
18 șekeli18 șekeli  
(Eilat 15,40 șekeli)(Eilat 15,40 șekeli)

„Înnumelevorbitorilordelimbăromânăai
UniversitățiiTel-Aviv,exprimsincereaprecieri

pentruînaltulnivelcultural,caformă
șiconținut,cucareGazetaRomânească

prezintăactualitateaisraeliană”
Acad.Acad. Jean-JacquesAshkenazyJean-JacquesAshkenazy

anul 8 ۞ ۞ nr. 352
12 Sivan 5780

ZIAR ISRAELIAN ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
GAZETA ORIGINARILOR DIN ROMÂNIA

ZIAR ISRAELIAN ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
GAZETA ORIGINARILOR DIN ROMÂNIA

Apare în f iecare joi  ۞۞ www.efamil ia.org ۞۞ joi ,  4 iunie 2020

GAZETA
Româneasca

EPIGRAMA LUEPIGRAMA LU’’ GHIȚĂ GHIȚĂ
Pauză pe timpul pandemieiPauză pe timpul pandemiei

Doi foşti duşmani, aflaţi la izolare,Doi foşti duşmani, aflaţi la izolare,
Nostalgici, îşi promit cu jurăminte:Nostalgici, îşi promit cu jurăminte:
„Să treacă virusu-ăsta, ... după care„Să treacă virusu-ăsta, ... după care

Ne omorâm din nou,  Ne omorâm din nou,  
ca mai-nainte!”ca mai-nainte!”

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. Sunaţi la redacţie la 

0524.716.004

Haos în SUAHaos în SUA

Corona revineCorona revine
••31 de şcoli 31 de şcoli 
  închise  închise
••Mii de elevi Mii de elevi 
  în carantină  în carantină
••Autorităţile Autorităţile 
  în alertă  în alertă

pag. 
11,15

pag. 
6,9

Demersuri Demersuri 
pentru anexarepentru anexare Yair  Yair  

Netanyahu,  Netanyahu,  
din nou  din nou  
reclamatreclamat pag. 

11

Ameninţări Ameninţări 
la viaţa la viaţa 
premieruluipremierului pag. 

10

Autobuze cu Autobuze cu 
separeurisepareuri

pag. 
14

pag. 
2

Mavi Marmara,Mavi Marmara,
zece anizece ani

pag. 
12

pag. 
10

Graniţele  Graniţele  
rămân  rămân  
închiseînchise



  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  22 Miercuri ,  4  iunie  2020Miercuri ,  4  iunie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA ACTUALITATEA

Pentru încheierea unui 
abonament puteți suna la:

0524.716.004
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Mavi Marmara - 10 ani

Incidentul deve-
nit între timp 
notoriu, a avut 

loc la 31 mai 2010, 
când vasul turc 
Mavi Marmara a 
încercat să spargă 
blocada maritimă 
impusă de israelieni asupra Fâşiei Gaza cu trei ani în urmă, 
după ce gruparea teroristă Hamas a alungat mişcarea Fatah 
a preşedintelui Autorităţii Palestiniene Abu Mazen din en-
clava de coastă în urma unei lovituri militare de stat.

La apropierea de apele din Gaza, Marina Israeliană a 
apelat de mai multe ori vasul Marmara, comunicându-i că 
e pe punctul să spargă blocada şi cerându-i să se oprească 
şi să facă cale întoarsă. Vasul Marmara a refuzat, lăsându-le 
comandourilor israeliene doar alternativa de a interveni pe 
navă. Operaţiunea a fost întâmpinată cu violenţă de pasa-
geri care s-au încăierat cu trupele israeliene. Zece cetăţeni 
turci au decedat şi mai mulţi soldaţi israelieni răniţi grav.

Incidentul a provocat o ruptură între Israel şi Turcia iar 
relaţiile diplomatice odinioară apropiate dintre Ierusalim 
şi Ankara s-au răcit în ciuda expedierii reparaţiilor mora-
le de 20 milioane de dolari acordate de Israel familiilor 
victimelor.

Se împlinesc zece ani după raidul din 2010 asupra 
unui vas ce încerca să spargă blocada  

maritimă asupra Fâşiei Gaza.  
Misiunea Tzahal s-a încheiat cu 10 pasageri 

decedați şi mai mulți soldați israelieni răniți grav

Decizii de viaţă şi moarte

„Sunt sigur că această 
chestiune va fi inves-
tigată rapid şi că vom 

ajunge la concluziile aferente 
incidentului.”

Sâmbătă, Iyad Halak, un 
palestinian în vârstă de 32 de 
ani, cu nevoi speciale, a fost 
împuşcat mortal în Oraşul 
Vechi al Ierusalimului, po-
liţia susţinând că acesta pă-
rea să ţină o armă în mână. 
Halak era de fapt neînarmat 
şi aparent nu înţelegea ordi-
nele ofiţerilor de a se opri în 
timp ce trecea pe lângă Poar-
ta Leilor. 

Într-un comunicat, poli-
ţia israeliană a informat că 
forţele de ordine au reperat 
un bărbat „cu un obiect sus-
pect ce semăna cu un pistol”. 
„I-au cerut să se oprească şi 

au început să-l urmărească 
din alergare”, iar „în timpul 
urmăririi, au deschis focul 
asupra suspectului, care a 
fost neutralizat”, arată co-
municatul, precizând că nu 
a fost găsită „nicio armă la 
faţa locului’.

Partidul Fatah al preşe-
dintelui Autorităţii Palesti-
nei, Abu Mazen, a denunţat 
incidentul ca fiind o „cri-
mă de război” şi a spus că 
îl consideră pe Netanyahu 
complet responsabil pentru 
„executarea unui tânăr cu 
handicap”.

Amir Ohana, noul mi-
nistru al securităţii publice, 
şi-a exprimat tristeţea pen-
tru moartea lui Halak şi a 
promis să investigheze „cir-
cumstanţele în care a avut 

loc acest incident nefericit”. 
Tot el a spus că este încă de-
vreme pentru a „pronunţa o 
sentinţă” asupra poliţiştilor 
implicaţi, menţionând că 
„în general aceştia trebuie să 

ia decizii vitale în câteva se-
cunde, într-o zonă care a fost 
inundată de atacuri teroriste 
şi în care există un pericol 
constant pentru vieţile oa-
menilor din zonă.”

„Ne pare rău pentru incidentul în care Iyad 
Halak a fost împuşcat mortal şi împărtăşim 

durerea familiei”, a spus Benny Gantz la şedința 
cabinetului de duminică dimineață
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Regev: Gantz nu e 
pregătit să devină 

premier

„Hai să vedem ce se-ntâmplă peste un an şi ju-
mătate. O să vedem dacă va învăţa de la cel mai bun 
şi dacă va veni pregătit pentru funcţie.”

Preşedintele Alb Albaştrilor e aşteptat să preia 
funcţia de premier peste 18 luni în cadrul unui 
acord de rotaţie cu preşedintele Likud, Benjamin 
Netanyahu.

Totodată, Regev a menţionat câteva vechi specu-
laţii potrivit cărora serviciile secrete iraniene ar fi pi-
ratat un telefon mobil, aparţinându-i lui Gantz şi ar 
fi compromis date sensibile, devenind vulnerabil în 
faţa şantajului de către inamicii Israelului. „Trebuie 
să-l întrebaţi pe Ministrul Apărării, Benny Gantz, 
dacă avem vreun motiv de îngrijorare,” a adăugat ea.

Regev, care a fost desemnată să devină minis-
tru de externe sub mandatul lui Gantz, e una din 
persoanele cele mai apropiate de Netanyahu din 
rândurile partidului Likud; unele voci din sistemul 
politic sunt de părere că afirmaţiile sale au fost coor-
donate perfect cu Netanyahu în încercarea de a crea 
o ruptură între cei doi şi pentru a preveni aplicarea 
acordului de rotaţie peste un an şi jumătate.

Un oficial din Likud a replicat la remarcile lui 
Regev, spunând că a trecut timpul atacurilor per-
sonale acum după formarea unui guvern de uniune 
naţională între Likud şi Alb Albaştri. „Campania 
electorală s-a terminat, iar acum e vremea unităţii. 
E timpul să încetăm atacurile personale din toate 
părţile,” a declarat oficialul. 

Ministrul Transporturilor, Miri Regev, s-a 
dezlănțuit verbal împotriva Ministrului 
Apărării, Benny Gantz, într-un interviu 

acordat ziarului Yedioth Ahronoth  
şi a declarat zilele trecute că  

„Nu este pregătit să devină premier”

Din nou în carantină?

Potrivit informaţiilor, an-
gajatul s-a apropiat de 
Netanyahu sâmbătă sea-

ra, după ce a fost chemat să re-
pare microfoanele înainte de de-
claraţia televizată a premierului.

Printre alte persoane prezente 
s-au aflat ministrul de Finanţe, 
Israel Katz, şi ministrul Edu-
caţiei, Yoav Galant. Katz a fost 
notificat deja că nu i se va cere 
să se izoleze.

Lucrătorul de la întreţinere a 
contractat virusul de la un mem-
bru al familiei, care s-a aflat în 
legătură cu un elev de la şcoa-
la Rehavia din Ierusalim, unde 
un focar major a infectat zeci de 
elevi, profesori şi personal admi-
nistrativ în ultimele zile. 

Tehnicianul se află în caranti-
nă de două zile şi urmează să se 
ia decizia asupra izolării primu-
lui ministru.

Un lucrător de întreținere de la biroul primului-
ministru din Ierusalim a fost testat luni pozitiv pentru 

coronavirus, iar Ministerul Sănătății a lansat în ultimele 
zile o anchetă epidemiologică pentru a verifica dacă 

angajatul s-a aflat în vecinătatea premierului  
Benjamin Netanyahu

Tăieri de fonduri la 
Ministerul Sănătăţii

Pentru finanţarea re-
spectivelor ministere 
cabinetul a aprobat 

în unanimitate o reducere 
bugetară generală de 1,5%, 
rezultând o reducere a per-
sonalului din 46 ministere 
şi autorităţi de stat.

Cabinetul Premieru-
lui, Ministerul de Finanţe 
şi Ministerul Educaţiei au 
pierdut majoritatea posturilor, adică  32 posturi fiecare. Ministerul Apă-
rării a avut parte de cea mai mare tăiere bugetară, adică 14,02 milioane 
şekeli pentru 27 angajaţi.

În unele sectoare s-au aplicat reduceri de buget în ciuda nevoii acute a 
activităţii acestora din timpul crizei de coronavirus, cum ar fi Ministerul 
Sănătăţii, care a pierdut 23 posturi şi 4,3 milioane şekeli. Și la Serviciul 
Forţelor de Muncă s-au aplicat reduceri de 3,2 milioane şekeli şi s-au 
desfiinţat 13 posturi iar la Asistenţă Socială s-au tăiat 3,6 milioane şekeli 
şi s-au redus 15 posturi.

Cabinetul a aprobat înființarea următoarelor ministere 
noi: premier alternativ, resurse hidrologice, învățământ 

superior, afaceri în colonii, probleme digitale şi cibernetice 
naționale, minorități, un minister în cadrul ministerului 

apărării şi un minister în subordinea cabinetului premierului
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Ioana TOFF

Examenul coaliţiei 

Benny Gantz şi Ben-
jamin Netanyahu 
au condus prima 

şedinţă a noului Guvern 
de la Ierusalim. Poate că 
e mai bine să avem două 
capete luminate în fruntea 
ţării care să poată pună în 
discuţie anumite probleme 
sensibile iar deciziile majo-
re să fie luate în cooperare. 

Chiar şi un Guvern atât 
de mare poate avea avantajele lui. Fiecare 
ministru, mai ales aceia care conduc mi-
nistere inventate special pentru această 
cadenţă, va dori să demonstreze că îşi me-
rită funcţia şi că poate face ceva în folosul 
public.

De altfel, abundenţa risipitoare a minis-
terelor nu este ceva nou iar dacă Guvernul 
actual va avea rezultate excelente, va putea 
fi absolvit de risipa păcătoasă a fondurilor 
publice. În 1999, Ehud Barak a fost ales 
prim-ministru al Israelului. Ca întotdeau-
na, în timpul formării coaliţiei, a izbucnit 
o ceartă pentru ocuparea posturilor de top. 
Atunci, ce a făcut Barak? A creat de la zero 
un minister, Ministerul Cooperării Regio-
nale. Când fostul partid religios Meimad a 
cerut şi el o „bucată de plăcintă”, Barak a 
înfiinţat Ministerul Afacerilor Diasporei.

Exemplele pot continua: în 2005, s-a 
format Ministerul Dezvoltării Periferiei, 
Negevului şi Galilului; în 2006, a fost în-
fiinţat Ministerul Afacerilor Strategice şi 
lista poate continua cu ministere înfiinţate 
şi desfiinţate de câteva ori.

Sigur, nu-ţi sună bine să auzi că s-a în-
fiinţat Ministerul Afacerilor din Ierusalim 
când avem un primar al capitalei pentru 
asta. Se poate considera că a avea un loc 
în jurul mesei Cabinetului, este mult mai 
important pentru funcţionarii aleşi decât 
servirea intereselor naţionale şi economi-
ce. Și totuşi, dacă acesta este preţul pe care 
trebuie să-l plătim pentru un Guvern stabil 
şi pentru a preveni încă o rundă de alegeri 

inutile şi dacă asta înseamnă începutul re-
concilierii naţionale, atunci este un preţ 
demn de plătit.

Întrucât costul haosului şi al polariză-
rii politice este mult mai mare. Am trecut 
printr-o campanie electorală urâtă de 18 
luni, în care ni s-a spus că sistemul judiciar 
va cădea - dar acum un susţinător al siste-
mului judiciar este responsabil de Ministe-
rul Justiţiei. Ni s-a spus că premierul Ben-
jamin Netanyahu va manipula justiţia şi nu 
va intra niciodată în interiorul unei săli de 
judecată şi totuşi procesul său a început.

Scindarea societăţii israeliene nu a dis-
părut. Simpatizanţii atât din stânga, cât 
şi din dreapta politică nu se odihnesc. Cu 
siguranţă vor căuta orice oportunitate de a 
turna mai mult gaz pe foc.

Publicul israelian este mult mai mode-
rat în opinia sa decât reprezentanţii lor în 
Knesset. Majoritatea populaţiei nu doreşte 
să audă de rivalitatea politică dintre dreap-
ta şi stânga; există doar o minoritate a cărei 
voce este uneori violentă dar este doar o 
retorică verbală.

Acest guvern supradimensionat îşi poa-
te ispăşi toate păcatele, lucrând pentru a 
obţine rezultate bune şi un calm atât de 
necesar în clasa politică. „Risipa” de minis-
tere nu este ceva nou, aşa că suntem gata 
să le acordăm noilor miniştri, încă de la 
început, încrederea noastră că doresc binele 
acestui popor şi nu doar beneficii persona-
le. Poate, până la urmă, iese ceva bun din 
coaliţia asta.
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V. MIREUȚĂ

Știri pe scurt

Doi manageri de producţie şi 
un angajat la Osem, unul din-
tre cei mai mari producători 

şi distribuitori de produse alimentare 

din Israel, au fost confirmaţi ca fiind 
infectaţi cu coronavirus. Toţi cei care au 
intrat în contact cu cei trei au intrat în 
carantină. Linia de producţie este încă 
deschisă, iar Osem a subliniat că lucră-
torii infectaţi nu au intrat în contact 
direct cu alimentele.

*
Sezonul de scăldat s-a deschis acum 

aproximativ 10 zile şi de atunci şase 
civili s-au înecat în incidente tragice 
diverse.

Cele şase decese au avut loc doar în-
tr-o săptămână. Primul caz a avut loc 
pe 24 mai, când un bărbat în vârstă de 
30 de ani s-a înecat pe plaja din Rishon 
LeTzion. Miercurea trecută, un bărbat 
de 29 de ani a fost găsit decedat pe plaja 
Habonim. 

De Șabat, un tânăr de 18 ani s-a 
înecat în Yardenit şi în aceeaşi zi două 
decese tragice s-au înregistrat de aseme-
nea atunci când un bărbat de 21 de ani 
s-a înecat în bazinul hexagonal al râului 
Zavitan şi un copil de 2 ani s-a înecat 
într-o piscină. 

Joia trecută, un bărbat de 25 de ani 
a fost găsit în mare fără semne vitale, la 
nord de plaja Monterey din Tel Aviv, 
după ce a fost luat de curentul puternic.

Dragoș NELERSA

Armata suntem noi

Pentru cei care încă aveau îndo-
ieli în ceea ce priveşte rezistenţa 
Coronavirusului, cifrele îngrijo-

rătoare din ultimele zile au dovedit că 
agentul patogen încă nu şi-a spus ulti-
mul cuvânt în lupta sa împotriva uma-
nităţii. Peste o sută de cazuri noi au fost 
identificate într-o zi, prin efectuarea 
unui număr relativ redus de teste.

Din păcate, acest lucru poate indica 
faptul că cel de-al doilea val de infecţie 
poate fi deja aici. Copiii şi tinerii sunt 
printre cei mai afectaţi. Primul ministru 
Benjamin Netanyahu a cedat presiunilor 
şi a aprobat redeschiderea pe scară largă 
a instituţiilor de învăţământ din Israel 
iar acum şcolile se închid pe capete iar 
mii de elevi intră la izolare. Ministerul 
sănătăţii a eşuat în impunerea celor mai 
elementare mijloace de prevenire a in-
fecţiilor în şcoli şi grădiniţele, ba chiar a 
aprobat o scutire populistă de la purtarea 
măştilor în timpul valului recent de căl-
dură din Israel - ca şi cum virusul şi-ar 
opri activitatea, deoarece copiilor noştri 
le era cald.

Spre deosebire de prima întâlnire cu 
virusul, care a venit ca o surpriză, de data 

aceasta nu există nicio scuză. Istoria ne 
arată iar specialiştii ne avertizează că epi-
demiile vin în valuri, iar un alt val de 
infecţie cu Coronavirus nu a fost nicio-
dată o problemă de „dacă”, ci de „când” 
va sosi. În ciuda acestui fapt, pregătirile 
pentru al doilea val al coronavirusului 
nu au fost încă finalizate. Aceasta in-
clude, în primul rând, dezvoltarea unui 
sistem eficient şi rapid pentru identifi-
carea şi izolarea potenţialilor pacienţi. 
Un astfel de sistem va fi singurul mod în 
care statul va putea evita să ajungem la o 
altă carantină totală a populaţiei.

Este uşor să spunem că guvernul a 
fost neglijent în misiunea sa de a prote-
ja sănătatea publică. Dar pînă la urmă, 
creşterea actuală a infecţiilor este în cea 
mai mare parte vina oamenilor. În ciuda 
săptămânilor îndelungate de publicitate 
intensă despre importanţa măsurilor de 
sanitare pentru reducerea epidemiei - 
cum ar fi purtarea unei măşti, păstrarea 
distanţei şi menţinerea igienei personale 
- unele persoane au ales pur şi simplu să 
nu ţină cont de reguli.

E adevărat că nu sunt mulţi acei in-
conştienţi care nu respectă unele reguli 

simple de convieţuire în public. Dar atât 
câţi sunt, ei devin o sursă de răspândire 
a virusului ucigaş şi, în consecinţă, duş-
mani ai noştri. Prin această nesocotire 
arogantă şi lipsită de respect pentru viaţa 
publică, oricine a ignorat reglementările 
sanitare ne condamnă la o altă arestare 
brutală la domiciliu, la dezechilibrarea 
economiei şi atentează la viaţa noastră.

Autorităţile trebuie să-şi facă treaba 
lor dar şi populaţia trebuie să lupte ală-
turi de guvernanţi cot la cot pentru sto-
parea răspândirii infecţiei. Noi, cetăţenii 
acestei ţări, suntem armata care luptă cu 
virusul. Nu mai este suficient să respec-
tăm regulile sanitare; trebuie să interve-
nim atunci când alţii nu o fac, trebuie să 
le explicăm celor care ignoră măsurile de 
igienă că depinde de toată lumea, fără 
excepţie, cum vom trece peste cel de-al 
doilea val.

Suntem împreună şi numai împreu-
nă putem reuşi. Suntem un întreg fără 
excepţii.
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„Palestinienii din Valea 
Iordanului nu vor  

primi cetăţenie israeliană”

Oraşele şi satele palestiniene din 
zonă vor rămâne „enclave pa-
lestiniene” sub stăpânire pa-

lestiniană dar sub controlul securităţii 
israeliene, a explicat el.

Aceste zone rezidenţiale palestiniene, 
despre care se estimează că ar adăposti 
50.000-65.000 palestinieni, vor rămâne 
ca nişte „enclave palestiniene,” a spus el 
pentru publicaţia Israel Hayom. 

„Nu anexăm oraşul palestinian Jeri-
cho care are o populaţie de circa 20.000 

de locuitori. Sunt doar unul sau 
două centre de zone rezidenţiale 
palestiniene unde nu trebuie să extinzi 
suveranitatea; locuitorii lor vor rămâne 
palestinieni dar controlul securităţii de 
ansamblu se va aplica după legea Statu-
lui Israel.” 

Într-un interviu separat, Netanyahu 
a respins temerile exprimate din ce în ce 
mai mult de liderii coloniştilor cu privi-
re la viziunea planului de pace din SUA 
pentru Cisiordania, spunând că procesul 

de cartografiere este în desfăşurare.
Netanyahu a declarat că s-a angajat să 

extindă suveranitatea israeliană în anu-
mite părţi din Cisiordania în iulie, după 
ce o echipă comună israeliano-americană 
va finaliza un proces de cartografiere a 
teritoriilor exacte din zonă, pe baza unei 
hărţi conceptuale lansate de preşedintele 
american Donald Trump, la începutul 
acestui an.

Într-un interviu recent, premierul Benjamin Netanyahu 
a declarat că palestinienii ce trăiesc în Valea anexată a 

Iordanului, nu vor primi cetățenie israeliană

Infiltrare ilegală

„Trupele Tzahal au fost prezente la faţa locului şi au supravegheat 
suspecţii, care au fost reţinuţi în timpul încercării de a traversa gardul 
de securitate. Incidentul nu pare a fi o tentativă de atac terorist”, se 
arată în declaraţie. Infiltrarea a avut loc după o serie de încercări re-
cente de spargere a gardului de frontieră, inclusiv de către migranţii 
sudanezi care îşi caută de lucru cu disperare în ţara noastră pentru că 
Libanul se află în mijlocul unei crize economice masive, agravată de 
pandemia coronavirusului.

Tot vineri, soldaţii israelieni au tras focuri de avertizare după ce un 
cetăţean din Liban s-a apropiat de graniţa cu Israelul. Era vorba de un 
cioban care s-a apropiat de graniţa de lângă Muntele Dov, regiune cu-
noscută şi sub numele de Fermele Shebaa, o zonă contestată, revendi-
cată de Israel, Liban şi Siria. Organizaţia teroristă Hezbollah foloseşte 
din ce în ce mai mult ciobanii locali pentru a strânge informaţii cu 

privire la operaţiunile 
militare din zonă. 

Luna trecută, Israe-
lul a acuzat Hezbollah, 
susţinut de Iran, că a 
fost responsabil pentru 
vandalizarea porţiunilor 
din gardul de securitate 
de-a lungul frontierei.

Trupele poliției de frontieră israeliene au prins vineri trei 
suspecți care încercau să treacă din Liban în Israel, a 

declarat purtătorul de cuvânt Tzahal

Atac eşuat

Suspectul a fost neutralizat de trupele pre-
zente la faţa locului în timp ce încerca să-i 
calce cu maşina pe militari în apropierea 

aşezării Halamish.
Niciun soldat israelian nu a fost rănit.
Preşedintele palestinian, Abu Mazen, a afir-

mat săptămâna trecută că palestinienii nu mai 
sunt „legaţi” de niciun acord cu Israelul şi Sta-
tele Unite şi că taie toate contactele cu acestea, 
inclusiv cele de coordonare a securităţii. Mazen 
a mai făcut publice ameninţări similare în trecut, 
dar nu le-a pus în practică niciodată.

Vineri, trupele israeliene au zădărnicit 
o tentativă de atac cu maşina în 
Cisiordania de nord, împuşcând 

atacatorul, a declarat un reprezentant 
al armatei
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Iranul a interzis folosirii 
tuturor produselor israeliene

Demersul are loc după ce 
parlamentul local a votat 
săptămâna trecută pentru 

o legislaţie de interzicere a folosirii 
produselor fabricate în Israel.

Interdicţia include tehnologie 
constând în echipamente hardware 
şi aplicaţii software pentru calcu-
latoare şi a fost adoptată în unani-
mitate de către legiuitorii iranieni 
săptămâna trecută, după cum relata 
Ageţia de ştiri Fars.

Scopul legislaţiei e aparent „în-
fruntarea actelor ostile ale regimului 
sionist împotriva păcii şi securităţii.”  
Conform noii legi, orice cooperare 
cu Israelul, incluzând utilizarea pro-
duselor sale, va fi considerată un „act 
împotriva lui Dumnezeu.”

Săptămâna trecută, liderul su-
prem al Iranului, Ayatollah Ali Kha-
menei a numit Israelul o „tumoare 
canceroasă” care „va fi negreşit smul-
să din rădăcini şi distrusă” în tim-
pul unui discurs anual de susţinere 
a palestinienilor. Cu aceeaşi ocazie, 

Khamenei a comparat Israelul şi cu 
coronavirusul, precizând totodată că 
opiniile sale anti-israeliene nu sunt 
antisemite.

Și totuşi, înaintea zilei de vineri, 
cabinetul său a publicat o caricatură 
în care apăreau zâmbind forţele sus-
ţinute de iranieni, arabii şi doi evrei 
ortodocşi din Ierusalim sub un titlu 
ce includea expresia „soluţia finală.” 
Germania nazistă a folosit expresia 
„soluţia finală” pentru a-şi descrie 
planul legat de Holocaust, în care 
forţele sale au ucis 6 milioane evrei 
în cel de-al Doilea Război Mondial.

Preşedintele iranian, Hassan Rouhani, a aprobat săptămâna 
trecută ordinul de interzicere a utilizării oricăror produse 

israeliene în Regatul Haşemit

Acceptare din culise

Liderii lumii arabe au avertizat că 
anexarea care e programată să 
avanseze de la 1 iulie, ar putea 

duce la revolte civile, instabilitatea re-
gională şi violenţă.

Săptămâna trecută, Regele Abdullah 
II al Iordaniei a acordat un interviu zia-
rului german Der Spiegel, ameninţând 
că „anexarea israeliană a Văii Iordaniei şi 
teritoriilor din Cisiordania ar putea duce 

la un conflict între Ierusalim şi Amman, 
la anularea Acordurilor de la Oslo şi co-
lapsul Autorităţii Palestiniene.”

Dar în spatele cortinei, liderii lumii 
arabe spun o poveste total diferită. 

Potrivit publicaţiei Israel Hayom, 
conducătorii statelor arabe, incluzând 
Iordania, Egiptul şi Arabia Saudită, ac-
ceptă tacit planul de anexare, în ciuda 
declaraţiilor publice care condamnă ac-

ţiunile Israelului.
Un înalt oficial al guvernului Iorda-

nian a declarat pentru Israel Hayom: 
„Regele Abdullah a ţinut acum câteva 
zile un discurs de Ziua Independenţei 
Iordaniei, discutând despre realizările 
uriaşe ale regatului de după întemeierea 
sa şi succesul înregistrat în combaterea 
pandemiei de coronavirus din Iorda-
nia. Singurul lucru pe care regele nu 
l-a menţionat în discursul său, a fost 
poziţia oficială a Iordaniei cu privire la 
anexarea văii şi a unor părţi din Cisior-
dania de către Israel. În interviul acor-
dat ziarului german, regele a refuzat să 
declare că anexarea ar anula acordul de 
pace cu Israelul.”

Planul premierului Benjamin Netanyahu de anexare oficială a Văii 
Iordaniei, a Yehudei şi a Shomronului, a stârnit un protest public din 

partea lumii arabe

Din nou la moschee

Autorităţile musulmane au impus însă 
unele restricţii, deoarece oficialii din 
domeniul sănătăţii avertizează despre 

o creştere a infecţiilor locale.
Reluarea rugăciunilor la cel de-al treilea 

cel mai sfânt sit al Islamului reprezintă o 
măsură importantă pentru musulmanii din 
Ierusalim, care în acest an au marcat Rama-
danul şi sărbătoarea Eid al-Fitr, fără vizitele 
lor obişnuite zilnice în moscheea Al-Aqsa.

Credincioşii vor trebui să poarte măşti, 
să-şi aducă covoarele de rugăciune personale 
în cazul în care doresc să se roage în incintă 
sau pe terenurile exterioare ale moscheii.

Sute de musulmani strânşi duminică 
pentru rugăciunile din zorii zilei au scandat 
„Dumnezeu este cel mai mare”.

Moscheea Al-Aqsa din Ierusalim 
a fost redeschisă credincioşilor 

duminică, după o închidere de două 
luni şi jumătate, ca urmare a crizei 

coronavirusului

Hassan RouhaniHassan Rouhani
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Acad. prof. dr. Jean ASKENASY

Tableta zilei
Diaspora din Israel?

Israelul este un stat şi israelienii apar-
ţin unei naţiuni cu un teritoriu, o 
limbă, o istorie şi un steag. Există 

însă o pătură de emigranţi care nu şi-
au putut însuşi limba ebraică la nivelul 
dorit pentru gradul lor de intelectuali-
tate, care au rămas dependenţi de limba 
în care îşi pot exprima gândurile şi ex-
perienţele. Aceste grupe de neadaptaţi 
linguistic ce aparţin diferitelor imigraţii, 
sunt consideraţi de ţările de emigraţie 
„diaspora”, dar nu şi de guvernul israe-
lian. Israelienii sosiţi din România, Po-
lonia, Franţa, Statele Unite sau Etiopia 
nu se consideră o diasporă a acestor ţări.

Între anii 1920-2008, au emigrat din 
România aproximativ 380.000 de evrei. 
O mare parte s-au stins din viaţă; au mai 
rămas azi aproximativ 70.000. Din cea 
de-a doua generaţie, o parte din des-
cendenţi au ca limbă maternă ebraica, 
o parte care au fost crescuţi de bunici, 
vorbesc româna fără însă a putea citi. 
Din statisticile oficiale, rezultă că emi-
grările dintre anii 1972 -2008 fac ca în 
Israel să existe zeci de mii de vorbitori 
de limba română. Dintre aceştia, apro-
ximativ 40.000 vorbesc şi citesc zilnic 
româneşte. Evreii originari din România 
au ziare şi emisiuni în limba română la 
posturile de radio şi televiziune. Datele 
oferite de numărul abonaţilor la aceste 
ziare şi reviste confirmă cifra aproxima-
tivă de 40.000 de vorbitori curenţi de 
limba română. 

Sunt aceşti israelieni o diasporă a Ro-
mâniei? Criteriul dominant de stabilire 
a cercului social-cultural şi al legăturilor 
profesionale, sunt bazate pe utilizarea 
limbii române. Limba decide prezenţa la 
turneele de spectacole venite din Româ-
nia şi stabilesc legături cu reprezentanţii 
culturii româneşti care ne vizitează ţara. 
Toate aceste fenomene sunt binevenite 
şi trebuie promovate şi susţinute din 
toate puterile. Cultura şi arta României 

reprezintă un tezaur pe care orice cetă-
ţean al globului ar fi bine să o cunoască.  

Dar însuşirea parţială a limbii ebra-
ice şi persistenţa utilizării limbii din 
ţara imigrării, nu atestă existenţa unei 
diaspore de 40.000 de români în Israel. 
Concepţia care stă la baza acestei idei 
greşite, nu este respectarea culturii de 
baştină a emigranţilor din toate ţările de 
emigrare, care este un fenomen pozitiv, 
de lăudat şi obligatoriu pentru orice cre-
ier, care vrea să-şi asigure sănătatea. In-
terpretarea existenţei acestor aproxima-
tiv 40.000 de israelieni ca o grupă aparte 
de „diasporă română”, fapt care este 
agreat şi de o populaţie de „mayflower” 
israelieni „ţabari” (intelectuali conser-
vatori născuţi în Israel) are consecinţe 
negative asupra adaptării acestui grup. 

În Israel există peste 54 de organi-
zaţii ale originarilor din România care 
şi-au dat diferite titluri, având ca nu-
mitor comun „limba română ca mijloc 
de comunicare”. Membrii acestor orga-
nizaţii nu apar înscrişi, adeziunile lor 
semnate nu există şi numărul lor total 
poate ajunge la 800-900 de membri. 
Unii dintre aceşti conducători susţin că 
ar reprezenta 400.000 evrei, cifre care 
induc în eroare existenţa unei diaspore 
fictive. 

De ce conducătorii acestor organiza-
ţii se pretează la aceste incorectitudini? 
Pentru simplul motiv de a atrage atenţia 
asupra lor. Dacă preşedintele unei orga-
nizaţii ar conduce 400.000 de membri, 
ar avea forţa politică a unui şef de partid 
mare şi importanţa organizaţiei sale ar 
avea o putere politică incomensurabilă. 
Dacă fiecare dintre cele 54 de organizaţii 
ar avea 400.000 de membri, ar trebui 
să fie peste 20 milioane de evrei români 
activi în Israel, ceea ce ar depăşi cu mult 
populaţia de 9 milioane a ţării.

Pentru ce însă guvernul român, care 
cunoaşte realitatea, întreţine această 

ficţiune? Pentru ce autorităţile române, 
înainte de a intra în legătură cu multi-
tudinea de conducători de organizaţii, 
nu iau legătura cu Ministerul de Exter-
ne Israelian şi nu se interesează despre 
persoana care se pretinde a fi preşe-
dintele unei organizaţii de 400.000 de 
evrei români? Asistăm în ultima vreme 
la schimburi de scrisori între conducăto-
rii organizaţiilor cu diverşi miniştri din 
guvern şi chiar cu Preşedintele statului 
Român? 

Oare Ministerul de externe este în 
cunoştinţă de aceste fapte? Sunt aceste 
acţiuni în concordanţă cu politica Mi-
nisterului de Externe?

Este adevărat, atât Israelul cât şi 
România sunt astăzi ţări democrate, 
dar povestea „diasporei fictive” este o 
dovadă că democraţia are tangenţe cu 
anarhia. Etichetarea emigranţilor evrei 
din Romania în Israel cu greutăţi de în-
suşire a limbii ebraice, ca fiind diaspora 
română, este lipsită de orice substrat lo-
gic şi reprezintă o ficţiune, un nonsens 
dăunător. Există israelieni cu cetăţenie 
dublă care au solicitat buletin românesc 
cu scopul de a obţine un paşaport euro-
pean de liberă circulaţie. Această nouă 
situaţie merită o analiză aparte.

Este de dorit însă ca autorităţile gu-
vernului român de resort să se docu-
menteze la autorităţile competente când 
primesc solicitări de la diferiţi conducă-
tori de organizaţii fictive. Este moentul 
de a face clar în mintea oricărui cetăţean 
al acestei ţări că afirmaţii false reprezintă 
un fapt penal pedepsit de lege. De la 
crearea statului din anul 1948, odată cu 
repatrierea evreilor în Israel, aceştia au 
încetat să mai fie diasporă, chiar dacă 
ţările din care au emigrat continuă să-i 
considere diaspora. 

După o existenţă continuă de 2000 
de ani în diaspora, fie datorită lui Nabu-
codonosor (distrugerea primului Tem-
plu în Ierusalim), fie datorită lui Titus 
(distrugerea celui de al Doilea Templu), 
de la data de 14 mai 1948, odată cu de-
clararea Independenţei Statului Israel, 
toţi cetăţenii cu buletin israelian sunt 
cetăţeni israelieni, deşi în Israel se vor-
besc 72 de limbi din diaspora.
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Americanii în alertă

„Ambasada SUA recomandă cetăţe-
nilor americani, care locuiesc sau 
intenţionează să meargă în Cisior-

dania sau în Fâşia Gaza˝, să menţină 
un înalt grad de vigilenţă”, a indicat 
diplomaţia americană în această nouă 
„alertă de securitate”.

„Acte de violenţă pot fi comise fără 
preaviz”, continuă ambasada în nota sa 
difuzată online. 

„Cetăţenii americani trebuie să ia în 
considerare cu atenţie riscurile pentru 
securitatea lor personală”, adaugă co-
municatul, sfătuindu-i pe americani să 
evite orice deplasare în Fâşia Gaza, en-

clavă palestiniană controlată de 
mişcarea islamistă Hamas.

Ambasada nu menţionează 
evenimente speciale care să justi-
fice această „alertă de securitate” care in-
tervine în timp ce accesul în Fâşia Gaza 
rămâne închis din cauza măsurilor îm-
potriva propagării noului coronavirus, 
iar cel în Cisiordania dinspre Israel este 
redeschis în cadrul măsurilor de ieşire 
din izolare.

Avertismentul survine odată cu apro-
pierea deciziilor, aşteptate cu începere 
de la 1 iulie, ale noului guvern israelian 
privind aplicarea planului administra-

ţiei Trump pentru Orientul Mijlociu.
Acest plan - salutat de o mare parte 

din clasa politică israeliană, dar respins 
de palestinieni - prevede anexarea de că-
tre Israel a Văii Iordanului şi a coloniilor 
evreieşti din Cisiordania.

„Este vorba despre o oportunitate pe 
care nu o vom lăsa să treacă”, a declarat 
în această săptămână premierul israe-
lian Benjamin Netanyahu, evocând o 
„oportunitate istorică” de a anexa aceste 
teritorii.

Ambasada SUA din Ierusalim îi invită pe cetățenii americani să 
dea dovadă de „un înalt grad de vigilență” în cazul deplasării 

în teritoriile palestiniene, într-o „alertă de securitate” difuzată 
după ultimele declarații despre proiectul de anexare a unei 

părți din Cisiordania de către Israel

Lupte în Siria

Potrivit directorului OSDO, Rami Abdel Rah-
mane, „Israelul ar fi responsabil” de acest atac.

Lovitura a vizat trei autovehicule militare 
care aparţi-
neau  unor 
paramilitari 
proiranieni 
în împrejuri-
mile oraşului 
Abu Kamal, 
lângă frontie-
ra cu Irakul, a 
precizat organizaţia.

Declanşat după reprimarea manifestaţiilor prode-
mocratice de regimul de la Damasc, războiul din Siria 
s-a transformat treptat într-un conflict complex cu 
implicarea a numeroşi beligeranţi, printre care grupări 
jihadiste şi puteri străine, şi s-a soldat până acum cu 
peste 380.000 de morţi.

Cel puțin cinci luptători străini dar sprijiniți 
de Iran au fost ucişi duminică într-o lovitură 
aeriană în estul Siriei, a raportat organizația 

nonguvernamentală „Observatorul Sirian 
pentru Drepturile Omului” (OSDO)

Conferinţa AIPAC 2021 

Într-un comuni-
cat dat duminică, 

Comitetul America-
no-Israelian de Afa-
ceri Publice a anunţat 
că a anulat Conferin-
ţe pentru Politici AI-
PAC din 2021.

„Datorită incer-
titudinilor continue 
create de pandemia COVID-19 şi în lipsa unei modalităţi previzi-
bile de reunire în siguranţă a câtorva mii de americani pro-Israel, am 
fost nevoiţi să anulăm Conferinţa pentru Politici AIPAC din 2021,” 
le-a scris preşedinta AIPAC, Betsy Berns Korn, membrilor săi.

Conferinţa AIPAC din 2021 era programată să aibă loc în perioa-
da 7-9 martie la centrul de conferinţe AIPAC Walter E. Washington 
din Washington DC.

Anul acesta, AIPAC a organizat conferinţa sa anuală la începutul 
lunii martie, înainte ca epidemia de coronavirus să devină recu-
noscută drept pandemie globală şi înaintea impunerii carantinelor 
stricte.

Grupul cel mai mare de lobby pro-Israel din America nu 
va organiza conferința sa anuală națională, invocând 
motive legate de pandemia actuală de coronavirus
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Acuzaţii false în ancheta soţiei 
premierului, Sara Netanyahu

Sara Netanyahu e ameninţată cu un 
proces civil de către fosta sa anga-
jată, Shira Raban, care susţine că 

soţia premierului a tratat-o abuziv în 
scurta perioadă de timp în care a lucrat 
la reşedinţa sa. Raban cere daune de 
220.000 de şekeli pentru presupusele 
abuzuri şi hărţuire.

Poliţia israeliană a confirmat că o 
anchetă „e în derulare, cu aprobare din 
partea Procurorului General şi sub su-

pervizarea Parchetului de Stat.” Nu 
s-au dat detalii suplimentare. Dar 
Canal 12 TV a declarat că alţi doi 
angajaţi de la reşedinţă ar fi fost presaţi 
să depună mărturie falsă în favoarea Sarei 
Netanyahu.

Anunţul a fost făcut la o săptămână 
după ce Benjamin Netanyahu a devenit 
primul permier în exerciţiu judecat pen-
tru acuzaţii de corupţie, caz care a divizat 
profund ţara. Netanyahu a deschis pro-

cesul prin reluarea atacurilor la adresa 
mass-mediei, a procurorilor şi a poliţiei 
şi a negat comiterea oricărei ilegalităţi.

Un avocat al premierului, Yossi Cohen, 
l-a acuzat pe Procurorul General, Avichai 
Mandelblit, de „manipularea poliţiei 
pentru vânarea obsesivă, sistematică, a 
familiei Netanyahu, în încercarea de a-l 
răsturna pe premierul Israelului.”

Duminică, anchetatorii Poliției au declarat că cercetează dacă 
doi angajați de la reşedința oficială a Premierului Benjamin 

Netanyahu au depus mărturie falsă într-un caz civil împotriva 
soției sale, Sara, se pare pentru a o ajuta pe aceasta să se apere 

de acuzațiile de maltratare a unei menajere
Shira Shira 
RabanRaban

Ameninţări către premier

Suspectul care locuieşte într-un kibutz din Galil, a scris 
pe Facebook: „Există o soluţie şi anume doborârea lui 
Bibi. S-a întâmplat deja în trecut ca un premier să fie dat 

jos (o aluzie la uciderea lui Yitzhak Rabin) iar acum avem un 
premier care îşi doboară cetăţenii. E probabil să se întâmple 
din nou şi pe bună dreptate, iar aceşti poliţai care sunt sclavii 
lui, merită şi ei să fie ucişi cu pietre. Asta e soluţia.” 

Soldatul a mai transmis pe Facebook şi alte materiale insti-
gatoare, printre ele numărându-se şi câteva postări care cereau 
ca premierul şi poliţia „să fie arşi”.

Totodată, el a publicat materiale conspiratoare pe Face-
book, incluzând acuzaţia că oamenii ar avea plantate micro-

cipuri. Soldatul a 
fost arestat la o zi 
după ce Netanya-
hu a spus că a de-
pus o plângere la 
poliţie referitoare 
la o ameninţa-
re cu moartea la 
adresa sa şi a fa-
miliei sale.

Marți, Poliția a arestat un soldat de 21 ani din nordul 
țării, bănuit că a publicat pe Facebook o postare 

ce îndemna la vătămarea premierului Netanyahu; 
este al treilea caz de presupusă instigare împotriva 

premierului într-un interval mai mic de două luni

Graniţele rămân închise

Ministerul Israelian al Sănătăţii a anunţat la 
începutul lunii trecute că graniţele Israelu-
lui vor rămâne închise pentru deţinătorii de 

paşapoarte non-israeliene până pe 15 iunie în timp ce 
israelienii reveniţi din străinătate vor trebui să stea 14 
zile la auto-izolare.

Cu toate acestea, directorul general adjunct al Mi-
nisterului Sănătăţii, prof. Itamar Grotto, a transmis 
clar că aeroportul Ben Gurion nu se va redeschide de 
loc în iunie pentru deţinătorii de paşapoarte străine. 

În prima fază, Israelul îi va lăsa să intre doar pe 
deţinătorii de paşapoarte din „ţările din zona verde” 
cu morbiditate scăzută Covid-19, cum ar fi Ciprul, 
Grecia, Austria, Danermaca, Australia şi Noua Zeelan-
dă, dacă se poate ajunge la acorduri cu ele. Cetăţenii 
din „ţările roşii” cu morbiditate ridicată vor avea în 
continuare interdicţie.  

Aeroporturile Israelului nu se vor redeschide  
cel puțin până pe 1 iulie
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Yair din nou reclamat

Săptămâna trecută, canalul 12 şi 
una dintre cele mai importante 
prezentatoare de ştiri ale postului, 

Dana Weiss, au anunţat că vor intenta 
un proces împotriva fiului premierului 
Benjamin Netanyahu, Yair, din cauza 
comentariilor sale online care, potri-
vit surselor menţionate, le-ar fi pătat 
reputaţia.

Procesul de defăimare se axează pe 
mesajul de duminică al tânărului, în 
care s-a pus întrebarea „Știe cineva cum 
a obţinut Dana Weiss o funcţie atât de 
importantă? … Inteligentă? Nu.” „Inte-
resant,” a adăugat Netanyahu.

Un comentator pe nume Amir Bar-

kol a răspuns astfel: „A existat 
un interviu pentru acel post. 
Poate ar trebui să încerci şi tu 
odată.” Netanyahu a răspuns: 
„Hmmmmm. Nu cred că ceea 
ce s-a întâmplat a fost un interviu pentru 
locul de muncă.”

Potrivit plângerii de defăimare pe care 
Dana Weiss şi angajatorul ei au depus-o, 
comentariile lui Netanyahu au fost „ca-
lomnioase,” „misogine,” şi au atins nive-
lul de „hărţuire sexuală.” Dana e angajată 
de ani de zile pe post de comentatoare 
politică la Știri 12 şi prezintă „ştirile de 
weekend” de sâmbătă noaptea.

Anul trecut, Dana Weiss şi Netanya-

hu s-au duelat pe marginea comentariilor 
defăimătoare făcute de crainică în legătu-
ră cu fiul premierului înaintea unei vizite 
în SUA. În cele din urmă, Weiss s-a scu-
zat pentru că l-ar fi numit pe Netanyahu 
„tâmpit.” Netanyahu a fost dat de mai 
multe ori în judecată de diverse figuri 
din presa israeliană şi a câştigat, alături 
de familia sa, un proces de calomnie de 
100.000 şekeli pe marginea unui mesaj 
defăimător postat pe Facebook de un zi-
arist israelian.

Dana Weiss şi Știrile Canalului 12 l-au acționat în judecată 
pe Yair Netanyahu pentru comentariile calomnioase ale 

acestuia în care a insinuat că prezentatoarea TV şi-a 
obținut slujba într-un mod lipsit de scrupule

Contaminări multiple în 
unităţi de învăţământ

Canal 12 TV a declarat că şcoli 
din Ierusalim, Holon, Kiryat 
Yearim, Hedera au fost izolate 

după ce acolo au fost depistaţi pozi-
tiv un număr impresionant de elevi şi 
profesori.

Aproximativ 2.180 de elevi şi mem-
bri ai personalului de la Școala Mul-
tidisciplinară Kalman Tzohar pentru 
Arte şi Știinţe din Hadera au fost in-
struiţi să se izoleze luni, după ce un elev 
din clasa a VII-a a fost depistat pozitiv 
cu noul coronavirus. Școala a fost închi-
să temporar la ordinul primarului din 
Hadera şi al ministerelor Educaţiei şi 
Sănătăţii.

În Gimnasia Ebraică din cartierul 
Rehavia din Ierusalim, 160 de elevi, 

părinţi şi membri ai per-
sonalului au fost confir-
maţi că au fost infectaţi 
cu coronavirus. Peste o 
mie de elevi de la şcoala gimnazială au 
fost trimişi în carantină până pe 9 iu-
nie. Din cele 160 de infecţii confirmate 
la gimnaziu, 125 sunt studenţi, 16 sunt 
părinţi şi 19 sunt membri ai şcolii.

175 de elevi şi 13 membri ai perso-
nalului dintr-o şcoală din Beer Sheva au 
fost, de asemenea, carantinaţi, după ce 
o elevă a fost diagnosticată cu virusul.

Un elev din clasa a VII-a a liceului 
Katzir din Holon a fost diagnosticat 
pozitiv duminică, trimiţând patru clase 
şi şase profesori la izolare. 

La liceul yeshiva din Kiryat Yearim, 

o treime din elevii testaţi pentru CO-
VID-19 au fost depistaţi pozitiv. Nu 
au fost testaţi toţi elevii, apărând astfel 
suspiciuni că nu s-ar cunoaşte exact am-
ploarea focarului. 

În Bat-Yam, 13 copii au primit dis-
poziţie să intre în carantină după ce un 
membru al personalului din unitatea de 
învăţământ în care aceştia învăţau a fost 
declarat pozitiv pentru COVID-19.

În Modi’in, 13 băieţi de la un club de 
fotbal au fost plasaţi în carantină după 
ce au intrat în contact cu un băiat con-
firmat că a fost infectat de coronavirus.

În ultimele zile, în mai multe şcoli israeliene au fost 
identificate cazuri noi de infectare cu coronavirus în 

rândul elevilor, dispunându-se intrarea în carantină a mai 
multor mii de elevi

Dana WeissDana Weiss
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Lansare istorică

Doug Hurley, 53 de 
ani, şi Bob Beh-
nken, 49 de ani, 

sunt angajaţi ai NASA sub 
contract pentru a zbura 
pentru SpaceX. Ei urmea-
ză să rămână la bordul ISS 
timp de câteva săptămâni.

Astronauţii de la bordul capsulei SpaceX au oferit lumii 
un tur unic, în direct, la bordul vehiculului spaţial cu care au 
călătorit către ISS. După lansarea şi intrarea pe orbită, Bob 
Behnken şi Doug Hurley au decis să îi salute pe toţi cei care 
urmăreau transmisiunea în direct şi să le ofere un mic tur 
al capsulei pe care au botezat-o „Endeavor”, cea de-a cincea 
navetă spaţială a flotei NASA şi ultima construită. După 19 
ore de la decolare, Capsula s-a cuplat cu succes duminică la 
Staţia Spaţială Internaţională. Este o misiune istorică, pentru 
că a fost primul zbor cu echipaj uman al companiei lui Elon 
Musk, prima oară când NASA trimite în spaţiu astronauţi la 
bordul unei navete a unei companii private.

NASA şi SpaceX au lansat cu succes, sâmbătă, o 
capsulă cu doi astronauți americani la bord către 
Stația Spațială Internațională, aceasta fiind prima 
misiune în cosmos cu echipaj uman, care pleacă de 

pe teritoriul SUA, după o pauză de nouă ani

Ucişi în Egipt

Potrivit declaraţiei sale filmate şi difuzate pe reţele soci-
ale, militarii au ucis trei rebeli „extrem de periculoşi”, 
precum şi alţi 16 rebeli în mai multe lovituri aeriene 

care au vizat „ascunzători de terorişti”.
Ei au găsit asupra 

acestora numeroase 
puşti automate, grenade 
şi lansatoare de rachete, 
a adăugat armata. Forţe-
le de securitate luptă de 
mai mulţi ani împotriva 
insurecţiei armate din 
Peninsula Sinai.

Armata egipteană a anunțat sâmbătă că a ucis 
19 presupuşi jihadişti în cursul unor operațiuni 
țintite, desfăşurate terestru şi aerian, în cadrul 

acțiunii sale împotriva rebeliunii  
care agită nordul Peninsulei Sinai

Haos în SUA

Mânia de care 
a fost cuprin-
să ţara,  se 

datorează morţii unui 
afro-american de 46 de 
ani, George Floyd, sub 
genunchiul unui poliţist 
alb. Manifestaţiile au 
provocat tulburări înso-
ţite de jafuri şi incendieri.

Violenţele au cuprins sâmbătă seara New York, Phila-
delphia, Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, 
Los Angeles, Atlanta, Miami, Portland, Chicago şi capita-
la Washington. Guvernatorii statelor respective au apelat la 
Garda Naţională, iar unii au decretat restricţii de circulaţie. 
Traficul rutier a fost întrerupt, maşini şi magazine - incendia-
te, iar forţele de ordine, desfăşurate în număr mare, au ripostat 
cu gaze lacrimogene şi, în unele cazuri, cu gloanţe de cauciuc. 
Circa 5.000 de soldaţi ai Gărzii Naţionale au fost desfăşuraţi 
în 15 state şi în Washington, iar alţi 2.000 au fost plasaţi în 
stare de alertă pentru a fi gata să intervină.

Mii de polițişti şi soldați patrulează în cele mai mari 
oraşe americane, după ce manifestațiile populației 

au degenerat în violențe împotriva rasismului; 
preşedintele Donald Trump este acuzat că a turnat 

gaz pe foc, alimentând discordia Angela Merkel a refuzat 
invitaţia în SUA

„Cancelarul federal îi mulţumeş-
te preşedintelui Trump pentru 
invitaţia lui la summit-ul G7 

de la sfârşitul lui iunie la Washing-
ton. La ora actuală, luând în consi-
derare întreaga situaţie pandemică, 
Angela Merkel nu poate accepta o 
participare personală, o deplasare la 
Washington”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al guvernului federal german.

Angela Merkel, de formaţie om de ştiinţă, este prima din-
tre liderii G7 (Japonia, Canada, Regatul Unit, Franţa, Ger-
mania, Italia) care a refuzat această invitaţie. Preşedintele 
Trump a amânat în luna martie întâlnirea liderilor G7, 
programată să se desfăşoare pe 10 iunie în Statele Unite.

Cancelarul federal german Angela Merkel a refuzat 
invitația preşedintelui Donald Trump de a participa 
în persoană la un preconizat summit al G7 în SUA

Angela MerkelAngela Merkel
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Tentativă de furt

Tabloul pictat de Basnky 
fusese donat chiar de ar-
tist, cu două zile înainte, 

pentru a ridica moralul cadre-
lor medicale de la spitalul din 
Southampton.

Tentativa de furt ar fi avut 
loc pe 8 mai, când o persoană 

în combinezon şi cu o bormaşină a fost observată în apropi-
erea tabloului. Personalul de pază a văzut comportamentul 
ciudat pe camerele de supraveghere. Presupusul hoţ a fost 
dat afară din spital, iar poliţia nu a fost contactată. 

Un hoț a folosit un combinezon de protecție 
contra Covid-19 pentru a încerca să fure un 

tablou în valoare de 6 milioane de dolari 
dintr-un spital din Marea Britanie

Carantină, dar nu 
pentru toată lumea

Prinţul Ioachim 
este al 10-lea în 
linie la tronul 

Belgiei şi, notează presa 
din această ţară, a înce-
put să aibă simptome 
chiar a doua zi după 
eveniment. Rezultatul 
pozitiv al testului a ve-

nit vineri. Casa Regală a confirmat că prinţul a fost în 
Spania pe 26 mai, „într-o deplasare profesională, în ca-
drul unui stagiu pe care îl face la o firmă”. Ioachim este 
fiul mai mic al prinţului Lorenz şi al prinţesei Astrid, deci 
nepotul regelui Philippe. El are o relaţie cu Victoria Ortiz 
Martinez-Sagrera, originară din Spania. Participanţii la 
eveniment riscă amenzi de până la 10.000 euro din partea 
autorităţilor spaniole.

James Bond cu pene

Pasărea vopsită într-un roz strălucitor a fost prinsă 
după ce a intrat duminică seara în casa unei femei 
din districtul Kathua, care a alertat autorităţile. For-

ţele de securitate l-au capturat imediat pe James Bond cu 
pene, care se află acum în custodia poliţiei indiene, care 
l-a reţinut ca spion pakistanez.

Porumbelul spion avea prins de picior un inel meta-
lic cu un mesaj codat, pe care indienii încearcă acum să-l 
descifreze.

„Porumbelul, 
despre care cre-
dem că a fost in-
struit în Pakistan 
pentru spionaj, 
are un inel cu lite-
re şi numere scrise 
pe el”, a declarat 
o sursă de poliţie. 
„Deşi păsările nu 
au graniţe şi multe zboară peste frontierele internaţionale 
în timpul migraţiei, un inel codat pe corpul porumbelului 
capturat este un motiv de îngrijorare, deoarece păsările 
migratoare nu au astfel de inele”, a precizat sursa citată.

Prințul Ioachim al Belgiei, în vârstă de 28 de ani, 
a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19 după ce 
a participat la o petrecere privată. Evenimentul 

a avut loc la o reşedință particulară din Cordoba, 
Spania, şi a găzduit 27 de invitați, deşi legea 

spunea că maximum de participanți poate fi 15

Autoritățile indiene au capturat un neînfricat 
spion trimis de Pakistan cu un mesaj asupra sa 

în regiunea disputată Kashmir. Este vorba despre 
un porumbel cu un mesaj codat pe un inel prins 

de picior, arestat între timp

Ucisă cu o cobră

Poliţia din statul indian Kerala a declarat că Sooraj, de 
27 de ani, şi-a ucis soţia, Uthra, cu o cobră pe care a 
eliberat-o în dormitorul ei, după ce a eşuat în prima 

sa tentativă, când a vrut să o omoare cu o viperă.
Oamenii legii spun că din înregistrările telefonice ale 

bărbatului reiese că acesta a contactat crescători de şerpi 
veninoşi şi a urmărit pe internet videoclipuri cu şerpi. Prima 
dată a încercat în martie, când a cumpărat o viperă Russe-
ll, extrem de veninoasă, pe care a eliberat-o asupra soţiei 

sale. Uthra a supravieţuit, dar 
a avut nevoie de două luni de 
spitalizare, a declarat Ashok 
Kumar, oficial al poliţiei. În 
cele din urmă, femeia a fost 
externată şi se recupera în casa 
părinţilor ei, când bărbatul a 
decis să acţioneze din nou.

Un bărbat din India a fost arestat pentru că şi-a 
omorât soția aruncând cu o cobră în ea
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Reluarea activităţii Secţiei 
Consulare a Ambasadei 

României la Tel Aviv

Ca urmare a măsurilor de relaxare adoptate de către au-
torităţile Statului Israel în contextul evoluţiei epide-
miei Covid-19 şi în concordanţă cu măsurile instituite 

prin starea de alertă din România, vă informăm că Secţia Con-
sulară a Ambasadei României la Tel Aviv şi-a reluat activitatea 
cu publicul, cu următorul program:

Luni – Vineri 09:00 – 13.00
Depunerea cererilor de servicii consulare
Luni – Vineri 14:00 – 15:00 
Eliberarea documentelor

Lupta cu al doilea val

Aceste teste vizează măsurarea „imunităţii colective” 
a populaţiei noastre şi identificarea persoanelor cele 
mai susceptibile de a fi infectate în cazul apariţiei 

unui nou val de contaminare.
În paralel, autorităţile locale realizează şi teste pe grupe 

specifice din „zonele de risc” - mai ales în cartierele cu evrei 
u l t r ao r todoc ş i , 
principalele „in-
cubatoare” al crizei 
noului coronavirus 
în Israel - şi în rân-
dul angajaţilor din 
sectorul medical 
care au îngrijit per-
soane contaminate 

cu noul coronavirus.
„Încercăm să aflăm (prin aceste teste) câte dintre aceste 

persoane au fost expuse la virus şi câte au dezvoltat anti-
corpi”, a subliniat Yair Schindel, cofondator al unui fond 
israelian de capital, specializat în societăţi din domeniul 
biomedical.

Chestiunea imunităţii dobândite graţie acestor anticor-
pi face în continuare subiectul unor dezbateri aprinse, iar 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat la sfâr-
şitul lunii aprilie că nu există „nicio dovadă” că persoanele 
deja infectate şi vindecate ar fi protejate împotriva unei 
noi infectări.

În total, Israelul a cumpărat 2,5 milioane de kituri de 
testare. Testele vor fi efectuate de către companiile de asi-
gurări medicale şi de către policlinicile ce oferă servicii de 
sănătate pentru întreaga populaţie.

Potrivit unui studiu al Universităţii din Tel Aviv publicat 
săptămâna trecută, aproximativ 70% dintre persoanele dia-
gnosticate cu noul coronavirus în Israel au fost infectate cu 
o tulpină virală provenită din Statele Unite şi 30% din Eu-
ropa, în principal cu tulpini provenite din Franţa şi Belgia.

Israel a prezentat o rată de mortalitate scăzută (31 la 1 
milion de locuitori) în comparaţie cu alte state.

Această rată scăzută se explică mai ales prin măsurile de 
izolare şi de distanţare fizică adoptate încă de la debutul 
crizei sanitare şi prin dezvoltarea sectorului de tele-medi-
cină, care a permis autorităţilor medicale să monitorizeze 
pacienţii în fiecare zi şi de la distanţă.

Autoritățile din țară au început să efectueze 
teste serologice pe 100.000 de cetățeni, în cadrul 
uneia dintre cele mai mari campanii de depistare 

virusologică din lume, cu scopul de a preveni 
apariția unui „al doilea val” al pandemiei

Autobuze cu separeuri  

În urma valului de 
cereri din partea 

Asociaţiei Șoferilor 
de Autobuze, Mi-
nisterul Transpor-
turilor a autorizat 
instalarea unui pe-
rete despărţitor de 
protecţie în fiecare 
autobuz, pentru a-i feri pe şoferi de posibilii pasageri agre-
sivi şi de riscul contractării coronavirusului.

Peretele despărţitor va fi instalat în toate autobuzele, 
după obţinerea tuturor avizelor necesare. Societăţile de 
transport cu autobuzul sunt încurajate să înceapă să pre-
gătească autobuzele pentru adăugarea noilor amenajări.

„Suntem bucuroşi că Ministerul Transporturilor a 
adoptat planul separeurilor,” a declarat Asociaţia Șoferi-
lor de Autobuze. „Instalarea acestora va preveni violenţa 
împotriva şoferilor şi realitatea ridicolă creată, în care ei au 
devenit sacul de box al unor cetăţeni mânioşi.”

Într-o ştire de pe Canal 12 TV au fost prezentate con-
diţiile necorespunzătoare de muncă cu care trebuie să se 
confrunte şoferii de autobuze. În două cazuri, şoferii socie-
tăţii Egged nu au luat nici o pauză în timpul turei de lucru, 
iar în alte două cazuri, şoferii angajaţi la Egged şi Superbus 
au luat o pauză mai scurtă de 15 minute, considerată insu-
ficientă pentru odihnă, masă şi folosirea toaletei.

Pentru a combate violența împotriva şoferilor 
de autobuze şi pericolele legate de coronavirus, 

autobuzele din Israel vor fi prevăzute cu 
separeuri pentru protejarea şoferilor
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Ministrul sănătăţii  
ne cheamă la testare

Ministrul a spus că, în urma creşterii de cinci ori a cazurilor con-
firmate cu COVID-19, îi îndeamnă pe israelieni să se testeze.

„Putem efectua 15.000 teste pe zi şi dacă credeţi că sunteţi 
bolnavi sau v-aţi aflat în apropierea cuiva bolnav, testaţi-vă,” a spus el. În 
anunţul său de duminică, ministerul a confirmat 53 cazuri noi de infectare 
faţă de sâmbătă, numărul total al israelienilor infectat cu noul virsul ajun-
gând astfel la 17.071.

Din cei 1.994 pacienţi care se luptă în prezent cu virusul, 33 sunt în stare 
gravă, 30 dintre ei necesitând ventilaţie artificială, 44 prezentând simptome 
blânde, iar restul fiind în stare uşoară.

Potrivit noii politici a ministerului, oricine locuieşte împreună cu un 
pacient confirmat ca fiind bolnav de COVID-19, chiar dacă nu prezintă 
simptome, trebuie testat de două ori, la cinci zile distanţă.

Pacienţii asimptomatici care au avut contacte cu un caz confirmat la 
muncă sau oriunde altundeva, trebuie testaţi, la fel ca cei ce locuiesc în 
comun, cum ar fi în căminele de bătrâni unde au fost depistate cazuri de 
COVID-19. Pentru prima oară de la izbucnirea epidemiei, doctorii le pot 
da trimiteri pentru testare pacienţilor suspecţi de infectare cu noul virus.

Duminică, Ministrul Sănătăţii, Yuli Edelstein, a declarat 
că Israel îşi extinde criteriile de testare COVId-19 pentru 
includerea persoanelor ce nu prezintă semne de infectare

Fonduri pentru redresare

Noile fonduri vor ajuta societăţile 
aflate în dificultate şi proiectele 
de încurajare a angajării forţei 

de muncă.
O parte din fondurile suplimentare 

sunt destinate măririi unui fond de acor-
dare împrumuturi pentru firmele mici şi 
mijlocii de la 8 miliarde la 14 miliarde 
şekeli. Alte 2 miliarde şekeli vor fi desti-
nate susţinerii afacerilor hi-tech, iar 750 
milioane şekeli garanţiilor de stat pentru 
acoperirea creditării furnizorilor.

 De asemenea, cabinetul a aprobat 
şi decizia de a asigura 6 miliarde şekeli 
pentru reducerea şomajului prin acor-
darea de subvenţii pentru firmele care 
reangajează salariaţi care şi-au pierdut 

locurile de muncă din cauza crizei 
provocate de pandemie. Programul 
a tergiversat din cauza dezacordu-
rilor dintre asociaţiile de afacerişti 
şi ministerul de finanţe pe marginea 
modului de aplicare a ideii fără a le da 
angajatorilor un motiv să-şi concedie-
ze salariaţii pentru a putea beneficia de 
subvenţii în cazul unui al doilea val de 
infectare cu virusul.

Se va mai crea un fond şi pentru fir-
mele care au refuzat împrumuturi de la 
bănci pe motiv că sunt considerate prea 
riscante în perioada actuală din cauza 
epidemiei de coronavirus.

Industria turistică, care angajează 
aproximativ 80.000 de oameni şi con-

tribuie cu aproximativ 3% la produsul 
naţional brut, va primi de asemenea un 
ajutor de 300 de milioane de şekeli.

Ministrul Finanţelor, Israel Katz, şi 
Ministrul Turismului, Asaf Zamir, s-au 
întâlnit luni dimineaţa cu reprezentanţii 
managerilor hotelieri şi au fost informaţi 
despre dificultăţile cu care se confruntă 
aceştia din cauza scăderii fără precedent, 
de aproape 100%, a non-israelienilor 
care sosesc în ţară. Măsurile vor trebui 
să-i ajute pe hotelieri până la redeschi-
derea graniţelor şi revenirea turiştilor.

Cabinetul a susținut duminica aceasta un plan al Premierului 
Benjamin Netanyahu şi al Ministrului de Finanțe, Israel Katz, care 

prevede „injectarea” a încă 14 miliarde de şekeli în economie 
pentru compensarea pierderilor provocate de pandemie

Scumpirea 
benzinei 

După cinci luni consecutive de 
ieftinire a preţurilor benzinei în 
Israel în timpul crizei Covid-19, 

începând de duminică 1 iunie, la miezul 
nopţii, preţul maxim controlat de guvern al 
benzinei cu cifra octanică 95 la pompele cu 
autoservire din Israel a crescut cu 0.42 şekel 
(9%) ajungând la 5,21 şekeli/litru, după 
cum a relatat Ministerul Infrastructurilor 
Naţionale, Energiei şi Resurselor de Apă. 
Taxa pentru asistenţă completă la pompele 
din benzinării a rămas de 0,21 şekel.

Israel KatzIsrael Katz
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Bianca MARCOVICI

│││ PARALELEPARALELE 

Reluările de opere, balete, 
concerte mai vechi, de la 
postul Mezzo mă conso-

lează în această perioadă de izo-
lare fără mască şi fără mănuşi! 
Dar, până la un punct, pentru că 
le învăţ pe de rost, mai ales ope-
ra Carmen sau Lacul lebedelor! 
Cele ultramoderne încă nu le pot 
urmări, pur şi simplu ritmica, 
dansul sau compoziţiile compozi-
torilor moderni se bazează numai 
pe zgomote... iar de război noi 
suntem sătui! 

Sunt încercări nostime datate 
în perioada coronavirus cum ar fi 
o simfonie de Mahler interpreta-
tă de câte un reprezentant al in-
strumentelor sau de către o solistă 
cântăreaţă! Să vezi instrumentiş-
tii aşezaţi la 2 metri unul de altul 
într-o sală luminată, cu scaunele 
goale... la filarmonica din Berlin, e 
totuşi ceva, e chiar fantastic… Cel 
puţin, au încercat să facă o trans-
misie directă cu o audiţie perfectă 
şi cu toboşarul într-un balcon! 

Dar la noi ferească, Dumnezeu! 
Să vedem pe posturile noastre un 
concert sau măcar o intenţie de 
spectacol cultural fără lălăiala  ma-
rilor cântăreţi populari care, fară 
de trilurile pestriţe mizrahi şi aro-
ganţa pe care o afişează când scot 
din gâtlejul lor manele israeliene, 
comparative cu cele româneşti. 

Ăsta e poporul cărţii? 
Și săptămâna cărţii israeliene a 

fost anulată pentru că nu pot sepa-
ra librarii sau scriitorii la 2 metri!!! 

Mai bine frecventăm restau-
rantele, să comandăm o salată 
care costă minimum 80 de şekeli 
şi plecăm acasă cu remuşcarea că 
berea a costat 30 de şekeli adău-
gând şi 12% pentru ospătar, în loc 
să cumpărăm o carte!

Dr. Ernest HUȘANU  Neparalele 
Noutăţi sau reţete vechi?

Relaţia om-Covid19 a intrat într-o 
fază mai blândă. S-au rărit îmbolnă-
virile. E drept că, statistic, ele diferă 

şi după zona geografică.
Dar rata deceselor arată o descreştere 

semnificativă. În lupta anti-corona s-au fă-
cut paşi mari. Dotări cu noi şi performante 
aparate de ventilaţie asistată, perfecţionarea 
depistărilor precoce, a tehnicilor de trans-
port şi de îngrijire spitalicească. Fonduri 
bugetare uriaşe, devotamentul neprecupeţit 
al cadrelor medico-sanitare, implicarea uni-
tăţilor militare, a organizaţiilor cu volun-
tari. Și, nu în ultimul rând ca importanţă, 
acţiunile intense de educare a populaţiei 
în măsurile anti-virus însoţite de controale 
„pe teren” cu măsuri punitive pentru cei re-
fractari la indicaţiile organelor competente. 
Rezultatele sunt încurajatoare şi lăudabile. 
Cu anumite restricţii, încă necesare, tindem 
să aruncăm măştile, mănuşile, să părăsim 
„distanţarea” interumană, să abordăm cu 
restricţii deplasările, întâlnirile festive sau 
ocazionale. Încercăm, cu discernământ, 
să îndepărtăm coşmarul restricţiilor, al 
izolării, al „carantinărilor”, să ne putem 
relua activităţile productive şi să atingem 
normalitatea!

Vom reuşi? Vom putea îndepărta uşor 
toate consecinţele? Viruşii, de toate soiuri-
le, cu potenţial periculos pentru sănătatea 
şi chiar viaţa oamenilor, nu au dispărut! Vor 
să trăiască cu noi şi „pe pielea noastră”! Ce 
ne vor aduce noile generaţii de viruşi, poate 
mai lacomi şi mai agresivi? Să nu fim naivi! 
Să nu ocolim întrebări pentru care nu avem 
documentaţia ştiinţifică necesară. Centrele 
de cercetare le caută, le testează.

Deşi pare o acţiune naivă şi empirică, 
unii oameni au recurs la „binefacerile” bă-
uturilor alcoolice. Preventiv, sau chiar în 
scop curativ, când afecţiunea morbidă pu-
tea fi etichetată drept o „răceală” obişnui-
tă. Astfel, consumul băuturilor alcoolice, 
în afara efectului euforizant şi întrucâtva 
energetic, devine un mod de a ameţi viruşii!

Aspectul acestui „tratament” (nu ştiu 
dacă ˝era necesar să-l scriu în ghilimele!), 
din punctul de vedere al consumatorilor, nu 

poate fi ignorat. Asocierea folosirii băutu-
rii alcoolice cu legumele recunoscute drept 
„dezinfectante” active, mai ales pentru căile 
respiratorii, poarta de pătrundere a viruşi-
lor, deşi invocă o latură empirică rustică, 
nu poate fi cu totul combătută. Rămâne loc 
pentru un studiu mai pertinent. 

Revenind… pe pământ, ştim şi nu pu-
tem ignora existenţa viruşilor ca agenţi 
patogeni. Nu trăim singuri pe acest glob 
pământesc. Ne aflăm într-un angrenaj bio-
logic complex, variabil, în elementele com-
ponente ale ecosistemului.

Convieţuirea tacită încetează uneori 
brusc. Ne atacă surprinzător de repede şi, 
relativ, imprevizibil. Apare conflictul biolo-
gic! Acest „conflict” nu este nou! Manifes-
tările, deseori etichetate „răceli” sezoniere, 
rămân insuficient studiate. Astfel, suntem 
surprinşi şi devenim victime. Căutările oa-
menilor de ştiinţă nu ne furnizează, deo-
camdată, suficiente mijloace de combatere 
a atacurilor virotice.

Nici mecanismul biologic de a depăşi lo-
calizarea pe căile respiratorii şi de a invada 
organe vitale precum inima, ficatul, creierul 
ş.a. nu este încă suficient de bine cunoscut 
pentru a putea combate nu numai efectele – 
deseori vitale – ci de a interveni în surparea 
lanţului patologic de invazie internă. Este o 
viremie cu localizări multi-focale. Cu pre-
zenţa acestor „găuri negre” în cunoştinţele 
ştiinţifice, nu putem ignora mijloacele em-
pirice, în speţă folosirea - în stadiul incipi-
ent al bolii – băuturilor alcoolice alăturate 
usturoiului şi cepei. Cu riscul de a coborî 
ştacheta comentariilor cu aducerea în dis-
cuţie a unor mijloace terapeutice empirice, 
nu le pot sustrage realităţii credibile. 

Nu sunt un susţinător al exceselor ba-
hice. Nici nu doresc să îndemn oamenii cu 
asemenea sfaturi. Îndemnul „bea, bea, nu te 
lăsa!” devine ilariant. Sper, cât de curând, să 
putem folosi elementele terapeutice aminti-
te, nu în scop vindecător, ci ca o dovadă că 
ne putem bucura de viaţa normală, bogată 
în satisfacţii!

Iar cercetătorilor în domeniul infecţiilor 
virotice, succes deplin!
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Ady COVALIU

Sfârşitul unei obsesii 
Mai 1942, Auschwitz

Îmbrăcat în uniformă SS, ofiţerul se uită cu vădit interes 
la gurile negre ale cuptoarelor. Scrie pe ele Topfs&SONS. 
Asta este compania germană care le-a fabricat; este creaţia şi 
„mândria” ei. Tipul pune întrebări şi primeşte explicaţii din 
partea comandantului lagărului, Rudolf Hoss. Ofiţerul a răs-
puns invitaţiei de a vizita această „organizare perfectă” a unei 
„PLANETE APARTE” cum a denumit-o apoi chiar Hoss. 
Vizitatorul voia să vadă cum se pun în aplicare instrucţiunile 
care au fost date de la centru. Și, se pare că nu este dezamăgit...

Câţiva indivizi în salopete trag un cărucior dinspre clădirea 
pe care scrie DEPARAZITARE; se opresc în faţa cuptoarelor 
deschise şi încep să arunce înăuntru cadavre. Flăcările încinse 
le înghit repede şi în aer se simte un miros de carne încinsă...

- Cine au fost ăştia? întreabă ofiţerul, arătând spre cărucior.
- O parte dintr-un transport de evrei din Salonic, răspunse 

Rudolf Hoss.
- Cum, întâi îi cazaţi, îi hrăniţi, le daţi haine şi abia după 

aceea îi lichidaţi?
- Nicidecum! Acum o oră au ajuns aici cu trenul... 
- Foarte bine! Aşa mai înţeleg, zise satisfăcut ofiţerul SS. El 

priveşte atent umbrele şi sclipirile flăcărilor ce aruncă săgeţi 
galbene pe pereţi şi pe tavan. 

- Ce faceţi cu cenuşa? întrebă el.
- O îngropăm nu departe de aici.
- N-ar fi mai bine s-o aruncaţi în apă? Să nu rămână nici 

măcar un semn...
- Aveţi dreptate. Vom construi două bazine cu apă şi acolo 

vom arunca cenuşa... 
- Foarte bine! Veni răspunsul. Să nu rămână nici măcar un 

semn de existenţa acestor verfluchte Juden (jidani blestemaţi). 
Soluţia finală este aproape...

Numele ofiţerului SS este Adolf Eichmann.
Ramle-Israel, mai 1962
La închisoarea din Ramle, patru soldaţi au primit un ordin 
deosebit; în seara asta vor aprinde un cuptor, construit speci-
al pentru această misiune de firma israeliană FAGLIN. L-au 
aprins şi l-au încins la temperatura de 700 de grade. La ora 
unu noaptea, conform sentinţei de judecată, înainte de a i se 
pune ştreangul de gât, condamnatul a cerut şi a primit un 
pahar de vin alb; el a refuzat, la sugestia preotului canadian, 
să rostească o rugăciune. După executarea sentinţei, a fost 
coborât cadavrul de pe eşafod şi soldaţii l-au aşezat printre 
flăcări, în cuptor…

Cadavrul era al lui Adolf Eichmann. Un preot supraveghea 
focul permanent, verificând temperatura din oră în oră. După 
patru ore, el a hotărât că arderea a fost completă. Atunci, sol-
daţii au închis cuptorul şi, cu o lingură, au pus cenuşa într-o 
sticlă. Dimineaţa, cenuşa a fost împrăştiată în mare, departe 
de apele teritoriale ale Israelului. Să nu rămână nici un semn 
din monstrul acela care era obsedat să realizeze...soluţia finală!

Arie KUPFERSCHMIDT

Concluzie prematură

În gazeta din 02.11.2017, am scris 
un articol având titlul „Netanyahu 
trage cortina şi stinge luminile ram-

pei”. Voi reaminti câteva fragmente prin 
care îmi voi cere scuze cititorilor, deoa-
rece concluziile mele au fost prematur 
anticipate cu doi ani şi jumătate.

Citez din cele scrise în acel articol: (1) 
activitatea politică nu emană întotdeau-
na parfumul cel mai plăcut şi, în conse-
cinţă, personajele care intră pe această 
scenă, sunt avertizate că vor fi obligate să 
suporte „mirosurile” mai puţin plăcute 
ale acestei activităţi; (2) niciunul dintre 
alegători nu este atât de naiv să creadă 
că TOATE PROMISIUNILE prezen-
tate în platforma electorală vor fi puse 
în aplicare, dar speră că cel puţin nu se 

vor abate cu 180 de grade 
din program; (3) publi-
cul (alegătorii) pretinde 
o anumită etică elementară despre care 
nu este dispus să treacă la ordinea zilei 
- unul dintre acestea este principiul de 
a nu crea „unităţi de măsură ” pentru 
aceeaşi acţiune efectuată de politicienii 
din diferite partide; (4) pentru uşurarea 
creării unei coaliţii guvernamentale, se 
modifică coeficientul de voturi necesare 
pentru a intra în Knesset.

Închei din citarea articolului prin: 
„exemplele de mai sus sunt „o pantă 
alunecoasă” pe care a urcat premierul şi 
unicul punct la care se poate ajunge este 
ABISUL.”

Recunosc greşeala aprecierii mele, că 

pronosticul meu se va întâmpla în de-
curs de câteva luni. Prevederea mea de 
atunci se întâmplă abia în luna mai a 
anului 2020.

Cred că partidul Likud trebuie să 
aprobe un buget special pentru a repara 
mormintele fondatorilor acestui partid, 
care au fost demolate de către cei îngro-
paţi „când văd la ce stagiu şi la ce situaţie 
a ajuns partidul pentru ideile căruia au 
luptat în decursul anilor”.

A rămas ca partidul Likud să numeas-
că o comisie care să decidă sistemele şi 
funeraliile de înmormântare ale partidu-
lui, pe care domnul Netanyahu a reuşit 
cu măiestrie să-l lichideze.
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Acul 
lui 

BUJENIȚĂ

SONETUL 
ANOTIMPURILOR

La timpul dintâi când ades te 
priveam…

Erai ca o bază, iar eu un acid,
Alchimic sortiţi pentru noul hibrid;
Ca muguri de floare pe ramuri eram.

Cu trupuri de zei sub un soare torid,
Spre mări smaraldine pe plaje-alergam
Și-n apa iubirii mereu ne scăldam,
Eu flăcări scoţând ca un boţ de carbid.

Acum amintiri ne mai ţin ca legaţi,
Alene şi cald în blând aur scăldaţi
De-un soare ce merge, sperăm noi, în 

rai.

Afară e viscol şi am guturai;
Femeie! fă-mi ceai cu felii de gutui
Și vino, mai iute, ventuze să-mi pui!

SONETUL VALURILOR

Priveşte, iubito, la calul cel şarg
Ce-aleargă prin valuri pe coame de 

vânt
Și-nalţă spre ceruri sălbatecul cânt
Iar briza îl poartă uşor către larg…

Tot cerul ne este un splendid veşmânt,
În stele-aurii acum valuri se sparg
Iubirea-nălţând pe-un simbolic catarg
Cu flăcări încinse de jarul cuvânt.

Privim de pe ţărmul ce-n urmă cu ani
Fericiţi când stăteam pe goi bolovani
Și-n vise-argintii scăldam viitorul

Trecut ca fumul ce-şi pierde fuiorul,
Punând chiar un giulgiu cu 

grele-amintiri
Iubirii pierite în val de scumpiri…

Interpreţi români şi muzica lumii 
la Cafeneaua online a ICR Tel Aviv

În contextul situaţiei actuale la nivel internaţional, Institutul Cultural Român de 
la Tel Aviv îşi adaptează activitatea culturală la realităţile prezente şi organizează 
ciclul „Cafeneaua Românească” online.

Cel mai recent eveniment din cadrul „Cafenelei Româneşti” online a avut loc 
în data de 27 mai 2020, în limba română, prin live streaming pe pagina oficială 
de Facebook a ICR Tel Aviv. Invitaţii acestei ediţii au fost prestigioşii muzicieni 
români Ion Bogdan Ștefănescu – flaut, şi Andrei Kivu – violoncel. În cadrul unei 
discuţii intitulate „Interpreţi români şi muzica lumii”, alături de Cleopatra Lorinţiu, 
director al ICR Tel Aviv, artiştii români au reflectat asupra condiţiei artistului în 
contextul situaţiei actuale. 

Adevăraţi ambasadori culturali şi promotori ai dezvoltării relaţiilor bilaterale 
între România şi Israel şi cadre didactice, cei doi artişti au prezentat audienţei 
metodele prin care îşi continuă activitatea în învăţământul vocaţional în perioada 
restricţiilor actuale, precum şi strânsele legături culturale construite de aceştia de-a 
lungul timpului cu Israel, fiind invitaţi de multiple ori să susţină concerte şi ateliere 
la instituţii de învăţământ superior de profil din Israel. Discuţiile au fost intercalate 
cu fragmente muzicale din piesele româneşti şi internaţionale, piese interpretate 
de cei doi artişti.

Andrei Kivu, violoncelist român de renume internaţional, este primul solist ro-
mân de muzică clasică care a interpretat integralitatea suitelor lui Johann Sebastian 
Bach într-un singur concert.

Flautistul Ion Bogdan Ștefănescu este solist al Filarmonicii ”George Enescu”, 
profesor la catedra de flaut din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti 
şi solist al Filarmonicii ”Banatul” din Timişoara.

Seria de evenimente via internet a ICR Tel Aviv, „Cafeneaua online”,  o conti-
nuare a consacratului proiect al ICR Tel Aviv, intitulat „Cafeneaua Românească”, a 
fost inaugurată în data de 26 martie. Alte evenimente în sistem „live streaming” din 
cadrul aceleiaşi serii urmează să fie organizate în curând: conferinţe, mese rotunde, 
discuţii la care vor fi invitate personalităţi, specialişti din diverse domenii. ICR 
Tel Aviv va continua, în acest mod, seria tradiţională de evenimente „Cafeneaua 
Românească”, un concept cultural în care vocea publicului joacă un rol principal.



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 1919Miercuri ,  4  iunie  2020Miercuri ,  4  iunie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA ISTORIE

Dr. Paul LEIBOVICI

Doar şase zile

Cele şase zile din iunie 1967 au 
consemnat în paginile istoriei 
Israelului un război purtat de o 

naţiune de mici proporţii, de abia pusă 
pe picioare, având o armată ai cărei 
ostaşi au dovedit că sunt conştienţi de 
misiunea încredinţată chiar dacă aveau 
armament destul de modest... În „Răz-
boiul de Șase Zile”, Israelul s-a luptat 
împotriva masivelor trupe înarmate ale 
Egiptului, Iordaniei, Siriei, Libiei, Suda-
nului, Tunisiei, Maroc şi Alger.

Războiul a început printr-un atac 
inopinat al armatelor israeliene asupra 
unui aeroport militar egiptean. Israelul a 
încercat, o perioadă îndelungată, să evi-
te orice confruntare armată. În cele şase 
zile de război, ţara noastră a ocupat Si-
naiul, Gaza, Golanul, Iehuda şi Șomron, 
cât şi partea de est a Ierusalimului.

Spaţiul ocupat de Israel este de trei 
ori mai mare decât cel dinaintea acestui 
Blitz-război. Urmările au, până în zilele 
noastre, o influenţă mare asupra situaţiei 
politice, economice, geopolitice.

*
Eram în zilele acelea departe de pă-

mântul care ardea, ca şi mulţi alţi tineri 
care speram la ziua aceea când ne vom 
putea integra în construirea şi reconstru-
irea ţării, Eretz Israel. Eram departe şi 
speram, ne rugam să ni se aprobe pleca-
rea spre Israel.

Avionul cu turişti israelieni conduşi 
de îndrumătorul lor Zighi a decolat de la 
Băneasa. Erau pe aeroport un mănunchi 
de oameni care lăsaseră în urma lor o 
atmosferă încărcată. Din ziua Declară-
rii Statului Israel şi până în aceste zile, 
atmosfera, societatea israeliană e presată 
de ameninţări războinice!

Era un miez de noapte cu o atmosferă 
plăcută: valuri de aer cald pluteau prin 
oraşele României. Familia mea locuia în 
Iaşul culturii legendare, dar al presiuni-
lor, al ameninţărilor neîntrerupte din 
partea securităţii şi a miliţiei care urmă-

reau evreii care doreau să ajungă 
în Israel. În acest scop, depuse-
sem maldărul de acte însoţite de 
cererile de plecare respective. La 
miezul nopţii, telefonul sună. De 
obicei, nimeni la acea oră a mie-
zului nocturn, nu obişnuia să ne 
deranjeze.

Mă apropiasem de maşinăria aceea 
neagră şi, după ce am aşteptat încă un 
sunet, am luat receptorul şi l-am dus la 
ureche. Vocea era a unui bărbat care uita-
se limba română. Era o voce prietenoasă.

- Sunt Zighi!... Vreau să ne întâlnim.
La auzul numelui, soţia preluase re-

ceptorul. Cei doi aveau o limbă comună: 
germana. Erau veri şi o soartă asemă-
nătoare: „LAGĂRUL din Transnistria.” 
Acolo, într-unul din lagărele exclusive, 
Zighi a rămas orfan. Ambii părinţi se 
află cine ştie pe unde, aruncaţi în vreo 
groapă comună!

Zighi a ajuns împreună cu un grup 
de tineri orfani în Eretz Israel, într-un 
kibutz. Apoi, a luat contact cu o parte 
din familia sa care a mai supravieţuit.

- Sunt la hotel, la Bucureşti. Conduc 
un grup de turişti.

Am stabilit întâlnirea într-un loc în-
depărtat... undeva prin Poiana Braşov.

Stăteam la rând ca să putem urca în 
teleferic. Eram cu ochii în patru. Și cum 
disciplina ne obliga, urcam doi câte doi. 
Eu aveam faţa spre o figură care nu-şi lua 
ochii de pe mine. Mă fixa... iar eu i-am 
şoptit soţiei: sunt urmărit.

Cunoşteam figura lui Zighi doar din 
fotografii. A fost kibutznic şi ofiţer în 
armata israeliană...! Toţi trei am stat 
după un arbore din Poiana Braşovului, 
ne-am plimbat printre tufişuri... poves-
team de-ale familiei. După un moment 
de ezitare, spuse: la noi e război! Israelul 
în faţa armatelor duşmane! Iunie 1967.

Buzele îi tremurau. Murmura un cân-
tec. Am auzit pentru prima dată cântecul 
„Ieruşalaim şel zahav”.

- Acum două zile, exact în preajma 

pregătirilor de excursie, s-a lansat la Ra-
dio cântecul „Ieruşalaim şel zahav” al 
compozitoarei Nomi Șemer.

Am repetat după el acel text care pen-
tru mine avea o deosebită semnificaţie! 
Zighi mi-a tradus conţinutul cântecu-
lui. Probabil, observând figurile noastre 
crispate, zâmbi şi fredona „Ieruşalaim 
şel zahav/ ve şel nehoşet ve şel or...” Se 
lăsase seara şi fiecare a luat drumul său.

Au trecut câteva zile în care am încer-
cat să traduc strofele memorate. În faţa 
intrării în apartamentul nostru, se pos-
taseră doi inşi în veşminte de piele ma-
ron, cu cizme. Privirile s-au încrucişat. 
Cu toate că aveam invitaţie la un spec-
tacol al Teatrului Naţional din Iaşi, era 
necesar să mă pregătesc sufleteşte pentru 
„invitaţia la securitate de a doua zi”. În 
noaptea aceea am repetat de nenumărate 
ori „Ieruşalaim şel Zahav” - un mod de 
auto încurajare... poate auto-apărare.

La securitate... ca la securitate... în-
trebări numeroase... Am fost arestat!

În următoarele 48 de ore, familiile 
evreilor aveau feţele luminoase. Radio 
„România Liberă” anunţă: Victoria Isra-
elului după un război de şase zile.

O nouă anchetă m-a adus în faţa unui 
căpitan:... Gândurile mele se îndreptau, 
chiar şi în acele momente de presiuni 
chinuitoare spre „Ieruşalaim şel Zahav”!

...au trecut peste 50 de ani de când, 
an de an, zi de zi, în momente de cum-
pănă sau de bucurie, de pe buzele mele 
se poate asculta şi la vârsta bătrâneţii:

„Ieruşalaim şel zahav
Ve şel nehoşet ve şel or”
(Ierusalimul cu raze aurite
Raze de cupru luminate
Melodia ta 
E vioara mea)
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Eliberat anticipat

Un israelian care a înşelat 
femei din Scandinavia, 

făcându-le pe acestea să piar-
dă sute de mii de dolari, a fost 
eliberat dintr-o închisoare din 
Israel după ce a ispăşit doar 
cinci luni din cele 15 la care 
fusese condamnat. 

Bărbatul se prezenta drept 
fiul unui oligarh înstărit şi în-
şela femei singure şi vulnera-
bile. Eliberarea sa anticipată 
a stârnit furia victimelor sale.

Shimon Hayut, poreclit 
„escrocul de pe Twindler” 
a fost întemniţat în decem-
brie 2019 de către Curtea 
de Magistraţi din Tel Aviv. 
La începutul lunii, site-ul de 
ştiri Ynet a relatat că Hayut 
îndeplineşte condiţiile de eli-
berare în baza unui program 
de reducere a deţinuţilor din 
închisori, de teama apariţiei 
focarelor de coronavirus.

Nu a fost limpede imedi-
at când anume a fost eliberat 
Hayut care a fugit în Euro-
pa ca să scape de acuzaţiile 
din Israel de două ori înain-
te de a fi arestat în 2019 şi 
întemniţat.

Pernilla Sjoholm din 
Stockholm, care a declarat că 
a fost escrocată de Hayut, a 
spus că a aflat de eliberarea 
sa de la un prieten. „Cum 
să acorzi încredere unui ase-
menea bărbat, care a fugit de 
două ori din Israel? Un bărbat 
care a înşelat şi escrocat femei 
din Europa cu sute de mii de 
Euro. Unde e dreptatea?” a 

spus ea.
O finlandeză identifica-

tă cu iniţiala „D,” a spus că 
Hayut a „uşurat-o” de 45.000 
euro. „Sunt o mamă singură, 
cu o fiică, şi i-am dat toate 
economiile strânse. E o ruşi-
ne că i-au dat drumul din în-
chisoare. Sper să se infecteze 

cu coronavirus. 
Sper să moară. 
Ar fi mai bine, 
ca să nu mai 
facă rău şi altor 
femei,” a decla-
rat ea pentru 
Canalul 12 TV.

Aparatele defecte din 
bucătăria premierului

Yair Netanyahu, fiul pre-
mierului Benjamin Ne-

tanyahu a publicat joia tre-
cută o filmare făcută la etajul 
al doilea al reşedinţei premie-
rului de pe Strada Balfour din 
Ierusalim, susţinând că locu-
inţa e în stare proastă şi criti-

cându-l pe Avocatul General 
al Cabinetului Premierului, 
Shulamit Barnea, pe care l-a 
acuzat că împiedică îmbună-
tăţirea condiţiilor de viaţă ale 
familiei sale.  

Yair Netanyahu (29 ani) 
locuieşte în reşedinţa oficială 
cu tatăl şi mama sa Sara, ni-
ciun alt copil al unui premier 
în exerciţiu nemaifăcând acest 
lucru odată ajuns la maturita-
te. Fratele lui Yair, Avner, nu 

locuieşte în Balfour şi a spus 
adesea că, spre deosebire de 
Yair, el nu e o persoană poli-
tică şi doreşte să stea departe 
de ochii lumii.  

Yair a afirmat că Barnea a 
împiedicat familia Netanyahu 
să obţină finanţare de la stat 
pentru înlocuirea unei maşini 
de spălat vase, a unui cuptor 
cu microunde şi a aparatelor 
folosite în locuinţă pentru 
prepararea meselor pentru 
premier şi cei ce locuiesc cu 
el. Din câte se 
pare, familia 
Netanyahu nu 
a reparat apara-
tura de bucătă-
rie din fonduri 
personale.  

B e n j a m i n 
Netanyahu a re-
fuzat să prezin-
te în Knesset o 
evidenţă exactă 
a valorii sale financiare nete, 
acesta fiind unul din motivele 
pentru care i-a fost respinsă 

cererea ca chel-
tuielile judicia-
re să fie plătite 
de prietenii săi.  

În continua-
re, Yair a descris 
gândacii uriaşi 
din bucătărie 
şi un aparat de 
aer condiţionat 
stricat,  con-
cluzionând că 

„primul ministru” (tatăl său) 
„locuieşte într-o saună.”  

Aplicaţie pentru 
evaluarea psihiatrică 
online a pacienţilor

Un serviciu online al Cen-
trului Medical Sheba le 

va permite unor pacienţi de 
la psihiatrie să rămână la do-
miciliu în loc să fie internaţi 

pentru afecţiunea de care su-
feră, potrivit unei ştiri publi-
cate de Israel Hayom.

Acest serviciu e oferit prin 
intermediul unei aplicaţii care 
va permite monitorizarea de 
către echipele medicale a 35 
persoane incluse în program. 
E pentru prima oară când în 
Israel e disponibil un serviciu 
alternativ în locul internării 
în spital.

Ministerul Sănătăţii a 
aprobat deja utilizarea servi-

ciului de către doi pacienţi; 
serviciul va fi destinat persoa-
nelor ale căror teste medicale 
au stabilit că acestea trebuie 
internate rapid după agrava-
rea stării lor de sănătate min-
tală şi nu e destinat persoa-
nelor internate forţat care pot 
prezenta un pericol pentru ele 
însele sau cei din jur.

Fiecare asemenea pacient 
primeşte o trusă specială, care 
include o tabletă electronică 
pe care e instalat programul 
ce permite comunicarea ne-
întreruptă între pacient şi 
personalul medical ce include 
psihologi, nutritionişti, asis-
tenţi sociali şi alte categorii. 
„Dacă nu ar fi existat această 
opţiune, ar fi trebuit să mă 
internez şi poate că nici n-aş 
mai fi fost în viaţă” a declarat  
o pacientă eligibilă pentru 
programul centrului Sheba, 
care a suferit o criză după ce 
a fost diagnosticată cu o afec-
ţiune cronică.
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Descoperire

Un băiat în vârstă de şase 
ani a descoperit o tablă 

de lut veche de 3.500 de ani, 
considerată unică de către ar-
heologi, în timpul unei plim-
bări cu părinţii lui într-o regi-
une din sudul ţării.

Membrii acelei familii se 
plimbau în apropierea satului 
Reim din sud, în luna mar-
tie, când băiatul a descoperit 
o mică tabletă pătrată ce avea 
gravată pe ea siluetele a doi 
oameni, au precizat luni re-

prezentanţii Autorităţii pen-
tru Antichităţi din Israel.

Tableta arată un soldat 
care poartă un fel de kilt şi o 
curea şi care împinge un ri-
val capturat şi complet gol, 
ale cărui mâini sunt legate la 
spate. Potrivit experţi-
lor israelieni, artistul 
care a creat acea table-
tă, a dorit să exprime 
umilirea războinicului 
captiv.

Autorităţile spun că 
descoperirea va ajuta 
investigaţiile ce vizea-
ză oraşul Yerza din Ca-
naan, vechi de milenii 
şi acoperit de nămol.

Canaaniţii au fost o po-
pulaţie ce a trăit în acea zonă 
care, potrivit unor texte stră-
vechi, ar fi inclus părţi din ac-
tualul teritoriu al Israelului, 
Liban, Siria şi Iordania.

1 din 7 israelieni se 
tem că-şi vor pierde 
locuinţele din cauza 

pandemiei

Ca urmare a epidemiei de 
coronavirus, 1 din 7 is-

raelieni (14,1%) se tem că-şi 
vor pierde locuinţele şi aproa-
pe jumătate (46,5%) sunt 
îngrijoraţi că nu-şi vor putea 
plăti cheltuielile lunare, după 
cum a declarat marţi Biroul 
Central de Statistici. 

Raportul asupra Situaţiei 
Rezistenţei Civile în 
timpul crizei de corona-
virus întocmit de CBS 
în perioada 11-14 mai 
arată că circa 14,1% 
dintre israelieni, adică 
789.300 oameni au ra-
portat că cel puţin un 
membru al familiei şi-a 
redus aportul de ali-
mente sau numărul de 
mese pe săptămână din 
cauza grijilor financia-
re. Circa 66,9% dintre 

cei ce au declarat că mănâncă 
mai puţin, au spus de aseme-
nea că nu au bani destui ca 
să-şi cumpere hrană.

Din datele furnizate, mai 
reiese şi că 44,6% dintre is-

raelieni, adică circa 2,5 mili-
oane oameni au raportat că 
epidemia de coronavirus a 
înrăutăţit situaţia financiară a 
familiilor lor, 50,7% dintre ei 
provenind din sectorul arab. 
Dintre persoanele de 65 ani 

şi peste, 20,6% au ra-
portat că epidemia le-a 
distrus finanţele. Circa 
16,1% dintre angajaţi 
sunt îngrijoraţi că-şi 
vor pierde slujbele. 

Dintre cei chestio-
naţi, 26,7% au spus că 
ei cred că situaţia lor 
financiară se va îmbu-
nătăţi în următoarele 
12 luni, faţă de 20,6% în-
tr-un sondaj similar realizat 
în luna aprilie. Circa 54,9% 
dintre respondenţi cred că si-
tuaţia lor financiară nu se va 
schimba, iar 18,3% cred că 
ea se va înrăutăţi – în scădere 
faţă de 27,3% într-un sondaj 
realizat la începutul lunii mai. 

Numărul optimiştilor din 
sectorul arab (36,9%) e mai 
mare decât cel din sectorul 
evreiesc (24,9%). 

Masca inteligentă

În contextul în care măşti-
le de protecţie au devenit 

destul de căutate, o echipă de 
cercetători de la Tehnionul 
din Haifa anunţă că a găsit o 
metodă de a răspunde penuri-
ei de pe piaţă. Noua invenţie 
creşte gradul de igienă şi pro-

tejează mediul. Este vor-
ba de o mască reutiliza-
bilă, asemănătoare celor 
de tip N95, dar capabilă 
să ţină virusul la distan-
ţă datorită unui strat in-
tern de fibră de carbon 
dispersat uniform şi să-l 
distrugă prin încălzirea 
acestui strat prin conec-
tarea lui la un încărcător 
de telefon mobil.

„Am plecat de la ideea de 
a transforma masca într-un 
obiect ingenios”, spune un 
membru al echipei de cercetă-
tori. „Am inserat un element 
termic în fibrele de carbon şi 
l-am conectat la o mufă USB, 

precum cea folosită pentru în-
cărcarea unui telefon mobil”, 
adaugă el. „Elementul poate 
încălzi masca până la o tem-
peratură de 65, chiar 70 de 
grade Celsius, fiind suficient 
un ciclu de 15-30 de minute 
pentru a curăţa masca”, ope-
raţiune care poate avea loc, de 
exemplu, în maşină, explică 
cercetătorul. Technion a de-
pus deja o cerere de brevet în 
Statele Unite şi intenţionea-
ză să-şi comercializeze noua 
invenţie.

Biserici redeschise

Bisericile din Țara Sfântă 
venerate de credincioşi 

din întreaga lume s-au re-
deschis publicului, întrucât 
autorităţile de stat şi bise-
riceşti au uşurat restricţiile 
coronavirusului. 

Pe fondul preocupărilor 
pandemice şi a respectării 
măsurilor sanitare, în Bise-
rica Naşterii din Beitlehem 
au acces doar 50 de persoa-
ne simultan, fiind imperios 
necesar ca acestea să nu aibă 
febră şi să poarte măşti de 
protecţie.

Biserica Sfântului Mor-
mânt din Ierusalim, locul tra-
diţional al răstignirii, morţii 
şi învierii lui Iisus, şi-a redes-
chis uşile, însă închinătorii 
vor fi obligaţi să îşi anunţe 
vizita în avans. Ambele bise-
rici au fost închise în martie, 
o lovitură grea pentru indus-
tria turismului local.
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  GAZETA TELEGRAME 

STOPSTOPSTOP
Blue Air va relua zboruri-

le regulate la începutul lunii 
iulie 2020, în mod etapizat, 
după un program corelat cu 
reglementările privitoare la 
mobilitate implementate la 
nivel european.

Până atunci, Blue Air va 
continua să opereze zboruri 
la cerere şi charter, în funcţie 
de reglementările de călătorie 
specifice fiecărei destinaţii şi 
de cererea înregistrată pentru 
fiecare dintre acestea. Aceste 
zboruri sunt parte integran-

tă a unui plan de adaptare 
la noile condiţii economice, 
generate de restricţiile de mo-
bilitate impuse de pandemie.

Destinaţiile acoperite, pe 
măsură ce se ridică restricţi-
ile, vor fi Belgia (Bruxelles), 
Cipru (Larnaca), Danemarca 
(Copenhaga), Finlanda (He-
lsinki), Franţa (Paris, Nisa, 
Lyon), Germania (Koln, 
Hamburg, München, Stutt-
gart), Irlanda (Dublin), Is-
rael (Tel Aviv), Italia (Roma, 
Florenta, Milano, Torino, 
Napoli), Marea Britanie 
(Londra, Liverpool), Norve-
gia (Oslo), Spania (Palma de 
Mallorca, Valencia, Malaga) 
şi Suedia (Stockholm).

STOPSTOPSTOP
Proprietarul popularului 

club „Barby” din Tel Aviv, 
Shaul Mizrachi, a anunţat 
sâmbătă că intenţionează să 
intre în greva foamei lângă re-
şedinţa primului ministru din 

Ierusalim, pentru a protesta 
pentru situaţia financiară care 
i-a afectat afacerile în timpul 
pandemiei coronavirusului.

„Eu, Shaul Mizrachi, am 
decis mâine să fac greva foa-

mei în afara reşedin-
ţei premierului”, a 
spus el. „Nu mă voi 
opri până la redeschi-
derea clubului Barby; 
nu am de ales. Trei 
luni fără nici o în-
casare, m-au lăsat în 
întuneric”, a adăugat 
el.

STOPSTOPSTOP
Un membru al cultului ul-

tra-ortodox Lev Tahor a fost 
inculpat, marţi, la Judecăto-
ria Ierusalim, sub acuzaţia de 
abuzuri mintale şi fizice asu-
pra copiilor.

Potrivit rechizitoriului, în 
perioada 2009-2011, când a 
funcţionat ca director al unei 
şcoli aparţinând sectei din 
Canada, rabinul Elazar Rom-
pler, în vârstă de 46 de ani, ar 
fi abuzat doi copii în vârstă de 
9 şi 10 ani.

Potrivit acuzaţiilor, în 
2009, Rompler ar fi dezbrăcat 
un copil de haine, l-ar fi legat 
şi l-ar fi bătut cu un băţ şi o 
curea timp de câteva ore, co-
pilul fiind bănuit că ar fi furat 
bani dintr-o cutie a milei.

Citând versuri biblice care 
condamnau furtul, inculpatul 
a lovit copilul,  „explicân-
du-i acţiunile sale”, în timp 
ce acesta plângea de durere. 

După ce l-a bătut pe 
spate, copilul a fost 
întors şi bătăile au 
continuat pe abdo-
men, piept, picioare.

Copilul nu a pu-
tut să stea în picioare 
după bătaie şi a tre-
buit să fie dus acasă 
de colegii de clasă.

Într-un alt inci-
dent, în 2011, Rompler a fost 
acuzat că a determinat 
alţi profesori să ţină 
un copil şi să-l bată în 
repetate rânduri pen-
tru că ar fi minţit că 
are nevoie de ochelari. 
Copilul a fost imobi-
lizat de profesori şi 
bătut în mod repetat 
pe spate şi pe fese, în 
timp ce inculpatul „vorbea 
cu corpul” elevului care era 
pedepsit pentru că ar fi spus 
minciuni.

Cultul Lev Tahor, care are 
aproximativ 230 de membri, 
s-a mutat frecvent dintr-o ţară 
în alta, în eforturile de a scăpa 

de acuzaţiile penale. Mişcarea 
a fost fondată la Ierusalim în 
anii ’90 de către liderul caris-
matic Rabbi Shlomo Hebrans 
care a murit în circumstanţe 
misterioase în Mexic în 2017.

STOPSTOPSTOP
Subsidiarele Lufthansa 

Group, Brussels Airlines şi 
Austrian Airlines, vor relua  
zborurile către Israel înce-
pând cu 15 iunie. Ambii 
transportatori vor opera trei 
zboruri pe săptămână către şi 
de la Aeroportul Ben-Gurion.

STOPSTOPSTOP
Câteva râuri au fost des-

chise pentru vizitele publicu-
lui după ce testele au arătat 
un nivel mai redus de bacte-

rii, ceea ce le face sigure pen-
tru turismul public.

E vorba de Nachal Gila-
bon, râul Iordan, rezervaţia 
naturală Magrase şi rezervaţia 
naturală Nahal Meshushim.
Scăldatul în ele este permis 
şi considerat sigur. Aceasta 

înseamnă că oricine 
doreşte să călătorească 
în aceste zone este liber 
să facă acest lucru fără 
teamă.

 Pe de altă parte, 
alte câteva râuri din 
nordul ţării au fost în-
chise după ce testele 
au arătat că ar putea fi 

periculoase pentru sănătatea 
oamenilor. Râurile închise 
includ Nahal El Al şi Nahal 
Hasbani. Ministerul Sănătăţii 
avertizează că oricine intră în 
aceste râuri, face acest lucru 
pe propriul risc, deoarece ni-

velul bacteriilor rămâne 
ridicat. Aceste râuri au 
fost închise în septem-
brie, deoarece minis-
terul Sănătăţii le-a de-
clarat nesigure pentru 
sănătatea populaţiei.
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Hedi S. SIMON

Adio, Ivan Lungu!

Am pierdut un minu-
nat prieten şi tovarăş 
de drum. Ne-a părăsit 

aseară, 29 mai 2020, ziaristul 
şi scriitorul Ivan Lungu, iubit 
şi apreciat de către publicul 
cititor, de către prietenii din 
Haifa, ca şi din România sau 
alte locuri din lume. 

Ivan Lungu era un om 
cult, distins, vorbitor de câ-
teva limbi străine, ceea ce şi 
dădea scrierilor sale un plus 
de valoare şi strălucire. Dom-
nia sa era un om de familie 
deosebit de devotat, precum 
rar se mai întâlneşte în zilele 
noastre; dar totodată ştia să 
atragă oamenii din jur, să-şi 
facă mereu noi prieteni pe 
care avea să-i răsplătească cu 
sentimente sincere. 

A adus cu sine în Israel 
toate legăturile de prietenie, 
dorul de locurile natale, ca şi 
dorinţa aprigă de a se întoar-
ce mereu la Băile Felix, unde 
se simţea atât de fericit, sa-
vurând liniştea odihnitoare 
şi bucurându-se de bunăta-
tea oamenilor care îl încon-
jurau. Din păcate, în ultimii 
doi ani visul numit „Felix” nu 
s-a mai putut realiza datorită 
degradării stării de sănătate. 
Acum şi-a primit liniştea bi-
necuvântată de care avea atâ-
ta nevoie şi o merita din plin 
după multe suferinţe. Să-i fie 
luminoasă AMINTIREA şi 
calea Sa spre eternitate!!!

Eu, rămân mereu aceeaşi 
prietenă devotată familiei 
îndoliată, soţia şi fiica, în 
căutarea unor cuvinte potri-
vite care să le uşureze dure-
rea pierderii unui soţ şi tată 
minunat. 

*
Am recitit cu deosebită 

plăcere cartea domnului Ivan 
Lungu din 2012 intitulată 
„Maimuţele de dincolo de 
amintiri”- a doua ediţie a 
volumului „File de amintiri” 
apărută în 2005. A doua lec-
tură a aceloraşi întâmplări a 
fost la fel de plăcută, înşiru-
irea narativă m-a pasionat la 
fel ca şi prima oară, deşi multe 
fapte îmi erau cunoscute. Știu 
şi de ce. Autorul cărţii şi-a pe-
trecut copilăria şi anii matu-
rizării în aceeaşi perioadă ca 
şi mine. Cu anumite deose-
biri individualizate desigur, 
pot spune că am trăit după 
acelaşi scenariu. Deşi copi-
lăria sa începe în Ardeal iar 
a mea în Bucovina de Nord, 
avem o mulţime de puncte 
de intersecţie în viaţă: stu-
dii la Bucureşti, amintiri de 
la Festivalul Internaţional al 
Tineretului, anii maturităţii 
petrecuţi în regimul ceauşist 
cu toate elementele specifice 
acelei perioade, ca şi întoar-
cerea la „matcă” în ţara stră-
bunilor, unde viaţa darnică 
uneori, ne-a oferit o întâlnire 
în locul cel mai bun al prie-
teniei. Cu alte cuvinte, cartea 
domnului Lungu are o dublă 
semnificaţie: este viaţa perso-
nală a autorului şi totodată a 
mea şi a întregii generaţii de 
la Al Doilea Război Mondial 
şi până în prezent. De aceea 
nu voi numi „Maimuţele de 
dincolo de amintiri” o carte 
autobiografică, deoarece mi 
se pare mai potrivit s-o în-
cadrez în categoria mai largă 
a literaturii memorialistice. 
Este vorba despre biografia 

unei generaţii 
întregi, din care 
ies în evidenţă 
particularităţi-
le individuale 
specifice copi-
lăriei autorului 
în sânul familiei 
sale iubitoare, 
continuate de 
dezvoltarea sa ca intelectual, 
ca şi anii maturizării şi ai ma-
turităţii depline. 

Dacă începem cu înce-
putul, constatăm că autorul 
personal nu a trecut prin 
Holocaust, deşi a fost şi el 
o victimă colaterală, iar din 
povestirile ulterioare auzite 
de la familia care a supravie-
ţuit Holocaustului, primim 
multe scene de groază, chiar 
dacă indirect, din gura rude-
lor apropiate.

Deci, într-un fel sau altul, 
fiecare evreu a suferit în anii 
aceia de urmărirea rasială, 
chiar dacă el personal nu a 
fost deportat în lagăre. Ceea 
ce nu înseamnă că pierderea 
bunicilor şi a familiei apro-
piate nu şi-a lăsat urmele 
traumatizante asupra unui 
copil pentru mulţi ani în 
continuare.

Mă simt obligată să arunc 
o rază de lumină asupra mai-
muţelor. Da, a celor trei mai-
muţe care au dat titlul acestei 
cărţi şi se arată frumos înşira-
te pe fotografia de pe copertă. 
Statueta cu cele trei maimuţe 
a fost una dintre bucuriile co-
pilăriei autorului. Ea se găsea 
pe o mobilă din casa bunici-
lor şi devenise cea mai mare 
atracţie pentru copil, atunci 
când venea la ei în vizită. Ul-

terior, maimuţele au dispărut 
...o dată cu bunicii extermi-
naţi într-un lagăr. După 40 
de ani, în 1979, familia Lun-
gu a regăsit aceeaşi statuetă pe 
o tarabă de pe malul Senei, pe 
când se plimbau prin Paris.
Evident că au cumpărat-o, ca 
să troneze pe bufet în salonul 
lor din Haifa. O amintire a 
trecutului, care poate să răs-
colească sufletul unui adult la 
fel ca şi pe cel al unui copil. 
Maimuţele care nu au fost 
doar prima jucărie îndrăgită, 
ci mult mai mult decât atât: 
amintiri despre bunici, miro-
sul prăjiturilor de casă, plim-
bările de sâmbătă cu bunicul 
la Sinagogă, unde un băieţel 
a aflat pentru prima oară că 
este evreu. La rău şi la bine, la 
bine şi la rău. Ca tot evreul...

Iar cele trei maimuţe, care 
arată la fel, se deosebesc to-
tuşi una de cealaltă: una din-
tre ele nu vorbeşte, credem 
că este cea înţeleaptă, consi-
derând tăcerea ca fiind de aur; 
cealaltă nu vede, ea gândeşte 
în schimb şi judecă lumea, as-
cultând cu atenţie toate şoap-
tele naturii iar a treia maimu-
ţă nu aude sau nu vrea să audă 
ce se petrece în jur sau pur şi 
simplu se preface... În orice 
caz, se completează una pe 
cealaltă, poate că sunt chiar 
o singură fiinţă...
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Alexandru Andy
Nerușinatul Doctor Mesmer

Aţi fost vreodată 
hipnotizaţi?

Veţi fi acum de noua 
carte a lui  

Alexandru Andy!
Îngersaudemon?

DoctorulMesmerafost
inventatorulhipnozeiși
autorulceluimaiuluitor
scandaldinistoria

medicinei!

Cititorii pot procura volumul, sunând  
la editură la tel. 0524-716004

TEHNOLOGIA VIITORULUI

„Camera de spital a viitorului” 

Lăsând roboţii şi Inteligenţa Arti-
ficială (AI) să facă mare parte din 
treaba grea şi păstrarea personalu-

lui medical în siguranţă, la distanţă de 
un pacient infectat, iată modelul dezvă-
luit de un centru medical israelian aflat 
în fruntea luptei COVID-19 care se do-
reşte să fie „camera spitalului viitorului”.

Centrul Medical Sheba-Tel Hasho-
mer a anunţat că este pregătit prin noi 
tehnologii să înfrunte al doilea val de co-
ronavirus, chiar dacă pandemia pare că 
deocamdată are un rol din ce în ce mai 
minor în viaţa publică israeliană.

„Tehnologiile pe care le-am intro-
dus şi le-am adus recent, ne vor oferi un 
avantaj în pregătirea noastră pentru un 
al doilea val”, a specificat Eyal Zimlich-
man, medic principal la spitalul Sheba.

Doctorul a spus că spitalul, chiar dacă 
se află în afara Tel Aviv-ului, a primit 
cel mai mare număr de cazuri de coro-
navirus din Israel până în prezent şi este 
„mult mai pregătit” pentru a doua undă 
dacă aceasta va sosi. 

„Camera de spital a viitorului” este o 
facilitate utilată cu cele mai noi cuceriri 
ale ştiinţei, un model pentru modul în 
care personalul speră ca spitalele să în-
ceapă să arate, pe măsură ce inovaţiile 

se vor demonstra utile în lunile 
următoare.

Secţia „Covid19” are 450 de 
paturi şi se doreşte ca toate să fie 
dotate cu aceste tehnologii futu-
riste. O dotare principală a noii 
camere de spital este un dispozi-
tiv pe care pacientul îl operează 
singur pentru a efectua teste pe 
baza instrucţiunilor medicului 
sau a asistentei care le vorbeş-
te prin intermediul unui ecran. 
Medicul sau asistenta îi pot spu-
ne pacientului prin transmisiuni 
video să facă operaţii simple de 
la măsurarea temperaturii până 
la efectuarea unor teste mai 
complicate.

Inginerii de la Centrul Medi-
cal Sheba au plasat senzori sub saltele 
pentru a urmări ritmul cardiac, ritmul 
respirator şi mişcarea pacientului iar 
computerele dotate cu programe medi-
cale speciale, prelucrează datele şi aver-
tizează medicii dacă pacienţii nu se simt 
bine.

Un alt sistem de alertă este controlat 
de o aplicaţie care monitorizează vocea 
pacientului atunci când vorbeşte chiar şi 
prin telefonul mobil personal. Inteligen-

ţa Artificială poate 
sesiza modificări ale 
vocii sau respiraţiei 
- modificări care pot 
indica o deteriorare 

a stării de sănătate a pacientului - şi care 
alertează imediat echipa medicală.

Echipele de ingineri s-au gândit şi 
la situaţia în care pot apărea probleme 
tehnice şi ar exista riscul ca pacientul să 
se simtă rău iar computerele să nu sesi-
zeze acest lucru. De aceea au fost incluse 
funcţii care testează în permanenţă inte-
gritatea aparatelor şi, în caz de defecţiu-
ne, alertează automat asistenţa tehnică.

Viitorul tehnologiei în spitale ne re-
zervă o îngrijire la cea mai înaltă perfor-
manţă iar aparate sofisticate se vor ocupa 
alături de medici de sănătatea pacienţi-
lor. Oricât de bune ar fi condiţiile, până 
la urmă, e cel mai bine dacă nu vom 
ajunge la spital.

NESTEMATE POETICE 
culese de Ady Covaliu 

FLORILE CE ȚI LE-AM DAT  
de Cincinat Pavelescu

Florile ce ţi le-am dat,
S-au uscat!
Vorbele ce ţi le-am spus,
Au apus!
Parcul unde mă plimbai
Ca-ntr-un Rai,
De bătrân şi veştejit,
A murit.

Numai doru-mi fără glas
A rămas.
El, sub geamul tău în zori,
Pune flori,
Ca să simţi că-n toamna rea 
Ce cădea,
Îţi trimit din depărtări
Sărutări!
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Comunicat FCER

1. Sinagoga din Caransebeş, construită în anul 1894, este 
de o însemnătate deosebită, deopotri-
vă pentru comunitatea evreiască cât şi 
pentru publicul larg, fiind monument 
istoric de categoria B, din anul 2004 
(cod clasificare CS-II-m-B-11085);

2. Acest Templu de Cult Mozaic 
a devenit de-a lungul anilor, datorită 
esteticii deosebite, orgii (construită în 
anul 1896) şi acusticii extraordinare, 
un Templu al culturii, organizându-se 
constant concerte de muzică clasică, 
cu acces liber pentru public, cu parti-
ciparea a numeroşi artişti de la Ope-
ra de Stat din Bucureşti, Timişoara, 
Opera din Viena, Opera din Stuttgart 
etc. Totodată, în Sinagogă se organi-
zează frecvent expoziţii, simpozioa-
ne, manifestări culturale şi lansări de 
carte;

3. Acest obiectiv, deosebit prin 

Federația Comunităților Evreieşti din România 
– Cultul Mozaic a luat act de articolele apărute 

în spațiul public referitoare la cercetările penale 
ce vizează pavarea curții Sinagogii „Beith El” 

din Municipiul Caransebeş şi aduce următoarele 
precizări:

Pavarea curţii sinagogii în dispută

Potrivit unui comunicat al anche-
tatorilor, în calitate de primar al 
Caransebeşului, în cursul lunii 

aprilie 2018, Felix Borcean a acceptat 
solicitarea reprezentanţilor comunităţii 
evreieşti din Caransebeş de a sprijini 
financiar această obşte, prin efectuarea 
unor lucrări de renovare în curtea in-
terioară a Sinagogii, imobil aparţinând 
acestui cult, unde urma să aibă loc un 
eveniment important, însă a hotărât ca 
sprijinul să îl acorde în mod ilegal (spun 

anchetatorii), prin implicarea instituţiei 
pe care o conduce, pentru ca decontarea 
lucrărilor să se realizeze din fondurile 
primăriei, deşi lucrarea viza un spaţiu 
ce nu aparţinea acestei instituţii publice.

Mai exact, este vorba de pavarea cur-
ţii sinagogii, de reparaţii la borduri şi 
pavaje pietonale pe strada Libertăţii. 
De asemenea, directorul primăriei este 
urmărit penal pentru abuz în serviciu 
şi fals intelectual în formă continuată, 
iar responsabilul pentru achiziţii pu-

blice din Primăria Caransebeş, pentru 
complicitate la abuz în serviciu şi fals 
intelectual în formă continuată.

Primăria Caransebeş s-a constituit 
parte civilă în acest proces, cu suma de 
20.765 lei, iar ancheta în această cauză 
continuă.

Primarul din Caransebeş, Felix Borcean, este urmărit penal pentru 
instigare la săvârşirea infracțiunii de abuz în serviciu şi instigare 

la săvârşirea infracțiunii de fals intelectual, împreună cu alți 
funcționari, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Caransebeş, ce vizează fapte din anul 2018

Felix BorceanFelix Borcean

stilul architectural şi frumuseţea decoraţiunilor interioare, 
atrage anual sute de turişti care îl vizitează. Accesul vizitato-
rilor în Sinagogă este facilitat în mod gratuit de către comu-
nitatea evreilor locală.

Luând în considerare situaţia de fapt, caracteristicile speci-
ale ale acestui monument istoric, care atrage numeroşi vizita-
tori din ţară şi străinătate, Primăria Municipiului Caransebeş 
a acordat un sprijin absolut necesar pentru buna funcţionare a 
activităţilor religioase şi social-culturale a acestui lăcaş de cult 
mozaic, de utilitate publică şi de deosebit interes. Reamintim, 
în acest sens, că potrivit legislaţiei în vigoare, autorităţile lo-

cale, de stat, pot şi acordă sprijin fi-
nanciar şi material cultelor religioase 
din România.

În ceea ce priveşte cercetările efec-
tuate de organele abilitate, susţinem 
faptul că pavarea curţii sinagogii re-
prezintă un act de normalitate, o lu-
crare efectuată în beneficiul cetăţenilor 
Municipiului Caransebeş, care benefi-
ciază de acest obiectiv religios-cultural 
şi suntem recunoscători pentru acest 
lucru. Avem toată convingerea că or-
ganele abilitate vor soluţiona în mod 
corect, transparent şi rapid acest caz.

Dr. Aurel Vainer
Preşedintele Federaţiei 

Comunităţilor Evreieşti  din 
România, Cultul Mozaic
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Festivalul de Film  
de la Veneţia

Zaia, membru în conducerea „Biennale di Venezia”, a 
precizat şi că, din cauza pandemiei şi a restricţiilor im-
puse în întreaga lume, care au afectat industria cinema-

tografică, este posibil ca la eveniment să participe mai puţine 
producţii.

Festivalul Inter-
naţional de Film de 
la Veneţia este cel 
mai longeviv eve-
niment de gen din 
lume. Cate Blanche-
tt va fi preşedintele 
juriului celei de-a 
77-a ediţii, care ur-
mează să debuteze la 
2 septembrie.

Veşti bune pentru cinefili! Luca Zaia, guvernatorul 
regiunii Veneto, a confirmat că Festivalul 

Internațional de Film de la Veneția va avea loc în 
septembrie, aşa cum era programat

Sex cu papucii!

Poliţiştii l-au iden-
tificat cu ajutorul 
imaginilor sur-

prinse pe camerele de 
supraveghere. Când au 
descins la locuinţa lui, 
nu mică le-a fost mirarea 
să descopere 126 de pe-
rechi de papuci, toţi furaţi din vecini şi supuşi la perversiuni 
sexuale. „Victimele” au fost aliniate şi fotografiate, însă e pu-
ţin probabil să se mai întoarcă la casele şi la proprietarii lor.

Impresionanta colecţie de papuci, de toate formele, culori-
le şi mărimile, a fost adunată în ultimii doi ani. „Violatorul” 
a povestit oamenilor legii că, după ce purta papucii câteva 
ore, se excita, începea să îi sărute, să şi-i frece de corp şi în 
final să „facă sex cu ei”. 

Obicei sexual cel puțin bizar! Un tânăr de 24 de 
ani din Thailanda adoră să facă sex cu... papucii. 
Și asta nu e tot. El a fost arestat după ce a furat 
126 de perechi de papuci din casele şi de la uşile 

vecinilor

Campioană la jocuri  
pe calculator

Mulţi dintre jucători au abandonat reţelele după ce 
s-au maturizat, dar „bunica jucătoare” (Gaming 
Grandma) a rămas pe poziţii. Ea a primit titlul Gu-

inness de cel mai bătrân 
gamer din lume în urmă 
cu doar câteva zile şi le-a 
mulţumit celor 150.000 
de fani din întreaga lume 
că se încumetă să joa-
ce alături de ea „Grand 
Theft Auto” şi alte jocuri 
în vogă.

Hamako s-a născut la 
18 februarie 1930 şi, exact 
acum 39 de ani, a început 
pasiunea ei pentru jocuri video cu o consolă Cassette Vision 
şi acum are PlayStation 4.

Străbunica Hamako Mori, de 90 de ani, are un canal 
de YouTube şi se întrece cu puştii din întreaga lume 

în competiții internaționale de aproape 40 de ani

Titlu retras

În martie 2019, revista, specializată în evaluarea averii 
celebrităţilor, confirma propria predicţie şi o includea pe 

starletă în clubul averilor cu 10 cifre. 
Afirmaţia a părut validă 

odată cu anunţul achiziţiei, 
în noiembrie 2019, a 51% 
din acţiunile societăţii lui 
Kylie Jenner pentru 600 de 
milioane de dolari de către 
gigantul de cosmetice Coty.

Revista a acuzat-o şi pe 
mama starletei, Kris, ordonator de credite al familiei Kar-
dashian-Jenner, că a falsificat declaraţii fiscale pentru a oferi 
societăţii o imagine mai seducătoare decât este în realitate. 
Potrivit Forbes, Kris şi Kylie ar fi dus o campanie, timp de 
mai multe luni, pentru ca starleta să apară pe prima pagină 
a revistei.

Revista americană Forbes, care i-a acordat lui 
Kylie Jenner titlul de miliardară, i l-a retras, 
vedeta rețelelor de socializare fiind acuzată 
că a mințit cu privire la averea sa, învinuire 

contestată de aceasta
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O proprietate fabuloasă

Ac e a s t a  e s t e 
principala re-
şedinţă a fami-

liei şi prima pe care au 
cumpărat-o împreună 
după căsătorie. Cuplul 
a început deja con-
strucţia unei case mult 
mai mari în aceeaşi zonă a Beverly Hills. În aşteptarea vânzării, 

familia locuieşte într-o casă 
evaluată la 10 milioane de 
dolari, aflată pe plaja din 
Carpinteria (California). 
Reşedinţa „tradiţională”, 
cum este descrisă de agenţia 
imobiliară, a fost construită 
în 1999. Ea a fost cumpăra-
tă de cuplu în 2014 pentru 
10,2 milioane de dolari.

Curtea de 2.000 de me-
tri pătraţi abundă de vege-
taţie şi aici este construită şi 
o piscină.

„Date afară” din familia 
regală britanică?

Mai mult, cum 
Prinţul Char-
les a făcut cu-

noscută intenţia lui de a 
strânge rândurile familiei 
regale, este posibil ca unii 
membri mai puţin impor-
tanţi să nu mai aibă niciun 
astfel de rol pe viitor. Iar 
Prinţesele Eugenie şi Beatrice fac parte din acel grup de 
membri fără importanţă şi asta având în vedere poziţiile 
lor ocupate în succesiunea la tronul Angliei.

Pe 29 mai, ar fi trebuit să aibă loc nunta Prinţesei Bea-
trice cu logodnicul ei Edoardo Mapelli Mozzi, însă pan-
demia le-a dat planurile peste cap. Cu acest prilej, am fi 
avut ocazia de a-i vedea din nou pe renegaţii Prinţ Harry şi 
Meghan Markle, care urmau să se întoarcă la Londra pentru 
a participa la nunta Prinţesei Beatrice. Anulat din cauza 
crizei Covid-19, acest eveniment a fost lăsat, deocamdată, 
în aşteptare, fără ca Palatul Buckingham să anunţe o nouă 
dată a nunţii.

Din cauza faptului că frații Charles şi Andrew 
n-au fost niciodată atât de apropiați, este posibil 

ca fiicele celui din urmă, prințesele Eugenie şi 
Beatrice, să aibă roluri din ce în ce mai minore în 

cadrul familiei regale 

Actorii Ashton Kutcher şi Mila Kunis au scos la 
vânzare proprietatea pe care o dețin în Beverly 

Hill şi cer pe ea 14 milioane de dolari. Casa 
are o suprafață de 2.240 de metri pătrați, cinci 

dormitoare şi 6 băi

A fost infectat cu coronavirus

„Experienţa mea cu coronavirus? 
O tragedie. În familie, am fost cu 
toţii infectaţi. Am avut febră, deşi 

mică, am strănutat şi am tuşit”, a de-
clarat Andrea Bocelli.

Cu ocazia Peştelui Catolic, în 12 
aprilie, Andrea Bocelli a concertat în 
Domul din Milano în faţa catedralei, 
într-o piaţă goală, la doar o lună de 
când fusese diagnosticat.

Cântăreţul şi actuala lui soţie, Vero-
nica, de profesie manager, au împreu-

nă o fetiţă în vârstă de 7 ani, pe nume 
Virginia. De asemenea, acesta mai are 
doi fii din căsnicia anterioară cu En-
rica Cenzatti, Amos, în vârstă de 25 
de ani, şi Matteo, de 22 de ani, care 
îi calcă pe urme tatălui său.

După ce s-a vindecat, Andrea Bo-
celli nu a rămas indiferent suferinţei 
celorlalţi bolnavi şi a donat plasmă 
pentru cei infectaţi cu coronavirus. Te-
norul a mers marţi dimineaţa să doneze 
plasmă la centrul de colectare a sânge-

lui din cadrul Spitalului Cisanello din 
Pisa. Muzicianul a fost însoţit de soţia 
sa, Veronica, şi de doi dintre copiii lor, 
care au donat şi ei.

Tenorul italian Andrea Bocelli a mărturisit că el şi întreaga sa 
familie au fost infectați cu coronavirus. Artistul de 61 de ani a 

fost diagnosticat în 10 martie, s-a vindecat, iar acum a ales  
să doneze plasmă pentru a-i ajuta pe cei care se luptă cu 

aceeaşi boală
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GAZETA UMORISTICĂ

UMOR
Iţic şi Ștrul se prezintă în faţa rabi-

nului. Iţic îi spune: 
- Rabbi, am o dispută cu Ștrul. Lă-

mureşte-ne. Spune-mi, negru e culoare? 
Se uită rabinul în Talmud şi îi spune: 
- E culoare. În Talmud scrie că tre-

buie să te îmbraci în negru când moare 
cineva. 

- Dar albul e culoare? 
- Da, în Talmud zice că mireasa se 

îmbracă în alb. 
Iţic, adresându-se lui Ștrul: 
- Ai văzut că televizorul pe care ţi 

l-am vândut era color?

*
Un tip la spovedanie: 
- Părinte, am păcătuit. Am păcălit 

un evreu. 
-  Fiule, ăsta nu e păcat! E un 

miracol!

*
Raşela: - Mă, Iţic, m-am gândit bine 

şi am hotărât să divorţez! 
Iţic: - Cum aşa, măi Raşela, după 

40 de ani de căsătorie? Dar ce-ţi veni? 
Raşela: - Păi, tu-ţi dai seama, măi 

Iţic, că în 40 de ani tu nu mi-ai cum-
părat niciodată nimic? 

Iţic:  - Păi, nu mi-ai spus niciodată 
că ai avea ceva de vânzare!

Distanţare socială la EL AL

Directorul EL 
AL ia foarte 
în serios re-

comandările de dis-
tanţate socială. El 
a anunţat că a găsit 
metoda ideală prin 
care compania aeria-
nă să înjumătăţească 
locurile puse la dis-
poziţia clienţilor: se 
vor alterna zborurile 
de avioane pline cu 
cele de avioane goale.

„Ar fi fost greu să decidem care din 
locurile unui avion să fie folosite şi care 
nu, plus că oamenii probabil nu le-ar fi 
respectat, aşa că mai bine zboară alterna-
tiv un avion plin, apoi unul gol şi tot aşa. 
Prin ideea asta ingenioasă, care-mi apar-
ţine, ne asigurăm că jumătate din locuri 
sunt goale”, s-a lăudat azi directorul de 
la EL AL.

Acesta a adaugat cu nu va face nicio 
concesie de la planul său. „În avioanele 
care zboară goale, nu vor exista nici mă-
car piloţi, ca să fiu cât se poate de clar”, a 
precizat directorul. 

„Pentru că trebuie să-i protejăm şi pe 
ei, nu doar pe călători. Plus că, oricum, 
dacă nu sunt călători în avion, n-are ni-
ciun sens să stea piloţii în el.”
 


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

BEEP  BEEP

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEȘTI
Selecţii: Laurențiu Ghiță
Ștefan Al. Saşa - Câmpina
BINEFACERILE ÎNVĂŢĂTURII
De mic copil am mers la şcoală 
Și iată-am reuşit în viaţă, 
C-o facultate triumfală:
Vând zarzavat şi fructe-n piaţă!

VINDECĂRI TOTALE 
Reforma lor e foarte dură 
Și seamănă a loc de veci. 
Cei care au temperatură 
Ies din spitale-acuma reci. 

TREC ANII
Demult, eram, mai ţineţi minte?
Războinici, dinte pentru dinte!
Dar am îmbătrânit oleacă:
Și-azi suntem placă pentru placă.

REPARTIŢII
Grădina Domnului e mare,
Privind la ea, rămâi năuc,
Iar cine-ntrânsa loc nu are,
Se consemnează-n Guiness Book.

INVERSARE
Când şi-a intrat ca soţ în rol,Știa 

că dama-i dracul gol;
Acum, zicala s-o răstoarne,
Doar el e cel ce poartă coarne.

ULTIMA FRONTIERĂ
Stau liniştit cu nora-n casă
Că-s pensionat şi nu-mi mai pasă;
Ea, în concediu post-natal,
Iar eu într-unul pre-mortal! 

PROPORŢIONALITATE 
Gândind că încă sunt bărbat,
M-am dezbrăcat la o… amică.
De ce-ai venit, m-a întrebat,
Când… pensia-ţi e-aşa de mică? 

SOŢIA LA REGIM
Hotărârea ei e stâncă,
Ține cură, dar „poznaşă”,
Zilele mi le mănâncă.
Zice c-astea nu îngraşă.
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Înapoi pe iarbă

Toate cele trei meciuri au oferit un joc 
captivant, cu un pic de dramă şi, desi-
gur, cu un pic de „rugină pe la înche-

ieturile” jucătorilor, după ce nu au mai jucat 
un meci oficial de la începutul lunii martie.

Din cauza coronavirusului, Ministerul Să-
nătăţii din Israel a stabilit că jocurile trebuie 
jucate fără fani în tribune, în timp ce persona-
lul şi personalul clubului au trebuit să poarte 
măşti pe stadion şi în jurul său. În plus, jucă-
torii de rezervă erau aşezaţi în tribune şi nu pe 
băncile obişnuite, pentru a menţine distanţa 
corectă între ei.

În capitală, Beitar Ierusalim şi Hapoel 
Beersheba au reuşit o remiză pe stadionul Te-
ddy, în timp ce părţile au primit cinci carto-
naşe galbene şi un cartonaş roşu pe parcursul 
a 90 de minute.

În Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv a învins cu 
2-0 pe Hapoel Haifa pe stadionul Bloomfield. 
„Starter”-ul surpriză, Matan Hozez, a înscris 
un punct spectaculos printr-o lovitură liberă 
reuşită chiar înainte de pauză, când portarul 
formaţiei roşii de pe Carmel, Jasmin Buric, 
a pus mâna pe minge, dar nu a fost suficient 
pentru a o scoate din poartă.

În cele din urmă, Hapoel Tel Aviv s-a de-
plasat la Haifa şi a învins formaţia Maccabi 
Haifa cu 2-1 pe Stadionul Sammy Ofer.

Liga Profesionistă de Fotbal din Israel 
şi-a reluat meciurile weekendul trecut, 

după aproape trei luni de pauză, cu 
trei întâlniri din acest campionat

Echipa „Israel SN” 
va relua competiţiile

Echipa israeliană, care va par-
ticipa pentru prima dată 
la Turul Franţei, are pro-

gramate 42 de curse în 4 luni. 
„Echipa Israel SN intenţionează să 
reînceapă sezonul la Turul Sibiu-

lui, în România, eveniment care va 
servi şi ca test pentru protocoalele 
Corona menite să protejeze sănăta-
tea sportivilor şi a personalului”, se 
arată într-un comunicat al echipei 
condusă de irlandezul Dan Martin. 

Turul Sibiului, cursă de cate-
goria 2.1, este prima cursă din 
noul calendar internaţional de 
şosea publicat de Uniunea Ci-
clistă Internaţională, reformat 
şi comprimat după izbucnirea 
pandemiei de coronavirus. 

Ediţia a zecea a Turului Sibi-
ului se va desfăşura în perioada 
2-5 iulie, după ce competiţiile 
cicliste au fost suspendate până 
la data de 1 iulie.

Echipa de ciclism „Israel SN” va relua competițiile odată cu Turul 
Sibiu, începând cu 2 iulie, înainte de a reveni în circuitul World 

Tour în august

Are 6 ani şi arată  
ca un culturist

Tatăl lui, Mohammad Ho-
sseini, l-a trimis la gim-
nastică şi l-a lăsat să facă 

muşchi într-o sală de forţă de 
lângă un teren de fotbal. Pasiu-
nea micuţului a devenit fenomen 
şi, în momentul de faţă, contul 
lui de Instagram este urmărit de 
sute de mii de oameni.

Băiatul este extrem de talen-
tat la fotbal şi petrece ore în şir pe teren, antrenându-se cu ceilalţi copii. Și 
pentru că vrea să arate precum Ronaldo, îi urmăreşte cu rigurozitate pro-
gramul de antrenamente fizice şi se antrenează câte două ore pe zi, făcând 
abdomene, flotări, genuflexiuni şi tracţiuni.

Arat Hosseini, de 6 anişori, din Iran, este un mare fan al 
lui Cristiano Ronaldo şi al lui Lionel Messi. Și pentru că era 
fascinat de ambii fotbalişti, s-a hotărât să aibă fizicul lui 

Ronaldo şi talentul lui Messi
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Magdalena BRĂTESCU

„Ismailia” de Hillel Mittelpunkt de Hillel Mittelpunkt 
la Teatrul Ha’Cameri

Prietenia dintre Miki, 
Ami şi Kritz s-a legat 
în zilele războiului de 

Yom Kipur. Azi ei au patru-
zeci şi trei de ani, vârstă la 
care se presupune că un băr-
bat s-a afirmat deja în cari-
eră şi are o viaţă de familie 
stabilă. „Prietenul la nevoie 
se cunoaşte” spune prover-
bul. Kritz i-a salvat viaţa lui 
Miki, rănit în luptă. În loc 
să răsplătească acest gest 
omenesc, nerecunoscătorul Miki nea-
gă faptele. Întâmplarea petrecută la Is-
mailia, în Egipt, străbate ca un fir roşu 
existenţele celor trei revenind pentru a 
închide ciclul în ultima scenă a piesei.

Melodramă psihologică, „Ismailia” 
abordează, din unghiul fiecărui perso-
naj şi caracter, aspectele legăturii de 
prietenie dintre bărbaţi. Accentul cade 
asupra trădărilor. Trădarea încrederii, 
fidelităţii, adevărului. Și în subsidiar, 
modul în care relaţiile interumane in-
fluenţează traseul existenţei fiecăruia 
dintre laturile acestui triunghi mascu-
lin, lărgit prin intermediul partenere-
lor de viaţă, trecute şi prezente, aduse 
doar în discuţie.

Maestru al dialogurilor şi retoricii, 
Hillel Mittelpunkt, disecă sentimente 
şi absenţa lor, căutări şi descoperiri sur-
prinzătoare, amintiri fidele şi falsifica-
te, eşecuri asumate şi iluzii destrămate. 
Dar mai ales transformarea aparenţei 
de frumos şi succes într-o dezolantă 
realitate. Autorul demonstrează că pri-
etenia nu dispune de credit nelimitat. 
Ea trebuie permanent alimentată cu 
dovezile unei sincerităţi absolute. Se 
spune că duşmanii provin din rândul 
prietenilor. E ceea ce demonstrează le-
gătura sfâşiată la sfârşitul piesei, când 
toate măştile vor cădea. 

Acţiunea este cvasi liniară, practic 

nu se întâmplă nimic dramatic, nu 
există o intrigă care să antreneze sus-
pans şi neprevăzute răsturnări de situ-
aţie. Se vorbeşte mult, inteligent, cu 
ironie şi fină înţelegere a nuanţelor de 
comportament în funcţie de tempera-
mentul, profesia şi caracterul fiecărui 
personaj. Ca mijloace scenice, Mitte-
lpunkt foloseşte în afară de dialog şi 
monologul, ca modalitate explicativă 
către public, precum şi reconstituirea 
faptelor, un flash back asupra trecutu-
lui din urmă cu douăzeci şi cinci de ani.

„Ismailia”, încununată cu „Premiul 
teatrului israelian”, a fost reprezenta-
tă pentru prima oară la Teatrul Beit 
Lessin în 2002, tot în regia autoru-
lui, cu Sasson Gabai, Natan Datner 
şi Avi Urya. E reluată la Ha’cameri cu 
Amos Tamam (Miki), Micha Selektar 
(Ami) şi Alon Dahan (Kritz). Decorul 
(Alexandra Nardi), o casă în renova-
re, muzica suavă la pian (Avi Balali), 
costumele moderne (Hadas Avneri) şi 
lighting design-ul (Adi Shimoni) cu 
fumul amintirilor, ca şi excelentul joc 
al interpreţilor susţin reuşita montare 
a regizorului Hillel Mittelpunkt.

Actorii intră perfect în pielea erou-
lui, anti-eroului său. Miki e ginecolo-
gul specializat în fertilizări artificiale, 
asociat într-o clinică de profil. El are o 
situaţie materială înfloritoare, e căsăto-

rit cu o sculptoriţă şi pri-
eten apropiat cu Ami, un 
jurnalist cândva scooper 
premiat şi binevăzut. Ul-
terior a decăzut devenind 
alcoolic şi gelos obsesiv pe 
soţia lui, Gabi.

Primul trădat este 
Kritz. El i-a încredinţat 
cândva lui Ami nişte do-
cumente care dezvăluiau 
intimităţi din armată. 
Dar jurnalistul le-a publi-

cat într-un editorial de succes. Fapta a 
antrenat discreditarea prietenului său. 
Viaţa nu iartă însă. Ami se confruntă 
acum cu o dublă trădare. Soţia îl înşală 
cu Miki, cel mai bun prieten al său!

Piesa debutează cu întâlnirea întâm-
plătoare dintre Kritz şi Miki la un hotel 
unde ginecologul venise împreună cu 
Gabi. Kritz, actualmente antreprenor, 
insistă să preia renovarea vilei lui Miki. 
Curând însă lasă baltă toate lucrările 
pentru a pleca în Grecia după femeia 
de care se îndrăgostise. Luptând pentru 
dreptul său la fericire, Kritz va deschide 
Cutia Pandorei. Are poze cu Miki şi 
Gabi la hotel şi dezvăluind trădarea se 
răzbună pe Ami. Tot Kritz descoperă şi 
escrocheriile cu recoltări ilicite de ovu-
le şi comercializarea lor, din care Miki 
şi-a strâns averea.

Când toate adevărurile sunt date pe 
faţă, prietenia se destramă. Amos Ta-
mam, cu frumuseţea diavolului, crează 
tipul intelectualului veros şi prietenu-
lui mincinos. Într-un rol de mare vir-
tuozitate interpretativă, Micha Selectar 
aduce toate nuanţele chinuitului de 
insucces şi gelozie masculină, eşuat în 
alcoolism plângăcios. Iar Alon Dahan 
e omul simplu, nedreptăţit de soartă, 
care luptă pentru restabilirea dreptăţii. 

Un spectacol bine gândit şi care dă 
de gândit.
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Ioan-Aurel POP, președinte al Academiei Române

Tratatul de la Trianon şi interpretarea lui

Sărbătoririle şi comemo-
rările fac parte din viaţa 
cotidiană a popoarelor 

civilizate. Ne gândim şi la în-
frângeri, aşa cum ne gândim 
şi la victorii, le readucem pe 
toate, din când în când, în 
memorie, fiindcă din toate 
avem de învăţat. Sunt regi-
muri politice şi popoare care 
accentuează tragediile, pre-
cum sunt altele care glorifică 
împlinirile. Statul ungar a gă-
sit cu cale să facă din marile 
înfrângeri situate de-a lungul 
istoriei sale evenimente im-
portante sau chiar sărbători 
naţionale: epoca modernă 
a Ungariei începe la 1526, 
odată cu „catastrofa” de la 
Mohács; 15 martie 1848 
(când s-a decis, între altele 
„unirea Transilvaniei cu Un-
garia) marchează gloria unei 
revoluţii pierdute; 23 oc-
tombrie 1956 este ziua altei 
revoluţii înăbuşite în sânge, 
de tancurile sovietice; 4 iunie 
1920 este ziua „dezastrului” 
de la Trianon etc. Faptul 
acesta are mare importanţă 
pentru psihologia poporului 
maghiar, înverşunat luptător 
fatalist. Aud că anumite orga-
nizaţii cer ca clopotele să bată 
ferm, preţ de 100 de secun-
de, în 4 iunie 2020, în toate 
bisericile din Bazinul 
Carpatic (adică şi din 
Transilvania, Banat, 
Crişana, Maramureş), 
ca să marcheze adân-
cul doliu din sufletele 
maghiare.

Tratatul de la Tri-
anon este prezentat de 
propaganda maghiară 
drept „cea mai mare 

nedreptate istorică fă-
cută de către marile 
puteri occidentale Un-
gariei eterne, stăpâna 
Bazinului Carpatic”. 
De aceea, mulţi ma-
ghiari văd în Tratatul 
de la Trianon momen-
tul destrămării Unga-
riei, în urma „răpirii” 
de către marile puteri 
a „provinciilor sale is-
torice”, anume Transilvania, 
Slovacia, Croaţia etc. 

Las deoparte faptul că Un-
garia nu a mai fost, de la fi-
nele Evului Mediu (adică din 
1541 şi până după Primul 
Război Mondial), o ţară in-
dependentă, ci a făcut parte 
din Imperiul Otoman şi din 
Imperiul Habsburgic (deve-
nit, de la 1867, pentru 51 de 
ani, Austro-Ungar). 

Pentru români, cehi, slo-
vaci, polonezi, croaţi etc., Tri-
anonul are doar importanţă 
secundară, fiindcă, în viziu-
nea acestor popoare, nu ma-
rile puteri au creat România 
Întregită, Cehoslovacia, Cro-
aţia (în cadrul Regatului Sâr-
bilor, Croaţilor şi Slovenilor), 
Polonia renăscută, ci chiar 
popoarele respective, prin eli-
tele lor, în urma mişcărilor de 
emancipare naţională. Pentru 

aceste popoare, nu Trianonul 
a hotărât destrămarea impe-
riilor multinaţionale, ci chiar 
naţiunile care nu au mai vrut 
să trăiască în acele „închisori 
ale popoarelor”. 

Pentru români, supralici-
tarea importanţei Tratatului 
de la Trianon este contrapro-
ductivă, din câteva motive. 
Unirea provinciilor româneşti 
sau doar a Transilvaniei cu 
România nu s-a făcut în urma 
Tratatului de la Trianon, ci în 
urma mişcării de emancipare 
naţională, culminate cu deci-
ziile luate la Chişinău, Cernă-
uţi şi Alba Iulia. Tratatul de la 
Trianon nu a hotărât unirea 
Transilvaniei cu România, ci 
doar a consfinţit în plan in-
ternaţional actul înfăptuit de 
români în 1918. Frontierele 
României Întregite nu au fost 
recunoscute doar la Trianon, 

ci şi la Saint-Ger-
main (graniţa noas-
tră de nord-est, cu 
Po lonia ) ,  Neui -
lly-sur-Seine (graniţa 
de sud-est, cu Bulga-
ria; astfel, pentru ro-
mâni, Trianonul este 
doar un episod juri-
dic, legat de graniţa 
noastră de vest (este 
drept, extrem de im-

portantă), din epopeea 
Marii Uniri. Deciziile 
de recunoaştere a noilor 
state şi a celor întregite 
la 1918 au fost revali-
date (în mare măsură) 
după Al Doilea Război 
Mondial, apoi la Con-
ferinţa de la Helsinki 
(1975) şi apoi după că-
derea Cortinei de Fier. 
Pentru noi, pentru ro-

mâni, este dureros că au ră-
mas în vigoare urmările Pac-
tului Ribbentrop-Molotov 
(încheiat la 23 august 1939), 
care, deşi a fost denunţat, 
produce, în continuare, efec-
te. Dar acest fapt grav nu are 
legătură cu Trianonul. Grani-
ţa de vest a României cu Un-
garia, cu excepţia episodului 
din 1940-1944 (petrecută în 
timpul unui regim totalitar 
fascist, condamnat de toate 
instanţele internaţionale), a 
rămas de un secol neschim-
bată, fiind considerată expre-
sia relaţiilor democratice şi a 
principiilor internaţionale de 
convieţuire paşnică.

Unirea Transilvaniei cu 
România nu a fost actul unei 
elite (deşi elita l-a votat), ci 
un act democratic cu carac-
ter plebiscitar: 1228 de dele-
gaţi, aleşi şi numiţi din partea 
unităţilor administrativ-teri-
toriale, partidelor politice, 
bisericilor, asociaţiilor profe-
sionale, femeilor, studenţilor 
etc., au votat la 1 Decembrie 
1918 nu doar în numele lor 
individual, ci şi al milioa-
nelor de români care le-au 
delegat dreptul de vot, prin 
documente de încredinţare, 
numite „credenţionale” 
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PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 4 iunie 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, 5 iunie 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
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 6 iunie 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 La	Măruță
12:00	 Acasă	la	români
12:45	 Teleshopping	
13:00	 Știrile	ProTv	
13:15	 ApropoTv
14:00	 Lecții	de	viață
15:30	 Arena	bucătarilor
16:00	 România,	te	iubesc!
17:00	 Ce	spun	românii
18:00	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
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, 7 iunie 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Acasă	șa	români
12:00	 Superspeed

12:30	 Teleshopping
12:45	 Arena	bucătarilor
13:15	 Lecții	de	viață
14:15	 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
00:15	 Teleshopping

LUNI, 8 iunie 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	
22:45	 La	Bloc
23:15	 Știrile	ProTv
00:00	 Teleshopping

MARȚI, 9 iunie 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	 Știrile	ProTv
23:30	 La	Bloc
00:00	 Teleshopping
MIERCURI, 10 iun. 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	 Știrile	ProTv
23:30	 La	Bloc
00:00	 Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 4 iunie 2020

07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
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	 Articolul	VII
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	 Documentarul	TVRi	
22:00	 A	doua	Românie	
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 #Creativ

VINERI, 5 iunie 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
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	 A	doua	Românie
13:00	 Ediție	specială
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Teleșcoala
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Vara	amintirilor
17:30	 Teleșcoala
18:30	 Obiectiv	comun
19:30	 La	un	pas	de	România	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 Documentarul	TVRi	
22:00	 Dăruiește,	Românie!
23:30	 Teatru	TV
SÂMBĂTĂ, 6 iunie 2020
07:00	 Natură	şi	aventură	
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!
16:30	 Ora	regelui
17:30	 Lumea	azi
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Memorialul	durerii
20:00	 Telejurnal
21:00	 Miracolul	EU
21:10	 Drag	de	România	mea
23:00	 Drumuri	în	cumpănă
00:30	 Lumea	şi	noi
DUMINICĂ, 7 iunie 2020
07:00	 Universul	credinței	*Partea	I
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Universul	credinței	*Partea	II-a
08:50	 Regatul	sălbatic
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
12:50	 5	minute	de	istorie
13:00	 Ediţie	specială
13:10	 Tezaur	folcloric
14:00	 Telejurnal
14:30	 Lumea	și	noi
15:00	 Concert	*La	frați	nu	se	pun		
	 hotare
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Memorialul	durerii
20:00	 Telejurnal
21:00	 Miracolul	EU
21:10	 Gala	umorului
23:00	 Columna

LUNI, 8 iunie 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Concert	*	La	frati	nu	se	pun		
	 hotare
13:00	 Ediție	specială
13:10	 Politică	şi	delicateţuri	
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Teleșcoala
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Vara	amintirilor	
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	 Adevăruri	despre	trecut

MARȚI, 9 iunie 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
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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	 Avocatul	dumneavoastră
13:00	 Ediție	specială	
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Teleșcoala
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Vara	amintirilor
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	 Izolați	în	România
MIERCURI, 10 iun. 2020
07:00	 Telejurnal

07:50	 Discover	Romania
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	 Vara	amintirilor	
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	 A	doua	emigrare
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3 Pentru această nouă săptămână, Venus îţi 

induce o stare de agitaţie care te ajută să 
îţi îndeplineşti cu succes toate obiectivele 
profesionale.

Persoanele apropiate se pot încrede în ca-
pacitatea ta de a discerne binele de rău. Cu 
toate acestea, lucrurile nu se întâmplă în di-
recţia la care se aşteaptă.

Schimbarea anumitor tabieturi te poate aju-
ta să îţi recapeţi destul de repede vitalitatea. 
Mişcarea ciclică a astrelor te face să treci prin 
stări emoţionale care fluctuează.

Atunci când vine vorba de reuşitele în plan 
profesional, pentru tine sunt extrem de im-
portante detaliile. Eşti o fire perfecţionistă 
şi crezi în minuţiozitate.

Odată ce lucrurile vor intra pe făgaşul normal 
în acest sens, totul ţi se va părea mult mai 
simplu de îndeplinit. Pe acest drum, partene-
rul de viaţă va fi mereu alături de tine.

Chiar dacă sună total ieşit din comun sau nu 
te caracterizează, ai putea începe săptămâna 
prin a „sparge” întregul set de reguli sociale 
pe care le urmezi.

Opţiunile pe care le ai, în raport cu anumite 
aspecte, nu sunt ceea ce ai tu nevoie. Indi-
ferent de consecinţele amânării anumitor 
lucruri, alegi să ai răbdare.

Zilele acestei săptămâni te provoacă, mai ales 
la nivel profesional. Instinctul tău este des-
tul de puternic şi de aceea îţi urmezi mereu 
intuiţia în situaţiile în care nu găseşti soluţii.

Jupiter va fi foarte expresiv pe parcursul în-
tregii săptămâni, mai ales în acele zile când 
confuzia pare sa îţi invadeze simţurile. Explo-
rezi mai mult viaţa ta interioară.

Încrederea în sine şi firea carismatică te fac 
să fii de invidiat. Atunci când vine vorba de 
relaţiile importante din viaţa ta, este posibil 
să fii respins cu brutalitate.

Mercur-Uranus este o diadă care aduce multe 
schimbări în viaţa ta. Te simţi „legat” emoţio-
nal de anumite persoane şi asta va face destul 
de dificilă luarea anumitor decizii.

Eşti într-o continuă căutare de indicii care să 
îţi sugereze drumul pe care trebuie să păşeşti. 
Vezi totul în perspectivă. Eşti conştient mereu 
de implicaţiile alegerilor pe care le faci.

Editura „Familia” vă recomandă:
„GAZETA ACADEMICĂ”

- ediţia a II-a 
revizuitășiadăugită
deacad.prof.dr.Jean

Askenasy
Dupăceprimaedițies-a
epuizat,afostrealizată
onouăedițiececonține

tabletenoișicarteaafostrestructuratăînpatru
secțiuni:Gazetasocio-politică,GazetaHolocaust,
GazetapersonalitățilorșiGazetacreierului.

Volumulcostă70deșekeli 
șisepoatecomandalatelefon:

09-954.32.42 
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Frigărui  
de dovlecel cu ton

Mod de preparare:
Spălăm dovleceii, îi ştergem, îndepărtăm capetele şi 

îi tăiem în feliuţe foarte subţiri (dacă aveţi un diapozitiv 
pentru felierea legumelor, ar fi perfect).

Încălzim gră-
tarul foarte bine, 
apoi frigem feliile 
de dovlecel, cate 1 
minut pe fiecare 
parte sau până când 
se înmoaie. Scoatem 
dovleceii fripţi pe o 
farfurie şi îi lăsăm să 
se răcească.

Tăiem dovlecelul 
pentru umplutura 
în cubuleţe mici. În-
călzim o lingură de 
ulei într-o tigaie anti 
aderentă şi adaugăm 
cubuleţele de dovle-

cel. Le pudrăm cu sare după gust şi le sotăm, pe foc mic, 
până când se înmoaie (circa 10 minute). Stingem focul 
şi lăsăm cubuleţele de dovlecel să se răcească complet.

Umplutura pentru frigărui: Punem bucăţelele reci de 
dovlecel într-un vas, adăugăm conserva de ton file în 
suc propriu, scursă, şi le pasăm cu furculiţa. Nu trebuie 
să obţinem o pastă foarte fină. Adăugăm acum urda/ 
ricotta bine scursă, oul, parmezanul ras şi busuiocul 
tocat şi amestecăm până la omogenizare. La sfârşit, con-
dimentăm umplutura cu sare după gust. 

Punem câte două linguriţe de umplură pe fiecare 
felie coaptă de dovlecel, o rulăm şi o înfigem pe băţul 
de frigăruie. Pe fiecare frigăruie vor intra 7 rulouri de 
dovlecel.

Aşezăm frigăruile în tava de cuptor, tapetată cu hâr-
tie de copt, le pudrăm cu câte 1 lingură de pesmet şi le 
stropim uniform cu puţin ulei de măsline.

Coacem frigăruile în cuptorul încins la 200°C, pen-
tru circa 15 minute sau până când se rumenesc uniform. 
Le servim calde sau reci, cu salată sau cu felii de pâine 
prăjită. Sunt delicioase! 

Ingrediente: 4 dovlecei medii (pentru rulouri), 1 
dovlecel mediu (pentru umplutură), 1 conservă ton 
file în suc propriu (200 g), 100 g urdă de vacă/ ricotta, 
1 ou mediu, 2 linguri parmezan ras, 1 linguriţă rasă 
sare, 1 linguriţă rasă busuioc proaspăt tocat, 2-3 
linguri pesmet, 2 linguri ulei de măsline

Vacanţă 2020

1. Consultă-te cu agentul de turism
În cazul în care ţi-ai rezervat o vacanţă sau o vizită într-un oraş 
printr-o agenţie de turism, sfătuieşte-te cu un reprezentant al 
acesteia pentru a afla care sunt opţiunile pe care le ai, dacă vrei 
să anulezi sau să reprogramezi. Dacă doreşti, totuşi, să călăto-
reşti, cele mai multe agenţii îţi pot modifica datele vacanţei 
pentru o altă perioadă sau îţi pot oferi cupoane valorice pentru 
a le folosi în termen de un an. În cazul în care nu ai apucat să-ţi 
rezervi o vacanţă pentru 2020, dar vrei totuşi să mergi undeva 
anul acesta, asigură-te că pentru orice cumperi de acum înainte 
(bilete de avion, cazare etc.) ai o perioadă de anulare gratuită 
sau ţi se permite să faci ulterior schimbări ale datelor fără să 
plăteşti suplimentar.

2. Informează-te de pe site-urile oficiale
Dacă obişnuieşti să-ţi rezervi singur vacanţele, e necesar ca în 
această perioadă să te informezi despre condiţiile de călătorie 
pentru fiecare destinaţie. Urmăreşte site-urile oficiale, precum 
cel al Ministerului de Externe, pentru a fi la curent cu orice 
actualizare a condiţiilor de călătorie din fiecare ţară. 

3. Ia în calcul o vacanță aproape de casă
Poate că îţi doreai 
ca anul acesta să 
ajungi într-o desti-
naţie exotică, la mii 
de kilometri de casă 
şi să petreci o vacan-
ţă deosebită sau, cel 
puţin, îţi doreai să 
fie o destinaţie în 
afara ţării. Pentru 
că nu se ştie cum va 
evolua pandemia actuală şi ce vor mai decide autorităţile din 
sănătate la nivel global şi la nivel naţional, e bine să decizi unde 
călătoreşti, bazându-te pe datele pe care le ai în prezent. 

Situațiile care implică sănătatea la nivel global, pot 
avea un impact devastator asupra turismului. Pentru 
a te pregăti pentru când vei putea călători din nou, e 

bine să ții cont de câteva sfaturi de siguranță

Puteţi încheia abonamente la:
Revista Familiei:  

330 şekeli / 3 luni
Gazeta Românească:  
285 şekeli / 3 luni
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Covid-19, după 11 zile

Un studiu al spe-
cialiştilor în 
boli infecţioase 

din Singapore arată că 
pacienţii nu mai sunt 
contagioşi după 11 zile 
de când s-au îmbolnăvit 
de Covid 19, chiar dacă 
unii dintre ei ies pozitiv 
la test.

Un test pozitiv nu 
este echivalent cu prezenţa virusului viu şi a infecţiozităţii. 
Asta susţin specialiştii de la Centrul Naţional de Boli Infecţi-
oase şi a Academiei de Medicină din Singapore. Și asta pentru 
că, după 11 zile de boală, virusul nu a mai putut fi izolat şi 
cultivat în laborator, pentru studiu. Studiul este bazat pe ob-
servaţiile strânse de medici pe 73 de pacienţi. Datele strânse 
de infecţionişti vor influenţa astfel modul în care vor fi ex-
ternaţi pacienţii din spitale. Criteriile actuale luate în calcul, 
aşa cum se întâmplă în toată lumea, se bazează pe rezultatul 
negativ al testelor şi nu pe gradul de infecţiozitate. 

Pacienții cu Covid-19 pot sta în spital săptămâni la 
rând până să le iasă testul pentru Covid negativ. 

Însă acest mod de a proceda cu pacienții s-ar 
putea schimba curând

Gustări sănătoase 
pentru diabetici

Migdale şi merişoare 
uscate – dacă ai poftă 
de o gustare dulce, însă 
îţi doreşti să fie şi săţi-
oasă, migdalele ames-
tecate cu merişoare 
deshidratate reprezintă 
gustarea ideală. Canti-
tatea este, însă, extrem 
de importantă, pentru că ambele alimente conţin multe ca-
lorii. Două linguri de migdale şi două linguri de merişoare 
deshidratate sunt mai mult decât suficiente.
Hummus cu legume – dacă ai nevoie de o gustare sărată, 
care să înlăture senzaţia de foame, ar trebui să încerci hum-
mus cu beţişoare făcute din legume (morcov, ardei gras sau 
castravete).
Iaurt grecesc cu stafide – amestecă o jumătate de cană de 
iaurt grecesc cu o lingură de stafide. Stafidele sunt bogate 
în antioxidanţi şi nu cresc nivelul glucozei din sânge, în 
timp ce iaurtul grecesc este hrănitor şi potoleşte senzaţia 
de foame.
Sandvici cu carne de curcan – foloseşte 2 felii de pâine 
din cereale integrale şi carne de curcan pregătită la grătar, 
precum şi legume (salată verde, roşie, castravete) pentru a 
prepara un sandvici hrănitor, care nu creşte glicemia.
Smoothie cu banane şi fructe de pădure – pofta de dulce 
poate fi potolită şi cu un smoothie preparat dintr-o jumăta-
te de cană de iaurt sau lapte degresat, o jumătate de banană 
coaptă şi câteva fructe congelate. Un asemenea smoothie nu 
conţine mai mult de 150 de calorii şi nici nu creşte glicemia.
Unt de arahide şi tije de ţelină – 3 tije potrivite ca mărime 
de ţelină şi o lingură de unt de arahide potolesc foamea fără 
a afecta starea pacientului diagnosticat cu diabet.
Trei sferturi de cană de cereale integrale şi o jumătate 
de cană cu lapte degresat – pentru a estompa senzaţia 
de foame, diabeticul poate amesteca ¾ cană de cereale in-
tegrale în 1/2 cană de lapte degresat. O asemenea gustare 
este ideală pentru primele ore ale dimineţii, dar şi pe post 
de gustare la amiază.

Pacienții diagnosticați cu diabet de tip 2 trebuie să 
îşi controleze cu atenție nivelul de glucoză din sânge 

(glicemia). Aşadar, gustările sănătoase joacă un 
rol important în alimentația persoanelor diabetice, 

întrucât ele ajută la menținerea glicemiei la un nivel 
echilibrat. Gustările pe baza de proteine, grăsimi şi 

fibre sunt ideale pentru potolirea foamei, fără a duce 
la creşterea glicemiei

Vaccin contra Covid-19

Peste 100 de laboratoare din întreaga lume depun 
eforturi substanţiale pentru a reuşi să vină pe 
piaţă cu un vaccin împotriva noului coronavirus. 

10 vaccinuri au ajuns deja la stadiul de studiu clinic. 
Albert Bourla, şeful Pfizer, a declarat că compania sa crede 

că un vaccin ar putea 
fi gata înainte de sfâr-
şitul anului. Pfizer 
efectuează studii cli-
nice cu firma germa-
nă Biontech asupra 
mai multor vaccinuri 
posibile în Europa şi 
Statele Unite.

Compania farmaceutică Pfizer a declarat luni că 
unul sau mai multe vaccinuri COVID-19 ar putea fi 
gata pentru administrare până în luna octombrie, 

dar a avertizat că provocările vor fi „descurajante”, 
deoarece se estimează că ar fi nevoie de 15 

miliarde de doze pentru a opri pandemia
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ORIZONTAL: 1. Nimiciri. 2. Care te între-
mează; 3. Partea de sus la un snop! — Aici 
— Localitate în Abisinia; 4. Zeul cu naiul 
— Faraon egiptean — La capăt de dig! 5. 
Președintele american — A pune dată la o 
scrisoare; 6. Fuste ţărănești — Cal; 7. Râu 
— Orășel în Brazilia; 8. Interjecţie de mi-
rare — Simbol în geometrie; 9. Caracter de 
literă tipografică — Băţ gros; 10. Demne de 
a fi venerate.

VERTICAL: 1. Dispunerea trupelor pe te-
ren înaintea unei operaţii militare; 2. Su-
focate; 3. Interjecţie liniștitoare — Coră-
bii vechi — O sută pe secol; 4. Prefix de 
întreire — Fier, cupru, alamă etc. 5. Se 
referă la rect — Impozit de altădată; 6. 
Cu atitudine supusă — Pălărie militară de 
metal! 7. Strigăt de gâscă — Cu fundul de-
părtat (î din i); 8. Literă grecească — Indi-
vizi; 9. Intrată în sclavie — Învelitoare de 
pus pe umeri; 10. Instrumente folosite la 
spălaturi.

CUVINTE RARE: ABI - TLA - ISET - ANT.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: g, v, copan, guru, iod, m, leme, s, c, 

color, stihuri, ha, reale, par, da, ridari, jeluitori, mute, 
tot, n, insi, leza, ctitor, gem, ocolisuri, mrene, cioc.

Pag. 36: scazut, bir, arse, racla, rapanos, oc, api, 
efect, carute, ric, ti, oute, a, banat, atol, r, af, aripi, 
ai, tiranic, necajit, si.

Pag. 37: a) padurice, a, abataje, tl, savana, tau, anini, 
arin, rod, tufis, is, cires, p, l, ah, icter, auriu, t, cu, 
mesteacan, castan, dud. b) coruptibil, oficializa, ito, 
nt, cot, nams, agili, tl, icre, af, emiri, mi, u, romante, 
an, elogiu, amd, sol, clapai, agatatoare. c) solicitant, 
una, ob, lee, bocanit, sl, oral, sarpe, ratat, prag, dr, 
mici, rh, o, parasiti, nea, isac, d, alicit, rea, terasament. 
d) casa, emiri, avari, open, monetar, gs, ac, n, luciu, 
tarapana, l, ata, om, sta, r, talanti, eleve, mite, se, ait, 
ger, crin, odaie.

O văduvă, în aparenţă neconso-
lată, gravează pe placa comemora-
tiva a soţului dispărut: „Durerea 
mea este aşa de mare încât nu o pot 
suporta”.

Peste un an, se recăsătoreşte şi 
mai adaugă la epitaf doar un cuvînt: 
„Durerea mea este aşa de mare încât 
nu o pot suporta singură”.

*

Eu şi soţia mea suntem împotri-
va folosirii bătăii pentru educarea 
copilului.

- Și noi la fel. Pe-al nostru nu-l 
batem decât atunci când suntem în 
legitimă apărare.

*
- Draga mea, ce aş putea face să 

mă ierţi că te-am înşelat?
- Infarct.
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ORIZONTAL: 
1. A declarat 
tot. 2 A fi pro-
prietatea cuiva. 
3. Nota doi! — 
Oază în Sahara 
— Prost (reg.). 
4. Personaj mi-
tologic nordic 
— Cutii mari de 
lemn. 5. Cum 
s-ar spune — 
Specie de grâu. 
6. Crina n-are 
cap! — Coniferi 
de munte. 7. 
Pană de des-
picat lemne — 
Regiune de deal aproape netedă — Nota do. 8. Celebru pictor 
italian — Papagal american. 9. Nimic mai mult — Sfârșit. 10. 
Calitatea omului rapace.

VERTICAL: 1. Produsul de preţ al scoicii. 2. Boala unei mici 
porţiuni a intestinului gros. 3. Zeul soare — Departament în 
Franţa — Măsură de bere. 4. Început de refren — Grămadă 
de fân. 5. Folositoare — Nota diapazonului. 6. A face riduri 
— Instituţii financiare sau de... stat! 7. Textilă — A observa 
— Cal de Dobrogea. 8. Din cauza bătrâneţii nu mai știe ce-i 
cu ea — Lichid vital. 9. Curelușă de meșină — De culoarea 
azurului. 10. Proprietatea celui tenace.

CUVINTE RARE: AID, NAN, GNA AIN.

ORIZONTAL: 
1. Operă de po-
zar. 2. Practică 
magia ca David 
Coperfield 3. 
Semn uriaș de 
fidelitate 4. Ul-
timele molecule 
de  h idrogen 
preluate de un 
alogen! — Unul 
care fuge îm-
preună cu Moș 
Martin. 5. O 
foșnire ușoară 
de factură ono-
matopeică — 
Caro la chinta 
regală! 6. Fata eticii! — Şi altă fată din Anina! 7. Ai mei 
sunt la Mia! — Vârf lovit în plin! — Opus ăsteia. 8. Dragoste 
venită de la un mit — Nuanţă coloristică. 9. Indică îndrăz-
neala ieșită din comun. 10. Domeniul fizicii care se ocupă de 
densitatea lichidelor. 

VERTICAL: 1. O tipă care-i iubește pe evrei 2. Cotonogiţi 
că li s-au rupt picioarele — Ieri aţi scris! 3. Niște smintiţi 
în vorbire regională (tu ieși din limba literară!) — Sunt din 
temei în teoreme! 4. Apa lui Ion Creangă din Humulesti — O 
oarecare. 5. Prenumele cantăreţului Dobrică, trecut în ne-
fiinţă — Imperfect, nu ca timp al verbului. 6. Grupuri de 
albine — Reflexiv la persoana a treia. 7. A pregăti o echipă 
sportivă — Dublura lui tata la musca ţeţe! 8. Nu-i departe 
de un fiasco dar îi lipsește compania! — Loc de rugăciune în 
biserică. 9. Zeiţa ocrotitoare a iubirii în „Epopeea lui Ghilga-
meș” — În unanimitate. 10. Intoxicare cu eter etilic, o formă 
de drogare, ce excită psihic.

O R I Z O N -
TAL: 1. În-
fricoșare. 2. 
Aparat care 
î n m a g a z i -
nează ener-
gie sub dife-
rite forme. 
3. Adept al 
d o c t r i n e i 
creștine ere-
tice bazată 
pe dualismul 
binelui și ră-
ului ― Con-
ţinutul unor 
bezele!  4. 
Alianţă ― Ji-
lav. 5. Intrare în local! ― Necunoscute (fig.) 6. Celebru 
lutier italian ― Ieșirea din subterană! 7. Trasă cu greu 
(î din i). 8. În fond e un mucos! ― Teren agricol desecat 
(î din i). 9. Capitală europeană ― Pantaloni rustici. 10. 
Similar. 

VERTICAL: 1. Sistem arhaic de notaţie muzicală cu aju-
torul literelor și cifrelor folosit pentru instrumentele po-
lifonice. 2. Convenabil. 3. Rugăminţi ― Miresme. 4. Uciși 
(î din i) ― Ante meridian. 5. Coaptă bine. 6. Umilire în 
esenţă! ― Arbust scund din regiunile de munte cu fructe 
negre comestibile. 7. Țicnită ― Trasă la război. 8. Acut! 
― Splendid. 9. Motiv decorativ circular, care sugerează 
compoziţia unui trandafir ― Se întoarce într-o oră! 10. 
Moștenitor ― Plantă erbacee. 
DICȚIONAR: UCO, ILI

ORIZONTAL: 1. 
Profitor. 2. Re-
producere după 
natură. 3. Can-
didată la căsă-
torie ― Chircit 
în interior! 4. 
Enorm ― Face 
parte din popu-
laţia indo-euro-
peană răspândită 
pe ţărmul de NE 
al Mării Adria-
tice. 5. Comună 
din judeţul Cluj 
― Ape secate! 6. 
Pomadă ― Lipsită 
de accent. 7. Ca-
iet cu coperte de carton. 8. Fir ― Cutie! ― Epocă. 9. Ospătată. 
10. Oribilă. 

VERTICAL: 1. Scăderea valorii unui produs din cauza deteri-
orării sale. 2. Înșiruit. 3. Inventatorul dinamitei ― Tranșe dintr-o 
datorie. 4. Excelent ― Rece! 5. Ipocrită ― Graniţă (arh.) 6. Se 
află în citat! ― Şi-a vopsit părul în negru (fem.) 7. Esenţa unui 
record! ― Plantă textilă ― În fond e o babă! 8. Sigla Institutului 
de Proiectare în Industria Lemnului ― A se acri. 9. Diafan (fig.) 
― Zgomot patologic la auscultarea plămânului. 10. Refăcută. 
DICȚIONAR: IRC, ITA
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PROGNOZA METEO
4 - 6 iunie

Zonă joi,
4iunie

vineri,
5iunie

sâmbătă,
6 iunie

Haifa 25° 25° 26° 
Nazareth 30° 31° 31°

Tveria 34° 35° 36°

TelAviv 25° 26° 26°
Ierusalim 28° 29° 29°
Eilat 37° 38° 38°

*valorilereprezintămediazilei

Timpul trece mai plăcut 
când citești o carte bună! 

Conversaţii cu Regele Mihai................80șk.
Ana a României - Un război, un exil, o viaţă.......80șk.
Dulce ca pelinul de Ștefan Mitroi (roman)..........80șk.
Grimus de Salman Rushdie (roman).............80șk.
Albert Einstein-Cum văd eu lumea ............80șk.
Horaţiu Mălăele-Rătăciri..................80șk.
Pânza de păianjen de Lucian Bogdan (roman)........50șk.
Tatuatorul de la Auschwitz(povesteadevărată)......80șk.
Orient(mișcareaderezistențăevreiască) ..........80șk.
Sărbătoare corturilor(premiulpentruprozăUSR)......80șk.
Itzhak Rabin soldat, lider, om de stat(biografie).....80șk.
Trei etaje de Eshkol Nevo(romandinsocietateaisraeliană) .80șk.
Istoria ca viitor de Ana Blandiana (conferințeșitexteuitate)..80șk.
Căderea din timp de David Grossman(autorisraelian)....80șk.
Un cal intră într-un bar de David Grossman ........80șk.
Vin din Alep(itinerariulunuirefugiatsirian).........50șk.
Siria - de ce s-a înşelat occidentul ............40șk.
Iranul meu - gustul amar al revoluţiei..........70șk.
Manuscrisul de la Accra de Paulo Coelho(bestseller) ....80șk.
De ce iubim femeile de Mircea Cărtărescu (omagiufemeilor)..50șk.
Noul Țar (Vladimir Putin) ................130șk.
Moscova şi lumea-Ambițiagrandorii............80șk.
Ariel Sharon şi bătăliile lui politice ...........100șk.
Orizonturi roşii de Ion Mihai Pacepa ...........130șk.
Klaus Iohannis - Pas cu pas................65șk.
Klaus Iohannis - Eu.Ro dialog despre Europa.......65șk.
Bibliotecara de la Auschwitz(pov.adevărată) .......80șk.
Povestea miracolului economic israelian - 
naţiunea start-up.....................80șk.
Micul prinţ de Antoine de Saint Exupery...........50sk.
Marin Sorescu-Unde fugim de acasă(copii) ........80șk.
Dracula de Bram Stocker ..................45șk.

Comandă acum la biblioteca „Familia”! 
Tel. 0524-716004

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade04.06.2020

şekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3.46 3.52
1 euro 3.85 3.92
1 liră 

sterlină 4.30 4.38
1 leu 

românesc 0.80 0.82

Aprinderea  
lumânărilor de Șabat

VINERI
05.06.2020

SÂMBĂTĂ
06.06.2020

Tel Aviv 19.23 20.27
Ierusalim 19.07 20.24

Haifa 19.18 20.28

Bucureşti 20.38 21.52

Specialist, montez antene de satelit pentru toate programele 
televiziunii româneşti din pachetele Telekom România. 

Profesionalism, servicii de calitate, 
garanţie.

Peste 50 de programe româneşti
RAFI: 0509-656.634

S-au împlinit șase ani de la trecerea 
în neființă a ziaristului

U l i  F r i e d b e r g  V ă l u r e a n u  ( z l )
Un OM. Altruist, corect, moderat, 

de o rară delicatețe sufletească.
Fie-i somnul lin și amintirea 

binecuvântată!
Familia îndurerată
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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
Volumul este în limba română

Îl cunoaştem pe Horaţiu Mălăele, actorul de 
geniu, regizorul ingenios sau caricaturistul 

talentat, artistul ajuns la apogeul maturităţii 
creatoare care ţine mii de spectatori cu sufletul 

la gură în sălile de teatru şi de cinema sau îi 
prăvăleşte pe jos de râs. Îl iubim şi îl admirăm, 
dar nu ştim mai nimic despre viaţa şi copilăria 

acestui geniu al scenei.
În TEHOMIR, Horaţiu ne dezvăluie un fragment 

din vremea copilăriei 
sale, a farmecului 

primei iubiri, a 
tradiţiilor şi credinţelor, 

toate împletite cu 
realităţile triste ale 

orânduirii comuniste. 
O carte fabuloasă în 
care râzi şi plângi 
alături de Horaţiu 

Mălăele.
Comenzi la: 

0524-716004

Coronavirusul ne-a schimbat viaţa. Cine 
este acest inamic care a făcut mii de 
victime în doar câteva luni, de unde a 

venit, cum se manifestă, cum acţionează 
asupra corpului uman, fazele bolii, 

tratamentul preventiv şi tratamentul 
curativ? Toate acestea le găsiţi explicate 

într-o lucrare de excepţie semnată de 
distinsul acad. prof. dr. Jean Askenasy.

Cei interesaţi 
pot comanda 

lucrarea la editura 
„Familia” pentru 

numai 25 de 
şekeli, inclusiv 

taxe de expediţie.

Tel.: 
0524-716.004

Acad. Prof. Dr. Jean Askenasy

Al 9-lea război al Israelului 
cu inamicul invizibil

C VID-19




