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Ani de speranţe și 
vise spulberate

Din  cauza 
condițiilor 
impuse de 

pandemia de coro-
navirus, cuvântarea 
președintelui a fost 
prezentată pe ecrane 
pentru participanții 
la conferința ce a 
marcat 10 ani de la 
aderarea Israelului 
la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Econo-
mică (OECD).

În debutul discursului său, președintele a lăudat pu-
terea economiei israeliene din ultimul deceniu, notând 
că atunci când Israelul a aderat la OECD, s-au impus 
modificări structurale în țară și respectarea obiectivelor 
care au adus îmbunătățiri în mai multe domenii.

„În ultimele luni, ceva s-a întâmplat în lume. Pan-
demia de coronavirus este, se pare, o lebădă neagră care 
din păcate va rămâne cu noi destul de mult timp,” a 
spus președintele, remarcând nevoia de a învăța să trăim 
cu boala, de schimbare a obiceiurilor și de cooperare la 
nivel internațional. „Ne confruntăm toți cu reduceri 
drastice ale forței de muncă, ale venitului public, afec-
tarea unor ramuri întregi ale economiei care au fost 
puse în așteptare, și a vieților a mii de oameni rămași 
fără slujbe și venituri,” a adăugat Rivlin.

„Aici în Israel, de la începutul pandemiei, am auzit 
strigătele de ajutor ale proprietarilor de firme mici. Știu 
că în spatele fiecărei mici afaceri e un vis mare. Văd mi-
cile afaceri prăbușindu-se, ani de speranțe irosiți, vise 
care s-au împlinit și se spulberă. Nu trebuie să lăsăm 
acele vise să dispară. Ele sunt fundația și cărămizile eco-
nomiei și nu trebuie să le lăsăm în urmă. Acum, când e 
limpede că virusul va mai „sta” pe aici, guvernul trebuie 
să realizeze un plan de urgență pentru salvarea firmelor 
mici și pot învăța de la alte țări cum să o facă. O țară de 
succes trebuie să poată face față provocărilor întâlnite și 
să se adapteze la realitate,” a spus președintele. „Statul 
Israel e un stat bogat. Acesta e modelul ce ne-a protejat 
de-a lungul anilor și trebuie să nu-i abandonăm pe cei 
ce suferă. Perioadele de criză sunt un test pentru soci-
etatea umană iar în această criză, solidaritatea socială e 
mai vitală ca oricând.”

Duminică, președintele Reuven Rivlin a deschis 
prima conferință din Israel a Organizației 
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

Neputinţa de la sănătate

Prof. Sigal Sadetzki, șeful servi-
ciilor de sănătate publică din 

Ministerul Sănătății, și-a depus 
marți demisia împreună cu o scri-
soare critică la adresa Guvernului. 
Specialista a criticat strategia de 
redeschidere a economiei în urma 
primului val de infecții cu corona-
virus și scrie în scrisoare că graba 
de a redeschide economia a avut un efect ruinant.

 „Realizările noastre din timpul primului val au dispărut în 
urma redeschiderii largi și rapide a economiei”, a scris Sadet-
zki. „Tranziția după primul val a fost mai largă și mai grăbită 
decât în   alte țări occidentale”, a spus ea. „Tratamentul virusu-
lui și modul în care au fost luate deciziile, au fost modificate 
fundamental, ceea ce a dus la creșterea abruptă a infectărilor 
și, implicit, a mortalității”.

În timp ce declarațiile publice ale guvernanților spuneau că 
deciziile și inițiativele se vor schimba în funcție de efectul lor 
asupra publicului larg, în realitate, redeschiderea economiei 
s-a făcut prea larg și fără nicio măsură de precauție, în ciuda 
datelor care arătau că situația se poate înrăutăți imediat.

Directoarea Departamentului de Sănătate Publică,  
prof. Sigal Sadetzki, și-a anunțat demisia în plină criză 

de coronavirus, ca urmare a faptului că opiniile și 
sfaturile ei au fost ignorate iar Israelul se confruntă 

astăzi cu un nou val de îmbolnăviri

Sigal Sigal 
SadetzkiSadetzki

Reuven Reuven 
RivlinRivlin
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Succes Ambasadorului!

El îl va înlocui pe am-
basadorul israelian la 
ONU, Danny Danon, 

iar din ianuarie va prelua de 
la Ron Dermer și funcția de 
ambasador în SUA.

După luna ianuarie, Erdan 
va ocupa ambele funcții.

De asemenea, cabinetul l-a 
aprobat pe parlamentarul Ofir 
Akunis în funcția de ministru 
pentru cooperare regională.

În cadrul ședinței de cabinet, Erdan le-a spus miniștrilor 
că pleacă doar „temporar”.

„Voi reprezenta Israelul cu o mândrie imensă”, a spus el. 
„Sunt zile dificile pentru Israel și SUA - și în special pentru 
iudaismul american. Trebuie să manifestăm solidaritate cu 
frații noștri care luptă în străinătate pentru existența unor 
vieți evreiești”.

Erdan va prelua funcția de la Ron Dermer pe 21 ianuarie, 
a doua zi după ce următorul președinte al SUA va depune 
jurământul după alegerile din noiembrie 2020.

Înainte de a deveni ministrul cooperării regionale, Erdan 
a fost ministru al securității publice, poziție deținută acum 
de colegul său, parlamentarul Likud, Amir Ohana.

Nu poate primi ajutor

Netanyahu a cerut comisiei să 
permită donația substanțială 
din partea magnatului imobi-

liar american Spencer Partrich. Apoi, 
comisia a cerut părerea Procurorului 
General, Avichai Mandelblit, pe aceas-
tă temă, dat fiind că Partrich e martor 
în unul dintre cazurile de corupție ale 
premierului.

Marțea trecută, Mandelblit a trans-
mis Biroului Revizorului de Stat că se 

opune cererii lui Netanyahu, afir-
mând că funcționarilor publici li se 
interzice prin legea israeliană primi-
rea unor astfel de sume. 

„Încă o dată se pare că există o 
lege pentru Netanyahu și alta pentru 
oricine altcineva. Așa arată o anchetă 
politică, încheiată cu o inculpare politi-
că,” a declarat Netanyahu pentru presă 
prin intermediul asociaților săi.

Comisia a decis de asemenea să nu 

reia audierile pe marginea unei cereri 
retroactive din partea lui Netanyahu de 
a primi 300.000 $ pentru cheltuielile 
judiciare din partea vărului său, Nathan 
Milikowski.

Comisia de autorizări a revizorului de stat a declarat duminică că 
nu va dezbate cererea premierului Benjamin Netanyahu  

de a strânge 10 milioane șekeli de la donatori  
pentru finanțarea apărării sale juridice

Parlamentarul care nu 
vede săracii din ţară

Deși Hanegbi și alți oficiali din Likud s-au grăbit să-și 
ceară scuze pentru observația controversată făcută în 
plină criză economică națională și mondială, cetățe-

nii sunt foarte nemulțumiți de scuzele lui.
Talya Abu Hazeira (34 ani), o mamă singură cu doi copii 

care conduce o afacere de catering și a fost nevoită să se mute 
la familia surorii sale după ce a falimentat, a spus: „Există 
oameni în situații foarte grele și aceștia au devenit invizibili 
pentru anumiți oameni politici.”  

„Tzachi Hanegbi e cel lipsit de sens,” a spus Oren Radetlav 
(39 ani), inginer de sunet și tată divorțat cu trei copii. „Am 
fost anunțați la mijlocul lui martie că sectorul nostru de acti-

vitate s-a închis. Ne-au aruncat 
efectiv în stradă,” a declarat el. 
„Viețile noastre s-au oprit. Din 
cauza întregii harababuri, am 
acumulat datorii la plata pen-
siei alimentare. Îi pasă cuiva că 
nu mai muncim de patru luni? 
Pur și simplu eu nu-mi pot per-
mite să le cumpăr mâncare și 
haine copiilor. Eu însumi am 
primit o donație alimentară 
acum o săptămână.”

Tzahi Hanegbi (Likud), care e ministru fără 
portofoliu, a fost aspru criticat după ce a spus că 

sunt lipsite de sens afirmațiile potrivit cărora mulți 
israelieni se zbat să-și procure hrana din cauza 
crizei provocate de pandemia cu coronavirus

Duminică, cabinetul a aprobat delegarea 
ministrului Cooperării Regionale, Gilad Erdan, în 
funcția de ambasador al Israelului la Națiunile 

Unite, iar în viitor, de ambasador al țării  
în Statele Unite

Gilad Gilad 
ErdanErdan

Tzahi Tzahi 
HanegbiHanegbi

Premierul Netanyahu,  Premierul Netanyahu,  
alături de avocaţii săialături de avocaţii săi
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Ioana TOFF

Euforia care a îmbătat guvernul 

După ce a fost una dintre țările 
care a reacționat cel mai re-
pede și a luat cele mai bune 

măsuri de protecție la începutul pan-
demiei, Israelul este acum la coada 
clasamentului, fiind clasificat ca o 
țară cu risc mare de Coronavirus și la 
un pas de reizolarea totală.

Guvernul pare că încă trăiește eu-
foria succesului de acum două luni când, 
în întreaga lume, Israelul era lăudat pen-
tru modul în care a gestionat cea mai mare 
criză de sănătate cunoscută în ultimii ani. 
Publicul a făcut mari sacrificii în timpul 
blocajului, dar părea că Israelul a învins 
criza din sănătate și putea să-și îndrepte 
atenția spre a face față crizei economice.

Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, 
numărul zilnic de pacienți depistați pozitiv 
a crescut constant cu mult peste media al-
tor țări. Ne confruntăm acum cu o medie 
de 1000 de noi infectări zilnice și suntem 
pe locul doi în lume la numărul de cazuri 
noi la un milion de locuitori, după SUA.

O creștere a ratelor de infectare după 
redeschiderea economiilor a fost prevăzută 
în întreaga lume și chiar așa s-a întâmplat, 
dar toate țările au făcut eforturi pentru 
identificarea rapidă a lanțului de infecție 
și pentru ruperea acestuia.

Din păcate, Israelul a dat greș în această 
privință iar sistemul nostru de rupere a lan-
țurilor de infecție a fost total ineficient sau 
chiar inexistent. S-a înregistrat o creștere 
substanțială a numărului de testări zilnice 
și s-au ușurat condițiile pentru a se putea 
face un test, astfel încât să poată fi iden-
tificate mai multe persoane purtătoare de 
virus. Numai că măsurile de prevenire a 
transmiterii virusului au lipsit. Evenimen-
tele cu public numeros au avut loc în locuri 
închise, participanții au mâncat și au dan-

sat împreună. Israelienii s-au considerat 
invincibili în fața virusului, n-au purtat 
mască și nu au respectat măsurile sanitare.

În prezent, Israelul are peste 12.000 de 
pacienți Covid-19. Dintre aceștia, 86 sunt 
spitalizați în stare severă, iar 78 în stare 
mai puțin critică. Cifrele sunt aproximative 
pentru că ele se schimbă de la o oră la alta. 
Se estimează că, după tendința actuală, în 
scurt timp, vom asista la o creștere a nu-
mărului de cazuri grave și a numărului de 
persoane care vor avea nevoie de respirație 
artificială.

Majoritatea pacienților aflați în valul ac-
tual al virusului sunt totuși tineri, iar tine-
rii tind să aibă simptome ușoare. Conform 
specialiștilor, în ritmul actual de creștere al 
bolnavilor, în două săptămâni sistemul de 
sănătate poate intra în blocaj. Doar dacă 
se vor lua în aceste zile măsuri sanitare ur-
gente, putem evita acest scenariu negru.

Deoarece pacienții care sunt acum in-
ternați în spital au fost infectați cu aproxi-
mativ zece zile înainte, creșterea numărului 
de bolnavi din spitale în următoarele zile 
este inevitabilă, chiar dacă se iau măsuri 
urgente.

Lupta cu coronavirusul are implicații în 
toate domeniile și este o provocare foarte 
grea pentru aparatul de conducere. Trebuie 
să ne gândim la economia țării, dar mai 
importantă este sănătatea. Dacă nu se iau 
acum măsuri urgente, putem înfrunta un 
dezastru.
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Dragoș NELERSA

Israelul - ţara 
tuturor evreilor

Președintele Agenției Evreiești, It-
zhak Herzog, consideră că peste 
250.000 de evrei se vor muta în 

Israel (făcând aliya) în următorii trei ani. 
În marea majoritate, vor fi evrei tineri 
care vor veni în Țara Sfântă, în special 
din America de Nord.

Israelul trebuie să facă din provocarea 
de a absorbi acești imigranți o prioritate 
națională, așa cum s-a făcut cu valuri-
le anterioare de imigrație. Ca națiune 
sionistă, în special una care a adăugat 
recent legii sale fundamentale Legea 
statului-națiune care definește Israelul 
drept patria națională a evreilor, trebu-
ie să ne pregătim pentru provocările pe 
care acest val de imigrare tânără ni le va 
pune, printre ele provocări de natură 
religioasă.

Statul Israel aparține întregii națiuni 
evreiești și este de datoria guvernului ac-
tual de coaliție să reglementeze legile și 
puterile instanțelor rabinice. Din păca-
te, nu există niciun indiciu că este făcut 

vreun pas în această 
direcție. Dimpotri-
vă, ultra-ortodoxia 
conduce toate insti-
tuțiile religioase ale 
țării cu o mână de 
fier, fără să fie găsită o cale de a se recu-
noaște conversiile sau căsătoriile efectu-
ate de instanțele rabinice neortodoxe sau 
căsătoriile oficiate de rabinii reformiști.

Ce le oferim noi tinerilor evrei ce vor 
să vină în Israel dar care unii dintre ei do-
resc să facă căsătorii mixte ce nu respectă 
regulile halhice ale unui evreu? Această 
aliya este una legitimă, bazată pe „Le-
gea întoarcerii” iar o adevărată condu-
cere spirituală ar trebui să se bucure de 
prezența noilor veniți și să-i îmbrățișeze 
în mod egal pe toți evreii care au ales să 
se mute în Israel. Conducerea religioasă 
trebuie să caute căi și să-i ajute pe noii 
veniți, să-și rezolve problemele spirituale.

Ministrul de interne, Arie Deri, șeful 
partidului ultra-ortodox Shas, a inițiat 

un proiect de lege prin care conversiile la 
religia iudaică să fie permise numai la in-
stanțele rabinice ultra-ortodoxe. Această 
strictețe ridică religia peste interesul na-
țional. Legea lui Deri ar cenzura nu nu-
mai convertiții non-ortodocși, ci și pe cei 
care au facilitat conversiunile. Dacă este 
adoptată legislația, ce se va întâmpla cu 
evreii conservatori, reformatori și chiar 
ortodocși moderni? Ei vor fi diferiți de 
ceilalți evrei?

Extremele nu sunt calea cea mai bună 
pentru o țară democratică; trebuie aleasă 
o cale de mijloc iar Knessetul trebuie să 
facă urgent o comisie care să se ocupe de 
problemele noilor veniți, atât religioase 
cât și culturale și sociale, mai ales acum 
când mai mulți evrei tineri își exprimă 
intenția de a veni în Țara Sfântă.

V. MIREUȚĂ

Coronavirus pe scurt

O educatoare de grădiniță din nordul țării a fost dia-
gnosticat marți cu coronavirus. Întrucât femeia ține 
niște cursuri speciale și mergea din grădiniță în gră-

diniță, peste 200 de copii din cele 11 unități de învățământ  
unde a predat cursuri, au fost trimiși la izolare. De asemenea, 
părinții copiilor nu se mai pot duce la serviciu.

*

Șase gardieni dintr-o închisoare din Ierusalim au fost de 
asemenea diagnosticați pozitiv cu coronavirus. Drept ur-
mare, șeful raionului Poliției Centrale a dispus evacuarea 

a 60 de prizonieri aflați în centrul de detenție și închiderea 
temporară a stabilimentului.

*

Cel puțin 25 de elevi din Raanana au fost găsiți pozitivi 
pentru COVID-19 după ce au luat parte la petreceri 
de absolvire a liceului. În ciuda interdicției Ministeru-

lui Educației de a nu se ține astfel de evenimente, elevii unor 
clase a XII-a (iud-bet), nu au ținut cont de reglementările sa-
nitare și au participat la petreceri de absolvire. Ei au angajat și 
un Dj care să le pună muzică și să poată dansa toată noaptea.

Tinerii știau că fac ceva împotriva regulilor și au hotărât 
să nu pună nicio poză pe rețelele de socializare. Totuși, după 
ce câțiva dintre ei s-au simțit rău și au fost depistați pozitivi 
cu coronavirus, autoritățile au putut afla cine a participat la 
petrecere și s-au luat măsurile de izolare.
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Pandemie în Cisiordania

„Autoritățile trebuie să continue să 
adopte măsurile necesare pentru a 
face față pericolului noului corona-

virus, pentru a proteja sănătatea publică 
și a garanta securitatea și stabilitatea”, se 
arată în decretul prezidențial.

Este pentru a treia oară când 
președintele Abu Mazen promulgă o 
măsură de acest tip; prima oară această 
măsură a intrat în vigoare în luna mar-
tie, după înregistrarea primelor infecții 

în Cisiordania.
Starea de urgență va dura o 

lună, până la 5 august, dar va fi 
prelungită dacă autoritățile con-
sideră că va fi necesar.

Inițial, impactul COVID-19 
în Palestina a fost mai ușor, regiunea a 
depășit faza cea mai critică și a inițiat un 
proces de flexibilizare pentru a recupera 
activitatea economică. Însă relaxarea a 
dus la o creștere preocupantă a cazurilor 

și la o ușoară creștere a numărului de 
decese, o dinamică ce a atins cifre record.

Bilanțul contaminărilor cu noul co-
ronavirus în Cisiordania a atins un nivel 
record sâmbătă, înregistrându-se 501 de 
noi cazuri.

Președintele palestinian, Abu Mazen, a decretat duminică 
starea de urgență timp de o lună în fața unei escaladări a 

numărului de cazuri de COVID-19 în teritoriile palestiniene, 
fapt ce a forțat guvernul să impună măsuri de restricție severe 

în ultimele zile

Rachete din Gaza

Alarma roșie de rachete a sunat duminică în zona Kfar 
Maimon, Tushia și Alumim din sudul țării.

Tzahalul a lansat un atac aerian, în urma tirului 
de rachete din Gaza, declarând ulterior că avioanele sale au 
lovit ținte în Fâșia Gaza de nord, duminică târziu. Nu au 
fost raportate victime de nicio parte.

Armata a 
declarat  că 
e l i c o p t e r e -
le de atac și 
avioanele de 
luptă au lovit 
„infrastruc-
tura subtera-
nă”, aparți-
nând mișcării 
Hamas.

Niciun grup palestinian nu a revendicat atacurile cu ra-
chetă, însă militarii noștri au declarat că „Hamasul este 
considerat responsabil pentru toate evenimentele care au 
loc în Fâșia Gaza și care provin din aceasta”, avertizând miș-
carea islamică că „va suporta consecințele pentru acțiunile 
sale împotriva civililor israelieni”.

Ultimul tir de rachetă din enclavă palestiniană asupra 
teritoriului israelian a avut loc la 26 iunie. 

Trei rachete au fost trase duminică din enclava 
palestiniană Gaza spre teritoriul Israelului, fără a 

fi înregistrate victime

Hamas: „Am arestat o 
celulă ce lucra  
pentru Israel”

Ce l u l a 
a  f o s t 
prinsă în 

timp ce încerca 
să desfășoare o 
operațiune îm-
potriva mem-
brilor organiza-
țiilor de „rezistență”.

Potrivit anunțului, în ultimele zile forțele de secu-
ritate din Gaza au identificat o activitate suspectă din 
partea unor persoane și a început o anchetă intensă care 
a inclus urmărirea suspecților. În cele din urmă, suspec-
ții au fost arestați, fiindu-le confiscate și echipamentele 
folosite pentru derularea operațiunilor din Gaza. În plus, 
hamsnicii au confiscat fondurile primite din Israel de 
membrii celulei. Anchetele Hamas au scos la iveală fap-
tul că „suspecții plănuiau atacuri împotriva membrilor 
organizațiilor de „rezistență” după ce au fost instruiți în 
acest sens de șefii serviciilor secrete israeliene”.

Ministerul Siguranței Naționale și de Interne 
din Gaza a declarat că forțele sale au reușit 

să descopere membrii unei celule ce lucrau în 
serviciul Israelului

Fermă palestiniană din Gaza atinsă Fermă palestiniană din Gaza atinsă 
de replica aeriană a Tzahaluluide replica aeriană a Tzahalului

Abu MazenAbu Mazen
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Instruiţi să intre în carantină

Mulți israelieni care au primit 
mesajele, au încercat să se 
adreseze telefonic Ministeru-

lui Sănătății, dar fără succes din cauza 
numărului mare de apelanți. Aceștia au 
vrut să conteste recomandarea, susți-
nând că în ziua și locul în care se sugera 
că s-ar fi aflat în apropierea unei per-

soane confirmate oficial bolnavă, se 
aflau de fapt acasă.

Ministerul specifică că persoane-
le care nu au primit permisiune oficială 
să fie scutite de carantină, trebuie să in-
tre în auto-izolare.

Miercurea trecută, Knessetul a adop-
tat legislația prin care serviciul de secu-

ritate Shabak e autorizat să folosească 
măsuri avansate de supraveghere pen-
tru monitorizarea celor infectați cu co-
ronavirusul, măsuri reluate pe fondul 
creșterii numărului de infectări la nivel 
național.

Peste 30.000 de israelieni au primit mesaje pe telefon în care 
erau instruiți de Ministerul Sănătății să intre în carantină după ce 
Knessetul a reluat aplicarea controversatelor măsuri de urmărire 

a purtătorilor de coronavirus și persoanelor cu care aceștia  
au intrat în contact

Situaţie de urgenţă

Luni, guver-
nul a anun-
țat noi re-

stricții cu aplicare 
imediată, restricții 
destinate a încetini 
valul de infectări 
din ultima perioa-
dă. Prin urmare, 
începând de luni, 
toate sălile de eve-
nimente, cluburile, 
barurile, sălile de sport și piscinele publice au fost din nou 
închise. 

Restaurantele sunt obligate să limiteze accesul la 20 de 
persoane în interior și 30 la exterior. Sinagogile trebuie să 
permită accesul la cel mult 19 participanți la rugăciune.

Hotelurile și centrele turistice și-au închis barurile și clu-
burile, dar restaurantele de hotel au rămas deschise pentru 
35% din capacitatea de persoane care pot intra simultan în 
spațiu închis. Taberele de vară pot funcționa numai pentru 
copiii de la vârste preșcolare până în clasa a patra.

Autobuzele pot transporta 20 de persoane simultan, cu 
geamurile închise și aer condiționat. Birourile guvernamen-
tale au obligația ca 30% din personalul lor să lucreze de acasă.

Marți, cota de infectare din țară ajunsese la 30.749 cazuri 
cu 334 decedați.

Apeluri înmulţite

De la izbucnirea virusului, MDA a efectuat aproape 
jumătate de milion de teste de coronavirus.

Creșterea cu 300% a apelurilor către linia tele-
fonică primită MDA 101 a fost reflectată de numărul mare 
de pacienți confirmați, precum și de îngrijorarea publică 
și de nevoia de consiliere medicală. Vineri, linia telefonică 
MDA a înregistrat 19.611 apeluri - de peste trei ori nu-
mărul primit în zilele de vineri din mai. MDA operează 
facilități suplimentare de conducere și testare în întregul 
Israel, pe baza necesităților. 

Testarea la aceste locații necesită o trimitere de la medi-
cul de familie a pacientului.

Alături de testarea a sute de mii de coronavirus, banca de 
sânge a MDA continuă să colecteze plasma de la pacienții 
recuperați cu coronavirus, în scopul tratării pacienților grav 
bolnavi și pentru producerea unui vaccin pasiv (imuno-
globuline). Până în prezent, 1.314 dintre cei recuperați de 

coronavirus 
au donat plas-
mă, permi-
țând prepara-
rea a 4.000 de 
doze de imu-
noglobulină, 
pentru a trata 
164 dintre ca-
zurile severe și 
moderate.

În urma creșterii cazurilor de infecții cu 
coronavirus, Magen David Adom (MDA) a raportat 
o creștere cu sute de procente la apelurile către 

linia directă de telefonie 101 în weekend

Ministrul Sănătății avertizează cu privire la noi 
restricții majore prevăzute pentru săptămâna 

viitoare, aceasta având în vedere că în ultimele zile 
au fost înregistrate aproape 1.000 de noi cazuri de 

infectare zilnic
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Acad. prof. dr. Jean ASKENASY

Tableta zilei
Etosul

Există 195 de state și 
195 de popoare pe 
planeta Pământ. Ci-

mentul care unește un popor, 
este etosul lui. Când lovim în 
etosul unui popor, acesta se 
destramă, democrația devine 
anarhie, ordinea - haos și pa-
triotismul - act penal. 

Etos este un cuvânt grec 
sinonim cu caracter sau mai 
bine zis un cuvânt care de-
finește idealurile și acțiunile 
unei națiuni. Aristotel de-
finește etosul ca fiind una 
dintre cele 3 componente ale 
unui ideal: logica argumente-
lor, chemarea emoțională și 
moralitatea vorbitorului. 

Etosul poporului israeli-
an este „idealul de a avea o 
patrie în permanent progres, 
înfloritoare, puternică, lup-
tătoare pentru pace, cu gra-
nițe stabile, cu constituție și 
relații de colaborare cu toate 
țările din lume”.

Atenție! Vineri seara, 
26.06.2020, israelienii au dat 
o lovitură etosului. În aceas-
tă zi a avut loc o manifesta-
ție de protest contra politicii 
Primului Ministru, în fața 
locuinței sale, în cadrul căre-
ia manifestanții au blocat cir-
culația în zonă. Vocile mani-
festanților, dorind să se facă 
auzite, împreună cu claxoa-
nele mașinilor care voiau să 
treacă, au produs un vacarm 
în toată zona de locuințe. Po-
liția a cerut ca manifestanții 
să urce pe trotuare, pentru a 
elibera circulația. Fiind refu-
zată, 7 manifestanți au fost 

arestați sub acu-
zația de încălcare 
a dreptului cetățe-
nilor de a trăi în li-
niște și pace. Patru 
dintre ei care s-au 
angajat să nu mai 
participe la manifestații care 
provoacă tulburări ale liniștii 
publice, au fost eliberați iar 
3, între care și generalul ma-
ior (r) Amir Haskel, care au 
refuzat să semneze, au rămas 
în arest 24 de ore.

Generalul Haskel a decla-
rat: „S-a depășit linia roșie; 
am fost arestat pentru a se 
împiedica protestul contra 
unui acuzat de fapte penale”. 

Ju d e c ă t o a re a  O r n a 
Sendler-Eitan de la Tribu-
nalul din Ierusalim a dat 
o hotărâre judecătoreas-
că de eliberare imediată a 
protestatarilor, arestarea 
fiind o încercare de a „as-
tupa gurile”. Comandantul 
adjunct al poliției, Moti 
Cohen, a declarat: „Poliția 
are obligația de a asigura li-
bertatea cuvântului fiecărui 
cetățean, dar și de a asigura 
cetățenilor viața în liniște 
și pace”. Au intervenit apoi 
declarațiile Generalului 
Ganz, ale Ministrului Jus-
tiției, etc.

Când dorința de a-l în-
locui pe primul ministru 
devine dorința de a-l vedea 
după gratii și țipetele de 
vineri seara devin în Isra-
el țipete de luptă în gura 
generalilor, care cer ca pri-
mul ministru să fie înlocu-

it, nejudecat, etosul ne pune 
întrebări. Acuzat și inculpat 
sunt două lucruri diferite și 
singurii care au dreptul să 
decidă, nu sunt manifestan-
ții, ci judecătorii. „Nu dori 
celuilalt ceea ce nu-ți dorești 
ție”. Când judecătorii și po-
lițiștii, în loc să-și respecte 
meseria, fac politică, etosul 
este lovit. Când diferențele 
de păreri devin tabere organi-
zate, lupta între ele conduce 
la războiul între frați (Me-

nahem Begin). Noi, poporul 
cărții, avem datoria de a ne 
respecta etosul. Atâta timp 
cât în Israel există 3 puteri 
distincte: legislativă, judecă-
torească și executivă, atât slu-
jitorii ei direcți, cât și întreg 
poporul trebuie să le respecte 
în scopul de a evita anarhia 
și haosul.

Etosul nostru aparține 
de milenii evreimii și unicul 
drept pe care-l avem, este 
acela de a-l sluji neîntinat.

NESTEMATE POETICE 
culese de Ady Covaliu 

CĂUTĂTORUL - de Alexandru Philippide
Ai socotit că soarele mai arde
Abia vreo cincisprezece 
miliarde
De ani... Numai atât? De azi 
pe mâne?
Și-atunci, cu veșnicia cum 
rămâne?

Nu asta te oprește să cugeți 
mai departe!
Doar știi că timpul n-are 
moarte.
Un calcul scurt, de două sau 
trei linii
Și-ai întrecut viteza banală a 
luminii.
Ca-n mii și mii de repezi 
răsfrângeri de oglinzi
Ți-e mintea străbătută de 
căutări rebele;

Ai spune că și mâna în sus 
când o întinzi,
Ți se lungește brațul pân-la 
stele.

Ai dat cu tifla ticăloasei 
sorți,
De-amenințarea ei nu-ți 
pasă;
Și-n timp ce spargi absurde 
porți,
Nici o sfială nu te mai apasă.

Și când din lungi peregrinări
Te-ntorci pe căi de raze și de 
unde
În lumea dinăuntru a inimii 
profunde,
Tot mai găsești acolo 
întrebări.
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Atac la Iranul nuclear

Întrebat dacă Israelul are vreo legătură 
cu „exploziile misterioase” produse la 

instalațiile nucleare din Iran de la Na-
tanz, Benny Gantz a declarat: „Nu orice 
incident din Iran are neapărat vreo legă-
tură cu noi”.

„Toate aceste sisteme sunt complexe, 
au standarde de siguranță foarte înalte 
și nu sunt sigur că ei știu de fiecare dată 
cum să le administreze”, a afirmat Gantz 
la postul de radio al armatei. 

Trei oficiali de la Teheran au decla-
rat pentru agenția de presă Reuters că 

la complexul nuclear Natanz a avut 
loc un act de sabotaj cibernetic. Doi 
dintre aceștia au atribuit incidentul 
Israelului. 

Administrația de la Teheran a anun-
țat, vineri după-amiază, că a aflat cau-
za incidentului, dar deocamdată nu o 
va dezvălui „din rațiuni de securitate”, 
amplificând speculațiile privind un nou 
act de sabotaj comis de alte țări. Potri-
vit experților, în incident a fost avariată 
o fabrică de asamblare a centrifugelor. 
Atacul a fost revendicat de o grupare 

necunoscută, „Gheparzii Patriei”, care 
ar putea fi apropiată de grupuri disiden-
te iraniene din exil. Însă există riscul ca 
incidentul să fie un nou act de sabotaj 
extern, asemănător cu atacul cibernetic 
Stuxnet, atribuit Israelului și SUA. 

În ultimele zece zile, în Iran au avut 
loc o serie de incidente la obiective in-
dustriale sensibile.

Israelul nu se află „neapărat” în spatele tuturor incidentelor 
suspecte din Iran, afirmă Benny Gantz, ministrul israelian al 

Apărării, în contextul în care oficiali iranieni suspectează un act 
de sabotaj la un complex nuclear, sugerând că ar putea fi un atac 

cibernetic israelian

Spionaj civil

În temeiul unui regu-
lament american din 

1997, cunoscut sub nu-
mele de „amendamentul 
Kyl-Bingaman”, imagi-
nile din satelit cu Israe-
lul și teritoriile palesti-
niene utilizate în servicii 
precum Google Earth ar putea afișa obiecte de cel puțin 2 metri.

Această regulă ajută la prevenirea atacurilor inamice care ar 
folosi informații din domeniul public pentru a spiona locații-
le noastre sensibile în domeniul securității.

Însă Biroul de Afaceri și Reglementare în Domeniul Comer-
cializării din SUA a declarat, la 25 iunie, că va permite preluarea 
de imagini a anumitor obiecte de minim 0,4 metri. 

Israelul se arată astfel îngrijorat că militanții din Liban 
(Hezbollah) și Hamasul din Gaza ar putea folosi imagini co-
merciale din satelit pentru a planifica atacuri cu rachetă asupra 
infrastructurii civile și militare israeliene.

Imaginile cu rezoluție mai înaltă ar putea ajuta, de aseme-
nea, la urmărirea extinderii așezărilor evreiești din Cisiordania, 
pe care adversarii o văd ca obstrucționând speranțele statului 
palestinian.

Un oficial israelian a semnalat luni un posibil risc de 
securitate în urma unei decizii a Statelor Unite de a 
permite furnizorilor americani să vândă imagini din 

satelit mai clare despre Israel și teritoriile palestiniene

Teste arabe pentru evrei

Premierul Netanyahu a declarat recent că acor-
dul dintre cele două țări a fost „rezultatul con-
tactelor ample și susținute din ultimele luni 

și va fi o binecuvântare pentru multe persoane din 
regiunea noastră.”  În buletinul de știri de pe Canal 
12 s-a relatat că șeful Mossad, Yossi Cohen, a ajutat 
la intermedierea noului acord.

Ministerul Sănătății a precizat într-un comunicat 
în care a confirmat demersul, că „prin cooperarea ști-
ințifică și medicală, sunt abordate provocările istorice 
și politice din regiune. Această colaborare va aduce 
o îmbunătățire și va întări sănătatea locuitorilor din 
regiune,” s-a adăugat în același comunicat.

Transportul de 100.000 teste de coronavirus 
livrate în Israel la începutul anului de către 

agenția Mossad, în perioada în care pandemia 
a început să ia amploare în țară, a provenit din 
Emiratele Arabe Unite, conform unei relatări a 

site-ului de știri Ynet Ierusalimul de Est - imagini Ierusalimul de Est - imagini 
din satelit furnizate de din satelit furnizate de 

Google EarthGoogle Earth

Benny GantzBenny Gantz
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Sprijin în 
agricultură

În cadrul noului plan, guvernul va oferi spri-
jin direct cultivatorilor de fructe și legume, 

anulând în același timp impozitele pentru 
anumite produse. Planul se va baza prin ofe-
rirea unei sume fixe de bani pentru fiecare du-
nam de teren agricol lucrat de fermieri. Israel 
Katz va prezenta împreună cu ministrul Agri-
culturii, Alon Schuster (Alb Albastru) planul 
complet până la sfârșitul lunii octombrie.

Economia în impas

Dacă în iunie 2019, deficitul 
bugetar al țării era de 22 
de miliarde de șekeli, în loc 

ca acesta să fie ameliorat sau stins, 
constatăm că s-a dublat și abia sun-
tem la jumătatea anului.

Cauzele creșterii deficitului bu-
getar sunt datorate în special chel-
tuielilor guvernului datorate pande-
miei și reducerii veniturilor generate 
din impozite. În ultimele 12 luni, 
deficitul acumulat al guvernului 
este de 88,4 miliarde șekeli, ceea ce 
reprezintă 6,4% din Produsul Intern 
Brut. Cu 6 luni rămase până la sfârși-
tul anului, Israelul încă nu are un bu-

get, întrucât situația de provizorat a 
Guvernului nu a permis să se lucreze 
la buget. Acum,  prim-ministrul su-
pleant și ministrul al apărării, Benny 
Gantz, solicită un buget pentru doi 
ani susținând că acest lucru ar încu-
raja stabilitatea.

Apel european

Premierul britanic Boris Johnson și pre-
mierul Netanyahu au vorbit marți despre 
planurile de anexare. Johnson și-a expri-

mat îngrijorarea cu privire acest plan și l-a în-
demnat pe Netanyahu să revină la negocierile cu 
palestinienii. 

Ministrii de externe din Egipt, Franța, Ger-
mania și Iordania au cerut marți Israelului să 
abandoneze planurile de anexare, avertizând că o 
astfel de acțiune ar putea avea „consecințe grave” 
pentru relațiile dintre israelieni și palestinieni.

„Orice anexare a teritoriilor palestiniene ocu-
pate în 1967 ar reprezenta o încălcare a dreptului 
internațional și ar dăuna procesului de pace”, au 
spus miniștrii într-o declarație comună.

În prezent, Israelul se confruntă cu cel mai mare deficit 
bugetar din istorie, cu o valoare de 58,2 miliarde de șekeli

O serie de lideri europeni au făcut 
apel săptămâna aceasta la premierul 

Netanyahu, pentru a renunța la 
anexarea teritoriilor din Cisiordania

Ministrul Finanțelor, Israel Katz (Likud), 
pregătește un proiect pentru a schimba 
modul în care statul sprijină fermierii, 

în scopul de a reduce prețul fructelor și 
legumelor

Armata în pandemie

Fondul Soldaților Eliberați 
din Ministerul Apărării a 
anunțat că militarii care au 

terminat armata în perioada 20 
iulie 2015 - 19 ianuarie 2019 pot 
retrage suma de 3.500 de șekeli, 
iar cei eliberați din 20 ianuarie 
2019 - 20 octombrie 2020 pot 
retrage 5.300 de șekeli din banii pe care i-au acumulat în timpul sati-
sfacerii stagiului militar.

*
Pe fondul creșterii de săptămâna trecută a numărului de pacienți cu 

coronavirus din Israel și în special al celor din Tzahal, armata va înăspri 
restricțiile pentru soldați. Militarii vor avea permisii doar o dată la 21 
zile, până la noi ordine.

Purtătorul de cuvânt Tzahal, Generalul de Brigadă Hidai Zilberman, 
le-a spus reporterilor că, din cauza numărului mare de infecții din Israel 
și din Tzahal, trupele de luptă vor avea voie să meargă acasă de la bazele 
lor mult mai rar și vor avea restricții în sensul reducerii la minimum a 
contactelor cu civilii.

În total, 208 militari sunt bolnavi de coronavirus, toți în stare ușoară 
și aflați în unitățile de tratare COVID-19. Alți 5.000 soldați din Tzahal 
sunt în prezent în carantină.

Soldații care și-au încheiat serviciul militari în ultimii 
cinci ani, vor putea retrage mii de șekeli din banii lor puși 
deoparte, în funcție de data lăsării lor la vatră, a anunțat 

marți Ministerul Apărării
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Când începe școala?

Într-un interviu 
acordat postu-

lui Kan 11, Galant 
a spus că numărul 
cazurilor de infec-
tare cu coronavirus 
va decide dacă anul 
școlar va începe 
sau nu la timp.

„Ne aflăm în-
tr-un sistem în 
care cooperarea e 
de bază. Obiectivul nostru e să-i ajutăm pe elevii 
israelieni și să păstrăm statutul profesorilor la cel 
mai înalt nivel.”

„Am purtat negocieri cu Sindicatul Profesorilor și 
cu autoritățile locale și am creat o plasă de siguranță, 
organizând de la 1 iulie până pe 6 august „școala 
de vară”. E vorba de trei săptămâni plătite cu sume 
cuprinse până la 5.000 șekeli.”

În ceea ce privește debutul anului viitor, nu ne 
putem pronunța în multe privințe în aceste moment. 
Decizia reluării cursurilor la o anumită dată va fi 
luată pe parcursul verii, în funcție de evoluția epide-
miologică din țară”, a concluzionat ministrul Galant.

Ochii și urechile din văzduh

„Ministerul israelian al 
apărării și compania aero-
nautică și de apărare (IAI) 

au lansat luni cu succes sateli-
tul de recunoaștere „Ofek 16” 
la ora locală 04:00, arată un 
comunicat oficial.

Satelitul Ofek 16 a fost 
propulsat în spațiu de o ra-
chetă Shavit. Este un satelit 
„electro-optic cu capacități 
avansate”, precizează ministe-
rul, adăugând că în prima fază 
se vor efectua mai multe teste 

pentru determinarea nivelului 
de performanță.

„Succesul lansării satelitu-
lui Ofek 16 azi-noapte repre-
zintă o nouă realizare extra-
ordinară pentru industria de 
apărare în general și pentru 
Industria Aerospațială Israeli-
ană în special’, a declarat mi-
nistrul apărării, Benny Gantz. 
El a apreciat că „superiorita-
tea tehnologică și informațiile 
sunt vitale pentru securitatea 
statului israelian” și a arătat 

că „vom conti-
nua să întărim 
și să menținem 
capacitățile Is-
raelului în toate 
domeniile și pe 
toate fronturile”.

Oficial nu s-au comunicat 
alte detalii despre misiunea 
satelitului. Postul de radio 
public a afirmat însă că el va 
face parte din dispozitivul de 
supraveghere a capacităților 
nucleare ale Iranului. Presa is-

raeliană apreciază că s-a întărit 
astfel capacitatea de monitori-
zare a activităților Teheranu-
lui. Fostul președinte iranian 
Mahmoud Ahmadinejad a 
cerut în nenumărate rânduri 
„ștergerea” de pe hartă a sta-
tului israelian.

Israelul a lansat pe orbită un satelit de spionaj, de la o bază din 
centrul țării, a anunțat luni ministerul israelian al apărării

Ajutoare pentru șomeri

„Am convenit cu Ministrul 
de Finanțe să extindem eli-
gibilitatea pentru ajutoa-

rele de șomaj până la mijlocul 
lui august. E una din măsurile 
adoptate de noi pentru revi-
gorarea economiei și din grijă 
pentru liberii profesioniști și 
șomeri. Oamenii trebuie să-și 
câștige traiul,” a precizat Ne-
tanyahu în comunicat.

Prelungirea va fi re-evaluată 
din nou la mijlocul lunii au-
gust. Decizia a fost luată după 

o întâlnire între șefii Băncii Is-
raeliene și Consiliul Național 
Economic, ținând cont de da-
tele oferite de Institutul Națio-
nal de Asigurări din care reiese 
că aproape 470.000 israelieni 
riscau să piardă ajutoarele de 
șomaj până în august.

De la începutul carantinei 
provocate de coronavirus la 
mijlocul lunii martie, peste un 
milion de israelieni și-au pier-
dut slujbele sau au fost trecuți 
în concediu fără plată, rata șo-

majului crescând de la 
circa 4% la peste 27%.

În prezent, rata șoma-
jului e de 20.9%, potrivit 
Serviciului de Ocupare a 
Forței de Muncă. Din 
cei peste 847.000 israeli-
eni șomeri, mai mult de 
584.000 au fost trecuți în 
concediu fără plată. 

Israelul va prelungi perioada de eligibilitate pentru 
acordarea ajutoarelor de șomaj pentru cei ce și-au 

pierdut locurile de muncă în urma pandemiei de 
coronavirus, potrivit anunțului făcut duminică de 

premierul israelian Benjamin Netanyahu

Ministrul Educației, Yoav Galant, (Likud) 
a refuzat luni să comenteze cu privire la 

începerea anului școlar 2020-2021  
la 1 septembrie

Premierul Netanyahu și Premierul Netanyahu și 
ministrul de finanţe, Israel Katzministrul de finanţe, Israel Katz

Ministrul Învăţământului, Ministrul Învăţământului, 
Yoav GalantYoav Galant
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Inundaţii masive  
în Japonia

Peste 75.000 de persoane au fost evacuate din prefecturi-
le Kumamoto și Kagoshima. Imaginile difuzate de pos-
tul TV NHK arată inundații de amploare în orășelul 

Hitoyoshi, situat în regiunea Kumamoto. O altă zonă afectată 
este orășelul Ashkita. Alunecări de teren au fost raportate în 
zona montană Kuma.

Cel puțin 12 per-
soane au murit, iar 
alte zece sunt date 
dispărute. Numeroase 
case și mașini au fost 
avariate. Aproximativ 
8.000 de locuințe au 
rămas fără electricita-
te. Premierul Shinzo 
Abe a mobilizat circa 10.000 de membri ai serviciilor de in-
tervenție în zonele calamitate.

Cel puțin 15 persoane au murit și nouă sunt date 
dispărute, în vestul Japoniei, după zile de ploi 
torențiale care au provocat inundații masive și 

alunecări de teren

O criză economică și 
socială în Franţa

Castex a vorbit după ce 
a vizitat uzina produ-
cătorului de semicon-

ductori X-Fab France din Cor-
beil-Essonnes, în apropiere de 
Paris, alegând fabrica drept un 
simbol al „situației actuale și 
a obiectivelor noastre”, a spus 
el. Dincolo de un obiectiv pe 
termen scurt de reducere a șomajului cauzat de criza Co-
vid-19, obiectivul final al guvernului este acela de a oferi noi 
locuri de muncă în Franța și de a sprijini industriile expuse 
concurenței. Castex l-a înlocuit pe fostul premier, Edouard 
Philippe, în condițiile în care Macron încearcă să recâștige 
din popularitate.

O criză socială și economică „începe” în Franța, 
pe fondul persistenței crizei din sănătate, a 

declarat noul premier, Jean Castex, în primele sale 
declarații date presei, după numirea sa de către 

președintele Emmanuel Macron

Prinţul William, după 
relaxarea restricţiilor

Printre primii care 
s-au bucurat de o 
halbă de bere în oraș, 

a fost ducele de Cambrid-
ge: „Nu știu unde plătesc. 
Dar nu plec fără să plătesc; 
promit.”

Astfel, prințul William 
a ținut să-și arate sprijinul 

pentru industria ospitalității, greu încercată de criza provocată 
de pandemie: „Chiar cred că totul va fi diferit, sunt multe 
schimbări.”

Pub-urile s-au conformat instrucțiunilor date de guvernul 
britanic pentru a putea primi din nou clienți. Vorbim despre 
sensuri unice pentru intrare și ieșire, servire doar la masă și 
un număr redus de persoane în interior, pentru că ar trebui 
să fie păstrată o distanță de cel puțin un metru între oameni.

Sâmbătă a fost ziua marii relaxări în Anglia. După 
aproape trei luni de măsuri stricte, s-au redeschis 
restaurantele, barurile și pub-urile, dar și frizeriile 

și cinematografele

Jean CastexJean Castex

Prinţul WilliamPrinţul William

Scandal uriaș

Între 40 și 100 de politicieni au fost furați de hoți, iar 
europarlamentarul Semsrott a tras un semnal de alarmă 

cu privire la securitatea din Parlamentul European. 
Acesta a lipit hârtii, cu mesaje ironice adresate hoților, 

pe care îi roagă să poarte mănuși și să nu-i fure din lucruri. 
Din luna martie, europarlamentarii au fost îndemnați 

să lucreze de la birourile din țările lor, din cauza pandemiei 
cu noul coronavirus. 

Parlamen-
tul European 
a rămas aproa-
pe gol până în 
mai, iar aceste 
spargeri s-ar fi 
produs în luna 
aprilie, a men-
ționat un pur-
tător de cuvânt.

Hoții au spart în urmă cu trei luni zeci de birouri 
ale Parlamentului European, iar cel puțin 50 de 

europarlamentari au rămas fără laptopuri, tablete 
și alte obiecte de valoare
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Constituţia 
președintelui Putin

Amendamentele au intrat în vigoare din 4 iulie.
„Cetățenii Rusiei au ales și, în conformitate cu 

această decizie, am semnat un decret privind pu-
blicarea oficială a Consti-
tuției cuprinzând amenda-
mentele”, a declarat Putin.

Setul de amendamen-
te a primit o aprobare 
zdrobitoare la referendu-
mul organizat săptămâna 
aceasta, cu peste trei sfer-
turi de voturi favorabile, 

potrivit datelor oficiale.
Amendamentele îi permit lui Vladimir Putin să can-

dideze de încă două ori și consolidează puterea legislati-
vă a guvernului, dominat de partidul Rusia Unită, loial 
lui Putin. Ele mai introduc în Constituție unele principii 
conservatoare dragi președintelui - credința în Dumnezeu, 
căsătoria rezervată doar heterosexualilor, învățământul pa-
triotic - precum și garanții sociale, ca indexarea pensiilor.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat 
decretul pentru punerea în aplicare a pachetului 
de amendamente la Constituția Federației Ruse 
care îi vor permite să se mențină la putere până 

în 2036

Coreea de Nord și SUA

„Nu simțim nicio 
nevoie de a sta față 
în față cu Statele 

Unite, întrucât acestea 
consideră dialogul dintre 
Coreea de Nord și SUA 
nimic mai mult decât un 
instrument de care să se 
agațe în propria criză po-

litică”, a adăugat responsabilul nord-coreean.
Secretarul de Stat adjunct al SUA, Stephen Biegun, va 

efectua săptămâna viitoare o vizită în Coreea de Sud pentru 
a aborda problema negocierilor cu Coreea de Nord aflate 
în impas.

Fostul consilier pentru securitate națională al președin-
telui Trump, John Bolton, a declarat joi că liderul de la 
Casa Albă ar putea încerca să stabilească un nou summit cu 
omologul său nord-coreean, ca o „surpriză de octombrie”, 
înaintea alegerilor prezidențiale care se vor desfășura în 
SUA în noiembrie. Și președintele sud-coreean Moon Jae-
in a apreciat recent că ar fi utilă o întâlnire între președinții 
Trump și Kim înaintea scrutinului prezidențial american.

Coreea de Nord nu consideră oportună reluarea 
discuțiilor cu SUA

Vladimir PutinVladimir Putin

Tragedie în Franţa

Totul s-a întâmplat dumi-
nică seara într-o stație 
de autobuz din orașul 

Bayonne. Șoferul, în vârstă de 
50 de ani, a suferit răni grave 
la cap după ce a fost lovit cu 
pumnii de către pasageri. Aces-
ta a fost transportat imediat la 
spital, iar luni dimineața medi-
cii l-au declarat în moarte cerebrală. Surse sindicaliste au 
declarat, pentru postul local de radio, faptul că șoferul ar fi 
încercat să împiedice grupul să urce în autobuz fără mască. 
În urma incidentului, șoferii de autobuze din Bayonne refuză 
să mai muncească.

Un șofer de autobuz din sud-vestul Franței se află 
în moarte cerebrală după ce a fost atacat de mai 
mulți pasageri care au refuzat să poarte măști de 
protecție și totodată nu aveau bilete de călătorie

Ciumă bubonică

De asemenea, comisia a emis o alertă de nivelul al 
treilea, dintr-un sistem cu patru niveluri, averti-
zând oamenii împotriva vânătorii, consumului sau 

transportului de animale care pot fi potențial infectate, în 
special marmote, și să raporteze rozătoarele moarte sau 
bolnave. Oficialii orașului au declarat că au pus în aplicare 
măsuri de prevenire a ciumei care vor rămâne în vigoare 
pentru restul anului. Boala, cunoscută ca Moartea Neagră 
în Evul Mediu, este cauzată de bacteria Yersinia pestis și 
este transmisă de purici care sunt infectați de rozătoare. 
În Mongolia, gazda este adesea marmota care trăiește în 
zonele rurale.

În noiembrie, oficialii de la Beijing au declarat că două 
persoane din Mongolia Interioară au fost găsite cu ciuma 
pneumonică, o altă formă de ciumă cauzată de aceeași 
bacterie. 

O regiune din China este 
în stare alertă, după ce a 
fost confirmat un caz de 

ciumă bubonică
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El Al  în faliment

Mai bine de 90% din personalul liniei aeriene a intrat în 
concediu fără plată în martie la începutul crizei Co-
vid-19. În ultimele zile, El Al și-a anulat toate zboru-

rile de transport mărfuri și puținele zboruri de pasageri rămase, 
susținând că piloții au refuzat să zboare.

Statul se 
implică  în 
criza com-
paniei, ga-
rantând un 
împrumut de 
250 de mili-
oane de do-
lari și achizi-

ționând acțiuni în valoare de 150 de milioane de dolari. Astfel, 
statul va controla 61% din El Al, procesul de eliberare a acestor 
noi acțiuni la companie (acțiuni care vor putea fi achiziționate 
de stat), urmând a fi finalizat până la începutul lunii octombrie.

Scopul este ca, atunci când compania va deveni stabilă eco-
nomic, un investitor extern să o achiziționeze. Se pare că un 
cetățean israelian anonim și-a exprimat deja disponibilitatea în 
această afacere.

Decizia încheie o perioadă de15 ani în care compania a fost 
controlată majoritar de Knafaim Holdings (deținută de omul 
de afaceri David Borowitz și soția sa, Tami Moses Borowitz).

Criza de la compania El Al Israel s-a adâncit după ce 
compania aeriană națională și-a trecut tot personalul 
navigant, incluzând 100 piloți, în concediu fără plată

Telefonie mobilă cu 
16 șekeli pe lună 

Denumit „Poșta mobilă,” pachetul costă doar 
16 șekeli pe lună și include 11 gigabiți de 
navigare pe internet, 3.000 minute de con-

vorbiri telefonice, 3.000 de mesaje text și 60 minute 
de convorbiri internaționale.

Poșta a semnat un acord cu Golan Telecom, care 
a câștigat licitația pentru planul „Poșta mobilă”. Pla-
nul va fi comercializat în 90 oficii poștale din țară. 
Începând de săptămâna aceasta, toți abonații de te-
lefonie mobilă din Israel pot trece la acest plan prin 
simpla prezentare la oficiille poștale, înregistrarea 
datelor proprii și achitarea unei taxe unice de 19 
șekeli pentru un card SIM nou. 

Ulterior, ei vor fi contactați de un reprezentant 
Golan Telecom pentru încheierea oficială a tranzac-
ției, incluzând portabilitatea și utilizarea liniei. 

P l ă ț i l e 
se vor efec-
tua către 
Golan Te-
lecom cu 
care vor fi 
semnate și 
contractele.

Poșta Israeliană a introdus în premieră un 
plan de telefonie mobilă

Clădiri cu infrastructuri pentru 
alimentarea mașinilor electrice

E vorba de instalarea tuburilor ca-
blurilor de alimentare prin pe-
reții parcărilor și instalarea unui 

contor separat și a unor prize dispuse 
adecvat.  

În blocurile existente, proprietarul 
unui apartment va putea să-și instaleze 
un punct de alimentare a mașinii pro-
prietate personală fără a trebui să obțină 
acordul celorlalți locatari. În plus, pro-
prietarul oricărui apartament dintr-un 
bloc își va putea instala pe cont propriu 
un sistem de energie solară de 4 m2 pe 

acoperișul clădirii și-i va fi de ajuns 
să obțină acordul a două treimi din 
proprietarii apartamentelor din 
clădire pentru a putea acoperi în-
tregul acoperiș cu panouri solare. 
În prezent, toate aceste acțiuni necesi-
tă acordul prealabil al tuturor celorlalți 
proprietari de apartamente din clădire.

În proiectul de lege privind Acordu-
rile Economice, Ministerul de Finanțe și 
Ministerul Energiei va încerca să adopte 
legislația destinată promovării planului 
de creștere a procentului de putere ge-

nerată din surse regenerabile în Israel 
la 30% până în 2030. Pentru realizarea 
planului, politica guvernului se axează 
pe crearea unor stimulente pentru insta-
larea unor mici sisteme solare în parcări-
le pentru mașini, depozitele de deșeuri, 
terenurile sportive și porțiunile delimi-
tate de autostrăzile suspendate.

Statul îi va obliga pe constructori să permită instalarea stațiilor 
de încărcare a mașinilor electrice în toate clădirile noi din Israel
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Plăţi cash reduse 

Ministrul de Finanțe, Israel Katz, a 
aprobat propunerea șefului Autorită-
ții Fiscale Israeliene, Eran Yaakov, și a 

diviziei de buget a Ministerului de Finanțe de a 
adăuga la proiectul Aranjamentelor Economice 
clauza de  reducere a tranzacțiilor în numerar 
la 6.000 șekeli pentru firme și la 15.000 șekeli 
pentru persoane fizice. 

Începând din ianuarie 2019, suma maximă 
în numerar 
ce poate fi 
folosită în-
tr-o tran-
zacție a fost 
de 11,000 
șekeli în ca-
zul firme-
lor și de 50.000 șekeli în cazul persoanelor fizice.

Clauza din proiectul de Aranjamente Econo-
mice va stabili și sancțiunile financiare pentru 
firme și amenzile  penale pentru persoanele care 
depășesc aceste limite. Aprobarea lui Katz va tre-
bui susținută și de Comisia Constituțională din 
Knesset.

Limita legală a plăţilor în numerar 
va fi aproape înjumătăţită, ajungând 
de la 11.000 la 6.000 șekeli pentru 

firme și de la 50.000 la 15.000 șekeli 
pentru persoane particulare

6.900 locuinţe aprobate 
pentru Rehovot

Noul cartier se va întinde pe mai 
bine de 180 de hectare în estul 
orașului, între Bulevardul Me-

nachem Begin și Șoseaua 40. 
Majoritatea suprafeței e proprie-

tate privată și doar 3,5% proprietatea 
statului. 

Noul cartier va avea, de asemenea, 
300 locuințe protejate, 700.000 mp 

pentru construcții de birouri, 
182.000 m2 pentru clădiri pu-
blice și 233.000 m2 de spații deschise.

Populația are la dispoziție 60 zile pen-
tru depunerea eventualelor contestații.

Primarul orașului Rehovot, Ra-
hamim Malul, a declarat: „Planul oferă 
un răspuns cuprinzător pentru nevoile 
de ansamblu ale cartierului și orașului, 

ținând totodată cont de spațiile deschise 
din împrejurimi și oferă o infrastructu-
ră pentru pietoni, bicicliști, transport 
public și mașini. Promovarea planului 
s-a realizat printr-o  gândire strategică 
împreună cu consultanți experți și va 
fi adaptată la ritmul de dezvoltare al 
orașului.”

Consiliul Național de Promovare a Zonelor Preferențiale 
pentru Locuințe a depus spre analiza populației un plan de 

construire a unui cartier mare în Rehovot

Test rapid pentru 
coronavirus

Kitul de testa-
re dezvoltat de 
NanoScent, folo-

sește un sistem de miro-
sire pe bază de senzori la 
scară  nanometrică, desti-
nat detectării patogenului 
în stadii incipiente și care 
s-a dovedit a avea o rată 
de succes de 90% în identificarea purtătorilor de COVID-19.

Compania a dezvoltat testul cu ajutorul Autorității Israeliene pen-
tru Inovare și a Ministerului Sănătății. Kitul include o componentă 
perisabilă care se conectează la nas, fabricată de compania israeliană 
Netafim și componente electronice fabricate de compania sud-core-
eană DreamTech. 

Aceste componente permit identificarea unui pacient cu corona-
virus în cel mult 30 secunde. Kitul NanoScent absoarbe vaporii din 
procesele de descompunere ce au loc atunci când infecția cu CO-
VID-19 ajunge în nasul sau faringele gazdei – cu alte cuvinte, kitul 
poate detecta și purtătorii de coronavirus asimptomatici la doar patru 
zile după infectarea inițială.

Produsul pilot a fost testat cu succes pe câteva zeci de pacienți de 
la spitalul Tel Hashomer. În urma succesului avut, el a fost extins la 
câteva centre de testare Magen David Adom din țară și la o serie de 
spitale, inclusiv Ichilov din Tel Aviv și Poriya din Tveria.

O companie israeliană recent înfiinţată a dezvoltat 
un kit de testare pentru coronavirus, test care oferă 

rezultate în 30 minute
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Dr. Ernest HUȘANU  

Neparalele
Strănepoţi și strănepoate

Să ne întoarcem gândurile spre 
mulțimea calendarelor răma-
se treptat fără file. Au rămas 

bunicii și străbunicii, cei care au 
rupt treptat aceste file, privind cu 
emoție ziua consemnată: „Oare 
nu-i ziua nepoțelei?”

Și atâtea file, cu atâtea consem-
nări apărute și reluate, cu bucuriile 
de familie, ce nu dispar odată cu 
smulgerea filei din calendar.

Aniversări ale zilelor de naștere, 
ale căsătoriilor și a altor evenimen-
te. Rămân satisfacțiile și împlinirile 
legăturilor de familie și de generații!

Toată cinstea celor care repun 
imaginativ filele și se bucură de cei 
dragi de lângă ei. Mereu în actuali-
tate, „concurența” demografică își 
arată fața promițătoare.

Peste 70% din populația israeli-
ană sunt evrei. Este oglinda atenției 
și sprijinului continuu al statului. 
Este oglinda stabilității și îmbo-
gățirii demografice ale familiilor 
iudaice. Dar rezultatele statistice 
optimiste nu pot ascunde situațiile 
problematice ale unor familii.

Îmi atrăsese atenția un material 
informativ, care sublinia numărul 
ridicat al divorțurilor în segmentul 
populației tinere din Israel.

Aceste schimbări structurale ale 
familiilor aduc perturbări în creș-
terea și educația copiilor. Șocul 
emoțional cu rezonanțe în timp pe 
care-l primesc acești copii, mai mici 
sau mai mari, zdruncină profund 
echilibrul psihologic. Urmările ne-
gative prind rădăcini odată cu creș-
terea vârstei iar exemplul dureros 
pe care copiii l-au văzut în casa din 
care a plecat sau a fugit unul din-
tre părinții săi, îi poate aduce ne-
încrederea într-o viitoare hotărâre 
personală.

Vizitele programate și fixate de 
către hotărârile judecătorești sunt 
formalități care nu pot înlocui în-
crederea și afecțiunea copilului, 
indiferent de susținerea materială 
respectată.

Ce gândește copilul care își vede 
tatăl alături de altă femeie, care nu 
este cea căreia să-i poată spune 
„mamă”? Sau invers, când mama 
aduce copiilor rămași în grija ei un 
alt „tată”?

Ce simte acel copil, mai mic 
sau mai mare, cum îi poate judeca? 
Pentru că, să nu uităm, cât de mici 
sunt, copiii ne pot judeca; și, mai 
ales, după ani!

Cifrele statistice arată date sem-
nificative, dar nu pot „spune” tot 
ce se află, tot ce se poate petrece în 
spatele statisticii.

La o petrecere aniversară de fa-
milie, cu bunici, străbunici și re-
spectivii nepoți și nepoțele, unul 
dintre veteranii amintiți, la felici-
tarea „să vă trăiască strănepoata!”, 
respectivul străbunic, zâmbind, a 
avut un răspuns cinic: „nu-i meri-
tul meu!”

Ba da, i-aș spune, tot zâmbind: 
în cuprinsul acestei felicitări se gă-
sește lanțul nezdruncinat al familiei 
cu trei generații prezente la această 
aniversare!

Iar urmașii crescuți în trăinicia 
familiei vor moșteni ceea ce au vă-
zut și trăit într-o aleasă și sănătoasă 
ambianță.

Nu doresc să fiu un apologet ro-
mantic. Viața are cotituri și surpri-
ze, uneori greu de suportat.

Nu se pot elibera rețete de viață.
Se poate însă găsi și urma firul 

Ariadnei (nr. legendă din mitologia 
greacă), acolo unde încrederea și li-
antul afectiv fac „casă bună”.

Theodor TOIVI

Radio China în ebraică!

Nu cu mult timp în urmă, ziarul israelian 
Makor Rishon a publicat în paginile 
sale pe Itzik HaSini („Itzik chinezul”). 

Numele său inițial este Xi Xiaoqi și lucrează în 
Departamentul ebraic din China Radio Inter-
national (CRI). Stația, care operează pe site-uri 
web, realizează videoclipuri și produce emisiuni 
radio, fiind un instrument de promovare a ide-
ologiei Partidului Comunist din China (PCC).

Interviul cu 
Itzik Chinezul, 
împreună cu 
alte declarații 
ale reprezentan-
ților CRI, care 
sunt transmise 
fără comentarii 
critice ale mass-mediei israeliene, ridică îngri-
jorarea că mass-media oferă în mod necores-
punzător o platformă pentru partidul comunist 
chinez (PCC).

Preocuparea nu este că mesajele sunt trans-
mise publicului israelian, ci faptul că sunt 
difuzate fără comentarii - cu alte cuvinte, 
mass-media israeliană, care ar trebui să furnize-
ze reportaje independente, repetă pur și simplu 
mesaje chineze comuniste, fără interpretare sau 
analiză.

În articol, Itzik explică de ce CRI are un 
departament ebraic care să produce videocli-
puri „care să spună israelienilor despre China 
și despre viața de acolo ... și să îmbunătățeas-
că imaginea Chinei”. Când este întrebat dacă 
acest efort se bazează pe propagandă, el răspun-
de subliniind diferența dintre realitatea a ceea 
ce se întâmplă în Israel și percepțiile publice 
globale despre aceasta. Potrivit lui Itzik, China 
combate „un decalaj similar între realitate și 
percepție”.

 În anul 2009, a început difuzarea 
emisiunilor în ebraică a postului China 

Radio International (CRI). Această 
aventura s-a dovedit un succes pentru 
chinezi și un eșec pentru mass-media 
israeliană, care a transmis mesajele 

Chinei comuniste fără comentarii
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Matei GRISARU

Focșani - Anotimpul nostalgiilor

Printre multele daune pe care ca-
rantina impusă de virusul Corona 
ni le-a provocat, sunt tentat să gă-

sesc și ceva, în aparență, pozitiv, respec-
tiv posibilitatea de a răscoli memoria, de 
a reflecta în liniște la trecut.

După ce mi-am luat examenul de 
maturitate la Liceul „Unirea” din Foc-
șani, am plecat la București pentru a-mi 
continua studiile. Dar legătura cu orașul 
meu natal nu am întrerupt-o niciodată. 
Vacanțele, zilele libere prilejuite de săr-
bători, mă aduceau în marea lor majo-
ritate în Focșani.

Apoi am părăsit și România. Când 
am pășit pe scările avionului care avea 
să mă ducă departe, în țara străbunilor 
mei, firul imaginar care mă lega de co-
pilăria mea nu s-a evaporat.

Fiind deja în Israel, am avut plăcuta 
ocazie să vizitez și alte țări de pe diverse 
continente. Am văzut orașe mari despre 
care toată lumea vorbea cu admirație, 
am văzut bulevarde largi și vestite cân-
tate de poeți sau de cântăreți, am văzut 
clădiri celebre, am văzut săli de teatru, 
muzee și încă multe alte obiective la fel 
de celebre.

Am fost convins că toată măreția 
locurilor vizitate nu se va estompa ni-
ciodată din memoria mea. Și totuși... 
nu! Acum, la ora amintirilor și a bilan-
țurilor, când privesc retroactiv cu ochii 
minții și ai sufletului spre locurile pe 
care le-am vizitat, toate acestea se topesc 
într-un fel de amalgam greu de descifrat 
și în mijlocul lui, ca un diamant strălu-
citor apare orașul Focșani.

Îmi este clar că mulți oameni vor 
râde de mine și poate pe bună drepta-
te. Cum poți să compari orice bulevard 
european cu Strada Mare a Unirii din 
Focșani? Dar eu nu mă adresez nici ra-
țiunii, nici logicii uscate și nici măcar 
obiectivității, ci sufletului omenesc.

Nu încerc să ascund că amintirile 
mele sunt subiective și, în același timp, 
selective. Eu încerc, fac chiar eforturi să 
le îndrept spre lucruri și spre oameni 

plăcuți. Au fost desigur și lucruri ne-
plăcute și oameni neplăcuți ca să nu 
folosesc un termen mai dur. De ce să-
mi amintesc însă de legea romanizării 
și de antisemitul care ne-a dat afară din 
casă și să nu îmi amintesc de românul 
creștin care a împărțit în două propria 
lui prăvălie pentru a-i da posibilitatea 
tatălui meu să-și continue îndeletnicirea 
lui de negustor. De ce să-mi amintesc de 
bandele legionare care defilau înarmate 
până în dinți pe Strada Mare a Unirii 
și să nu-mi amintesc de tineretul evreu 
care a defilat și el pe aceeași arteră atunci 
când a luat ființă Statul Israel?

De ce să-mi întunec dulcea odihnă 
a amintirilor cu lucruri care teoretic, 
sperăm că și practic, nu se mai pot pe-
trece în viitor, nu mai pot tulbura liniș-
tea noastră și a generațiilor care ne vor 
urma. Se pot face un număr indefinit de 
comparații legate de orașul meu natal 
chiar dacă fac excepție de importanța lui 
istorică atât pentru poporul român, cât 
și pentru promovarea ideii sioniste. Aco-
lo, în orașul Focșani, a avut loc Unirea 
celor două principate care au pus bazele 
Statului Român și tot acolo a avut loc 
și primul Congres sionist din lume care 
a făcut primul pas al alyalei spre Eretz 
Israel.

Am văzut în călătoriile mele prin 
lume multe clădiri celebre care adă-
posteau hoteluri și muzee pe care orice 
ghid turistic le-ar fi notat cu 4 sau 5 
stele. Dar care din clădirile astea poate 
fi comparată, din punct de vedere sen-
timental bineînțeles, cu clădirea de pe 
strada Ștefan cel Mare acolo unde mi-
am frecat coatele atât pe băncile școlii 
primare evreiești, cât și primii 3 ani de 
liceu evreiesc înființat după izgonirea 
evreilor din școlile de stat?

Am fost impresionat de marile plaje 
existente în diferite țări ale lumii, dar în 
niciuna dintre acestea nu am savurat cu 
atâta plăcere binefacerile apei, așa cum 
le savuram atunci când mă bălăceam 
în apele râului Putna din vecinătatea 

orașului. Pe nicio plajă din lume nu am 
simțit cu atâta intensitate soarele bron-
zându-mi corpul, așa cum am simțit pe 
nisipul de pe malul râului amintit mai 
sus.

În niciun restaurant din lume nu 
am simțit gustul original al mititeilor, 
al antricoatelor, al momițelor și al altor 
specialități la grătar așa cum am simțit 
la restaurantul Gălățeanu situat pe stra-
da evreiască a orașului.

Am vizitat teatre celebre, renumite 
atât pentru clădirile somptuoase în care 
erau instalate, cât și pentru repertoriul, 
clasic sau modern care era reprezentat 
pe scenă. Dar niciunul dintre acestea nu 
mi s-a întipărit în memoria vizuală și 
sentimentală așa cum mi s-a întipărit 
teatrul Pastia unde intram de multe ori 
„pe blat” să vedem un spectacol venit 
în turneu. Nicio piesă văzută pe melea-
guri străine nu m-a impresionat până la 
lacrimi, așa cum s-a întâmplat cu piesa 
„Manase” a scriitorului evreu-român 
Ronetti Roman. Și cum aș putea uita 
de micul parc orășenesc a cărui mări-
me, a cărui dotare florală și materială 
era mult sub nivelul oricărui parc văzut 
în străinătate? Dar acolo și numai acolo 
am simțit dogoarea pe cât de nevinova-
tă, pe atât de puerilă a primului flirt, a 
primului sărut...

Nu pretind ca toți cititorii trebuie să 
fie de acord cu mine. Sunt însă convins 
că, în adâncul sufletului, acum, la ora 
nostalgiilor și a bilanțurilor, mulți din-
tre noi, chiar și aceia care au avut de 
suferit în timpurile de prigoană, nu pot 
opri lacrima care curge încet pe riduri-
le fețelor noastre îmbătrânite, lacrimă 
care oglindește, cu sau fără voie, tot ce 
a însemnat copilăria și tinerețea noastră.
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Acul 
lui 

BUJENIȚĂ

FONFLEURI 
• Nu-i spune soției că arată ca o 

sorcovă. Fericirea o va face să 
sorcovească tot ce prinde.

• Importanța conceptului de li-
bertate este dată de gratii. 

• Tânăra se simțea ca o perlă gata 
de a fi pusă într-un colier. Era 
găurită în ambele părți.

• După decenii de studii, savan-
ții englezi au realizat un cățel 
care latră. Precizare! Un cățel 
de usturoi.

• Ești înțelept, spiritual, cult, li-
ber și plin de entuziasme. Apoi 
te îndrăgostești și totul se ter-
mină cu fericirea căsătoriei.  

• Uneori și cultura dezvoltată în 
bulion, îți poate aduce lauri.

• Dacă vrei să mergi pe vârfuri, 
nu purta saboți olandezi.

• Bine că oglinzile din baie sunt 
aburite când ies de sub duș.

• Diferența între abdomen și 
burtă este de numai câțiva ani.

• Trend în modă: să îmbraci o 
rochie extrem de scumpă care 
arată ca și cum nu ai avea nimic 
pe tine.

• Când pierzi totul, ai un motiv 
de bucurie; ai păstrat experien-
ța! Dacă nu, nu!

• Ca să fii perfect dezinformat, ai 
cea mai la îndemână cale: știrile 
din media.

• Când ai doar bani, vei constata 
că ești cumplit de sărac.

• În tinerețe, iubeam femeile și 
mă jucam cu câinii. Apoi, ex-
periența și-a spus cuvântul și 
acum procedez invers. 

• Dacă vrei să mă cumperi, în-
tâi vinde-mă. Doar așa vei afla 
prețul corect!

Arie KUPFERSCHMIDT

Pe arena petrecerilor

Ultimele cazuri de molipsire a bolii 
de Corona au înlăturat un subiect 
acut care a fost la ordinea zilei. 

Acest subiect se referă la tinerele minore 
care au ajuns în patul unor vedete din di-
ferite domenii.

Pe arena petrecerilor particulare s-au 
infiltrat, fără a fi invitate, aceste minore, 
din dorința de a se lansa într-un anturaj și 
o atmosferă adecvate acestei vârste. Vârsta 
lor fragedă era scoasă în evidență în mo-
mentul în care ele au fost întrebate despre 
vârsta lor, declarând că sunt majore, con-
trar adevărului.

În anturajul acestor petreceri, în care 
persoanele erau majore, nu existau îngră-
diri privind consumul de alcool. De ace-
ea și aceste minore participau la „această 
horă”, finalizându-se cu turmentarea lor 
în urma consumului de alcool.

Apariția pe scenă în cadrul unui con-
cert a unui cântăreț renumit, făcea ca aces-
te tinere minore să apară în primele rân-
duri ale spectatorilor, cu speranța că vor 
fi observate de acești artiști, având șanse 
maxime de a atinge fizic aceste vedete.

Apogeul speranței era de a ajunge în 
patul acestor vedete. În mass-media s-a 
publicat faptul că unul dintre părinții 
acestor vedete s-a folosit de această do-

rință fizică, propunându-le minorelor 
să treacă mai întâi prin patul lor, pentru 
ajunge mai apoi în patul fiului său.

Este clar faptul că bărbații maturi pu-
teau să-și dea seama că tinerele în cauză 
erau minore și orice contact fizic cu ele era 
o faptă penală concretă.

Niciun bărbat care a participat la aces-
te petreceri, nu se poate eschiva de răs-
punderea penală, deoarece avusese relații 
intime cu fete minore aduse la o stare de 
ebrietate avansată, în vederea profitării de 
acestea, deși inițiatoarele acestor tip de re-
lații erau chiar aceste tinere.

Libertinajul dintre minori nu creează 
cale liberă pentru astfel de relații intime 
dintre adulți și aceste tinere cu vârste fra-
gede, deși ele sunt provocatoarele acestor 
situații. Bărbații nu se pot ascunde de fap-
tele lor penale comise, neexistând subti-
lități de a se sustrage de la răspunderea 
legală.

Procuratura nu are voie să treacă la or-
dinea zilei și trebuie să acționeze cu vehe-
mență împotriva acestor fapte, deoarece 
nu pot cunoaște rezultatele psihologice 
care vor apărea într-un viitor apropiat în 
rândul acestor tinere demoralizate și care 
vor conștientiza această situație la vârsta 
maturității lor.

IUBIRE 
de Maria Găitan Mozes

Nu gust nicicând
iubirile fugare, 
de o zi, de o noapte
sau de o oră.
Minciuna
nu mi-e pavăză, 
nici soră, 
oricât i-ar fi 
ei

fructele de coapte.
Nu că mi-ar fi, 
cumva,
teamă de vârstă
și nici măcar de 

Dumnezeu... 
Dar patimii, banale 
și meschine, 
nu-i dau sălaș

și nici tributul meu.
Nu sunt nici sloi 
dar nici văpaie.
Mi-e inima 
o flacără albastră 
ce am aprins-o 
doar o dată
și arde-ntr-una 
pentru iubirea noastră...

POEZIE ROMÂNEASCĂ SCRISĂ 
ÎN ȚARA SFÂNTĂ
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Dr. Paul LEIBOVICI

Mihail Sebastian, 
a 75-a comemorare

Pentru „iubitorii scenei” fie ac-
tori, regizori, dramaturgi, sau 
simpli spectatori care îndrăgesc 

arta teatrală, lectura cronicilor, viziona-
rea spectacolelor dramaturgului Mihail 
Sebastian rămâne o tradiție insuflată de 
la o generație la alta. 

Mă regăsesc, cu fiecare lectură a ope-
relor sale, atras de omul și scriitorul cu 
origini brăilene a cărui educație, forma-
re intelectuală și cetățenească s-a făcut 
atât în sânul familiei Hechter, cât și la 
liceul din orașul natal, Brăila. În acest 
oraș am descoperit noi căi de a privi și de 
a interpreta dramaturgia. Repartizarea 
s-a datorat unei împrejurări „spontane”. 
Directoarea Victorița se afla în biroul 
Directorului teatrelor, în timp ce aces-
tuia i s-a prezentat lista absolvenților. 
Eram doar câțiva absolvenți ai secției de 
CRITICĂ de teatru și cinematografie. 
După câteva zile, m-am prezentat în bi-
roul directoarei. Tradiția teatrală trecea 
de la o generație la alta. Iubitorii acestei 
arte – brăilenii, au deținut ani de zile 
recordul. Orașul Brăila a avut un „Tea-
tru particular”. După câteva ore, l-am 
cunoscut pe regizorul principal – d-l 
Gabriel Negri. Convorbirile cu maestrul 
s-au prelungit, binențeles sorbindu-ne 
cafeaua la bufetul din Piața Carol, unde 
colectivul artistic obișnuia să-și petreacă 
pauzele dintre orele de repetiție. Era la 
început de stagiune, fapt care m-a obli-
gat – în calitate de secretar literar – să 
studiez repertoriul. Primisem câteva in-
dicații de la Negri și Victorița. 

După orele de repetiție, maestrul Ne-
gri – un distins personaj, elegant și bine 
întreținut – mă invitase la o plimbare 
pe străzile largi, pavate și împresurate 
la fiecare câțiva metri cu copaci ai căror 
ramuri verzi mențineau o atmosferă plă-
cută. Maestrul era un bun ghid. În po-
vestirile sale se simțea simpatia, ba chiar 
aprecierea față de populație și figurile 

intelectualilor urbei. Ne-am oprit 
lângă gardul de fier forjat al Liceu-
lui. Privea către ferestrele claselor... 
către curte... apoi respira adânc. Ci-
team în gesturile, privirea sa, sentimente 
de nostalgie, de frământare. Apoi, îmi 
cuprinse umerii și respiră adânc: „aici a 
absolvit cu brio bunul meu prieten...” și 
apoi adăugă „Vasile Goraș era directorul 
liceului. El i-a înmânat Diploma elevu-
lui Hechter.” O strălucire a unor lacrimi, 
aproape invizibile și cu mâna care mă 
cuprinse, îmi orientă privirea spre scările 
de piatră gri de la intrarea elevilor. „...
Da, amicul Mihail Sebastian – coroana 
generației!!” 

Ne-am continuat plimbarea pe una 
din străzile apropiate. Privirea lui Negri 
din nou îmi trase atenția: aici a locuit 
familia Iosif Hechter... de aici au pornit 
spre viață cei trei fii: Poldy – fratele mai 
mare, Mihai și Andrei Beno – fratele mai 
mic. Privirile ni s-au încrucișat. Eram 
cuprins de o stare emoțională. Maestrul 
Gabriel Negri, într-un costum grifer, la 
două rânduri. Sub gulerul cămășii bine 
apretate, atârna o cravată cu dungi por-
tocalii pe un fond alb strălucitor. Mâna 
cu semne de vine albastre, mângâia cra-
vata și apoi își aranja colțul batistei din 
buzunarul superior al hainei. Despre 
Mihail am să povestesc colectivului în 
preajma viitoarei premiere. Spuse dis-
cret, ca și cum El, maestrul Negri, ar 
deține „secretul vieții, a dramaturgului. 
Apoi își orientă privirea sper mine: - se-
cretarul literar va fi de acord să introdu-
cem în repertoriu un „Sebastian”?! 

În cele două ore de plimbare, învăța-
sem un amplu capitol despre „avocatul, 
jurnalistul, dramaturgul Mihail Sebati-
an”. Cât despre omul și prietenul, răma-
se a-mi relata cu alt prilej Maestrul Negri 
– așa-i plăcea să fie numit: „maestru și 
nicidecum tovarășe regizor”. De-ndată 
am trecut la fapte. În prima ședință a 

micului colectiv artistic, am propus in-
trarea în repertoriu a piesei „Jocul de-a 
vacanța” de Mihail Sebastian. Victorița 
(directoarea T.S. Brăila), era absolventa 
clasei de actorie, fiind membră de Partid 
și, deși era foarte tânără, fusese numită 
„Directoare”. Din respect pentru Maes-
tru, admisese propunerea, dar spuse: să 
avem aprobarea de la Partid.

Desigur, între noi studenții, discutam 
despre numeroși dramaturgi și operele 
acestora. Când ajungeam la Mihail Se-
bastian – ne priveam, dar nu aveam la 
îndemână informații, documente con-
crete, ci doar frânturi... ori în acest mod 
nu puteam analiza opera dramatică. La 
Biblioteca Centrală, ziarele din perioada 
anilor 30-45 erau în depozit și nu era 
permis a fi difuzate. Cele trei opere dra-
matice „Jocul de-a vacanța”, „Steaua fără 
nume” și „Ultima oră” – texte șapiro-
grafiate, mergeau din mână în mână în 
special printre cei de la clasele de regie 
și critică dramatică. Dezbaterile din cer-
cul nostru s-au rezumat la romanul „De 
două mii de ani”- o dezbatere familiară, 
cu parfum evreiesc. Desigur acesta era 
motivul neacceptării în anumite mase de 
lectori. Sebastian era simpatizat, apreciat 
pe deoparte de unii intelectuali români, 
colegi de redacție precum Mircea Elia-
de, Camil Petrescu, Al. Rosetti, Eugen 
Ionescu, Teodorescu-Braniște. Cu fami-
lia Teodoreanu era vecin, iar cafeaua de 
dimineață o luau împreună. Pe de altă 
parte, întreținea legături cu A.L.Zissu, 
Felix Aderca, Camil Baltazar.

Ceea ce a rămas un adevărat „mister” 
este accidentul stupid; Mihail Sebastian 
a fost călcat de un camion, pe străzile 
Bucureștiului în 1945. O lacrimă e prea 
puțin; un articol la cea de a 75-comemo-
rare – un gest prea modest.
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S-au reluat cursele 
spre Tel Aviv ale 

companiei EasyJet 

Transportatorul britanic 
low cost EasyJet și-a re-

lut zborurile spre și dinspre 
Tel Aviv. La 1 iulie o cursă 
easyJet de la Londra, Luton a 
aterizat în Israel și apoi s-a în-
tors în Marea Britanie – fiind 
prima cursă EasyJet ce a ate-
rizat în Israel din luna martie 
încoace. 

Înaintea crizei Covid-19, 
EasyJet avea două curse ae-
riene zilnice între Tel Aviv și 
Londra, dar luna aceasta sunt 
programate doar cinci curse 
săptămânale. 

Transportatorul speră să 
crească numărul curselor 
luna viitoare și să-și reia de 
asemenea zborurile spre alte 
destinații europene cum ar fi 
Milano, Roma, Amsterdam, 
Paris și altele.

În ciuda restricțiilor de cir-
culație, aproape 30 curse in-
ternaționale au sosit și plecat 
joia trecută de la aeroportul 
Ben Gurion. 

Air France și Swiss au re-
introdus în ultimele zile zbo-
rurile de la Paris și respectiv 
Zürich, iar printre alți trans-
portatori ce zboară regulat 
spre Israel se numără Luf-
thansa, Turkish Airlines, Air 
Europe, Aeroflot, Wizz Air, 
Ryanair, Aegean, Air Canada 
și Delta, precum și United 
and Ethiopian Airlines, care 
pe toată durata crizei a efec-
tuat zboruri spre Newark și 
respectiv Addis Ababa.

Israelieni invitaţi de 
Academia Americană 

să voteze premiile 
Oscar

Academia Americană de 
Științe și Artă Cinema-

tigrafică (AMPAS) a invitat 
treisprezece israelieni să vote-
ze și să influențeze rezultatele 
celei de-a 93-a ceremonii de 
Acordare a Premiilor Oscar.

Reprezentanții israelieni se 
numără printre 
cele 819 figuri 
emblematice 
din lumea ci-
nematografiei, 
provenind din 
68 țări diferi-
te. Academia 
s-a străduit în 

ultimii ani să-și diversifice 
lista, 49% din ea fiind din 
afara Americii. 

Printre cei 13 invitați, se 
numără regizoarea de film 
Alma Harel, intens mediati-
zată în ultima vreme, grație 
filmului său de lung metraj 
„Honey Boy” având-o ca pro-
tagonistă pe Shia LaBeouf, 
regizoarea și producătooarea 
de filme documentare Rachel 
Leah Jones, producătorul de 
film Liran Atzmor; editorul și 
regizorul Erez Laufer; direc-
torii de distribuție Hila Yuval 
și Orit Azoulay sau regizorii 
de scurtmetraje Dekel Beren-
son și Uri Kranot.

Printre nou-sosiții la aca-
demie se află și regizoarele 
palestiniene Mai Masri și 

Najwa Najjar, 
ale căror filme 
conțin critici 
dure la adresa 
Israelului și a 
politicilor sale.

Programată 
inițial să aibă 
loc pe 28 fe-
bruarie 2021, 
ceremonia a 
fost amânată 
cu două luni din cauza impac-
tului pandemiei COVID-19 
asupra cinematografiei. Peri-
oada de eligibilitate a filmelor 
de lung metraj a fost prelun-
gită și ea după 28 februarie 
2021.

Eroul nu a mai  
putut fi salvat

O tragedie a avut loc vineri 
pe plaja Zikim din sudul 

orașului Așkelon. Michael 
Ben Zikri era la plajă cu soția 
sa, când a văzut că o femeie și 
cei trei copii ai săi au intrat în 
lacul artificial de lângă plajă 
și sunt în pericol să se înece. 
Se pare că femeia, venită din 
satul de beduini Hura, împre-
ună cu copiii în vârstă de 14, 
10 și 7 ani, nu știa că acolo 
scăldatul este interzis din ca-
uza unor tuburi de drenaj. 
Bărbatul n-a stat nicio clipă 
pe gânduri, s-a ridicat de pe 
scaunul de plajă și a sărit în 
apă să-i salveze pe cei aflați 
în pericol și a reușit. Mama 
și cei trei copilași au fost scoși 

afară. Însă, Mi-
chael, salvatorul 
lor, a fost tras la 
fund de un vâr-
tej și s-a înecat.

Povestea tra-
gică a bărbatu-
lui care și-a dat 
viața pentru a-i 
salva pe semenii 

lui fără să stea nicio clipă pe 
gânduri, a făcut înconjurul 
țării. La înmormântarea sa 
au fost prezenți toți repre-
zentanții comunității arabe 
care și-au exprimat durerea 
în fața tragediei și au promis 
că o stradă principală va pur-
ta numele eroului Michael 
Ben-Zikri.

Președintele Reuven Ri-
vlin îl va decora post-mortem 
pe eroul care a salvat viața 
unei mame și a trei copii cu 
cea mai înaltă distincție civi-
lă care se acordă israelienilor 
care, prin acțiunile lor, inspi-
ră societatea.

Și primul ministru Ben-
jamin Netanyahu a transmis 
un mesaj de condoleanțe 
familiei îndurerate din par-
tea sa personal și în numele 
întregii națiuni spunând că 
„Michael Ben-Zikri este de 
acum eroul țării”.

Aceeași Mărie  
cu altă pălărie

Fabrica de ulei Taaman a 
anunțat duminică seara 

că, din cauza unei erori uma-
ne, este nevoită să retragă o 
serie de sticle cu ulei de pe 
piață.

Potrivit companiei, unele 
sticle de ulei de floarea soa-
relui au fost etichetate greșit 
ca ulei de canola, ceea ce re-
prezintă o problemă pentru 
persoanele care pot fi sensi-

Michael Ben Zikri (zl)Michael Ben Zikri (zl)
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bile la floarea-soarelui și care 
pot întâmpina dificultăți de 
sănătate ca urmare a greșelii.

Cei care doresc să returne-
ze sticlele de ulei deja cumpă-
rate vor primi imediat banii 
înapoi, a spus compania.

Produsul este în sticle de 
un litru, are codul de bare 
7290005437632, cu data de 

expirare din 16 aprilie 2021.”
Pentru a returna produsul 

se poate suna la departamen-
tul de asistență pentru clienți, 
telefon1800-200-929.

Un șoricel simpatic

Jerboa este un șoricel care 
trăiește în zonele deșerti-

ce din Israel, Arabia Saudită, 
nordul Africii și Asia. Acest 
mic mamifer este strict noc-
turn, solitar și are simțurile 
foarte ascuțite pentru a putea 
supraviețui în condițiile grele 
din deșert.

Ochii și urechile soricelu-
lui sunt foarte mari, oferin-
du-i o viziune și un auz exce-
lent. Nasul plat, bine adaptat 
pentru localizarea hranei iar 

mustățile lungi îi permit să 
„simtă” pământul în căutarea 
de semințe, plante și ciuperci.

Jerboa se deplasează pe 
nisip cu sărituri grațioase, 
având două picioare extrem 
de lungi ca acelea de cangur. 
Când se confruntă cu o ame-
nințare, jerboa este în măsu-
ră să sară peste 2 metri  și să 

fugă cu viteza de 
24km/h.

Șoricelul Jer-
boa a fost decla-
rat specie pro-
tejată în Israel 
deoarece habita-
tul său natural se 
diminuează din 
cauza intervenți-
ei umane. Creș-
terea în captivi-

tate este o infracțiune gravă 
care poate duce la urmărirea 
penală.

Traficanţii de arme

Procuratura districtului de 
sud a pus luni sub acuza-

re la Judecătoria Beer Sheva, 
doi cetățeni iordanieni care 
au fost prinși făcând contra-
bandă cu o cantitate mare de 
arme în Israel.

Potrivit rechizitoriului, 
cei doi, care sunt rude, nu 
au avut niciodată permise de 
intrare în Israel și au trecut 
granița ilegal din Iordania în 
urmă cu aproximativ o săptă-
mână, în apropiere de orașul 
Tzukim din sudul Israelului.

Cei doi ior-
danieni s-au in-
filtrat în Israel, 
transportând trei 
puști M16, două 
puști Kalashni-
kov, șaispreze-
ce pistoale și o 
cantitate mare 
de muniție. Ei 
urmau să se în-

tâlnească cu alți traficanți de 
arme din Israel.

Rechinul prietenos

Cea mai mare specie de 
pește din lume, care nu 

reprezintă un pericol pentru 
oameni, și-a făcut apariția 
printre turiștii de la Marea 
Roșie

Un „rechin-balenă” ino-
fensiv a stârnit sâmbătă pa-
nica pe plaja Eilat. Filmările 
turiștilor îl arată pe rechin 
foarte aproape de țărm chiar 
printre înotători.

Rechinii balenă au niște 
filtre care rețin planctonul cu 

care se hrănesc și nu reprezin-
tă un pericol pentru oameni. 
Uneori sunt văzuți în largul 
coastei stațiunii Eilat, dar de 
obicei nu se apropie atât de 
mult de plajele orașului.

Rechinii-balenă, care pot 
atinge 15 metri în lungime, 
cântăresc până la 34 de tone și 
trăiesc 80 de ani. Ei trăiesc în 
mările tropicale din întreaga 
lume. Fiecare rechin-balenă 
are un model unic de pete 
albe pe corp. Prezența lor 

este văzută ca un 
indicator al popu-
lațiilor sănătoase 
de plancton.

Din păcate, re-
chinul-balenă este 
o specie pe cale de 
dispariție, în prin-
cipal din cauza 
pescuitului ilegal 
în care le sunt tăia-
te aripioarele foarte 

căutate pentru industria ali-
mentară din Asia.

Examene online în 
învăţământul superior

Ministerul Sănătății a 
anunțat că toate exa-

menele planificate să aibă loc 
în campusurile de pe terito-
riul Israelului au fost anulate, 
în urma deciziei cabinetului 
pentru coronavirus de a rein-
stitui restricțiile pentru com-
baterea răspândirii virusului. 

Compromisul oferit uni-
versităților a fost decizia 
organizării examenelor în 

format online 
prin interme-
diul aplicației 
de videocon-
ferințe Zoom. 
Universitățile 
din Israel și-au 
exprimat teme-
rile legate de 
decizie, unele 
cerând ca cel 

puțin 50% din examene să 
aibă loc în campusuri, aver-
tizând că în caz contrar stu-
denții vor fi cei ce vor suporta 
consecințele. 

Consiliul pentru Învăță-
mânt Superior a avertizat că 
decizia „va afecta miile de 
studenți ce nu dispun de mij-
loacele tehnologice necesare...
dar și studenții cu nevoi spe-
ciale care nu pot susține exa-
menele online sau altundeva.” 
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STOPSTOPSTOP
Potrivit ziarului La Reppu-

blica, celebrul compozitor 
italian Ennio Morricone a de-
cedat în noaptea de dumini-
că spre luni, într-o clinică din 

Roma, unde se afla internat 
de câteva zile după ce căzuse 
și-și rupsese femurul.

Ennio Morricone, distins 
cu premiul Oscar, a scris mu-
zica pentru „Once Upon a 
Time in the West’’. El a fost 
autorul a peste 400 de coloa-
ne sonore din filme și produc-
ții de televiziune.

STOPSTOPSTOP
Autoritățile din Noua Ze-

elandă au declarat, marți, că 
timp de trei săptămâni com-
pania Air New Zealand nu 
va mai accepta noi rezervări. 
Măsura de limitare a numă-
rului de cetățeni care se întorc 
acasă vine ca urmare a capa-
cității reduse a centrelor de 
carantină. Întrucât pandemia 
de coronavirus nu dă semne 
că s-ar domoli semnificativ în 
numeroase zone de pe Glob, 
mii de neozeelandezi aleg să 
revină acasă, unde boala a fost 
mai bine ținută sub control, 

iar viața decurge în condiții 
apropiate de normalitate. 
Granițele din Noua Zeelandă 
sunt încă închise pentru stră-
ini, iar cetățenii și rezidenții 
permanenți trebuie să stea 

în carantină obligato-
rie 14 zile la intrarea 
în țară. În prezent, 
aproape 6.000 de per-
soane se află în 28 de 
centre administrate 
de oficialii neozeelan-
dezi. Noua Zeelandă 
are 22 de cazuri acti-
ve de COVID-19, iar 
toți pacienții bolnavi 

de coronavirus sunt persoane 
întoarse recent din străinăta-
te. De la începutul pandemi-
ei, țara a înregistrat 1.536 de 
infectări și 22 de decese.

STOPSTOPSTOP
Duminică dimineață, în 

Cisiordania au izbucnit con-
flicte între coloniști și pales-
tinienii din zonă, conflicte 
soldate cu rănirea moderată 
a doi bărbați și rănirea ușoa-
ră a altor patru. Circa 100 
palestinienii au început să 

arunce cu pietre înspre cinci 
coloniști care au sosit pe un 

deal din apropierea 
terenului agricol 
palestinian.

Unul dintre co-
loniști a fost lovit 
în cap cu o topo-
rișcă, drept pentru 
care un membru al 
grupului său a des-
chis focul, rănind 

un palestinian.
Incidentul s-a produs lân-

gă așezarea Maale Shomron 
din nordul Cisiordaniei.

Ulterior, între ei și pales-
tinienii care lucrau pămân-
tul în apropiere, a izbucnit 
o adevărată încăierare, fiind 
înregistrați mai mulți răniți 
de ambele părți. Poliția a in-
tervenit la timp și toți răniții 
au primit îngrijirile medicale 
necesare. 

STOPSTOPSTOP
Banca Mondială, o institu-

ție financiară internațională 
care alocă fonduri țărilor să-

race, a aprobat o subvenție de 
15 milioane de dolari pentru 
a stimula sectorul tehnologiei 
informațional (IT) din Fâșia 
Gaza și Cisiordania.

Inițiativa, de-
numită Proiectul 
Tehnologic pen-
tru Tineret și 
Locuri de Mun-
că, își propune 
să contribuie la 
crearea de locuri 
de muncă de 
calitate superi-

oară pentru absolvenții IT 
și să contribu-
ie la creșterea 
capacităților 
companii lor 
existente în 
domeniu.

C o n f o r m 
datelor statisti-
ce furnizate de 
Banca Mondi-

ală, 37% dintre absolvenții 
palestinieni din Cisiordania, 
61% din Gaza și 25% din 
totalul palestinienilor care lu-
crează în general, erau șomeri 
în 2019. Există anual peste 
3.000 de absolvenți IT de la 
universitățile palestiniene, iar 
cei mai mulți dintre ei nu au 
un loc de muncă. 

STOPSTOPSTOP
Luni, procurorii germani 

au cerut trei ani de închisoare 
pentru un fost gardian al la-
gărului de concentrare nazist 
de la Stutthof, în vârstă de 93 
de ani, despre care susțin că 

„fără îndo-
ială” a fost 
complice la 
uciderea a 
peste 5.000 
de persoane 
în  t impu l 
celui de-al 
doilea război 
mondial.

Bruno Dey este acuzat 
de complicitate la uciderea 
a 5.230 de persoane atunci 
când lucra în lagărul Stutthof, 
în apropiere de Gdansk 
(Polonia).

Dey, care a apărut în in-
stanță la Hamburg într-un 
scaun cu rotile și purtând un 
pardesiu negru, a negat orice 
vinovăție pentru cele întâm-
plate în lagăr. În octombrie, 
Dey a declarat că îi pare rău 
pentru acțiunile sale, deși a 
insistat că nu s-a alăturat vo-
luntar operațiunii.
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Hedi S. SIMON

„Identitate”- Maria Găitan Mozes

Cel mai recent volum 
de versuri ale Mari-
ei Găitan întitulat 

sugestiv „Identitate” este o 
dezvăluire, un răspuns la o 
întrebare. Cine este de fapt 
„doamna Poezie” creată în 
întregime din gânduri înțe-
lepte, din simțire profundă, 
din iubire pentru toți și toate, 
îmbrăcând întregul conținut 
în versuri lirice de o minuna-
tă muzicalitate? De obicei, se 
spune despre un artist că s-a 
format din muncă și talent. 
Adevărat, multă muncă, un 
dram de talent care se șlefu-
iește precum diamantul în 
cursul unei vieți de om. La 
poeta Maria Găitan-Mozes, 
însă, vom găsi elemente în 
plus.

La început, a fost suferința: 
o copilărie strivită de război, 
părăsirea casei părintești pen-
tru a ajunge din Basarabia în 
România, singură, despărțită 
de mamă și de orice om apro-
piat. Ani petrecuți într-un 
internat, în mijlocul unor 
copii străini cu care împărțea 
în egală măsură foamea și mi-
zeriile vieții. Pe unii, un ase-
menea început de viață îi dis-
truge psihic; pe alții îi călește, 
transformându-i în oameni 
capabili să țină piept tuturor 
greutăților. Printre aceștia se 
numără și poeta noastră, care 
a învățat să reziste, să acu-
muleze răbdare și să meargă 
pe calea cea bună, chiar dacă 
deseori drumul era împotriva 
vântului. Primul succes al ei a 
fost desigur intrarea la o școa-
lă pedagogică unde se formau 
cadre destinate a educa copii 
de vârstă preșcolară. 

O învățătoare de grădiniță 

care iubește copiii și înțelege 
suflețelul fraged al copilului, 
este de neprețuit în orice in-
stituție de învățământ. Dar 
aceste calități s-au dovedit 
tot atât de binevenite, când 
tânăra educatoare scria poves-
tioare și poezii pentru micii ei 
elevi. De aici s-a tras și noro-
cul unei descoperiri fericite a 
talentului ei, care a condus-o 
la Școala de literatură „Mihai 
Eminescu” din București, pe 
care a și absolvit-o cu succes 
alături de alți tineri talentați 
și norocoși. 

Poeta recunoaște că, în 
ciuda tuturor greutăților de 
început de drum, ea a găsit 
în Israel un loc cald, o patrie 
unde s-a simțit în sfârșit bine-
venită. Abia aici a înflorit ade-
văratul ei talent, aici a scris 
poezii și proză, iar tematica 
cărților Mariei Găitan se în-
toarce mereu la prima dragos-
te, aceea pentru copii. Căci în 
afară de volumele dedicate în 
întregime copiilor, cum este și 
minunatul volum pentru cei 
mici întitulat „Copii, jocuri, 
jucării” cu o superbă ilustrație 
semnată de Clelia Ottone, ca 
și coperta realizată de Ioana 
Toff, chiar și volumele dedi-
cate celor mari, conțin nea-
părat câteva poezii rezervate 
copiilor. De pildă, în volumul 
„Asta sunt” născut în primă-
vara anului 2016, la editura 
Familia, vom întâlni între ver-
surile cu tematică profundă, 
actuală, uneori chiar dureroa-
să, o presărare ca o înviorare 
a sufletului cu câte o poezie 
dedicată celor mici. În poezia 
„Joaca” scrisă pentru proprii 
nepoți Rinat, Ianiv, și Coby, 
aflăm că „Ei mă cheamă/ și 

mă vor/ Parc-ar vrea/ să-mi 
lecuiască/ aripa copilăriei/ ce 
mi-a fost/ rănită-n/ zbor...”. 
Tot așa în „Identitate” revine 
portretul superb al unei feti-
țe - „ghemotoc - cu zulufii ei 
în vânt, frământată-i de un 
gând”.

O altă temă la care poeta 
revine dureros în poeziile ei,b 
este nostalgia și dorul după 
mama ei de care a fost despăr-
țită. Din cauza împrejurărilor 
vitrege ale războiului, sărăcia, 
sacrificiul mamei, toate aces-
te sentimente fiind redate cu 
asemenea forță reală, încât îl 
obligă pe cititor să se întoar-
că în timp, la propriile sale 
amintiri dureroase. În „Co-
mori mărunte”: Un șervețel/ 
îngălbenit/ cu ciucuri roșii/ și 
înfloritură fină/ dar/ al ma-
mei/ mamei mele/ stă împă-
turit și-acum/ cu naftalină./ 
Mi-a fost dăruit de mama/ 
mie, / când aveam/ încă pis-
trui pe față/ și o costiță lungă, 
aurie...”

Tematica creațiilor doam-
nei Găitan-Mozes este atât de 
vastă, încât poate fi cuprinsă 
doar într-un studiu mult mai 
profund decît aceste modes-
te note de lectură. Amintesc 
doar descrierile minunate ale 
naturii, care transportă citi-
torul în lumea visului despre 
frumuseți nevisate, („Abia a 
dat în geană/ primăvara,/ și 
crengile subțiri, fragile,/ și-au 
pus podoaba feciorelnică/ pe 
umăr” sau a senzațiilor aproa-
pe fizice a atingerii picături-
lor de ploaie într-o zi toridă 
de vară). Poeziile, exprimând 
devotament și recunoștință 
pentru această țară, deveni-
tă patria poetei, constituie o 

parte însemnată a volumului 
„Identitate” ca și cele scrise 
cu atâta dragoste și admirație 
față de ostașii Tzahal care apă-
ră țara și viața cetățenilor. 

Totuși, mai există un su-
biect care în niciun caz nu 
este pe ultimul loc în opera 
Mariei Găitan-Mozes; din 
contra, este în miezul tuturor 
problemelor, fiind punctul de 
sprijin în viața acestei femei 
curajoasă, gingașă și modes-
tă. Mă refer la marea dragoste 
între ea și soțul ei z.l., care a 
părăsit-o după mai mult de 50 
de ani de conviețuire minuna-
tă, în timp ce ea mai scria la 
ultimul volum „Asta sunt”. 
Pentru iubitul ei unic de o 
viață, s-au născut cele mai 
frumoase versuri de iubire.  

În încheiere, frumoasele 
vorbe despre volumul „Iden-
titate” adresate autoarei în-
tr-o scrisoare semnată de fos-
tul Președinte al Israelului, 
Shimon Peres z.l.: „Mi-a plă-
cut mult volumul acesta mic 
dar care conține un limbaj 
bogat și o imaginație fasci-
nantă. Poeziile dvs., deși sunt 
scrise în limba română, sunt 
adânc ancorate în atmosfera 
Israelului, cu toate complexi-
tățile și dificultățile sale, ală-
turi de dragostea față de acest 
pământ.
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Dr. Maria-Camelia ENE

O nobilă englezoaică la  
Curtea lui Nicolae Mavrogheni

Pentru a recompune pa-
gini de istorie din vea-
cul fanariot, nu putem 

să facem altceva mai inspirat 
decât să mergem pe urmele 
călătorilor străini care, fasci-
nați de ceea ce au văzut și au 
trăit, au lăsat impresiile scrise 
pentru urmași.

Invitată la Curtea domni-
torului Nicolae Mavrogheni 
(1786-1789), Lady Elizabeth 
Craven rămâne profund mar-
cată de atmosfera de la Palat, 
de mentalități, obiceiuri, 
emancipare și vestimentație. 
Interioarele erau extrem de 
intime și invitau, prin como-
dele sofale la lenevie. Scaune-
le, în schimb, păreau rigide și 
tari, indiferent de stil și ori-
cât de bine ar fi fost tapițate. 
Lady Craven, după primirea 
total orientală pe care i-o face 
Nicolae Mavrogheni, la 1786, 
are motive să fie consternată. 
Domnitorul fanariot stătea 

trântit pe divan, sub tuiuri 
și celelalte însemne ale în-
vestiturii sale, cu dulceață și 
cafea, luată în zgomotul asur-
zitor al meterhanelei pusă să 
cânte special pentru distinsa 
vizitatoare. Seara, la dineul 
oficial, găsește o sufragerie 
completă, cu „mese și scau-
ne pe picioare” și un servi-
ciu de argintărie (evident, 
de proveniență englezească, 
cum constată ea cu mândrie 
națională) pe care mesenii 
autohtoni știau să-l foloseas-
că! Totuși, detestabila muzi-
că orientală o urmărește, ca 
Nemesis, cântând nu numai 
în tot timpul mesei ei, ci, ca 
un favor domnesc, însoțind-o 
chiar și la plecare, pe străzi-
le adormite ale Bucureștilor. 
Spectacolul hilar ce-i prezenta 
trecerea caleștii, pe la orele 11 
din noapte, încadrată de 100 
de masalagii, ce-i luminau ca-
lea și de instrumentiști care 

loveau cu furie talgerele, 
tobele și suflau cu zel în 
trâmbițe, trezind târgo-
veții și făcând să latre câi-
nii, au adus-o pe ea, altfel 
sobra nobilă englezoaică, 
să uite de etichetă și să 
izbucnească într-un ho-
meric hohot de râs. Acest 
episod este relatat de Lady 
Elizabeth Craven în A Jo-
urney Trough the Crimea 
to Constantinopole.

O altă remarcă pe care 
o face nobila englezoaică, 
este cea cu privire la obice-
iurile de iatac ale cucoanelor. 
Printre acestea, femeile erau 
obișnuite să fumeze ciubuc 
sau narghilea alături de so-
ții lor. Unele boieroaice își 
primeau oaspeții în budoar, 
stând întinse pe divan și cu 
pipa în gură. Doamna țării, 
de exemplu, se abținea în pre-
zența vizitatorilor apuseni de 
rang înalt. Româncele vor 
continua să-și satisfacă aceas-
tă plăcere și mai târziu, folo-
sind țigări de foi sau țigarete 
de hârtie. Se fuma peste tot, 
atât la soarele (care, după spu-
sa unui martor erau mai mult 
societăți de fumat), petreceri 
și baluri, cât și în exterior, 
când se ieșea la iarbă verde, 
la picnic, la vânătoare, în vi-
legiatură sau la plimbarea în 
Cișmigiu, unde atât bărbații 
cât și femeile scoteau nori de 
fum de tutun turcesc cu care 
poluau atmosfera, în loc să 
profite de aerul proaspăt și 
de parfumul florilor.

Lady Elizabeth Craven a 
fost impresionată de găteala 

capului preferată de boie-
roaice când, pe la 1789 a fost 
primită din nou la curtea 
domnitorului Nicolae Ma-
vrogheni. Ea o remarcă pe 
fiica banului Dudescu care 
avea pe cap o căciulă înaltă 
de samur, toate celelalte fiind 
cu turban. Chiar și în epoca 
fanariotă, boieroaicele erau 
emancipate. Ele nu pierdeau 
nici un prilej de a se informa 
cu privire la ce se mai poartă 
în străinătate. Conversația 
este firească între două fe-
mei, chiar dacă acestea sunt 
doamna țării, soția lui Nico-
lae Mavrocordat și musafira 
sa, Lady Craven, care era în-
trebată „dacă a fost îmbrăcată 
după moda franțuzească”. Tot 
aici adaugă: „Fiind primită cu 
atâta amabilitate, m-aș fi cre-
zut la o curte europeană dacă 
doamnele de onoare nu mi-ar 
fi admirat, atins și pipăit toa-
te piesele toaletei. Prințesa a 
avut delicatețea de a se abate 
de la obiceiurile țării, invitân-
du-mă să mă așez lângă ea pe 
divan, în loc să mă oblige să 
stau turcește, exercițiu cu care 
acum sunt obișnuită”.

Portretul lui Nicolae Portretul lui Nicolae 
Mavrogheni, după Mavrogheni, după 
stampă de Paulus stampă de Paulus 
Pitiristch, B.A.RPitiristch, B.A.R

Litografie după George Litografie după George 
Romney, Elizabeth Romney, Elizabeth 

Craven, portret 1778, Craven, portret 1778, 
National Gallery National Gallery 

LondonLondon

Femeie Valahă, colecţia Femeie Valahă, colecţia 
Tipărituri și Imprimate, Tipărituri și Imprimate, 

Muzeul Municipiului Muzeul Municipiului 
BucureștiBucurești
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Liana SAXONE-HORODI

„Dada” la Cafenea

Institutul Cultural Român de la Tel-
Aviv a luat o inițiativă salutară în 
aceste zile, când învățăm să trăim 

după „regulile Coronavirus”: organiza-
rea de evenimente în cadrul „Cafenelei 
Românești” prin transmisie live strea-
ming pe pagina oficială de Facebook.

La 25 iunie 2020, ca invitat la „Ca-
fenea” a fost conferențiarul Paul Cernat, 
de la Universitatea din București, în ca-
drul unui dialog cu doamna Cleopatra 
Lorințiu, director al ICR Tel Aviv, având 
ca subiect „Cine erau dadaiștii?”

Doamna Cleopatra Lorințiu se pre-
zintă publicului sub mai multe fațete: 
scriitoare-poetă, prozatoare, autoare de 
literatură pentru copii, jurnalistă, sce-
naristă și realizatoare de televiziune.

Până la funcția de director al Institu-
tului Cultural Român din Tel-Aviv, pe 
care o ocupă din mai 2018, a bătut recor-
dul cu palmaresul pe care-l are. Dar câtă 
lume i-l cunoaște? Foarte puțini pentru 
că este de o modestie care, cel puțin pe 
mine, mă revoltă.

Domnul Paul Cernat face parte 
dintr-o generație mai tânără. Este pu-
blicist, critic literar și eseist. Din 2009 
este membru al Uniunii Scriitorilor din 
România. Este doctor în Filologie. În 
prezent este conferențiar universitar la 
Catedra de istorie a literaturii române a 
Universității București și un apreciat spe-
cialist în avangarda literară interbelică.

La Cafeneaua românească la care mă 
refer, cred că ni s-a servit una dintre cele 
mai bune cafele pe care am savurat-o vre-
odată. Ca să reușești să sintetizezi un su-
biect atât de amplu și să oferi o privire de 
ansamblu asupra mișcării de avangardă 
literară și artistică - DADA, precum și a 
fondatorilor acestei mișcări, în contextul 
influenței majore asupra culturii israeli-
ene pe care l-a avut Marcel Iancu, unul 
dintre pionierii dadaismului, trebuie să 
fi un magician.

Discuțiile au fost intercalate cu frag-
mente video din reportaje despre curen-
tul DADA și fondatorii acestuia. Omul 

din umbră care mânuia aparatul era 
minunata colaboratoare a Institutului, 
doamna Andreea Soare. 

La 10 ianuarie 2006, la Ein Hod, sa-
tul artiștilor de lângă Haifa, i se aducea 
un Omagiu lui Marcel Iancu, cel care 
a întemeiat așezarea pe ruinele unui sat 
arab părăsit. Sub titlul „NU MAI SUNT 
ACELAȘI CU CEL DE LA ZÜRICH” 
putem citi povestea Cabaretului Voltaire, 
a întâlnirii cu Tristan Tzara și Mișcarea 
DADA, lucruri despre care a povestit și 
conferențiarul Paul Cernat.

Marcel Iancu a plecat la Zürich îm-
preună cu fratele lui mai tânăr, ca să stu-
dieze arhitectura. Soarta a făcut ca, la 
scurtă vreme, să-l întâlnească pe Hugo 
Ball, proprietarul unei cafenele, pe o 
străduță din vechiul Zürich, într-o zonă 
foarte pitorească, local frecventat de su-
ficientă clientelă. Între timp, începuse 
Primul Război Mondial și nu se mai pu-
tea comunica cu țara, de unde tatăl său îi 
trimitea banii necesari pentru trai. Mar-
cel Iancu poseda o voce plăcut timbrată. 
Se producea în reuniuni private, răspân-
dind jovialitate. Cu șansonete, melodii 
rusești, piese din folclorul românesc, 
cântece de pahar, a reușit să-și asigure 
existența la Zürich, improvizând mici 
audiții de seară prin cafenele. Important 
este că a reușit să-l vrăjească pe Hugo 
Ball și cafeneaua a fost transformată în 
CABARET-CABARET VOLTAIRE. Nu 
a trecut mult timp și a apărut și cel care 
va deveni teoreticianul noii mișcări de 
avangardă, poetul Samuel Rosenstock, 
originar din Moinești, care și-a luat nu-
mele de Tristan Tzara (țară tristă).

Masa mea de lucru debordează de 
materiale care ilustrează subiectul abor-
dat în această „Cafenea”. Mă refer la 
Conferința Internațională pe tema 
Avangarda Românească de la Univer-
sitatea din Ierusalim organizată în co-
laborare cu Institutul Cultural Român 
între 12 și 14 decembrie 2010, intitu-
lată „AVANGARDA ROMÂNEASCĂ 
ÎNTRE BUCUREȘTI, PARIS ȘI TEL-

AVIV”, un eveniment bogat la care au 
participat specialiști din România, Isra-
el, Franța, Elveția, Suedia, Statele Unite, 
cuprinzând 15 comunicări, două filme 
și o masă rotundă. Am avut ocazia să-i 
cunosc cu această ocazie pe distinșii spe-
cialiști în domeniu, Michael Finkenthal 
(Johns Hopkins University) și profesorul 
Ion Pop (Universitatea din Cluj, mem-
bru al Academiei Române), cu care am 
rămas în relații de prietenie.

După Conferința Internațională des-
pre avangarda românească, publicul is-
raelian a avut ocazia să cunoască o serie 
de artiști plastici de avangardă în cadrul 
expoziției „Artiști evrei de avangardă din 
România”, deschisă vineri 11 noiembrie 
2011, la Muzeul Israel din Ierusalim. 
Ambele evenimente au fost mediatizate 
de soțul meu, Mirel Horodi. Desigur, 
memoria lui Marcel Iancu și a Mișcă-
rii DADA sunt cel mai bine păstrate la 
Muzeul din Ein Hod unde, printre alte-
le, am admirat simezele cu excelentele 
portrete pe care Iancu le-a făcut marilor 
personalități din cultura românească.

În încheiere, trebuie să mă refer la 
albumul „ÎNTÂLNIRI CU MARCEL 
IANCU” realizat de Geo Șerban și apă-
rut la Editura Hasefer în 2011 (redactor 
fiind tot Andreea Soare de la ICR Tel-
Aviv) și în fine, cel mai recent, din 12 
decembrie 2019 până la 24 Mai 2020 a 
avut loc la București Expoziția „MAR-
CEL IANCU MEMORIA LINIEI” la 
GALERIA DADA. O bogăție de tablo-
uri, desene, gravuri, proiecte de arhitec-
tură, tapiserii, colaje, portrete. 

Discuțiile și întrebările au fost pe 
măsura subiectului. Cea mai interesantă 
întrebare era „Ce se va întâmpla acum 
după Corona?”. Oare ce au realizat cei 
câțiva tineri veniți din România care au 
revoluționat mișcarea artistică europea-
nă, se mai poate repeta? Eu am primit 
răspunsul de la fiul nostru care aparține 
noii generații. Trăim într-o lume dife-
rită, cu alte relații între oameni. O ex-
periență ca cea de la Zürich, din 1917, 
în mod evident, nu se mai poate repeta. 
Astăzi trăim în epoca rețelelor de soci-
alizare, a relațiilor virtuale, unde te faci 
cunoscut prin Facebook și Instagram... 
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Un tigru siberian a 
omorât o îngrijitoare

O femelă a atacat și 
a omorât o îngriji-
toare de la grădina 

zoologică din Zürich. Echi-
pa de salvare nu a putut-o 
salva pe femeia de 55 de ani, 
care a murit pe loc. Poliția 

investighează circumstanțele în care s-a produs tragedia. Di-
rectorul grădinii zoologice, Severin Dressen a precizat că în 
țarc se aflau doi tigri: o femelă, Irina, în vârstă de cinci ani 
și un mascul, Sayan, în vârstă de patru ani. Incidentul a fost 
raportat de către un vizitator, care acum primește consiliere 
psihologică pentru a depăși momentul traumatizant la care a 
fost martor. 

O angajată de la grădina zoologică din Zürich, 
Elveția a fost omorâtă pe loc de un tigru. Un 

vizitator a fost martor la tragicul incident și a 
alertat echipa de salvare

A zburat cu canapeaua 
și televizorul

Kaval a legat cana-
peaua la o parașută 
și și-a luat zborul 

într-o zonă cu peisaje su-
perbe din sud-vestul Turci-
ei. Kaval a înregistrat toată 
experiența după ce priete-
nii săi l-au împins de pe un 
deal. „Nu mi-a fost teamă, 
prietenii aveau încredere în mine că va funcționa. Totul a 
fost în regulă” a spus Kaval după experiență. El și-a atras și 
critici, deoarece nu s-a asigurat în niciun mod că nu va cădea 
de pe canapea. Mai mult, în timp ce se afla în zbor, a decis 
să renunțe la pantofi și și-a pus papuci în picioare. Kaval a 
mai dezvăluit că prima dată i-a venit această idee în urmă 
cu 2 ani și că s-a pregătit timp intens până când a reușit să 
o transforme în realitate.

Un instructor de parașutism a dus zborul la un alt 
nivel. Turcul Hasan Kaval a postat un clip devenit 
viral cu ultima sa experiență. El a arătat cum se 
poate zbura stând în canapea în timp ce te uiți la 

televizor

Mască din aur

Opt zile au fost 
necesare pen-
tru ca meș-

terii aurari să-i facă 
această mască realiza-
tă din 60 de grame de 
metal prețios, a expli-
cat Shankar Kurhade, 
un om de afaceri din 

orașul Pune, în vestul Indiei. „Este o mască fină, prevăzută cu 
mici orificii care mă ajută să respir”, a explicat el.

„Nu sunt foarte sigur dacă este eficientă pentru a mă prote-
ja de coronavirus și atunci îmi iau și alte măsuri de precauție”, 
a precizat totuși Kurhade. Când iese în oraș, acest bărbat în 
vârstă de 49 de ani poartă bijuterii de aur în greutate de un 
kilogram, precum un lanț gros, o brațară și inele pe fiecare 
deget al mâinii.

Un cetățean din India a povestit că a plătit 
aproximativ 4.000 de dolari pentru o mască de 

protecție din aur, realizată pe măsură, pentru a se 
feri de epidemia de coronavirus care afectează țara

Viaţa unui câine

O echipă de cercetători de la Facultatea de Medicină 
din San Diego din cadrul Universității California a 
studiat modificările epigenetice de la nivelul ADN-

ului - care nu intervin asupra secvenței ADN, însă pot activa 
sau dezactiva gene.

Echipa a comparat modul în care anumite molecule, 
numite grupuri metil, s-au acumulat de-a lungul timpu-
lui pe anumite regiuni ale genomului uman cu cel în care 
aceste molecule s-au acumulat în zone similare din genomul 
câinelui. Rezultatele, bazate pe date genetice prelevate de 

la aproximativ o sută de 
exemplare de Labrador 
Retriever, de la pui la câi-
ni în vârstă, au dezvăluit 
că un an la om nu este 
echivalent cu șapte ani la 
câine.

Cercetătorii au notat 
că studiul va trebui repe-
tat și pe alte rase de câini.

Oamenii de știință au demontat recent mitul 
potrivit căruia un an din viața unui câine ar fi 

echivalent cu șapte ani din viața unui om și au 
constatat totodată că exemplarele tinere sunt 

„mai în vârstă” decât se credea anterior
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Imaginea care i-a 
enervat pe britanici

Poza făcută publică de cotidianul 
Daily Telegraph ar fi fost realiza-
tă în 2002. Ghislaine Maxwell și 

câștigătorul premiului Oscarar, au fost 
invitați în sala tronului de Prințul An-
drew, un apropiat al lui Jeffrey Epstein. 

Reprezentanții Palatului Buckingham 
și cei ai Prințului Andrew au refuzat să 
comenteze momentul.

Ghislaine Maxwell, fiica miliarda-
rului britanic Robert Maxwell, a fost 
arestată joi și este acuzată de trafic de 
minore, la aproape un an de la sinuci-

derea în închisoare a 
cunoscutului miliar-
dar newyorkez.

În vârstă 58 de 
ani, fosta iubită a lui 
Epstein va fi inculpată pentru șase ca-
pete de acuzare, pentru că l-a ajutat pe 
Epstein să comită numeroase agresiuni, 
dintre care unele petrecute cu aproape 
20 de ani în urmă.

Și Prințul Andrew, al doilea fiu al re-
ginei Elisabeta a II-a, a fost implicat în 
acest scandal. Anul trecut, el și-a apărat 

prietenia cu Jeffrey Epstein și a ținut „să 
clarifice faptele, pentru a evita apariția 
unor noi speculații”.

El a explicat că l-a cunoscut pe Jeffrey 
Epstein în 1999 și l-a întâlnit apoi „în 
mod întâmplător și, probabil, nu mai 
mult de o dată sau de două ori pe an”, 
precizând că Epstein a petrecut vacanțe 
„în mai multe dintre reședințele sale”.

Kanye West va candida 
la prezidenţialele 2020

Zvonurile des-
pre o posibilă 
candidatură a 

cântărețului Kanye 
West au circulat pe 
internet după ce, 
în ultimul an, artis-
tul s-a implicat mai 
mult în politică și s-a 
întâlnit în repetate 
rânduri cu Donald 
Trump. Deși West 
nu a confirmat, lăsându-i pe internauți să se întrebe dacă 
vorbește serios sau e o glumă, rapperul a reușit deja să-și 
atragă sprijinul unor nume importante precum Elon Musk. 
„Ai sprijinul meu complet”, a replicat președintele SpaceX 
și Tesla pe Twitter.

„Acum trebuie să ne respectăm promisiunea 
făcută Americii, având încredere în Dumnezeu, 

unificându-ne viziunea și construindu-ne viitorul. 
Eu candidez pentru președinția Statelor Unite”, a 

scris West pe Twitter

Casa Regală din Marea Britanie este implicată 
într-un nou scandal legat de Jeffrey Epstein. 

Presupusa complice a acestuia s-a pozat pe tronul 
de la Palatul Buckingham alături de celebrul actor 

Kevin Spacey

Iubita fiului lui Trump

Kimberly Guilfoyle, avocată și fostă prezentatoare la 
Fox News, este unul dintre principalii responsabili 
pentru finanțarea campaniei în vederea realegerii 

lui Donald Trump.
Ea s-a aflat, vineri seara, la Mont Rushmore, în Dakota 

de Sud, pentru a asista la discursul președintelui și la focu-
rile de artificii pentru sărbătoarea de 4 iulie.

Testată pozitiv după un examen de rutină, Guilfoyle, 51 
de ani, a intrat imediat în izolare.

Potrivit  New 
York Times, Guil-
foyle nu a călătorit 
în același avion cu 
președintele pentru 
a merge la Mont 
Rushmore. Ea și 
Dona ld  Trump 
Junior, 42 de ani, 
urmează să revină 
la Washinton cu 
mașina.

Kimberly Guilfoyle, iubita lui Donald Trump Jr., 
fiul cel mare al președintelui american, a fost 

testată pozitiv cu Covid-19

Kanye WestKanye West

Trump Jr și  Trump Jr și  
Kimberly GuilfoyleKimberly Guilfoyle

Ghislaine Maxwell și Kevin SpaceyGhislaine Maxwell și Kevin Spacey
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GAZETA UMORISTICĂ

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEŞTI
Selecţii: Laurențiu Ghiță

Vasile Vajoga (Iași)
GREVA MEDICILOR
E protestul ce relevă
Adevărul spus pe față:
Cât stau medicii în grevă, 
Cresc speranțele de viață!

CABARET...
Local de primă clasă
În aria mondenă, 
Cu bunătăți pe masă
Și bunăciuni pe scenă!

ROMANȚĂ
Demult, în mreje m-ai atras
Cu dragostea-ți fierbinte,
Din care azi au mai rămas
Traducerile-aminte!

FILOZOFIE
A spus cândva un înțelept
C-aici la noi, în România, 
Te poți considera deștept
Abia când îți cunoști... prostia.

LA DRUMUL MARE
Când doi tâlhari m-au dezbrăcat,
Nu m-am opus, că-i mare riscul;
Și doar cu pielea m-au lăsat, 
Să aibă ce-mi lua și fiscul!

REVIZIE AUTO
Mașina e supusă-n mod atent
La niște teste de nuanță dură, 
Că scoate noxe pe eșapament,
Ca un parlamentar român pe gură!

VITEJIE MASCULINĂ
Acesta-i adevărul pur, 
Sau, dacă vreți, considerentul:
Cu-atâtea „bombe sexy”-n jur,
Abia aștept bombardamentul!

ANIMALE DE COMPANIE
În vreme ce vecina mea-i fudulă
Cu doi căței și trei pisoi de rasă, 
Nevastă-mea se plânge că-i sătulă
Să stea de-atâția ani c-un porc în 

casă!

Jurnal de carantină 2025 (II)

Se întâmplă ceva 
foarte distractiv 
într-un balcon 

de la C6, fațada ves-
tică. Nu am nici o fe-
reastră bună în direc-
ția aia dar P2 et4 are 
și îl văd cum se uită și 
râde de vreo oră. Râde 
de-i dau lacrimile. Mă 
uit la el și, din fericire, 
nu îmi pot imagina ce 
poate să vadă de îl îm-
plinește în așa hal.

 Imaginația boga-
tă, ca o boală, a fost 
depistată de anul trecut și mă bucur că 
nu sufăr de asemenea deviere periculoasă 
de personalitate.

M-am aplecat peste balcon să văd ce 
se întâmplă la C6 și am căzut din bal-
con. Din fericire, mi-a amortizat căderea 
copacul din fața blocului. Milițienii de 
serviciu, înțelegând că a fost un accident, 
m-au bătut foarte moderat. Am doar o 
mână ruptă și mi-o pot trata singur acasă. 
Bine că nu m-au dus la spital. Nimeni 
care ajunge la spital, nu se mai întoarce 
acasă.

*
Cu toate că am o mână ruptă, am apla-

udat înainte de culcare muncitorii esen-
țiali, cei care ne livrează mâncare la ușă, 
ne asigură curent, gaz, internet și apă: tot 
ce are nevoie un om modern ca să nu iasă 
din casă. Și, evident, doctorii și polițiștii. 
Ei sunt adevărații eroi. E important să 
menții o atitudine pozitivă, pentru siste-
mul imunitar.

*
Astăzi o să fie o zi proastă. La 3:43 

l-am auzit prin perete pe vecinul de la 
etajul 1 tușind. N-am mai putut să dorm 
din momentul ăla. Sper că s-a înecat cu 
mâncare sau apă și de-aia a tușit. Doam-
ne-ajută să nu-l taie iar tușitul că o în-
curcăm toți.

*
A venit coletul! În sfârșit! Nu pot spu-

ne clar când am dat comanda de când s-a 
interzis măsurarea timpului din motive de 
moral, dar țin minte că era vară și acum e 
primăvară, deci s-au mișcat repejor. Nici 
chiar repede, dar repejor. Am interacțio-
nat cu curierul după protocol. A sunat la 
ușă, s-a dat 5 metri în spate, a așteptat să 
deschid. L-am salutat, m-am dat 5 metri 
în spate, el a avansat, a lăsat coletul și s-a 
retras 5 metri. Am avansat eu, am luat co-
letul, am lăsat banii și m-am retras. Apoi, 
a avansat el, a luat banii, a lăsat chitanța și 
s-a retras. A venit rândul meu să avansez, 
am semnat chitanța și m-am retras, apoi 
a avansat el, a luat chitanța, m-a salutat 
și s-a retras. Amândoi ne-am scos mănu-
șile și le-am ars unul în fața celuilalt, ca 
să concluzionăm standard interacțiunea. 
Pot să zic că a mers ca uns.

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

BEEP  BEEP
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Coronavirus creează 
oportunităţi online

Organizată de un for israelian de șah și o 
asociație internațională de șah, competiția 
l-a avut câștigător pe Sander Severino din 

Filipine urmat de israelienii Andrei Gurbanov din 
Haifa pe locul al doilea și Alexandra Alexandrova 
din Beer Sheba, care a fost numită cea mai bună 
jucătoare de șah per ansamblu.

Competiția nu ar fi fost posibilă fără COVID-19. 
„Coronavirusul a creat posibilitatea organizării și 
mai multor turnee,” a spus Lior Aizenberg, care 
conduce diverse cluburi de șah în Israel și a contri-
buit la organizarea actualei competiții. Concursul 
s-a desfășurat în direct timp de două zile.

Bayern München a 
câștigat a 20-a Cupă 

Echipa antrenată de Hansi Flick a reușit ast-
fel victoria, după ce a câștigat și titlul în 
Bundesliga, iar acum se va orienta spre Liga 

Campionilor, competiție al cărei turneu final va 
avea loc în luna 
august. Bavarezii, 
care erau dețină-
torii Cupei Ger-
maniei, s-au im-
pus sâmbătă prin 
golurile marcate 
de David Alaba 
(16), din lovitură 
liberă, Serge Gnabry (24) și Robert Lewandowski 
(59, 89). Pentru învinși au înscris Sven Bender (64) 
și Kai Havertz (90+4 - penalty).

Bayern și-a trecut în palmares a 13-a sa dublă 
campionat-cupă, iar Lewandowski a ajuns la 51 de 
goluri marcate în acest sezon în toate competițiile.

Săptămâna trecută, 124 jucători cu 
dizabilități fizice grave din 24 țări au 

jucat șah timp de două zile în cadrul unei 
competiții online la nivel mondial

Novak Djokovic, testat 
negativ pentru Covid-19

„Testul PCR făcut la Belgrad 
de Novak Djokovic și soția 
sa, Jelena, a avut un rezul-

tat negativ. Ei nu au prezentat 
niciun moment simptome și au 
stat zece zile în izolare”, a preci-
zat echipa jucătorului sârb.

Djokovic a anunțat, pe 23 
iunie, că a fost testat pozitiv la 
Covid-19, după ce a luat parte 
la Adria Tour, un circuit care cu-
prindea turnee de tenis în Serbia, 
Croația și Bosnia. Acesta a fost 
anulat după apariția mai multor 
teste pozitive cu prilejul turneu-
lui de la Zadar (Croația).

Printre cei testați pozitiv cu 
ocazia acestei competiții s-au 
numărat tenismenii Novak Djo-
kovic, Grigor Dimitrov, Viktor 
Troicki și Borna Coric, antre-
norul lui Dimitrov și antrenorul 
lui Djokovic, Goran Ivanisevic, 
precum și soția campionului sârb.

Sârbul Novak Djokovic și soția sa Jelena au avut rezultate 
negative la ultimul test pentru Covid-19, efectuat la zece 

zile după ce s-a stabilit că ambii sunt infectați cu noul 
coronavirus, în urma participării la Adria Tour, un turneu 

caritabil organizat chiar de către actualul număr unu 
mondial din tenisul profesionist

Ronaldinho revine la fotbal

Ronaldinho își așteaptă pro-
cesul din Paraguay, unde a 
fost prins cu un pașaport 

fals. Starul brazilian a stat 32 de 
zile în închisoare, iar acum se află 
în arest la domiciliu, la un hotel din 
Asuncion.

„Totul este în regulă aici, în-
cerc să îmi petrec timpul în cel 
mai bun mod posibil. Sunt 60 de 
zile de când stau închis. Oamenii probabil că își imaginează cât de 
greu este să nu mai poți face lucrurile cu care erai obișnuit. Cred că 
îmi voi aminti toată viața de această experiență complicată”, spunea 
Ronaldinho, pentru Mundo Deportivo.

Ronaldinho n-a mai jucat din 2015, când și-a încheiat contractul 
cu echipa braziliană Fluminese.

Două legende ale fotbalului ar putea face echipă. 
Brazilianul Ronaldinho se gândește serios să se reapuce 
de fotbal la 40 de ani. Ronaldinho va fi antrenat de Diego 

Maradona, la Gimnasia La Plata, echipă ce se află  
pe locul 19 în Argentina

Bayern München și-a trecut în palmares 
a 20-a sa Cupă a Germaniei la fotbal, 

după ce a învins-o pe Bayer Leverkusen 
cu scorul de 4-2, sâmbătă seara, în finala 

desfășurată pe Stadionul Olimpic din 
Berlin, cu porțile închise

RonaldinhoRonaldinho

Novak DjokovicNovak Djokovic
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Magdalena BRĂTESCU

„Gardul viu” (Gader haya)(Gader haya)
Premieră la Teatrul Ha’Cameri

Romeo și Julieta din Ori-
entul Apropiat sunt Liat 
Benyamin și Helmi Nasr, 

personajele principale ale bestse-
ller-ului scriitoarei Dorit Rabinyan. 
Publicat în 2015, „Gardul viu” a fost 
primit cu entuziasm de cititori și de 
critica literară, fiind încununat, un 
an mai târziu, cu Premiul Bernste-
in pentru romanul ebraic și tradus 
în străinătate în numeroase limbi. 
În același timp, cartea a stârnit un 
scandal. Ministerul Învățământului 
a interzis includerea romanului în 
programa școlară pe motiv că „e pe-
riculos pentru identitatea evreiască 
a tineretului, întrucât încurajează 
asimilarea”.

Talentatul regizor Ilan Ronen a 
convins autoarea să accepte dramati-
zarea volumului, realizată cu succes de 
Noga Ashkenazi. Piesa e construită din 
monoloage-confesiuni către spectator- 
care se transformă pe nesimțite și cu 
firesc desăvârșit în dialoguri, reale sau 
imaginare, sau scene cu mai multe per-
sonaje. Montarea lui Ilan Ronen este 
excepțională. Regizorul dirijează per-
fect ritmul și jocul echipei de actori ți-
nând publicul conectat până la sfârșitul 
absolut surprinzător. Replicile au ade-
sea un umor de calitate ce stârnește nu 
numai râsul, ci și empatia publicului.

Melodrama nu e doar o simplă po-
veste de dragoste imposibilă dintre o 
israeliancă și un arab. Nu doar, deoa-
rece aspectul politic e foarte pregnant. 
Ideologia inculcată prin educația în 
familie și prin școală devine un impe-
diment pentru fericirea cuplului evrei-
că-musulman. Acesta este „gardul viu” 
care separă oamenii, chiar mai concret 
decât zidurile de apărare construite în-
tre Israel și teritoriile palestiniene. Liat 
crede în două state pentru două popoa-
re, Helmi vede viitorul a două popoare 

conviețuind în același stat. Cine poate 
fi profet? Există cel puțin două adevă-
ruri și cel puțin două dreptăți! Depinde 
de care parte a baricadei te afli...

Liat, o traducătoare israeliană sosită 
la New York cu o bursă de studii de 
un an, cunoaște întâmplător un pic-
tor arab originar din Hebron a cărui 
familie trăiește la Ramallah. Helmi 
locuiește în metropola cosmopolită 
de patru ani. Diferenței de credință 
(iudaism-islamism) dintre cei doi i se 
adaugă deosebirea de statut social. Liat 
locuiește într-un apartament burghez 
din Manhattan, iar Helmi într-o cămă-
ruță boemă din Brooklyn unde e peri-
culos să ieși noaptea pe stradă.

Numai în acest no man’s land, de-
parte de patrie și familie, dragostea 
poate înflori, temporar, fără să țină sea-
ma de piedici. Liat e o tânără pragma-
tică, Helmi - tipul de artist visător. Va 
rezista oare dragostea lor când în viața 
fiecăruia dintre ei există frați, părinți, 
prieteni care vor să-și impună voința de 
a-i despărți? Surprinzător însă, adevă-
rata „linie verde” de demarcație (gardul 
viu) nu se află pe hartă, ori în suflet, ci 

în mintea oamenilor! Ei se autocen-
zurează tăindu-și orice posibilitate 
de a lupta împotriva curentului. 
Despărțirea e iminentă. Ca în „Ro-
meo și Julieta”, finalul e trist, mai 
ales pentru Helmi.

În montarea spectacolului, pe-
isajele ca niște acuarele pictate de 
Helmi (video art Yoav Cohen) din 
satul arăbesc, Israel sau New York 
se mișcă orizontal și vertical creând 
imagini cinematografice. Stropi 
de lumină brăzdează strobosco-
pic scena dând senzația ploii și a 
ninsorii (eclerajul Nadav Barnea). 
Menționez contribuția costumelor 
(Ula Shevzov) și muzicii (Daniel 
Salomon).

Acțiunea este animată de folo-
sirea grupului Moran Arbiv Gans, Tal 
Weiss, Morad Hassan, Shoham Shei-
ner, Shani Shauli ca lucrători în trans-
porturi de mobilă care schimbă decorul 
(Shani Tur), mută recuzita, se transfor-
mă în prieteni israelieni din New York, 
sau în tineri de pe plaja din Yaffo. Fie-
care dintre ei are și alte roluri cu text, 
parțial vorbit în arabă sau engleză. 
Menționez în special pe Morad Hassan 
în Visam, fratele lui Helmi, conturând 
tipul arabului intelectual convingător 
în discuții. De asemenea Shani Shauli 
(Joyce) și Shoham Sheiner (Andrew), 
în fermecătorul cuplu de americani, el 
evreu, ea „shikse”.

Stelele serii sunt indiscutabil Avigail 
Harari (Liat), sinceră, îndrăgostită dar 
lucidă, cu o inteligență scenică ieșită 
din comun și șarmantul Amir Khouri 
(Helmi), irezistibil în amantul arab se-
cret și provizoriu, îndrăgostit fără rezer-
ve, fidel și curajos.

Imagine a vieții israelienilor din țară 
și străinătate, spectacolul e un succes 
deplin, care emoționează dând de gân-
dit. Îl recomand călduros!
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Arh. Eduard MATTES

Când spui „Covoare tradiţionale”,  
spui Botiza și Victoria Berbecar

Victoria Berbecar s-a 
născut la Ciceu-Mi-
hăilești, județul Bis-

trița-Năsăud, și a absolvit 
Facultatea de Filologie la Iași 
dar, după un an, „magnetul” 
locurilor natale și al artei 
meșteșugărești tradiționale, 
a atras-o înapoi pe meleagu-
rile maramureșene; la Botiza 
numele ei e astăzi sinonim cu 
arta țesătoriei.

Vopsirea naturală a co-
voarelor presupune folosirea 
florilor și a frunzelor. Ast-
fel, pentru a obține culoarea 
galben și crem, dna Victoria 
folosește ghiocelul; pentru 
culoarea brun-roșcat, coaja 
de frasin iar pentru culoarea 
olive, dropșorul și coaja de 
nucă. Sunt secrete profesio-
nale pe care dna profesoară 
Victoria nu le păstrează doar 
pentru sine ci le transmite ti-
nerilor localnici sau turiștilor 
care poposesc la pensiunea 
familiei Berbecar din Botiza.

În numărul 51/1983 al 
„României Literare”, Ana 
Blandiana a numit-o pe Vic-
toria Berbecar „o artistă a 
neuitării”.

Artista, vorbind despre 

propria crea-
ție, o numește 
„învierea unei 
comori ascunse 
și uitate”. Flo-
rile pe care le 
folosește pen-
tru vopselele 
covoarelor sale, 
i-au inspirat pe 
preot și pe dna 
preoteasă în 

alegerea numelor celor trei 
fiice ale lor: Narcisa, Brân-
dușa și Margareta.

Într-unul dintre covoare-
le artistei, executat în anul 
2007, apar îngeri și avioane. 
Aceste motive nu sunt întâl-
nite pe covoarele tradiționale 
românești. Artista a împletit 
pentru prima oară două reali-
tăți: cea vizibilă și cea invizibi-
lă, aspect care ne duce cu gân-
dul la poveștile orientale cu 
covorul zburător și la idealul 
din totdeauna al omului de-a 
zbura, de-a traversa spațiul.

Frecvent este și motivul 
păsărilor și al fluturilor pornit 
din ideea libertății de mișcare.
Impresionante în arta Victo-
riei Berbecar sunt echilibrul 
compoziției ornamentale, 
respectarea riguroasă a pro-
porțiilor dar mai ales, bogăția 
de motive geometrice, florale 
sau animaliere.

În luna februarie a anului 
acesta, am vizitat Universita-
tea „Ben-Gurion” din orașul 
israelian Beer Sheva la invita-
ția prietenului meu, dr. ing. 
Strul Moisa. Unde credeți că 
ne-a condus domnul profe-
sor Moisa în timp ce elogia 

o anume expoziție pe care 
noi trebuia musai s-o vedem? 
În Galeria Senatului acestei 
universități pentru a vedea 
expoziția „Covoarele vorbesc” 
(„Talking Layers”) unde a ex-
pus și dna Berbecar.

Galeria Senatului este con-
cepută ca o sală de spectacole 
spațioasă din „Sherut Visi-
tor Centre”, în care spațiul 
expozițional este chiar scena 
sălii. Galeria găzduiește de 
obicei expoziții temporare - 
de grup, personale, dar și ale 
studenților Diviziei de creație 
din cadrul Departamentului 
de Arte - considerate a fi din 
prima ligă.

Expoziția despre care 
scriu, cuprinde un spectru 
larg de lucrări ale mai multor 
artiști contemporani din Ro-
mânia și Israel și care exprimă 
un proces pozitiv de mediere 

interculturală într-o epocă a 
izolaționismului național și 
religios.

Profesorul Haim Maor, 
șeful Departamentului de 
Arte din cadru Universității, 
și cel care și deschis expoziția, 
a prezentat covoarele ca pe 
un limbaj vizual de culori și 
forme, de mărimi și modele, 
de materiale, de semne și de 
simboluri.

Artiștii moderni care văd 
covorul și imaginea lui ca pe-
un simbol al identității lor 
naționale și religioase, aleg 
să-și spună poveștile perso-
nale, familiale, religioase sau 
etnice prin tapiserii sau co-
voare. Ei transpun imaginea 
covoarelor în medii dure (vi-
tralii sau sculptură în lemn), 
ceea ce schimbă contextul, 
perturbându-le sensul ante-
rior, cel inițial.

De la stânga la dreapta: Nora Stanciu (expozantă-De la stânga la dreapta: Nora Stanciu (expozantă-
curator secund), av. Mina Calman-Hadad (de la curator secund), av. Mina Calman-Hadad (de la 

Primăria municipiului Beer Sheva), prof. Nachum Primăria municipiului Beer Sheva), prof. Nachum 
Finger (ex-Rector al Universităţii), familia Victoria Finger (ex-Rector al Universităţii), familia Victoria 

și Isidor Berbecar, prof. Haim Maor (șeful și Isidor Berbecar, prof. Haim Maor (șeful 
Departamentului de Arte și curatorul expoziţiei), Departamentului de Arte și curatorul expoziţiei), 

prof. Haim Haims (Rectorul universităţii)  prof. Haim Haims (Rectorul universităţii)  
și dr. ing. Strul Moisași dr. ing. Strul Moisa
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PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 9 iulie 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	 Regina	
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv
00:00	 Teleshopping

VINERI, 10 iulie 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	 Regina
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 11 iulie 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:00	 La	Măruță
11:30	 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	 Regina
22:45	 Acasă	la	români
23:45	 Teleshopping
00:15	 Lecții	de	viață
DUMINICĂ, 12 iulie 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:00	 Acasă	șa	români
11:30	 Ce	spun	românii

12:15	 Superspeed
12:45	 Teleshopping
13:00	 Arena	bucătarilor
13:30	 Lecții	de	viață
14:25	 Știrile	ProTv	
14:30	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
15:00	 ApropoTv
15:45	 Ce	spun	românii
16:30	 Lecții	de	viață
18:00	 România,	te	iubesc!
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Superspeed
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Regina
22:45	 Acasă	la	români
23:30	 ApropoTv
00:15	 Teleshopping

LUNI, 13 iulie 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	 Lacrimi	de	iubire
21:30	 Regina
23:00	 La	Bloc
00:30	 Teleshopping
00:00	 Știrile	ProTv

MARȚI, 14 iulie 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	 Lacrimi	de	iubire
21:30	 Regina	
22:45	 La	Bloc
23:15	 Teleshopping
23:45	 Știrile	ProTv
00:30	 La	Măruță
MIERCURI, 15 iulie 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	 Lacrimi	de	iubire
21:30	 Regina
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv
00:00	 Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 9 iulie 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	 Ca’n	viaţă
10:50	 Diasporadar
11:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:30	 Articolul	VII
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Politică	şi	delicateţuri
16:00	 Descălecați	în	Carpați		
16:30	 Ieri,	azi,	mâine
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 A	doua	Românie	
22:30	 Expediţiile	memoriei
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Cap	compas

VINERI, 10 iulie 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	 Ca’n	viaţă
10:50	 Diasporadar
11:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:30	 A	doua	Românie
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
14:55	 5	minute	de	istorie
15:00	 Exclusiv	în	România
15:50	 Discover	Romania
16:00	 Descălecați	în	Carpați	
16:30	 Ieri,	azi,	mâine
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Obiectiv	comun
19:30	 La	un	pas	de	România	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 Dăruiește,	Românie!
22:30	 Unirile	românilor
23:30	 Teatru	TV

SÂMBĂTĂ, 11 iulie 2020
07:00	 Regatul	sălbatic
07:30	 Pescar	hoinar
08:00	 Ferma
08:50	 Discover	Romania
09:00	 Mic	dejun	cu	un	campion
09:50	 5	minute	de	istorie

10:00	 Drag	de	România	mea
12:00	 Timișoara,	capitală	culturală
12:20	 Discover	Romania
12:30	 Dăruiește,	Românie!
14:00	 Telejurnal
14:30	 La	un	pas	de	România
15:00	 Gala	umorului
17:00	 Il	Luce
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Memorialul	durerii
20:00	 Telejurnal
21:00	 Drag	de	România	mea
23:00	 Declaraţie	de	dragoste
00:40	 Lumea	azi

DUMINICĂ, 12 iulie 2020
07:00	 Universul	credinței	*Partea	I
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Universul	credinței	*Partea	II-a
08:50	 Natură	şi	aventură
09:20	 Exclusiv	în	România	
10:00	 În	grădina	Danei
10:25	 Diasporadar
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	 Tezaur	folcloric	
14:00	 Telejurnal
14:30	 Lumea	şi	noi
15:00	 Teatru	TV
16:40	 Cooltura
17:05	 Il	Luce
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Memorialul	durerii
20:00	 Telejurnal
21:00	 Vedeta	popular
23:00	 Trei	scrisori	secrete
00:45	 Breaking	Fake	News

LUNI, 13 iulie 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Telejurnal
09:35	 Generația	Fit
10:00	 Ca’n	viaţă
10:50	 Diasporadar
11:00	 Politică	şi	delicateţuri
12:00	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Drumul	lui	Leșe
16:00	 Descălecați	în	Carpați
16:30	 Ieri,	azi,	mâine
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 Avocatul	dumneavoastră
22:30	 România	9
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Cap	compas
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Patru cărţi pentru numai 190 de șekeli!
Sunaţi acum la editură la tel. 0524-716004 

și comandaţi pachetul Alexandru Andy!
(Preţul unui singur volum este 80 de șekeli)

REDUCERE REDUCERE 
DE PREȚ LA DE PREȚ LA 
COLECȚIA COLECȚIA 

ALEXANDRU ALEXANDRU 
ANDYANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul 

Doctor Mesmer
• Ca’n filme

MARȚI, 14 iulie 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Telejurnal
09:35	 Generația	Fit
10:00	 Ca’n	viaţă
10:50	 Diasporadar
11:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:30	 Avocatul	dumneavoastră
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Rețeaua	de	idoli
16:00	 Descălecați	în	Carpați
16:30	 Ieri,	azi,	mâine
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 Investiți	în	România!
22:30	 România	9
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Cap	compas

MIERCURI, 15 iulie 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Telejurnal
09:35	 Generația	Fit
10:00	 Ca’n	viaţă
10:50	 Diasporadar
11:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:30	 Investiți	în	România!
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Destine	ca-n	filme
16:00	 Descălecați	în	Carpați
16:30	 Ieri,	azi,	mâine
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 Articolul	VII
22:30	 România	9
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Cap	compas
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3 Atractivitatea celor din jur nu rămâne neob-

servată de tine. Apreciezi tot ceea ce are stil 
și rafinament. Duplicitatea cu care acționezi 
uneori, face din tine o persoană ambiguă.

Emoțiile tale în contextele profesionale au 
luat-o razna. Mai ales în această săptămână, 
îți este foarte greu să le ții în frâu așa cum 
făceai altădată.

Schimbările pe care le dorești, se vor realiza 
doar dacă îți proiectezi bine obiectivele și faci 
pași mici, dar siguri spre reușită. Organismul 
tău are nevoie de o detoxifiere adevărată.

Majoritatea deciziilor pe care le iei în zilele 
următoare, vor fi conduse de un sentiment 
profund de frustrare. Emoțiile tale sunt com-
plet dezorganizate. 

Chiar dacă firea ta emoțională pare puțin 
rigidă în această perioadă, tot vei fi capabil 
să înțelegi prin ce trec persoanele apropiate. 
Alegi în mod conștient să rămâi detașat.

Indiferent de ceea ce pretinzi, sunt persoane 
care au influențe negative asupra echilibrului 
tău interior. Această influență o pot avea însă 
doar dacă tu le vei permite acest lucru.

Obiectivele pe care le ai în minte pentru pe-
rioada următoare, necesită concentrare și de-
terminare. Incertitudinile din plan personal 
accentuează starea de confuzie.

Influența preponderentă a lui Saturn este pal-
pabilă în viața ta de zi cu zi. Agitația și con-
fuzia pe care le simți, te împing de la spate 
să iei decizii greșite.

Nu este vorba că nu te simți pregătit pentru 
ceea ce urmează, doar că este momentul po-
trivit să te menții concentrat asupra a ceea ce 
ai de realizat în prezent.

Chiar dacă unele persoane nu mai sunt lângă 
tine sau nu mai sunt atât de prezente în viața 
ta, lecțiile pe care le-ai învățat alături de ele, 
sunt de neprețuit.

Pentru tine, zilele care urmează, sunt definite 
de reușită și succes. În anumite contexte în 
care te vei afla, trăiești o stare de claustrofobie 
socială.

Nu crezi în relații platonice, indiferent că 
este vorba de planul personal sau profesio-
nal. Pentru tine este definitorie implicarea 
absolută în tot ceea ce faci.
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Prăjitura cu caramel lipicios

Mod de preparare: se adaugă 
3/4 din cantitatea de smântână, 
untul, melasa și zahărul brun și 
se pun pe foc până ajung la punc-
tul de fierbere. La final se adaugă 
restul de smântână și se strecoară 
sosul printr-o sită. Apoi se lasă să 
se răcească.

Între timp se face blatul. Cur-
malele trebuie să stea la înmuiat în 
apă fierbinte cu bicarbonat de so-
diu. După aprox. 15 minute se dau prin blender până se formează 
un piure fin. Se pornește cuptorul la 160°C și se unge o formă de 
copt cu puțin unt. Se amestecă ingredientele uscate. Separat, se 
bate untul cu zahărul brun la viteză medie până când se formează 
o compoziție pufoasă. Oul se bate cu esența de vanilie și apoi 
se adaugă și piureul de curmale. Se adaugă ingredientele uscate 
peste cele umede. Blatul se toarnă în forma de prăjitură și se ține 
la cuptor pentru aprox. 20 de minute. Secretul este aluatul ținut 
la abur timp de o oră. Apoi se toarnă deasupra sosul de caramel.

Ingrediente: Pentru sos: 850 ml de smântână, 110 grame 
de unt, 150 ml de melasă şi 240 grame de zahăr granulat  
Pentru aluat: 7 curmale, 100 grame de făină albă, 5 grame de 
praf de copt, 100 grame de zahăr brun, 1 ou, 1,5 grame de 
bicarbonat de sodiu, 55 grame de unt, un praf de sare şi 15 
grame de esenţă pură de vanilie

Cum scapi de praful 
din casă pe timpul 

verii

Oţet și coji de 
portocale

Pune câteva coji 
de portocale la in-
fuzat într-un bor-
can mic cu oțet alb. 
Așteaptă două zile 
și strecoară soluția. 
Adaugă o lingură 
de alcool sanitar, dublează cantitatea cu apă și mai 
pune câteva picături din uleiurile esențiale preferate, 
precum cele de citrice, de trandafiri sau de eucalipt.

Uleiul esențial curăță aerul și lasă casa mai proas-
pătă, oferindu-ți și o stare de relaxare după ce ter-
mini curățenia. Oțetul și alcoolul degresează și curăță 
foarte bine tot felul de pete precum și stratul gros de 
praf de prin colțuri sau de pe rafturile la care ajungi 
mai rar. În plus, aceste două ingrediente omoară un 
număr mare de bacterii și combat mirosul de casă 
neaerisită.

O soluţie eficientă pentru lustruit mobila
Dacă declari război deschis prafului, nu este suficient 
doar să îl cureți. Trebuie să lustruiești mobila și par-
chetul cu soluții speciale, astfel încât suprafața lor să 
fie cât mai netedă și să nu mai atragă praful fin din 
atmosferă.

Toarnă 30 ml de apă într-un recipient cu pulve-
rizator, adaugă 10 ml de alcool sanitar alb, 10 ml de 
ulei de cocos lichid și câteva picături (10 – 15) de ulei 
esențial de citrice sau de lămâie. Folosește o lavetă din 
micro-fibră să lustruiești mobila cu această soluție, 
după ce o cureți de praf. Laveta din micro-fibră nu 
lasă scame, este moale și te ajută să redai luciul mo-
bilierului, indiferent de materialul din care este făcut.

De asemenea, aceeași soluție o poți folosi și pen-
tru parchet, dacă vrei ca acesta să strălucească de 
curățenie.

Praful din casă sporește în sezonul cald, când 
ții geamurile larg deschise. Orice ai face, nu 
poți scăpa de el definitiv, dar poți menține 
curățenia în casă, dacă ești consecvent și 

cureți cât mai des mobila, vitrinele,  
oglinzile și toate rafturile din casă

Beneficiile pepenelui

Pepenele este compus în 
principal din apă (apro-
ximativ 90%); săruri 

minerale și vitamine. Conține 
în principal potasiu, fosfor, cal-
ciu, vitamina C și vitamina B3. 
Prezența fosforului și a calciului 
face ca pepenele să fie un aliat excelent al oaselor. Totodată be-
ta-carotenul ajută organismul să producă melanină.

Din punctul de vedere al sănătății și nutrițional, pepenele 
galben este mai recomandat decât cel roșu. Asta deoarece con-
ține: 7.7% mai multe proteine/100 g decât cel roșu, 20% mai 
mult magneziu/100 g, 28.57% mai mult calciu/100 g, 2.25X 
mai multe fibre/100 g, 44.35% mai puțină fructoză/ 100 g.

Consumul de pepene nu este recomandat noaptea pentru că 
digestia noastră este mai lentă seara și dimineața. Pepenele, cu 
conținutul său ridicat de apă și acid, poate perturba digestia și 
duce la probleme stomacale. 

Pepenele are un conținut scăzut de calorii (100 g de 
produs furnizează aproximativ 34 de calorii), dar, în 
același timp, este foarte sățios, fiind bogat în fibre
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Se renunţă la unele medicamente

OMS a ra-
portat peste 
200.000 de 

noi cazuri la nivel 
global, pentru pri-
ma dată într-o sin-
gură zi. În Statele 
Unite s-au înregistrat 53.213 din 
totalul de 212.326 de cazuri noi 
înregistrate vineri, a spus OMS. 
„Aceste rezultate ale studiilor pro-
vizorii arată că hidroxiclorochina 
și lopinavir/ritonavir produc nu 
reduc mortalitatea pacienților cu 
COVID-19, sau o fac în mică mă-
sură, în comparație cu standardul 
terapeutic. Cercetătorii studiului 
vor întrerupe imediat testările”, 

a spus OMS într-un 
comunicat.

O altă zonă a stu-
diului este analiza 
efectului potențial al 
medicamentului an-
tiviral remdesivir pro-

dus de Gilead asupra COVID-19. 
Comisia Europeană a acordat vi-
neri remdesivir o aprobare condi-
ționată pentru utilizare. Directorul 
general al OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, a declarat reporteri-
lor vineri că aproape 5.500 de pa-
cienți din 39 de țări au fost testați 
până acum cu acest medicament și 
că rezultatele provizorii sunt aștep-
tate în două săptămâni. 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat sâmbătă 
că a întrerupt studiile asupra medicamentului anti-malarie 
hidroxiclorochina și combinația de medicamente lopinavir / 
ritonavir la pacienții cu COVID-19, pentru că nu au reușit să 

reducă mortalitatea bolnavilor

Marele mister  
al pandemiei

În ciuda numărului tot mai mare de infectări, 
oamenii de știință încă nu au un răspuns de-
finitiv la una dintre cele mai fundamentale 

întrebări despre virus: Cât de mortal este?

Conform New York Times, o estimare fermă 
ar putea ajuta guvernele să prezică câte decese s-ar 
produce dacă virusul ar fi scăpat de sub control. 
Întrebarea a devenit și mai complexă luna trecu-
tă, când Centrele pentru Controlul și Prevenirea 
Bolilor au lansat date care sugerează că pentru 
fiecare infecție documentată din Statele Unite, au 
existat în medie alte 10 cazuri care nu au fost în-
registrate, probabil pentru că erau foarte ușoare 
sau asimptomatice. Dacă există multe mai multe 
infecții asimptomatice decât s-a crezut, atunci 
virusul poate fi mai puțin mortal decât a apărut, 
dar chiar și acest calcul este unul dificil.

Omul de știință, dr. Soumya Swaminathan, 
a declarat că, pentru moment, rata mortalității 
provocate de COVID-19 este de aproximativ 
0,6% - ceea ce înseamnă că riscul de deces este 
mai mic de 1%. Cifra de 0,6% la nivel global 
reprezintă 47 milioane de oameni din întreaga 
lume. Mulți experți se tem că infecțiile și decesele 
vor crește la toamnă, pentru că vremea mai rece 
îi obligă pe oameni să rămână în interioare, unde 
sunt mai predispuși să se infecteze reciproc. „Va 
merge mult mai sus în următoarele 12-18 luni, 
deoarece acesta este un coronavirus, nu o gripă, 
este posibil să nu urmeze același model, dar este 
„un transmițător mult mai eficient decât gripa!”, 
a spus dr. Swaminathan.

La mai bine de șase luni de când a început 
pandemia, coronavirusul a infectat peste 
11 milioane de oameni în întreaga lume 
și a reușit să provoace peste 525.000 de 

decese

Novartis va plăti sute de 
milioane de dolari

„Timp de mai 
mult de un de-
ceniu, Novartis 

a cheltuit sute de 
milioane de dolari 
pentru așa-numitele 
programe de confe-
rințe, care includeau 
comisioane pentru 
discursuri, mese extravagante și 
băuturi de primă clasă, dar care 
nu erau altceva decât mită pen-
tru ca medicii din întreaga țară să 
prescrie medicamentele produse 
de Novartis’’, explică procuratura 
americană.

M a i  m u l t , 
după ce medicii 
prescriau medi-
camentele Novar-
tis, în cazul unor 
anumite afecți-
uni, cum ar fi di-
abetul sau bolile 
cardiovasculare, 

guvernul american rambursa 
costurile acestor rețete. În cadrul 
unui acord separat cu autoritățile 
americane, Novartis a acceptat să 
plătească suplimentar 51,25 de 
milioane de dolari drept com-
pensație pentru aceste costuri.

Compania farmaceutică elvețiană Novartis a convenit cu 
justiția americană să plătească o amendă de 678 de milioane 
de dolari în schimbul închiderii unui dosar de corupție în care 

este acuzată că a organizat „conferințe” în care „mituia” 
medici pentru ca aceștia să prescrie medicamentele sale
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ORIZONTAL: 1. Trage cu tunul. 2. Camere 
cu oratori. 3. Inventare mai vechi — Conti-
nentul galben. 4. Decimare fără început şi 
sfârşit la compozitorul Cimarosa! — Strigăt 
de îndemn, folosit în special în corride. 5. 
Diminutivul lui Adrian — Aşa începe Iliada! 
— Pere! 6. Transfigurează realitatea în ima-
gini artistice. 7. Tip de caracter tipografic 
— Pronumele lui Tinel! 8. Lunecă pe luciul 
gheţii. 9. E o depozitare (facem stocul) — 
Sunt, pe scurt. 10. Date ca ifose — Al treilea 
fiu al lui Noe, strămoşul indo-europenilor. 

VERTICAL: 1. Sfârşitul lumii după Ioan. 2. 
Mare repeziciune. 3. Un simplu expeditor. 
4. Prenumele feminin germano-scandinav — 
Pune în mişcare un avion. 5. Diminutiv pen-
tru Nicolae la Laerţiu! — Împărăteasă cano-
nizată de biserica ortodoxă, dar şi o sfântă 
din Asia Mică, i-a combătut pe gnostici. 6. 
Ieşim aici! — Vechii curieri şi îngrijitorii ca-
ilor de poştă. 7. Post bucureştean de tele-
viziune ca şi o publicaţie a aceluiaşi trust 
media. 8. Nişte tipe, dânsele. 9. A poseda 
cunoştinţe — Regiune de stepă cu vegeta-
ţie de ierburi, cutreierată de cowboy. 10. 
Aspect teatral la un cabotin, ce înseamnă 
căutat, afectat artificial, nesincer, emfatic.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: p, i, brava, enot, astru, cei, ih, ns, m, m, 

ic, abator, smochinite, brr, sclav, catar, adio, a, ecarte, 
l, lax, zoi, tu, vuiet, bot, mirositori, ziditoare.

Pag. 36: anticipate, particular, eroina, buo, raite, 
muta, ita, asesor, oinisti, le, du, str, mo, inot, aroga, 
cibernetic, a, atractii.

Pag. 37: a) t, farda, sos, atu, ge, turc, rame, flec, a, ur, 
scrum, cl, sinchiseala, ferestrui, tatonari, pm, ar, carutasi, 
berari agud, a, ore, stiri, coli, chelie. b) condamnare, 
anarhie, am, volatiliza, amuti, elan, lac, aig, nc, etic, 
siiti, ro, abate, p, ipoteci, aa, selar, mult, temperatie. 
c) pisc, pacate, onoare, acid, distorsiuni, m, idem, zel, 
varf, tigari, o, iesire, e, capat, nopti, alo, agale, u, lustra, 
orar, anti, magnet, iarba, iara. d) ghicitoare, himera, 
san, imprecații, nea, alge, g, insula, ram, o, im, lueta, 
nobile, lat, idila, bici, solidar, ac, tratamente.
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Soția se apropie de soț, care stă la 
calculator:

- Dă-mi si mie să mă joc un pic.
- Dragă, ai un pic de respect. Ți-am 

cerut eu vreodată cârpa când spălai 
podelele?

*
– Alo , Ioane, hai la o bere la barul 

din colț.
– Păi, când te-am sunat eu acum o 

jumătate de oră, ai zis că ai o durere 
îngrozitoare de cap!

– Aveam, dar a plecat la cumpărături.
*

Doi prieteni povesteau:
- Stai să vezi ce aventură beton am 

avut aseară și cum s-a sfârșit. Am 
ajuns la spital cu o perie de WC în-
fiptă în fund...

- Cum s-a întâmplat asta?
- Am întâlnit o tipă tare azi-noapte 

în club. Un lucru a condus la altul, 
până ne-am trezit la mine acasă...

- Si ea s-a dedat la așa chestii 
perverse?!

- Nu ea, i-am răspuns. Nevas-
tă-mea!!! Era acasă...
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ORIZONTAL: 1) Jumătate om, jumătate cal — Parti-
cula cea mai mică. 2) Sistem tehnic de piese — Dor-
mitor pentru cai. 3) Costeliva iapă a lui Don Quijote. 
4) Convoi  — Lipsit de sentimentul onoarei — Cai. 5) 
Armata călare! 6) Măgăriţă — Fluviu în Italia. 7) Cu el 
se prind caii sălbatici — Cefe! — Intrarea în curte (pl.). 
8) Cu ape! — Spectacol de saltimbanci. 9) Compoziţie 
muzical-dramatică uşoară — Interjecţie. 10) Umbra 
unui cal! — Lichid vital. 11) Unitate de lucru mecanic 
— Mama soţiei sau a soţului. 12) Localitate legendară 
— Nota scriitorului — Conifer.

VERTICAL: 1) Una între car şi cal! — Superlativ pen-
tru caii iuţi. 2) În cepe! — Părăsit — Verbul plugului în 
brazdă. 3) Cal cu nărav — Instrument muzical compus 
din tuburi sonore. 4) Calul-capcană al antichităţiiI — 
Trecut de şapte. 5) Deal în Suedia — Un cal sucit! 
— Numele grec al Aurorei. 6) Folositoare — Titlu pe 
care îl purtau vechii regi ai Egiptului. 7) Găuri la nas 
— Calul de bătaie al poeţilor! 8) A descoperi — Baston 
la biliard. 9) Localitate în Elveţia — Perioadă istorică 
— Simbolul rubidiului. 10) Părinte — Creează alterna-
tive — Râu în Elveţia. 11) Date cu ojă — Onomatopee 
copitelor cailor. 12) Marin Dumitrescu — Rege, a fost 
dispus să dea un regat pentru un cal.

ORIZONTAL: 1. 
Pe dos. 2. Poftim! 
— Lichid amar se-
cretat de ficat. 
3. Figură geome-
trică — Aliatul lui 
Bran. 4. Privitor 
la vechii atenieni 
— Literă grecească 
la etaj! 5. Dat cu 
pila — Trage aţa 
după el. 6. Pe ju-
mătate năuc! — Ta-
laz. 7. Viziune. 8. 
Chelner — Un loc 
întors pe dos! 9. 
Cătun — Merge de 
a-ndoaselea. 10. 
Pus pe hârtie. 11. 
Judecător în Israel 
— Măsură agricolă. 
12. Nota 5 — In-
secte la origine. 
13. Setat în mijloc! 
— Cutie. 14. Cadru 
pe perete — A şti, 
odinioară. 15. A 
privi de sus, de pe 
un tron — Maestru. 
16. Puse la aer.

VERTICAL: 1. Cuprins într-un spaţiu — Alarmă. 2. Naval — 
Ceaşcă — Astfel. 3. Bilă neterminată! — Albia râului — Iu-
bire. 4. Un şef şi-a pierdut capul! — Nu-i militar! — ÎI joacă 
actorii — În ei se numără viaţa. 5. Risc incipient! — Împă-
ratul ruşilor — Obraz cu urmele anilor — Primul! 6. Nevoie 
de a bea — Biserică — Un şir sucit! 7. A indica — Distracţia 
copiilor — Apărător. 8. Perseverent, rezistent — Exacte.

ORIZONTAL: 1. 
Stimulator ero-
tic cu numele de 
la o zeiţă elenă. 
2. Orice mese-
rie, îndeletni-
cire cu caracter 
permanent, pe 
care o exercită 
cineva. 3. Ele-
ment aplicat pe 
marginile rame-
lor cu rol de sus-
ţinere, acoperire 
sau decorare — 
Un rigă fără! 4. 
Zburători numiţi 
după nefericitul 

fiu al lui Dedal — O poziţie de zăbovire. 5. Cete! — Apărea 
la Nivea! — Din jale, trece la o japoneză! 6. Ele, acestea 
numite popular, dar şi în derâdere — Campionatul ameri-
can de baschet, ţinta tuturor profesioniştilor. 7. Femei şi 
bărbaţi luaţi împreună în unanimitate. 8. Un minut scăzut 
în ambele părţi! — O sculă ce alezează. 9. Transformare în 
vapori. 10. Rute recomandate turistic. 

VERTICAL: 1. Factori ce ţin de o punere în practică. 2. 
Aranjat bine la salonul de masaj. 3. Nume de fată, rimă 
glumeaţă cu scleroza — Au regine si trântori, folosiţi doar 
pentru sex. 4. Servită gata, de pe tavă — Rest de jupon! 5. 
Pierderea caracterului neted, nu doar la sol, ci şi la trup 
ce necesită pentru doamne un lifting. 6. Isabela, unde ţi-e 
corpul frumos? — Ins dintr-un străvechi neam european. 7. 
A luat puţin sifilis! — O cântăreaţă, fată veselă de şantan, 
pe vremuri! 8. Un chinuit aparte de plăcere — La piaţă, în 
Şuk. 9. Ăstia fac contracte de angajare.  10. O gaşcă, grup 
adunat de obicei în vederea unui scop comun — Evrei care 
n-au vaci! 
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GAZETA PUBLICITATE

PROGNOZA METEO
9 - 11 iulie

Zonă joi,
9 iulie

vineri,
10iulie

sâmbătă,
11iulie

Haifa 28° 29° 29° 
Nazareth 30° 33° 33°

Tveria 36° 38° 38°

TelAviv 29° 29° 29° 
Ierusalim 28° 31° 31°
Eilat 40° 40° 41°

*valorilereprezintămediazilei

Timpul trece mai plăcut când citești o carte bună! 

Martin Buber - Legende Hasidice                                          35 şk.
Șulhan Aruh - Codexul sfânt al comportării evreilor 

potrivit Talmudului (în română).............80șk.
Wilhelm Filderman - Memorii, evocări, mărturii.......50șk.
Jamie Oliver - Carte de bucate (300 pag.) ........150șk.
O masă într-o farfurie - reţete din întreaga lume .....150șk.
I. Schechter - Schechterezada ...............80șk.
Stela și Arșinel - O pereche fără pereche.........80șk.
Mihail Drumeş - Scrisoare de dragoste...........80șk.
Ana a României - Un război, un exil, o viaţă.......80șk.
Guantanamo de Ștefan Mitroi (roman)............80șk.
Albert Einstein-Cum văd eu lumea ............80șk.
Horaţiu Mălăele-Rătăciri..................70șk.
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.
Vin din Alep(itinerariulunuirefugiatsirian).........50șk.
Siria - de ce s-a înșelat occidentul ............40șk.
Iranul meu - gustul amar al revoluţiei..........70șk.
Noul Țar (Vladimir Putin) ................130șk.
Moscova și lumea - Ambiţia grandorii...........80șk.
Ariel Sharon și bătăliile lui politice ...........100șk.
Orizonturi roșii de Ion Mihai Pacepa ...........130șk.
Klaus Iohannis - Eu.Ro dialog despre Europa.......65șk.
Bibliotecara de la Auschwitz(pov.adevărată) .......80șk.
Povestea miracolului economic israelian - 
naţiunea start-up.....................80șk.
Marin Sorescu-Unde fugim de acasă(copii) ........80șk.
Dracula de Bram Stocker ..................45șk.
GibMihăescu-Donna Alba(2vol)(roman) .........80șk.
DuliuZamfirescu-Tănase Scatiu..............50șk.
CostacheNegruzzi-Nuvele.................50șk.
PanaitIstrati-Codin, Neranţula..............50șk.
BarbuȘtefănescuDelavrancea-FantaCella, Nuvele.....50șk.
CalistratHogaș-Pe drumuri de munte...........50șk.
AlexandruMacedonski-Poema rondelurilor ........50șk.
1000 de evenimente care au modelat lumea 

(ediţie National Geographic în limba română)....180șk.

Comandă acum la telefon 0524-716004

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade9.07.2020

șekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3.42 3.48
1 euro 3.87 3.94
1 liră 

sterlină 4.27 4.35
1 leu 

românesc 0.80 0.82

Aprinderea lumânărilor de Șabat
Pericopa Pinhas 

VINERI
10.07.2020

SÂMBĂTĂ
11.07.2020

Tel Aviv 19:29 20:31
Ierusalim 19:12 20:28

Haifa 19:23 20:32

București 20:42 21:54

Editura Familia a inițiat un grup pe Facebook 
pentru o mai ușoară comunicare între 

comunitatea originarilor din România și 
prietenii Israelului de pe toate meridianele. 

Dacă sunteți înscriși la Facebook, vă invităm 
să căutați „Grup Gazeta Românească - ziar 

israelian în limba română”, să aderați la 
acest grup și să participați la discuțiile din 

cadrul comunității!
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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

Volumul este în limba română

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 și 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 
șekeli, 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

Îl cunoaștem 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 și de cinema sau îi 
prăvălește pe jos de râs. Îl iubim și îl admirăm, 
dar nu știm mai nimic despre viaţa și copilăria 

acestui geniu al scenei.
În TEHOMIR, Horaţiu ne dezvăluie un fragment 
din vremea copilăriei sale, a farmecului primei 

iubiri, a tradiţiilor 
și credinţelor, toate 

împletite cu realităţile 
triste ale orânduirii 

comuniste. 
O carte fabuloasă în 
care râzi și plângi 

alături de  
Horaţiu Mălăele.

Comenzi la: 
0524-716004

(volumul costă 50 șk.)

Cartea doctorului Ernest Hușanu este binevenită în 
actuala conjunctură social-istorică. Într-un context care 
impune un nou sistem de viață, a înțelege primejdia 
picăturilor lui Flugge și importanța de a nu te ridica sătul 
de la masă, într-o perioadă de sedentarism impus, este 
binecuvântată.

Capitolul „Cinci Frați” este o reușită scriitoricească. 
Desenele însoțitoare ale talentatului grafician Edy 
Mattes contribuie la reușita cărții și la autenticitatea ei. 
Desenul de la pagina 115 este emblematic pentru „vorba 
care ascunde gândul” sau „ipocrizia”. Sunt interesante 
paragrafele Freudiană, Fantasme, și poeziile doctorului. 
Ernest Hușanu. Nota de umor care se întrezărește printre 
rândurile cărții, creează empatie. 

Acad. dr. Jean Askenasy

*
Dr. Ernest Hușanu este din 2011 
membru al Asociației Scriitorilor 
Israelieni de Limbă Română 
(ASILR) iar din 2015, a devenit 
membru al Uniunii Scriitorilor 
din România (USR) și membru 
al Societății Medicilor Scriitori și 
Jurnaliști din România (SMSJR).
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Pe urmele  
lui Hippocrate

Editura Familia

NOU la Editura Familia 
Cartea doctorului Ernest Hușanu, „Pe urmele lui Hippocrate”, 
este binevenită în actuala conjunctură social-istorică. Într-un 

context care impune un nou sistem de viață, a înțelege primejdia 
picăturilor lui Flugge și importanța de a nu te ridica sătul de la 
masă, într-o perioadă de sedentarism impus, este binecuvântată. 

Iar desenele însoțitoare ale talentatului grafician Edy Mattes 
contribuie la reușita cărții și la autenticitatea ei.

Cât privește nota de umor care se întrezărește printre rândurile 
cărții, aceasta creează o empatie absolută cititorului.

Comenzi la telefon 0542.214.560
Prețul unui volum: 60 șekeli, inclusiv taxele de expediție.



Timpul trece greu în timpul pandemiei?

Colecţia de integrame a 
Revistei Familiei vă ajută 

să vă relaxaţi și să practicaţi  
cel mai sănătos sport: 

sportul minţii!
7 reviste de integrame doar 210 şekeli

Sunaţi la 0524-716004


