga 
— Nota muzicală adresată insolent femeilor! 7. Dat de-a dura 
8. Hoaţe în forul interior! — Popii care joacă. 9. O legătură 
la reţele de distribuţie. 10. Plină de aer cum se zicea odini-
oară — Poftiţi, mai grosolan!

VERTICAL: 1. Încălţare ce ţine sub dominaţie soaţa sau 
soţul — Îmbrăcată de magistraţi. 2. O atmosferă ce ne ţine 
sub presiune. 3. Locul minţii — Sare când e de ceartă. 4. O 
măsură luată la Parlament! — Pune punct în final! — Ies din 
noapte la nouă! 5. Una tare atrăgătoare, cu şarm. 6. Pari de 
viţă — Un apaş vazut doar da capo al fine! 7. Două căzute 
în luptă cu un lup — Rolul mass-mediei într-un singur verb. 
8. Bagă spaima-n oi — Subţirică la mijloc. 9. Bate-n timpul 
zborului. 10. Nota lui Sisoe — Esenţială în orice bucătărie.

ORIZONTAL: 
1) Strânşi cu 
uşa. 2) Sprân-
cenată la  o 
u rare  (p l . ) . 
3)  Strămoşi i 
unui minotaur 
— Ultimul la 
plecare. 4) Ex-
traterestru ce-
lebru — Este 
legat de fronti-
eră. 5) Certaţi 
cu vorba. 6) 
Organizaţie mi-
litară. 7) Spus 
la greu — Face 
alianţă între 
oricare două 
părţi. 8) Fetele din Căpâlna (sg.). 9) Tei! — A te apropia 
fără să ajungi. 10) Plăcut — A apuca, a prinde.

VERTICAL: 1) Una neagră pe fond alb. 2) Planeta roşie 
— Tovarăş credincios în expediţiile polare. 3) Fete necunos-
cute — Cap de gnu! 4) Exclude prefăcătoria. 5) Se încurcă 
atunci când treaba merge prost (sg.) — Acute! — Fata cu 
ciocîrlia! 6) Nu te atinge nici cu o floare. 7) Trecut de faza 
eliminatorie a competiţiei — Destinaţie posibilă a călătoriei 
prin viaţă. 8) Sfârşit de mai! — Un pisic mic (masc. dim.). 
9) Sursă subacvatică de electricitate — Adânc în Anca! 10) 
Părinţii îi acordă întotdeauna prea multă atenţie.

ORIZONTAL : 
1. E pe jantă! 2. 
Trag o căruţă — 
O jumătate de 
căruţă care e o 
căruţă întreagă 
totuşi! 3. Vor-
beşte cu ges-
turi, în teatru 
— Inimă de vehi-
cul-auto. 4. Râu 
— Rest de oţel. 
5. Mai mare ca 
marea (pl.) — 
Literă grecească. 
6. Dispoziţie, di-
rectivă — Dru-
mul între sat şi 

metropolă. 7. Îţi fuge din drum — Vechi măsuri. 8. Trage 
la drum — Coardă cu zbârnâitoare — Pronume! 9. Oameni în 
vârstă — Doctor pe firmă. 10. S-au fript — Iute, dar nu ca 
viteză!

VERTICAL: 1. Cară marfă la drum — Pânză groasă. 2. Oraş 
în Ciad — Poliţă de scândură. 3. A micşora zelul — Peste! 4. 
Articol mic — Între cumpărător şi vânzător. 5. A sta în drum 
— Soare egiptean. 6. Le are orice voiajor! — Închisoare cu 
sare. 7. Ţese! — Veche limbă franceză — Alifie. 8. Care are 
capac. 9. A indica — Zile la romani. 10. Vechi oraş biblic — 
Începuturi de drum!

CUVINTE RARE: PSA, OCI.

ORIZONTAL: 
1 .  M ă s o a r ă 
presiu nea abu-
rilor la loco-
motivă. 2. A da 
cărbuni locomo-
tivei (ca hrană 
pen tru om!) 3. 
Sistemul căilor 
ferate (pl.) — 
Etaj. 4. Locali-
tate în Franţa 
— N-au greu-
tate. 5. Ofiţeri 
turci — Element 
gramatical care 
înseamnă „îna-
inte de”. 6. 
Zeul soare — De care te poţi folosi lesnicios. 7. Duce cărbunii 
locomotivei — Ba. 8. Arde în cuptorul locomotivei — Ivit. 9. 
Suprafaţă agricolă — Aprinderea fo cului la cazan. 10. Motor 
de locomo tivă — Determină puterea unui mo tor.

VERTICAL: 1. Tren ce duce mar fă — Fără gust. 2. Fug pe 
jos şi nu cu trenul! 3. Puţini — Unu la zar. 4. Cometă fără 
cap şi fără coadă! — Fragmente de con! — Primul la cărţi. 
5. Comună în Italia — Păr îm pletit la fetiţe. 6. Rege antic 
— Bun conducător de căldură şi de electricitate. 7. Ţeţe! — 
Multiplicat. 8. Loc de legătură între diverse ţevi — Băţ de 
biliard. 9. Felicitare de sărbători — Soare egiptean. 10. Lo-
calitate în India — Gaură în munte pentru trenuri.

CUVINTE RARE: FRET, MEL, ENEU, ETI.
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Specialist, montez 
antene de satelit 

pentru toate 
programele româneşti 
din pachetele DOLCE.  

Profesionalism, servicii 
de calitate, garanție.

Peste 50 de programe româneşti
RAFI: 0509-656.634

PROGNOZA METEO
14 - 16 mai

Zonă joi, 
14mai

vineri,
15mai

sâmbătă,
16mai

Haifa 28° 29° 35° 
Nazareth 34° 34° 36°

Tveria 37° 37° 39°

TelAviv 25° 27° 28°
Ierusalim 32° 33° 35°
Eilat 41° 41° 42°

*valorilereprezintămediazilei

Cu ocazia zilei de naștere,  
urăm domnului  

EDUARD GROSSMAN

LA MULTI ANI!
cu multe bucurii și sănătate!

Dragoș și Ioana

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade14.05.2020

şekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3.47 3.54
1 euro 3.75 3.82
1 liră 

sterlină 4.29 4.37
1 leu 

românesc 0.79 0.81

Timpul trece mai plăcut  
când citești o carte bună! 

Conversații cu Regele Mihai................80șk.
Ana a României - Un război, un exil, o viață.......80șk.
Dulce ca pelinul de Ștefan Mitroi (roman)..........80șk.
Grimus de Salman Rushdie (roman).............80șk.
Albert Einstein-Cum văd eu lumea ............80șk.
Horațiu Mălăele-Rătăciri..................80șk.
Pânza de păianjen de Lucian Bogdan (roman)........50șk.
Bibliotecara de la Auschwitz(pov.adevărată) .......80șk.
Tatuatorul de la Auschwitz(povesteadevărată)......80șk.
Am supraviețuit lagărului Morții (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 revoluției..........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 -  

națiunea start-up....................80șk.
Micul prinț de Antoine de Saint Exupery...........50sk.
Marin Sorescu-Unde fugim de acasă(copii) ........80șk.
Războiul Arabo-israelian 1948 ..............45șk.
Dracula de Bram Stocker ..................45șk.

Comandă acum la biblioteca „Familia”!  
Tel. 0524-716004
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Un nou volum semnatUn nou volum semnat
Hedi SimonHedi Simon

Ceea ce veți citi în 
paginile acestui volum 

este istoria unei 
iubiri dintre doi tineri 

minunați care, din 
cauza împrejurărilor 
și a epocii în care 
trăiesc, trebuie să 
treacă prin multe 

situații periculoase și 
tensionante, pentru ca, 
în final, să ajungă unde 

duce drumul tuturor 
evreilor: în Țara Sfântă.

Cartea se poate procura,  
contactând editura Hasefer din București.

NOU la Editura Familia 
un nou volum sensibil 

al poetei Maria Găitan Mozes

Pentru comenzi telefonați la:
03-5515047

Maria Găitan-Mozes

IDENTITATE

Maria Găitan
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Comenzi la telefon 0524716004 
Prețul unui volum: 80 de șekeli 
(inclusiv taxele de expediție)

330 de pagini cu cele mai 
reușite creații ale marelui 

umorist, plus texte noi pline 
de umor și voie bună!

În sfârșit s-a descoperit 
vaccinul contra plictiselii: 

volumul de proză umoristică
Best Of  

Alexandru Andy

ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ISRAELIENI  
DE LIMBĂ ROMÂNĂ

anunță apariția revistei anuale „Izvoare”, 
o antologie a celor mai bune lucrări din 

ultimul an ale membrilor asociației! 
Întemeiată în anul 1964 la Tel Aviv, ASILR are ca scop 
promovarea creației literare a scriitorilor Israelieni de 

limbă română. 

Revista IZVOARE 
abordează 
subiectele 

care frământă 
și interesează 

scriitorii israelieni 
moderni, artele 
și cultura care 

înfloresc în Israel. 

Prețul unei reviste 
este de  

100 de șekeli 
(inclusiv taxele de 

expediție).
Comenzi la telefon 

0524-716004




