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Succes noului Ambasador!

Evenimentul a avut loc la 
„Casa Președintelui” din Ie-
rusalim și a fost pentru prima 
dată de la izbucnirea epidemi-
ei de Coronavirus când Reu-
ven Rivlin a primit scrisorile 
de acreditare din partea noilor 
ambasadori.

Dr. Radu Ioanid își începe mandatul de ambasador după 
decenii în slujba luptei împotriva antisemitismului și a pro-
movării memoriei Holocaustului. Președintele Rivlin a subli-
niat rolul important pe care acesta l-a avut în crearea Muzeu-
lui Holocaustului din Washington DC, cât și rolul important 
jucat de România în adoptarea definiției antisemitismului în 
timpul președinției International Holocaust Remembrance 
Alliance - IHRA.

„Apreciem nespus acest fapt, precum și sprijinul României 
pentru Israel în forumurile internaționale”, a declarat Preșe-
dintele Reuven Rivlin.

După ce i-a mulțumit Președintelui, Dr. Radu Ioanid a de-
clarat că România este mândră să fie un lider în lupta împotri-
va antisemitismului și că este convins că, „lucrând împreună, 
țările noastre pot contribui foarte mult la bunăstarea lumii”.

La data de 8 iulie 2020, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al României în Statul Israel,  

ES Radu Ioanid, a prezentat scrisorile de acreditare 
Președintelui Statului Israel, ES Reuven Rivlin

O nouă închidere?

Țara noastră înregistrează în această perioadă cel 
mai mare număr de noi cazuri zilnice de coro-
navirus de la începutul epidemiei.

Primul ministru Benjamin Netanyahu a convocat 
marți o întâlnire urgentă cu miniștrii, oficialii din 
domeniul sănătății și membrii Consiliului de Securi-
tate Națională pentru a discuta situația îngrijorătoare 
de cazuri COVID-19 și măsurile de urgență care se 
impun. Printre cei care au participat la întâlnire s-a 
aflat fostul director general al Ministerului Sănătății, 
Moshe Bar Siman-Tov, care a supravegheat ultimul 
blocaj la nivel național.

Membrii Consiliului Național de Securitate (CSN) 
au recomandat limitarea activității restaurantelor la 
servicii de catering și închiderea sinagogilor dacă co-
ronavirusul se continuă să se răspândească cu aceeași 
intensitate.

Până la sfârșitul săptămânii, se va decide dacă țara 
va intra din nou în închidere generală.

Adunările sociale vor fi limitate la 10 persoane

Președintele la fotbal

Chiar dacă stadionul a fost gol, iubitorii sportului 
cu balonul rotund neputând lua parte la meci 
din cauza pandemiei, cele două echipe, Mac-

cabi Petah Tikva și Hapoel Beer Sheva s-au bucurat de 
prezența președintelui statului. Reuven Rivlin a asistat 
chiar de la centrul terenului la intonarea imnului de 
stat, Hatikva, după care a urat succes celor două echipe.

Meciul s-a încheiat cu victoria echipei din Beer She-
va care și-a adjudecat și Cupa Israelului cu scorul de 
2-0. Este pentru a doua oară în istoria sa când clubul 
din sudul Israelului a câștigat titlul; prima dată s-a în-
tâmplat în 1997.

Luni, s-a desfășurat finala Cupei Israelului la 
fotbal pe stadionul din Petah Tikva
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Bibi e vinovatul

Primul ministru e acuzat de gravitatea 
focarului actual de coronavirus și de 
faptul că nu a gestionat bine daunele 

economice.
58% dintre respondenții unui sondaj de 

opinie îl acuză pe Netanyahu pentru eșecul 
guvernului de a oferi compensații financiare 
grupurilor afectate de greutățile economice 
care au rezultat din restricțiile pandemiei și 
doar 34% au acuzat oficialii de la „Trezorerie 
și Taxe” că au întârziat să facă plățile ordonate 
de Guvern.

Scuzele lui Yair

„Nu există nicio bază pentru 
mesajele pe care le-am pu-
blicat pe 23, 24 și 25 mai 

2020 despre dna Dana Weiss. 
Îmi cer scuze și îi îndemn pe 
toți navigatorii de pe internet să 
șteargă toate mesajele în această 
privință”, a scris Yair.

În luna mai, fiul lui Netanya-
hu și-a folosit contul de Twitter 
pentru a susține că Weiss se află 
într-o „relație de favoritisme cu 
procurorul general Avichai Mandelblit, care i-a „scăpat” informații 

sensibile despre cazurile în care este 
acuzat Netanyahu. De asemenea, Yair 
a spus că prezentatoarei TV îi lipsesc 
calificările la locul de muncă și că nu 
este clar cum a obținut un post atât de 
înalt fără să fie prea inteligentă.

Dana Weiss nu a răspuns încă 
la scuzele lui Yair și nu a spus dacă 
va continua cu procesul de calom-
nie în acest caz sau dacă va înceta 
formalitățile.

Jumătate dintre israelieni dau vina 
pe Netanyahu pentru al doilea val de 

coronavirus

Yair Netanyahu, fiul premierului, și-a cerut scuze prin 
internet prezentatoarei canalului TV 12, Dana Weiss, pe 

care a calomniat-o public în luna mai a acestui an

„Planul suveranităţii  
nu e pe agenda de lucru”

Ministrul Imigrării și Absorb-
ției, Pnina Tamano-Shata 
(Alb-Albaștru) a declarat luni 

dimineața pentru Reshet Bet că planul 
de suveranitate al lui Netanyahu nu e pe 
agenda de lucru a guvernului, la cererea 
partidului ei, adăugând că nu s-a stabilit 
nici o dată de lansare a planului de suve-
ranitate, fiind neclar dacă sau când va fi 
prezentat planul guvernului.

„Înțelegem că în această pe-
rioadă în linii mari toate cele-
lalte probleme sunt date la o parte iar 
cea mai importantă chestiune e situația 
crizei provocate de coronavirus,” a spus 
Tamano-Shata.

Lumea se aștepta ca Netanyahu să-și 
prezinte planul de suveranitate în fața 
guvernului la 1 iulie sau să facă un anunț 
referitor la plan, dar Tamano-Shata a mi-

nimalizat importanța datei chiar dacă 1 
iulie 2020 era prima zi în care guvernul 
avea permisiunea de a-și anunța planul 
de anexare, potrivit acordului coaliției.

Tamano-Shata a mai spus că planul 
de suveranitate și anexare va fi realizat 
la o dată ulterioară în cadrul unor „pro-
cese” mai ample și după ce vom depăși 
criza Coronavirusului.

Guvernul israelian nu lucrează la promovarea planului de 
suveranitate al premierului Benjamin Netanyahu, a declarat 

luni Ministrul Imigrării, susținând că planul de aplicare a 
legii israeliene în unele zone din Yehuda și Shomron nu e 

deocamdată pe agenda guvernului

Pnina Pnina 
Tamano-ShataTamano-Shata

Dana WeissDana Weiss

Yair Yair 
NetanyahuNetanyahu
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Ioana TOFF

Inamicul public numărul unu 

Benjamin Netanyahu, cel mai stră-
lucit conducător din Orientul 
Mijlociu, cu un simț politic atât 

de ascuțit încât i-a făcut praf pe toți ri-
valii săi, era cât pe ce să-și piardă funcția 
la sfârșitul săptămânii trecute, dacă nu 
ar fi stins imediat furia publicului.

Primul ministru a fost ocupat cu o 
mulțime de probleme în ultimul timp, 
cum ar fi necazurile sale legale, anexarea, 
scutirile de impozite, conflictele cu procu-
rorul statului Avichai Mandelblit, donațiile 
pentru apărarea sa la tribunal, bugetul anu-
al și scandalurile în care s-a implicat fiul său 
cel mare. Dintr-odată, când a ridicat capul 
din toate aceste probleme, și-a dat seama 
că cetățenii sunt disperați și că un milion 
de șomeri sunt o problemă reală și gravă.

Netanyahu s-a trezit cu peste 10.000 de 
oameni furioși în Piața Rabin din Tel Aviv 
și cu alte zeci de mii de protestatari de-a 
lungul țării, care nu mai au nimic de pier-
dut. Pe manifestanți nu-i mai interesa nici 
distanțarea socială și nici pericolul infec-
tării cu Coronavirus. Grija zilei de mâine, 
frica că nu-și vor putea plăti facturile sau 
că nu vor avea ce pune pe masa copiilor, 
i-a făcut pe oameni să nu mai țină cont de 
nimic. Inamicul principal nu mai era Co-
ronavirusul, ci guvernul Netanyahu care nu 
a fost în stare să plătească niște nenorocite 
de compensații materiale.

Primul ministru a simțit pericolul și a 
dat alarma printre miniștri și funcționari. 
Planul de salvare presupune înlăturarea 
barierelor birocratice și băgatul mâinii cât 
mai adânc în bugetul de stat. Oamenii nu 
mai au răbdare și nici nu mai pot să aștepte 
ajutoarele din partea statului; ei strigă din 
toate puterile că a venit rândul statului să 
facă ceva pentru ei iar disperarea se trans-
formă în violență.

Netanyahu a ținut o conferință de presă 
la o oră de maximă audiență și a promis 
marea și sarea. Toate afacerile particulare 
afectate vor primi bani de la stat fără re-
stricții birocratice, banii urmând să intre 
în conturile oamenilor deja de săptămâ-
na asta. Premierul n-a mai ținut cont de 
nimic; planurile economice sau analizele 
financiare s-au prăbușit în fața maselor de 
oameni furioși care, dacă nu primesc bani 
urgent, sunt gata să răstoarne guvernul.

Oamenii ce până mai ieri erau atât de 
mulțumiți că starea economiei a fost exce-
lentă, că relațiile externe ale Israelului au 
fost mai puternice ca niciodată, că puteau 
să plece în vacanțe prin toată lumea, că 
să-și cumpere aproape tot ce-și doresc, au 
văzut dintr-odată cum totul se destramă și 
că se confruntă cu o criză financiară fără 
precedent. Atâta timp cât șomajul a fost 
sub 4%, israelienilor nu le păsa de jocuri-
le politice dintre stânga și dreapta. Acum 
scena s-a schimbat; un milion de șomeri 
și alți zeci de mii de nemulțumiți îl trans-
formă pe Netanyahu în „Inamicul public 
numărul unu”.

Primul ministru este un supraviețuitor.
El va reuși să gestioneze într-un fel sau altul 
această situație. Problema rămâne pentru 
oamenii care nu mai văd nicio speranță la 
orizont. Cum vor reuși ei să depășească 
această situație?
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Dragoș NELERSA

Schimbarea n-ar ajuta

Din momentul în care a început 
pandemia Covid19, economiști 
din întregul spectru politic al 

Israelului au încercat să explice publi-
cului că aceasta nu este o criză financia-
ră, ci o criză de sănătate cu repercusiuni 
economice severe.

Întrucât virusul este sursa crizei, 
combaterea lui era o condiție necesară 
pentru reabilitarea economiei. Nu exis-
tă nicio modalitate de a ajuta economia 
dacă focarul nu este oprit mai întâi.

Cetățenii israelieni au știut acest lu-
cru foarte bine, numai că deznădejdea 
oamenilor este atât de mare încât parcă 
au uitat de micul ucigaș care ne-a schim-
bat lumea și au ieșit în stradă să protes-
teze. Manifestanții vor compensații de la 
Guvern și, pe bună dreptate, cei peste un 
milion de șomeri și particularii ale căror 
afaceri au fost închise, sunt îndreptățiți 
să ceară ajutorul statului. Numai că re-
stricțiile și reglementările au fost puse 

în aplicare doar pentru a opri 
virusul și pentru a proteja 
sănătatea publică, inclusiv 
pentru aceia care au de sufe-
rit din punct de vedere econo-
mic. Dacă ieșim în stradă și 
nu mai respectăm nicio regulă 
de prevenție sanitară, așa cum 
s-a întâmplat în Piața Rabin, cu ce ne 
ajută asta să avem o situație mai bună?

Politicienii trebuie să spună oameni-
lor adevărul, chiar dacă doare. Ridicarea 
restricțiilor și tipărirea mai multor bani 
nu îi vor ajuta pe șomeri. Relansarea eco-
nomică va veni numai după ce virusul 
va fi oprit.

Până atunci, guvernul trebuie să lu-
creze intens pentru a ajuta persoanele 
afectate din punct de vedere economic, 
să se țină pe o linie de plutire și să pre-
gătească un plan practic de revitalizare 
a economiei, să facă sectorul particular 
să funcționeze din nou și să stimuleze 

investițiile imediat ce este terminată 
pandemia.

Noul ministru al Finanțelor, Israel 
Katz, este un om foarte bine pregătit; 
el a demonstrat că învață rapid cum tre-
buie să reacționeze în această situație de 
criză și a promis deja că noul buget de 
stat va include un „plan de creștere fan-
tastică a economiei”.

Desigur, acest lucru se poate întâm-
pla doar dacă guvernul nu se destramă 
din cauza nemulțumirii oamenilor. Ale-
geri noi și un alt guvern nu ar face nimic 
mai bun decât actualul, atâta timp cât 
suntem în plină pandemie.

V. MIREUȚĂ

Coronavirus pe scurt

Autoritățile medicale israeliene 
au raportat marți un nou record 
de persoane depistate pozitiv, 

respectiv 1681 de cazuri noi.
Conform Centrului Național de In-

formații și Cunoaștere a Coronaviru-
sului, numărul cazurilor confirmate de 
COVID-19 se va dubla la fiecare 12 zile 
dacă se menține rata actuală de infec-
ție. Acum există 177 de pacienți în stare 
gravă, cu 55 de persoane în stare gravă 
care sunt ajutate să respire cu ajutorul 
unui aparat ventilator. În total, 21.118 
persoane se luptă cu virusul în Israel la 
ora actuală.

Alte trei persoane au decedat în ulti-

mele 24 de ore, ceea ce a ridicat la 368 
numărul de decese la nivel național.

Potrivit Ministerului Sănătății, ora-
șele cu cele mai multe cazuri noi rapor-
tate în ultima săptămână au fost Bnei 
Brak cu 693 de cazuri noi, Tel Aviv cu 
648, și Ashdod cu 337.

Directorul general adjunct al Minis-
terului Sănătății, prof. Itamar Grotto, a 
declarat miercuri că guvernul speră să 
reducă drastic numărul de cazuri zilnice 
pentru a evita blocarea la nivel național. 
Oficialul a adăugat că creșterea numă-
rului pacienților grav bolnavi este „un 
motiv de mare îngrijorare”.

*

Knessetul a aprobat ieri un proiect 
de Lege privind serviciile de aviație, 
care va favoriza companiile aeriene în 
cazul anulării sau amânării unui zbor. 
În conformitate cu noua lege, compani-
ile aeriene vor putea oferi unui pasager 
puncte de credit în loc să-i returneze 
banii. De asemenea, companiile aerie-
ne nu vor mai fi obligate să ofere com-
pensații bănești în cazul anulării sau 
amânării unui zbor. În plus, dreptul 
unui pasager al cărui zbor este anulat, 
la cazare la hotel, va fi limitat la doar 
două nopți.
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Suspectat de spionaj pentru Israel

În relatările respective nu s-a mențio-
nat numele agentului, ci doar faptul 

că acesta a fost comandantul suprem 
al diviziei navale a Brigăzilor Izzadin 
al-Qassam.

Potrivit unor relatări neconfirmate, 
el ar fi scăpat din Gaza la bordul unei 
ambarcațiuni militare israeliene, având 
asupra sa laptopul personal, echipamen-
tul de supraveghere și „documente clasi-
ficate” a căror dezvăluire ar putea aduce 

prejudicii grupării Hamas.
Gruparea islamistă a promis 

„măsuri radicale” împotriva pa-
lestinienilor care „au colaborat” 
cu Israelul.

În ultimii ani, Hamas a exe-
cutat zeci de persoane acuzate de 
colaborare cu Israelul, de regulă fără ni-
ciun proces judiciar. 

Multe victime erau rivali politici ai 
grupării islamiste din Gaza.

Israelul și Hamas au purtat trei răz-
boaie în Fâșia Gaza de când gruparea a 
uzurpat controlul de la mișcarea rivală 
Fatah în urma unei lovituri militare de 
stat din 2007.

Un înalt comandant din aripa militară a grupării teroriste 
Hamas cu baza în Gaza a fugit din enclavă din cauza 

suspiciunilor că ar fi fost recrutat ca informator de către 
serviciile de securitate israeliene, potrivit relatărilor  

din presa palestiniană

Hamas respinge acordul

Într-o replică dată unei știri de pe Canal 12 TV, potrivit căreia 
Israelul ar fi făcut o nouă propunere în tratativele pe marginea 

unui posibil schimb de prizonieri cu Hamas, sursa a confirmat că 
gruparea susține cu fermitate eliberarea tuturor prizonierilor din 
acordul Shalit, înaintea lansării oricăror negocieri serioase de către 
Hamas.

Sursa a adăugat 
că, în general, Ha-
mas studiază toate 
propunerile de acest 
gen și răspunde la 
ele. Această propu-
nere, transmisă prin 
mediatori, pare să fi 
fost respinsă.

În interviul acor-
dat canalului Asharq 
Al-Awsat, sursa a su-

gerat că Israelul își menține oferta de eliberare a trupurilor a doi te-
roriști Hamas, dar și a prizonierilor bolnavi și vârstnici, în schimbul 
trupurilor soldaților căzuți la datorie, Lt. Hadar Goldin și Sergent 
Major Oron Shaul precum și a prizonierilor Avera Mengistu și Hi-
sham al-Sayed. 

Gruparea Hamas nu e dispusă să renunțe la condițiile 
sale preliminare de realizare a unui schimb de prizonieri 

cu Israelul și insistă să fie eliberați mai întâi teroriștii 
re-arestați care fuseseră eliberați în baza înțelegerii în 

schimbul soldatului captiv Gilad Shalit

Atacator eliminat

Atacatorul a fost lichidat iar un alt arab a 
fost rănit în picior. Ambii indivizi arun-
cau cu cocktailuri Molotov la momentul 

producerii atacului, a anunțat Tzahal.
Oficial i i 

palestinieni 
au susținut 
c ă  b ă r b a -
ții „doar se 
plimbau prin 
sat”. Palesti-
nianul dece-
dat se numea 
Ibrahim Abu Yakoub of Kifl Haris.

Bombele rămân principalul mod de comite-
re a atacurilor teroriste în rândul palestinienilor, 
oficialii din gruparea Hamas și Autoritatea Pa-
lestiniană (AP) îndemnându-i pe arabi să comită 
violențe în perioada premergătoare extinderii de 
către Israel a suveranității asupra comunităților 
evreiești din Yehuda și Shomron.

În iunie, liderul Hamas Ismail Haniyeh a spus 
că „trebuie ridicate armele,” purtătorul de cuvânt 
Abu Obeida declarând cu acea ocazie că Hamas 
consideră declarația de suveranitate a Israelului „o 
declarație de război”.

Vineri, trupele Tzahal au deschis focul în 
Shomron asupra unui palestinian de 29 

ani care a atacat un post de pază
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Criză de Remdesivir

În unele spitale proviziile de Remde-
sivir s-au terminat. „Încercăm să fa-

cem rost de el,” a declarat Galia Rahav 
de la Centrul Medical Sheba. Ea a spus 
că președintele american Donald Trump 
„l-a cumpărat pe tot și n-a mai rămas 
nimic pentru restul lumii.” Ea a preci-
zat că Israelul a început să rămână fără 
Remdesivir încă din weekendul trecut.

Doar săptămâna aceasta, cercetăto-
rii de la Centrul Medical al Universită-

ții Vanderbilt, Universitatea din 
Carolina de Nord de la Chapel 
Hill and Gilead Sciences, creatorii 
medicamentului, au raportat că 
Remdesivir a inhibat mult dezvol-
tarea virusului în culturile de celule 
de plămân uman și a îmbunătățit 
funcția plămânilor la șoarecii infectați cu 
virusul. Alte studii au sugerat că pacienții 
care au primit acest medicament, și-au 
revenit mai repede.

Directorul Diviziei de Relații Inter-
naționale pentru Ministerul Sănătății, 
Asher Shalmon, a confirmat că țara se 
confruntă serios cu această problemă.

Israelul începe să rămână fără medicamentul salvator de 
vieți, Remdesivir, folosit pentru tratarea pacienților bolnavi de 

coronavirus, potrivit oficialilor sănătății

Redeschiderea piscinelor 
și a sălilor de sport

Co m i t e t u l 
condus de 
președinta 

Yifat Shasha-Biton 
(Likud) a votat ri-
dicarea interdicției 
de funcționare a 
piscinelor și sălilor 
de sport care fusese 
instituită de guvern 
săptămâna trecută.

Decizia redeschi-
derii piscinelor și a sălilor de sport a divizat formațiunea Likud, 
atrăgând o replică mânioasă din partea șefului coaliției Miki 
Zohar, care a criticat-o pe Shasha-Biton pentru „încăpățânarea” 
sa și a amenințat că se va strădui să o demită.

Comitetul a votat ridicarea restricțiilor, în ciuda unui plan 
promovat de premierul Benjamin Netanyahu și Ministrul Să-
nătății Yuli Edelstein care viza doar aprobarea redeschiderii pis-
cinelor în aer liber, cu supervizarea lor sporită pentru a asigura 
menținerea distanțării sociale. Piscinele interioare și sălile de 
sport ar fi urmat să rămână închise în baza planului premieru-
lui. Problema este încă în dezbatere.

Dorește o nouă izolare 

Într-un interviu acordat publicației Ynet, ministrul 
energiei a spus că recomandă o carantină „respira-

bilă” atunci când va fi posibilă întoarcerea la muncă a 
populației. 

El a adăugat că e „esențial pentru economie” să ră-
mână conectată la restul lumii, referindu-se la omiterea 
Israelului de pe lista țărilor cu rată scăzută de infectare 
COVID-19. Din cauza restricțiilor, turiștii israelieni au 
interdicție de intrare în Europa.

„Deconectarea aeriană de la lume e periculoasă din 
punct de vedere financiar,” a spus el. „Uneori, e mai bine 
să ne îngreunăm situația timp de două săptămâni pentru 
a o putea ușura în restul anului.” 

Steinitz a spus că deconectarea de Europa și restul 
lumii „mai mult de două sau trei luni” ar distruge „me-
canismele de bază ale economiei.”

Ministrul energiei a admis că guvernul s-a pripit când a 
redeschis economia după prima carantină la nivel național 
și nu a investit suficient în asigurarea aplicării ordonan-
țelor de sănătate publică. „Am învățat lecția și de aceas-
tă dată nu 
doar că vom 
redeschide 
economia, 
ci vom re-
s t ab i l i  ș i 
l e g ă t u r a 
aeriană cu 
lumea.” 

Ministrul Energiei, Yuval Steinitz, a cerut luni 
guvernului să impună o carantină națională 
de 10 zile pentru a opri răspândirea rapidă a 

coronavirusului
Comitetul pentru Coronavirus din Knesset a votat 
luni după-amiază în favoarea redeschiderii sălilor 
de sport și a piscinelor, anulând restricțiile impuse 
de guvern și respingând recomandările făcute de 

premier și ministrul sănătății

Yuval SteinitzYuval Steinitz
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CARICATURA ZILEIAcad. prof. dr.  
Jean ASKENASY

Tableta zilei
Boala „Putere”

În anumite momente istorice, puterea devine o boa-
lă care se urcă la cap, deci este neurologică și devine 
de competența neurologului s-o depisteze, analizeze și 

trateze. De-a lungul istoriei, această boală a fost cauza prin-
cipală a destrămării imperiilor, dictaturilor și regimurilor 
absolutiste, fie ele regale sau nu. 

În Israel, în ultimii ani a apărut o nouă formă a bolii 
„putere” și anume sindromul „adevărul și legea” și implicit 
întrebarea „care dintre cele două este superioară celeilalte”? 
Timp de două milenii, juriștii, filo-
zofii și savanții nu au reușit să dea 
răspunsuri clare acestei probleme 
și iată că israelienii au decis să afle 
răspunsul. Poporul a fost scindat de 
întrebarea cine să fie Prim Ministru: 
„Numai Bibi” sau „Numai Nu Bibi” 
iar acest sindrom poate să ducă la 
război între frați. 

Pentru ce această întrebare a de-
venit acum atât de acută? În anumite 
locuri de pe planetă, mii de oameni 
mor de Corona, în timp ce în Israel 
numărul bolnavilor de „putere” se 
apropie de numărul de bolnavi de 
Corona. Judecătorii au început să facă politică și politicienii 
au început să-i judece pe judecători.

Este cunoscut și recunoscut de milenii că nici decizia  
tribunalului și nici legea nu reprezintă adevăruri absolute; ele 
se pot uneori apropia de adevăr, dar nu mai mult. Aplicarea 
legii sau decretarea sentinței se supun relativității lui Albert 
Einstein. Deci, dacă niciuna nu reprezintă adevărul, cum 
poate o democrație să stabilească care din ele este superioară?

Savantul Hugo Grotius, denumit „miracolul Olandez” 
al secolului XVII, considerat „binecuvântatul de ceruri”, 
în disputa sa cu savantul Thomas Hobbes of Malmesbury 

considerat „blestematul”, a afirmat 
același lucru, diferența fiind numai 
de exprimare, primul utilizând po-
etica pentru a se exprima, al doilea 
- sofismul, adică un raționament co-
rect în aparență, dar fals în realitate. 
În concluzie, au spus „Nu există o 
doctrină a separării puterilor”. Aș re-
zuma disputa dintre cei doi uriași ai 
gândirii ca o luptă fără rost între doi 
savanți care se deosebesc prin lucruri 
neesențiale. 

Sunt situații speciale, extraordi-
nare în care, fără a-i deroga pe oa-
meni de la anumite drepturi și liber-
tăți, apar fenomene ce afectează grav 

unul dintre drepturile esențiale ale omului și anume: dreptul 
la viață. Autoritatea cu protejarea drepturilor și libertăților 
noastre a decretat constituționalizarea purtării măștii, exa-
minării cu termoscanare, distanțarea de aproape cu doi metri 
și alte câteva acte normative. Vidul legislativ al drepturilor 
omului s-a umplut cu norme noi. Încă nu știm ce facem 
la frizer și în cabinet la doctor. Aceste legi nu s-au supus 
tribunalului suprem; oare va veni timpul și vor fi? Toate 
aceste mari și mici „dileme” legislative au scos la lumină o 
avalanșă de teorii ale conspirației, acuzându-l pe Bill Gates, 
pe chinezi sau pe evrei.

Gândurile raționale și logice încețoșează mintea și pece-
tea pandemiei Corona s-a impus construind două armate: 
judecători și legiuitori care s-au luat la trântă. Este timpul 
ca armonia logică și rațională a creierelor să fie restaurată și 
Israelul să dea dovadă de maturitatea bunului simț, pentru 
a evita ridicolul. Există un singur tratament la acest sindrom 
al bolii „putere”: judecătorii să nu facă politică și politici-
enii să nu-i judece pe judecători, adică fiecare să-și vadă de 
treaba lui.

Specialist, montez antene de 
satelit pentru toate programele 
românești din pachetele DOLCE.  

Profesionalism, servicii de 
calitate, garanţie.

Peste 50 de programe 
românești

RAFI: 0509-656.634

Bine că  
am cumpărat 

submarine
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Spionajul n-a fost interzis

Grupul NSO, o societate israeli-
ană specializată în spionajul in-
formatic, este realizatoarea siste-

mului Pegasus, un program care permite 
nu doar accesul la datele unui telefon, ci 
și preluarea controlului camerei sau al 
microfonului.

Potrivit organizației pentru apărarea 
drepturilor omului, Amnesty Internatio-
nal, autoritățile marocane au utilizat Pe-
gasus pentru a spiona telefonul lui Omar 
Radi, un jurnalist care a fost „vizat siste-
matic de autoritățile marocane din cauza 
jurnalismului și a militantismului său”.

ONG-ul a solicitat în iunie revocarea 
licenței de export acordate de Ministerul 
Apărării israelian firmei NSO, apreciind 
că „dacă autoritățile marocane sunt în 

cele din urmă responsabile de pira-
tarea ilegală a unor militanți și jur-
naliști precum Omar Radi, societatea 
NSO a contribuit la aceste abuzuri 
păstrând guvernul marocan ca client 
activ cel puțin până în ianuarie 2020”.

Duminică, tribunalul din Tel Aviv a 
respins această cerere a ONG-ului.

Judecătoarea Rachel Barkai a precizat 
în decizia făcută publică luni că „nu a 
fost dovedit că a avut o loc o tentativă 
de supraveghere a unui militant pentru 
drepturile omului încercând obținerea 
accesului la telefonul său”.

Potrivit judecătoarei, departamentul 
care controlează exporturile din cadrul 
Ministerului Apărării dă dovadă de „o 
mare vigilență” înainte de a acorda o 

licență de comercializare sau de export 
unui program de spionaj.

Acesta este „în mod special sensibil la 
chestiunea atingerilor aduse drepturilor 
omului”, a adăugat ea.

Toamna trecută, serviciul american 
de mesagerie criptată WhatsApp, pro-
prietate a Facebook, a depus plângere 
împotriva NSO, acuzându-l că a furnizat 
tehnologie pentru a infecta telefoanele a 
circa 100 de jurnaliști, apărători ai drep-
turilor omului și cât și ale altor membri 
ai societății civile din diferite țări.

Justiția israeliană a respins cererea Amnesty International  
de a revoca licența de export a unui program de spionaj  
creat de firma NSO, program care a fost utilizat pentru  

a spiona un jurnalist marocan

Franţa împotriva anexării

Emmanuel Macron 
„i-a amintit de ase-
menea angajamen-

tul Franței pentru pace în 
Orientul Mijlociu și i-a ce-
rut să se abțină să ia orice 
măsură de anexare de teri-
torii palestiniene. El a sub-
liniat că o astfel de măsură ar fi contrară dreptului internațional 
și ar compromite posibilitatea unei soluții cu două state pentru 
stabilirea unei păci corecte și durabile între israelieni și palesti-
nieni”, se spune într-un comunicat ce relatează conținutul unei 
discuții telefonice care a avut loc joi între cei doi lideri.

Potrivit acordului încheiat între Netanyahu și fostul său ri-
val Benny Gantz, guvernul lor de uniune poate să se pronunțe 
asupra punerii în aplicare a planului american pentru Orientul 
Mijlociu, ce prevede anexarea de către Israel a Văii Iordanului 
și a unor colonii evreiești din Cisiordania, teritoriu palestinian 
pe care statul israelian îl ocupă din 1967.

Președintele francez, Emmanuel Macron, i-a cerut 
premierului Netanyahu să renunțe la orice proiect 
de anexare de teritorii palestiniene, acțiune ce ar 

submina pacea, a anunțat vineri Palatul Elysee

General la izolare

Rafi Peretz, ministrul pentru afacerile Ierusali-
mului și patrimoniu, a devenit de asemenea al 
doilea membru al cabinetului intrat în caran-

tină în ultimele două zile din cauza expunerii la virus.
Armata israeli-

ană a scris pe pa-
gina sa de Twitter 
că Kochavi s-a aflat 
în prezența unui alt 
membru al armatei 
săptămâna trecută, 
iar acesta din urmă 
a fost testat pozitiv 
pentru coronavirus 
luni. 

Şi alți coman-
danți au intrat de asemenea în carantină din cauza 
contactului cu aceeași persoană.

Şeful statului major al armatei israeliene, 
Aviv Kochavi, a intrat în autoizolare luni 
după ce a avut contact cu un pacient cu 

coronavirus, la o zi după ce ministrul apărării, 
Benny Gantz, a intrat și el în autoizolare

Aviv KochaviAviv Kochavi

Emmanuel Emmanuel 
MacronMacron
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Religioșii se opun izolării

Sute de persoane au ieșit în stradă 
pentru a protesta împotriva unui 
blocaj de o săptămână care a avut 

loc vinerea trecută în Romema, Bar-Ilan 
și în alte cartiere din Capitală.

În timp ce manifestația a dezvoltat un 
caracter violent luni seara, tomberoane 
de gunoi au fost incendiate, iar protes-
tatarii au huiduit forțele de poliție, nu-
mindu-i „naziști” și doborând barierele 
instalate în jurul zonelor identificate ca 
puncte de coronavirus.

Multe dintre cartierele afectate de 

închidere sunt religioase, iar de-
monstranții au afirmat că au fost 
vizați în mod nedrept de către 
oficialii din domeniul sănătății, 
care se abțin de la închiderea zo-
nelor non-Haredi.

Luni, președintele Comitetului Fi-
nanțelor din Knesset, Moshe Gafni (Iu-
daismul Unit al Torei), a declarat că va 
prezenta o moțiune pentru înființarea 
unei comisii parlamentare de anchetă în 
ceea ce privește decizia de la Ministerul 
Sănătății care a dus la blocarea comuni-

tăților ultraortodoxe.
Şi parlamentarul Bezalel Smotrich 

(Yamina) a cerut o anchetă asupra bru-
talității poliției împotriva protestatari-
lor ultra-ortodocși, după ce au apărut în 
media videoclipuri care prezentau ofițeri 
de poliție care ar fi folosit forța excesivă 
împotriva manifestanților.

Protest cu graffiti

Suspecții, incluzându-o pe activista din 
Tel Aviv, Sheffi Paz, au desenat cu spray 
pe pereți „Vă mulțumim că ați îngropat 

Legea Întoarcerii” și „Esther Hayut a îngropat 
Sionismul”.

Într-un comunicat dat de poliția israeli-
ană, s-a precizat că cei trei au fost reținuți 
„pentru vandalizarea proprietății în nordul 
Tel Avivului”. Suspecții au fost duși la sediul 
poliției pentru interogatoriu.

Frontul de Eliberarea a Sudului Tel Avi-
vului a declarat că „din nou s-a dovedit că 
există o lege pentru spioni și o lege pentru 
Sheffi Paz.”

Şaisprezece protestatari ultra-religioși au fost arestați luni 
seara la Ierusalim, în timp ce manifestațiile împotriva închiderii 
cartierelor din oraș au continuat pentru a treia noapte la rând

Trei locuitori din sudul Tel Avivului, 
au fost reținuți joi seara de poliție 

după ce au făcut desene graffiti 
în fața locuinței președintei Curții 

Supreme, Esther Hayut

O altfel de carantină

De la începutul pan-
demiei, oficialii din 
sănătate au verificat 

persoanele de contact ale pur-
tătorilor de virus confirmați 
cu 14 zile înaintea diagnos-
ticării. Oricine intra în con-
tact cu purtătorul de virus în 
intervalul de timp respectiv, i 
se cerea să intre în carantină 
preventivă.

Pe viitor, ministerul va împărți pacienții în diverse categorii, reducând 
plaja de urmărire a persoanelor de contact și, prin urmare, numărul per-
soanelor depistate că au fost expuse la virusul transmis de purtător. Orice 
persoană trimisă în carantină va fi nevoită să respecte carantina timp de 14 
zile ca și până acum. În cazul pacienților ce au simptome doar de debut, se 
vor urmări persoanele cu patru zile înaintea apariției simptomelor și doar 
persoanele de contact din intervalul respectiv vor trebui să intre în caran-
tină. În cazul pacienților fără debut clar de simptome, urmărirea se va face 
cu maxim 10 zile înaintea testării pozitive. Pentru pacienții asimptomatici, 
urmărirea se va face cu maxim 7 zile înaintea rezultatului pozitiv.

Programul de urmărire al serviciului de securitate Shabak, ce folosește 
date de pe telefoanele celulare și alte date, va verifica traseul tuturor pa-
cienților cu 10 zile înaintea testării față de perioada de 14 zile urmărită 
anterior. Ministrul Sănătății, Yuli Edelstein, a avertizat că s-ar putea reveni 
la blocarea întregii țări dacă numărul cazurilor zilnice va depăși 2.000.

Luni, Ministerul Sănătății a anunțat schimbări semnificative 
aduse politicilor sale de carantinare și de urmărire a 

persoanelor, ceea ce va duce la reducerea numărului de 
cetățeni care vor fi nevoiți să intre în autoizolare
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Sondaj îngrijorător

Raportul a arătat că situația economică îi 
afectează cel mai mult pe israelieni, 50% 
dintre respondenți susținând că se tem că 

nu-și vor putea acoperi cheltuielile de bază după 
carantina din lunile martie și aprilie, iar 46,5% 
exprimând sentimente asemănătoare față de vii-
torul apropiat.

Raportul se bazează pe un sondaj de opinie 
realizat în perioada martie – mai 2020 și date-
le adunate din diverse surse. Aceste date au fost 
comparate cu cele obținute în aceeași perioadă 
a anului trecut. Toate persoanele intervievate au 
avut peste 21 ani.

Raportul a mai scos la iveală că 30% din is-
raelieni au declarat că le-a fost greu să suporte 
cheltuielile de bază în primăvara anului 2019. 

În perioada închiderii economiei, mai bine de 
un sfert (27,3%) din israelieni au declarat că se 
așteaptă ca situația lor economică să se înrăută-
țească la anul. 

După reluarea activității economice, procentul 
a scăzut la 18,3%, adică dublu față de cel înregis-
trat în 2019 (9,2%).

Școala se reia de la  
1 septembrie cu ajustări majore

Planul de acțiune pentru 
cel mai pesimist scena-
riu în care doar preșco-

larii și elevii claselor primare 
vor frecventa cursurile în să-
lile de clasă, restul studiind la 
distanță, i-ar costa pe contri-
buabili circa 2 miliarde șekeli, 
iar întreținerea ulterioară - 1 
miliard de șekeli pe lună.

Potrivit primului scenariu, 

anul școlar se va relua ca de 
obicei. Şcolile gimnaziale și 
liceele vor combina orele din 
școli cu cele de la distanță, 
iar elevii școlilor elementare 
și ai grădinițelor vor continua 
în cadrul existent, cu regula-
mente sanitare suplimentare. 

Potrivit celui de-al doilea 
scenariu, elevii claselor V–XII 
vor studia la distanță, cei din 

clasele I-IV vor 
fi împărțiți în 
grupe mici dis-
tanțate sociale, iar catedrele 
vor fi consolidate corespunză-
tor. Elevii preșcolari vor stu-
dia ca și acum, cu adoptarea 
măsurilor sanitare necesare.

Al treilea scenariu e simi-
lar, în linii mari, celui de-al 
doilea, cu diferența că grădi-

nițele ar urma să fie împărțite 
în grupe mici. 

În cazul adoptării celui 
de-al treilea scenariu, minis-
terul se pregătește să angaje-
ze 20.000 asistenți și profe-
sori de grădiniță pe lângă cei 
20.000 deja existenți. 

Ministerul Educației a anunțat marți că anul școlar viitor va începe 
la 1 septembrie, în ciuda revigorării epidemiei de coronavirus, dar a 

adăugat că a pregătit trei posibile planuri de acțiune, 
în funcție de gravitatea epidemiei

Escadrilă de trupe speciale

Demersul vizează „creș-
terea eficienței ope-
raționale a unităților. 

„Aripa” va funcționa ca o com-
ponentă unică și complementară 
a activităților FAI prin operați-
uni speciale ample de rutină și 
de urgență.”

FAI desfășoară periodic ope-
rațiuni militare în Fâșia Gaza, 
vizând de regulă instalațiile te-
roriste ale grupării Hamas aflate 

la putere, dar și atacuri aeriene 
împotriva țintelor iraniene din 
Siria, în cadrul efortului depus 
de Israel pentru a se asigura că 
Teheranul nu își extinde prezen-
ța militară în țara devastată de 
război.

Noua escadrilă va conține 
Unitatea 669 de căutare și salva-
re a forțelor aeriene, unitatea de 
comando Shaldag, unitatea de 
Aterizare Frontală care constru-

iește ad-hoc piste de aterizare 
în spatele liniilor inamice; o 
unitate de contra-spionaj de-
dicată pentru noua aripă și o 
școală pentru trupele speciale.

Unitatea va fi sub comanda 
unui ofițer care poate fi iden-
tificat doar după grad și prima 
inițială ebraică a numelui său, 
Colonelul „Ayin.” 

Duminică, Forțele Aeriene Israeliene (FAI) au prezentat 
noua escadrilă „Aripa 7 a Forțelor Speciale Aeriene”, 
înființată pentru satisfacerea nevoilor operaționale și 

pentru a răspunde amenințărilor schimbătoare, din ce în 
ce mai mari, din diverse arene

Aproape 50% din israelieni se tem că 
nu-și vor putea acoperi cheltuielile după 
criza de coronavirus, potrivit unui raport 

ale Biroului Central de Statistică

Ministrul Educaţiei, Yoav GalantMinistrul Educaţiei, Yoav Galant
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Alegeri în Polonia

Duda a obți-
nut 51,2% 
din sufragii, 

în urma numărării a 
99,8% din buletinele 
de vot.

Rivalul său, pri-
marul liberal al Var-
șoviei, Rafal Trzaskowski, din partea formațiunii de centru 
Platforma Civică, aflată în opoziție, a obținut 48,8% din 
voturi.

Voturile din secțiile rămase „nu vor afecta semnificativ” re-
zultatul final, a declarat într-o conferință de presă președintele 
PKW, judecătorul Sylwester Marciniak. Prezența la urne a 
fost neobișnuit de ridicată, de 68,12%, a precizat comisia 
electorală.

Rezultatul este un câștig pentru partidul național-conser-
vator aflat din 2015 la guvernare în Polonia, Lege și Justiție 
(PiS), și pentru liderul său, Jaroslaw Kaczynski.

Președintele conservator al Poloniei, Andrzej 
Duda, a câștigat la limită al doilea tur al alegerilor 

prezidențiale de duminică, potrivit rezultatelor 
oficiale cvasi-complete transmise luni de comisia 

electorală (PKW)

Primarul din Seul,  
găsit mort

Park Won Soon fusese dat dispărut de fiica sa, în urmă 
cu câteva zile. Aceasta 
ar fi relatat că ultimele 

cuvinte ale primarului semă-
nau „a mesaj de adio”.

Fosta secretară a primaru-
lui ar fi depus recent o plân-
gere penală la poliție, susți-
nând că șeful său a agresat-o 
sexual.

Park Won Soon a fost reales de două ori, după ce a câș-
tigat alegerile pentru primărie pentru prima dată în 2011 
din poziția de candidat independent, ulterior alăturându-se 
Partidului Democrat (liberal) al președintelui Moon Jae In. 
El a lucrat înainte ca avocat al drepturilor omului și a fost 
activ într-o organizație de apărare a drepturilor civice timp 
de mai mulți ani.

Primarul capitalei sud-coreene Seul, Park Won 
Soon, a fost găsit mort. Potrivit poliției, corpul 

neînsuflețit al primarului a fost găsit în partea de 
nord a orașului, în apropiere de locul unde fusese 

identificat ultima dată semnalul de la telefonul său 
mobil în cadrul unor operațiuni de căutare  

de mai mult ore

Averea lui Elon Musk

Averea lui Musk a 
crescut cu peste 6 
miliarde de dolari 

vineri, potrivit Bloomberg, 
după ce cota de piață la 
bursă a Tesla a crescut cu 
10,8% până la o sumă re-
cord de 1.544 dolari pe ac-
țiune. Cota sa de piață era 

de 286,5 miliarde de dolari. 
Averea lui Buffett a scăzut săptămâna aceasta, după ce a 

donat aproape 3 miliarde de dolari în scop caritabil, această 
acțiune fiind o parte din planul său de a oferi cea mai mare 
parte a averii sale întreprinderilor filantropice.

Acțiunile Tesla au crescut cu peste 500% în ultimele 12 
luni. Producătorul de mașini electrice este cel mai valoros 
din lume.

Elon Musk l-a depășit pe Warren Buffett în 
clasamentul miliardarilor și a devenit a șaptea cea 
mai bogată persoană din lume, averea lui ajungând 

la 70 de miliarde de dolari

Disney World - redeschis

Chiar și înainte de epidemie, managementul acestui 
megaparc aproape de mărimea orașului San Francis-
co necesita un efort uriaș, cu cei 75.000 de angajați 

ai săi și zecile de milioane 
de vizitatori în fiecare an. 
Cu atât mai dificilă va fi 
misiunea acum când nu-
mărul de cazuri de coron-
virus continuă să crească 
în Florida, numai ieri în-
registrându-se 11.433 de 
îmbolnăviri.

Miza financiară este însă enormă. Disney World gene-
rează venituri de trei ori mai mari decât cele ale Disneyland. 
În 2019, de pildă, Disney World a generat venituri de 11,2 
miliarde de dolari, ceea ce înseamnă aproximativ 16% din 
veniturile totale ale companiei.

Închis acum patru luni din cauza izbucnirii 
epidemiei de coronavirus, megaparcul Disney 

World din Orlando, Florida, s-a redeschis publicului

Andrzej DudaAndrzej Duda

Elon MuskElon Musk
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Hagia Sophia,  
din nou moschee

Decretul prezidențial a venit la câteva minute după 
ce o instanță turcă a anunțat că a revocat statutul 
Hagia Sophia care, în urmă cu 80 de ani a fost 

transformată în muzeu printr-o decizie semnată de fonda-
torul Turciei moderne, Mustafa Kemal Ataturk. Decretul 
semnat de președintele Erdogan a transferat controlul bazi-
licii către Direcția pentru Religie, fapt ce va putea permite 
transformarea sa din nou în moschee. 

Construită în secolul al VI-lea drept catedrală, Hagia 
Sophia este cel mai mare exemplu de arhitectură creștină 
bizantină din lume. Edificiul a fost o sursă de rivalitate 
creștin-musulmană.

Hagia Sophia face parte din patrimoniul mondial al 
UNESCO, și a fost, între 1453 și 1943, folosită pe post de 
moschee. Recentele decizii ar putea provoca un conflict in-
ternațional, pentru că țări precum Rusia, SUA, Franța sau 
Grecia au transmis avertizări regimului de la Ankara legate 
de eventuala modificare a statului bisericii Sfânta Sofia.

Președintele Turciei, 
Recep Tayyip Erdogan, 

a semnat, vineri, 
decretul prin care fosta 
bazilică Sfânta Sofia de 
la Istanbul ar putea fi 

din nou moschee

Aviz amatorilor

Pentru a ascunde conspi-
rația, Balaci a schimbat 
cifrele care apăreau pe 

veniturile provenite din ope-
rațiunile de producere a bani-
lor și câștiga de fapt mai mult 
decât raporta în realitate. 

În pledoaria sa, Balaci a 
confirmat că pe parcursul sche-
mei, a sustras monede bitcoin 

în valoare de cel puțin 722 de milioane de dolari de la 
investitori. 

Românul a fost arestat în Germania, iar procesul s-a 
desfășurat în regim de videoconferință. Balaci riscă acum 
o pedeapsă de până la 5 ani în închisoare și o amendă de 
250.000 de dolari, sau alternativ returnarea dublului sumei 
datorate victimelor. 

Silviu Cătălin Balaci, un programator român 
în vârstă de 35 de ani, a pledat vinovat în fața 
justiției americane la acuzațiile de fraudă din 

partea guvernului din SUA, în una dintre cele mai 
mari scheme de fraudă cu criptomonede (bani 

virtuali generați prin Internet), în valoare de cel 
puțin 722 milioane de dolari

Președintele cere 
demisia guvernului

„Caracterul mafiot al guvernului a împins bulgari de toa-
te vârstele și de diverse tendințe politice să ceară respec-
tarea legii”, a declarat președintele Rumen Radev, apro-

piat de socialiști. „Singura soluție este demisia guvernului 
și a procurorului general”, care exercită „șantaj” și „încalcă 
prezumția de nevinovăție”, a adăugat șeful statului, extrem 
de critic la adresa premierului, pe care îl consideră a fi prea 
apropiat de oligarhi.

„S-a format un consens național anti-mafia. Europa nu 
are dreptul să își întoarcă privirea de la Bulgaria. Uniunea Eu-
ropeană are nevoie de o Bulgarie democrată”, a spus Radev.

Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut 
sâmbătă demisia guvernului, despre care a spus 

că are un „caracter mafiot”, după ce au fost 
efectuate percheziții fără precedent la sediul 
președinției, percheziții ordonate de parchet

Act premeditat

Tragicul accident a 
avut loc în sud-ves-
tul Chinei. 21 de 

persoane, inclusiv șoferul 
autobuzului, au murit, iar 
7 au fost rănite. În autobuz 
se aflau și 12 elevi, dintre 
care 5 au decedat. 

„Şoferul era nemulțumit de viața sa și era supărat după 
ce i-a fost demolată locuința publică pe care o închiriase. 
Înainte de accident, Zhang i-a trimis prietenei sale un mesaj 
vocal prin care îi spunea cât de epuizat este de viață”, se 
arată într-un comunicat al poliției. 

Zhang știa că locuința urma să fie demolată, ca parte a 
unui „proiect de reconstrucție”. Demolarea forțată a locuin-
țelor pentru a oferi spațiu unor noi proiecte de reconstrucții 
este o practică frecventă în China.

Şoferul unui autobuz care transporta elevi la un 
examen a plonjat intenționat și s-a scufundat cu 
autobuzul într-un lac din Beijing, la câteva ore 

după ce a aflat că i-a fost demolată casa

Silviu Cătălin BalaciSilviu Cătălin Balaci

Președintele Președintele 
ErdoganErdogan
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Taxe reduse

După câteva luni în care Amazon a sistat cu 
totul expedierile de produse spre Israel din 
SUA și Europa, acestea au fost reintroduse 

la taxe majorate. Acum, Amazon a redus taxele chiar 
dacă nu s-a revenit la situația dinaintea declanșării 
crizei de coronavirus.

Până la sfârșitul săptămânii trecute, Amazon furni-
za doar servicii „expres” cu costuri de transport foarte 
mari. În prezent, Amazon oferă servicii regulate mult 
mai ieftine. Şi totuși, Amazon încă nu a revenit la 
situația dinaintea pandemiei de coronavirus când isra-
elienii puteau beneficia de transport gratuit la achiziții 
peste 49$. Costurile actuale sunt legate de transpor-
tul în vrac și e posibil să existe o gamă limitată de 
produse mici pentru care transportul costă doar 7$. 
Transportul produselor mai mari care costă 50$ poate 
ajunge la 29$.

Gigantul american de comerț online cu 
amănuntul Amazon a reluat expedierea 

produselor spre Israel la prețuri de transport 
mult mai accesibile pentru articole mai mici

Dublarea  
vitezelor de internet

Ministerul Comunicațiilor a amânat timp de doi ani 
acordarea acestei permisiuni, încercând fără succes 
să convingă firma Bezeq să se implice în dezvoltarea 

cablurilor cu fibră optică.
Totuși, noul ministru al comunicațiilor, Yoaz Hendel, a per-

mis firmei Bezeq să crească vitezele de internet, parțial datorită 
pandemiei de coronavirus și dependenței crescute a populației 
de infrastructura de internet.

Abonații Bezeq nu vor fi nevoiți să-și schimbe routerele pen-
tru îmbunătățirea vitezei de navigare pe internet, iar compania 
s-a angajat să nu majoreze prețurile practicate.

Bezeq și-a modernizat deja stațiile secundare, iar serviciile 
sale ar trebui să fie disponibile în 250 orașe din Israel în cel 
mult patru luni.

Ministerul Comunicațiilor a permis în sfârșit firmei 
Bezeq să dubleze vitezele de internet până la 200 

megabiți per secundă

Micul dejun până la prânz

Unele indicații includ înregistra-
rea oaspeților atât la intrarea în 
hotel, cât și la intrarea în restau-

rantul hotelului, obligativitatea purtării 
măștilor în toate spațiile din hotel, in-
cluzând holul și bufetul sau interzicerea 
intrării oricui altcuiva în afară de salari-
ații hotelurilor.

Alte reguli prevăd separarea strictă a 
oaspeților de personalul hotelier pe toa-

tă durata șederii, de la cazare și 
până la plecare, inclusiv atunci 
când sunt oferite servicii oaspeților, cu-
rățarea camerelor doar când înăuntrul 
lor nu sunt oaspeți și închiderea ime-
diată a barurilor și cluburile de noapte 
din hoteluri.

Familiile vor respecta regulile de dis-
tanțare socială între membrii ei în holul 
și restaurantul hotelului. Intervalele de 

servire a mesei vor fi și ele prelungite, 
astfel încât micul dejun va fi servit între 
orele 7:00 a.m. și 12:00 p.m. iar cina va 
fi servită între 6:00 p.m. și 10:00 p.m.

Zona de relaxare va fi extinsă în tim-
pul orelor de servire a mesei, permițân-
du-le musafirilor să sta pe terasă și în 
spațiile din grădină.

Ministerul Turismului, Asociația Hotelurilor și Ministerul 
Sănătății au pus la cale un plan menit să permită funcționarea 

hotelurilor în timpul crizei de coronavirus. Planul include 
o serie de restricții în plus față de cele obișnuite, axate pe 
menținerea sănătății angajaților și patronilor hotelurilor
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Teama de  
o „iarnă brutală”

Peste 100 doctori din secțiile de medicină internă ale 
spitalelor israeliene au semnat o scrisoare adresată 
premierului Benjamin Netanyahu, ministrului să-

nătății Yuli Edelstein și ministrului de interne Israel Katz. 
În scrisoare, 

ei și-au expri-
mat îngrijo-
rarea față de 
sistemul me-
dical din țară 
în urma revi-
gorării recente 
a epidemiei de 
C O V I D - 1 9 
despre care ei 

afirmă că va atinge apogeul abia peste câteva luni când țara 
va fi lovită de gripa sezonieră. 

„Iarna aceasta va fi deosebit de brutală. Noi, șefii secți-
ilor de medicină internă din Israel, vă avertizăm – secțiile 
interne nu sunt echipate și nici pregătite să facă față provo-
cărilor din iarna ce vine,” s-a precizat în scrisoare. 

Doctorii israelieni au lansat luni un 
avertisment pentru guvern, ei susţinând 
că dacă spitalele nu vor fi sprijinite prin 

suplimentarea personalului și a resurselor, 
serviciile sanitare din ţară se vor confrunta 

cu o „iarnă brutală”

Prostituţia în ilegalitate

Noua lege aprobată de Knesset 
acum un an și jumătate îi pe-
depsește pe cei ce apelează la 

serviciile unei prostituate, dar și pe cei 
prinși într-un loc folosit în special pen-
tru prostituție, cum ar fi un bordel.

Cei prinși la prima abatere vor fi 
amendați cu 2.000 șekeli, amenda du-
blându-se în cazul celor ce săvârșesc ace-
eași infracțiune în decurs de trei ani de 

la prima abatere. Procurorii vor fi 
de asemenea autorizați să trimită 
în judecată clienții prostituatelor 
în anumite cazuri, cu o amendă maximă 
de 75.000 șekeli.

Legea ar fi trebuit să intre în vigoare 
până la mijlocul lui 2020 pentru a da 
timp statului să formeze mecanismele 
de reabilitare a lucrătorilor din industria 
sexului și pentru a le permite acestora 

să găsească mijloace de trai alternative.
Grupurile de apărare a drepturilor 

femeilor și LGBT au încercat să amâne 
punerea în aplicare a legii, declarând că 
guvernul trebuie mai întâi să finanțeze 
programul de reabilitare a prostituatelor 
care a fost creat în baza noii legi.

Vineri a intrat în vigoare o lege care condamnă procurarea 
serviciilor sexuale, în ciuda obiecțiilor unor cabinete 

guvernamentale și grupuri de binefacere

Supraveghere controlată

Președintele comitetului, parlamentarul Zvi Hauser 
(Derech Eretz), a organizat ședința, în urma unui 
număr mare de rapoarte privind problemele legate 

de notificările 
de carantină.

În cadrul șe-
dinței de marți, 
reprezentanții 
Ministerului 
Sănătății și ai 
Shabakului vor 
trebui să răs-
pundă la între-
bările puse de 
către membrii 
Comitetului cu 
privire la numărul de greșeli, numărul de persoane izolate 
din cauza urmăririi Shabak și modul în care Ministerul Să-
nătății decide dacă anulează sau nu cerința unei persoane 
de a nu se izola.

Un document intern al Ministerului Sănătății arată că în 
perioada 1-8 iulie, un total de 3.495 de cazuri de coronavi-
rus au fost diagnosticate datorită urmăririi Shabak. 

Shabak a detectat, de asemenea, 70.000 de persoane care 
s-au aflat în apropierea unor cazuri de coronavirus confir-
mate și au necesitat o perioadă de izolare de 14 zile.

Comitetul pentru afaceri externe și apărare al 
Knessetului s-a reunit marţi pentru a discuta 
modul în care Ministerul Sănătăţii a gestionat 

urmărirea electronică a Shabak-ului
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Dr. Ernest HUȘANU  

Neparalele
Pe valul învăluitor

Noul val de îmbolnăviri cu vi-
rusul CORONA nu sunt doar 
date statistice. Dovada dureroa-

să și neliniștitoare o constituie numărul 
ridicat al internărilor cu forme severe și 
procentul deceselor. 

Neliniștit și alertat, am recurs, din 
nou, la abordarea unei discuții cu un 
reprezentant al numeroasei familii CO-
VID-19. Nu mi-a fost ușor să-mi asum 
riscul personal și incertitudinea unei dis-
cuții deschise cu unul din puzderia inco-
mensurabilă a atacatorilor perfizi, vicleni 
și extrem de agresivi. Ca măsură de pre-
cauție, m-am pregătit cu tot ce poate fi 
considerat anti-corona. Mască marcată 
oficial ca eficientă în purificarea aerului 
inspirat și mănuși din latex (deși se dis-
cută ineficiența și nejustificarea acestora). 
Cât despre păstrarea distanței de mini-
mum 1,5 metri față de alt semen, nu mai 
putea fi vorba. Microscopicele ființe se 
găsesc peste tot și oriunde. 

Rămăsese în suspensie dacă voi putea 
discuta cu „cineva” nevăzut cu ochiul 
liber. 

M-am înarmat cu leacuri băbești, in-
trate de multe decenii (poate chiar vea-
curi!) în arsenalul empiric anti-virotic.

Așadar, am înghițit vreo doi căței cu 
usturoi. O parte, refuzată de cavitatea 
gastrică, am introdus-o prin buzunare. 
Soția, la rugămințile mele, a întins pe 
o ață „cățeii”, realizând un șirag pe care 
l-am instalat în jurul gâtului.

— Dar ceapa ai luat-o?
— Ai răbdare, i-am răspuns. Te rog 

chiar să tai două cepe mari în jumătăți.
— De ce așa?
Nu am mai răspuns. Doar i-am arătat 

de ce: frecam cu ele fața, fruntea și chiar 
mănușile. O batistă îmbibată cu alcool în 
fața gurii, sub mască. N-am avut la înde-
mână alcool 70%. L-am înlocuit cu vo-
dca de 40 de grade. Precauția aceasta am 
apreciat-o drept cea mai inteligentă și mai 

folositoare: vine sau nu vine 
vreo Corona la întâlnire, eu voi 
beneficia de prezența alcoolu-
lui, care se va infiltra treptat în 
gura mea. Cred că acest efect 
devenea cel mai important: cel 
gustativ și dezinfectant!

Urma să caut un interlo-
cutor. De ce să-l caut? Sunt 
peste tot nenumărați viruși. 
Rămânea doar posibilitatea 
unei discuții. M-am așezat pe o 
bancă în centrul orașului și am 
așteptat. Doar câteva secunde! 
În urechea mea din dreapta s-a 
auzit un fel de voce, subțire și 
pițigăiată. 

— Iar ai venit pentru o 
discuție?

— Nu o considera discuție! 
Doar câteva informații!

— Vrei informații? Ha, ha, 
ha! Nu am noutăți pentru voi, 
oamenii!

— Dar… cu noul val…
— Niciun „dar”! Nu există 

al doilea val de care faceți atâta 
gălăgie! Câte și mai câte născo-
ciți ca să vă ascundeți prostia 
și sfidarea! La început, am dus-o și noi, 
virușii, destul de greu. Suntem mulți și 
flămânzi! Ați uitat, sau nu ați dorit să re-
cunoașteți că noi, virușii, mai ales noua 
generație, COVID-19, cum o numiți voi, 
suntem pretutindeni și trăim alături de 
voi. Noua generație, tânără și ambițioasă, 
dornică să prospere, a devenit periculoasă 
pentru voi, oamenii!

Pe de altă parte, voi nu ați luat în seri-
os acțiunile acestei noi generații de viruși!

Am oftat, copleșit de cele auzite. Cam 
are dreptate! 

— Să-ți mai spun ceva! Ne-ați sfidat! 
Aceasta a fost o adevărată provocare. 
Acum spuneți că suferiți din cauza aces-
tor viruși încoronați! Nu ați vrut să ne 

luați în serios? Plătiți! Vă pedepsim cu 
puterea și voința noastră de viruși!

— Chiar așa ne socotiți, că merităm 
să fim pedepsiți?

Inamicul, mai comunicativ, trecu la 
invective. 

— Doar v-am mai spus că aveți mulți 
proști și sfidători printre voi!

Nu am mai putut suporta. 
— Dacă recurgi la jigniri, plec!
M-am întors acasă. Am îndepărtat 

toate fardurile și accesoriile anti-virotice. 
Am reluat la citit informațiile îmbucură-
toare raportate de centrele de cercetare. 
Dar am rămas în cumpănă. Oare mai 
durează mult până la apariția vaccinului 
anti-corona? Şi până atunci? Să nu ne lă-
săm învăluiți de „noul val”!

Interzic accesul 
românilor

Cele 20 state 
din Europa 
care inter-

zic accesul româ-
nilor sau impun 
restricții la intrarea 
pe teritoriul lor 
sunt Austria, Bos-
nia și Herțegovina, 
Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, 
Irlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Malta, 
Muntenegru, Norvegia, Marea Britanie, Olan-
da, Republica Moldova, Slovacia, Slovenia și 
Ungaria.

Toți cetățenii care călătoresc din România 
cu destinație finală Austria vor putea intra în 
acest stat doar dacă prezintă un certificat medi-
cal, de test negativ pentru COVID19, nu mai 
vechi de 4 zile. În absența acestui certificat, ce-
tățenii români vor trebui să intre în autoizolare 
timp de 14 zile. 

Tot mai multe state interzic accesul 
cetățenilor români sau le condiționează 

intrarea pe teritoriile lor, din cauza 
înrăutățirii situației infectărilor cu 

coronavirus în România. Sunt 20 de 
state care au introdus restricții, iar 14 
dintre acestea sunt țări membre ale 

Uniunii Europene
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Matei GRISARU

Alte coordonate  
ale marelui  

Ion Luca Caragiale

Am citit cu interes și admirație ar-
ticolul d-nei Hedi Simon referi-
tor la marele dramaturg român 

Ion Luca Caragiale. Consider de bun au-
gur recapitularea unor autori și a unor 
opere de referință care ne-au îndrumat 
primii pași în literatura română, parte 
importantă a literaturii universale.

La toate aspectele operei lui Ion Luca 
Caragiale redate cu talent și dăruire de 
d-na Hedi Simon, voi încerca să adaug 
una din nuvelele pe care o consider im-
portantă, nu numai ca o bijuterie psiho-
logică, dar și ca un document care redă 
viața evreilor din Nordul Moldovei în 
timpuri mai străvechi, atunci când legă-
tura între orașe se făcea încă cu ajutorul 
diligenței.

 Mă refer la nuvela „O făclie de Paște” 
pe care unii o considerau antisemită iar 
alții, printre care și subsemnatul, respin-
geau cu fermitate această caracterizare, 
numind-o „o oglindă a vieții evreilor 
care încercau să supraviețuiască condi-
țiilor aspre care îi înconjurau”.

Leiba Zibal, personajul central al nu-

velei, era posesorul unui 
han al cărui venit prove-
nea de la diligențele care 
opreau pentru a oferi pa-
sagerilor o gustare și puțină odihnă.

Un drumeț ieșit din spital căuta de 
lucru. Leiba Zibal îl primi ca ajutor. 
Dar, după puțin timp, comportarea lui 
deveni răutăcioasă. O jignea pe nevasta 
hangiului, asmuțea câinele contra copi-
lului până ce Leiba Zibal a hotărât să-i 
facă socoteala și să renunțe la serviciile 
argatului. Acesta însă, îndreptându-și o 
privire criminală spre fostul patron, îi 
promise că socoteala adevărată o va face 
în noaptea Învierii când va veni să aprin-
dă făclia de Paște.

Din acest moment, începe tragedia 
lui Leiba Zibal. El se adresează primaru-
lui, tuturor autorităților la care avea ac-
ces, dar toți îl resping pe „jidanul fricos”. 
Zilele și nopțile acestuia se transformă 
într-un calvar. Simte că amenințarea 
plutește în aer. Fiecare zgomot, fiecare 
știre el o leagă de fostul lui argat. Soția 
lui crede că e bolnav: e slăbit și abia se 

mișcă.
Vine și noap-

tea Învierii. Palid, 
nedecis în mișcări, 
nu vrea să meargă 
la culcare. Stă lân-
gă poarta grea de 
lemn închisă cu 
o bară orizontală. 
Aude tropăituri de 
cai ... poate nu sunt 
ei ... poate se înde-
părtează ... dar nu 
... Leiba recunoaște 
glasul fostului său 
argat. O sudoare 
rece îi cuprinde tot 
corpul. De afară se 

aude zgomot de unelte. Un sfredel înce-
pe să lucreze. Leiba Zibal înțelege clar 
planul criminalilor: 4 orificii unite cu 
ajutorul unui fierăstrău îngust realizează 
un spațiu suficient pentru mâna crimi-
nalului. Acesta va da la o parte bara de 
închidere și toate cele trei suflete vor fi 
în mâna lui. Leiba Zibal cade epuizat 
pe o bancă. Vede cu ochii minții același 
sfredel găurind inima soției și a copilu-
lui... Este momentul maxim al tensiu-
nii... momentul după care urmează ori 
o prăbușire totală ori o alunecare spre 
alte direcții. 

Leiba Zibal se scoală brusc cu o agi-
litate aproape nefirească, își îndreaptă 
spatele la fel de brusc și de nefiresc și, 
cu pași siguri, aduce o funie cu un inel 
la capăt. Se așează în fața ușii în care 
fierăstrăul continuă să lucreze și așteaptă 
atent ca un savant care dorește să afle cât 
mai repede rezultatele unei experiențe.

Mâna lui Gheorghe pătrunde prin 
orificiul deja creat dar inelul funiei se 
strânge în jurul ei și o trage cu putere 
înăuntru. Se aud strigăte de durere, soția 
se trezește și ea, constatând că patul lui 
Leiba este neumblat. Coboară, își vede 
soțul ducând o lampă pe care o pune sub 
mâna fostului argat care urlă de durere. 
Miros de carne arsă, urlete, gălăgie... Să-
tenii tocmai coborau dealul după slujba 
Învierii. 

Cu o demnitate și o siguranță de sine 
ireală, Leiba Zibal se adresează tuturor 
cu o voce mai înaltă și mai fermă decât 
oricând: „Leiba Zibal merge să-i spună 
Rabinului din Iași că Leiba Zibal nu 
mai este evreu! Leiba Zibal este creștin 
fiindcă Leiba Zibal a aprins o flacără în 
noaptea învierii.

NESTEMATE POETICE 
culese de Ady Covaliu 

MICUL PRINȚ 
de Antoine de Saint- Exupery

Voi, flori, sunteți frumoase,dar 
deșarte!
Nimeni n-ar avea de ce să 
moară pentru voi.
Floarea mea, firește, un tre-
cător ar crede că-i asemenea 
vouă.
Ea însă, singură, e mai de preț 
decât voi toate laolaltă;
Fiindcă pe ea am udat-o eu cu 
stropitoarea.

Fiindcă pe ea am ocrotit-o eu 
cu paravanul.
Fiindcă pe ea am adăpostit-o 
eu sub clopotul de sticlă.
Fiindcă pentru ea am ucis eu 
omizile, în afară doar de câte-
va, pentru fluturi.
Fiindcă pe ea am ascultat-o eu 
cum plângea, ori cum se lăuda, 
ori câteodată chiar cum tăcea.
Fiindcă e floarea mea.
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Acul 
lui 

BUJENIȚĂ

FONFLEURI 
• Miracolul rețelelor de sociali-

zare: aici își pierd mințile și cei 
care nu au așa ceva.

• Se vindea pe trei parale deși nu 
făcea nici doi bani.

• Show-urile sunt întotdeauna 
incendiare, niciodată inteli-
gente. Producătorii știu de ce.

• Perspective stranii: uneori, 
dacă privești oamenii consi-
derați mari de aproape, îți dai 
seama cât de mici sunt.

• Sport extrem recomandat celor 
peste șaptezeci de ani: tăiatul 
unghiilor de la picioare.

• Vrei să fii bogat, plin de succes, 
să ai aventuri și să primești da-
ruri de toate felurile? Citește-ți 
zilnic horoscopul! 

• Kama-Sutra a fost scrisă de băr-
bați pentru femei sau invers?

• Iubita mea este ca berea: place 
tuturor.

• Cumpărați numai gonflabile 
fabricate în luna august. Nati-
vele din zodia leului sunt foarte 
temperamentale!

• Butoiul este cea mai mare in-
venție a omenirii! Diogene.

• În scop educativ, unchiul 
meu mă mai altoia uneori cu 
cârja. Se numea Inocențiu al 
XXXI-lea.

• Flacăra pasiunii te transformă, 
cu timpul, într-o grămăjoară de 
cenușă.

• Mulțumiți femeilor care v-au 
refuzat! Ați scăpat onorabil 
dintr-o mulțime de necazuri.

• Ecoul este un interlocutor plă-
cut și, foarte important, la fel 
de inteligent ca tine.

Arie KUPFERSCHMIDT

O lipsă de informaţii reale

Citesc în prezent cartea „Avertis-
ment” scrisă de generalul Amos 
Ghilad. Această carte prezintă di-

ferite aspecte politice, militare și informa-
tive despre țările musulmane vecine, cât și 
despre unele mai îndepărtate geografic de 
Israel. În acestă recenzie, mă voi referi la 
un singur capitol, care analizează relațiile 
noastre cu Libanul. Toate instituțiile mi-
litare politice și informative ale Israelului, 
s-au simțit obligate să se amestece în acți-
unile acestei țări vecine - Libanul.

Armata israeliană (Tzahalul) a atacat 
de câteva ori această țară, deoarece a dat 
dovadă de ospitalitate, oferindu-le regiuni 
pentru înființarea bazelor militare teroriș-
tilor palestinieni. Din aceste centre mili-
tare, teroriștii palestinieni organizau ata-
curi împotriva Israelului, atacuri soldate 
cu zeci și sute de victime evreiești - femei, 
copii și bătrâni.

O mare parte dintre politicienii isra-
elieni care nu cunoșteau situația politică 
internă a Libanului, sperau că se va putea 
ajunge la un acord de pace între cele două 
țări, mai ales că nu existau probleme teri-
toriale (granițe).

Fiecare instituție israeliană care se ocu-
pa cu colectarea informațiilor privind al-
cătuirea sectelor religioase și politice ale 
populației locale, a avut relații cu una sau 
cu mai multe „secte”, însă nici o instituție 
nu cunoștea situația politică și economică 

ale tuturor sectelor.
Majoritatea politicienilor israelieni 

aveau convingerea că Libanul este o țară 
cu care se poate ajunge la tratative de pace 
și la „pacea mult visată”. Mai mult, politi-
cienii erau siguri că populația acestei țări 
(Liban) nu este ostilă Israelului.

În Liban sunt mai multe curente mu-
sulmane religioase, precum și creștine. 
Politicieni noștri erau siguri că aceștia 
(creștinii) se vor atașa atmosferei de pace 
cu Israelul. Mai mult, toate grupările erau 
în litigiu permanent pentru a stăpâni teri-
toriile geografice locale. Astfel, unii dintre 
politicienii israelieni au susținut ideea că, 
dacă armata israeliană va ajuta creștinii 
din Liban pentru apărarea acestor terito-
rii, creștinii vor fi recunoscători Israelului 
și vor adera la încheierea păcii dintre cele 
două țări. Dar, liderul creștin a fost clar: 
„noi suntem interesați de ajutorul militar 
israelian și ne vom folosi de acest ajutor, 
dar în niciun caz nu vom semna un acord 
de pace cu Israelul”.

Însuși premierul Israelului, răposatul 
Beghin, a fost lipsit de înțelegere a men-
talității creștinilor din Liban, încât a ple-
cat să se întâlnească cu liderul creștin din 
această țară vecină, sperând că vor semna 
un tratat de pace.

Cele scrise mai sus denotă cât de lipsiți 
de informații reale legate de Liban sunt 
politicienii și guvernul israelian.

LAMA UNEI SĂBII
dr. Iustinian Gr. Zegreanu - România

Pot să plămădesc orice idee,
Pot să mă port cu delicatețe
Cu orice vis, cu orice gând,
Să le despic abil în patru
cu cele câteva cuvinte,
ca lama unei săbii samurai
Şi atunci vei înțelege
de ce port cu mine
acest teribil arsenal

de care se tem  
toți apropiații mei,

Încât am devenit imaginea
unei muchii tăioase
de care mă tem și eu,
pentru că am o vârstă
și nu mai doresc să risc
să fiu același om amabil
ca până acum.

COLȚUL POETULUI
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Dr. Paul LEIBOVICI

O vară fără turiști

Timp de trei luni, chiar dacă au  
crescut temperaturile, s-a schim-
bat sezonul, s-au desțelenit pă-

mânturile... de-a lungul și de-a latul Is-
raelului, totul pare înghețat. Frumusețile 
naturii par nestrălucitoare, monumen-
tele naturale, sinagogile antice, tablou-
rile și sculpturile din muzee sunt supuse 
prafului care se așterne zi de zi, oră de 
oră. Criza sanitară a creat o atmosferă 
încărcată căreia i-au căzut victime nu 
numai vieți omenești. O criză economi-
că amenințătoare rânjește spre noi, spre 
cei ce vor să viziteze, să trăiască zile de 
vacanță. Tuturor, nouă, cetățeni ai Isra-
elului, vouă, turiști-vizitatori și admira-
tori a tot ce istoria străbună a rezervat, 
a păstrat cu smerenie, a indescriptibilei 
naturi a Pământului Sfânt.

Şi revin la excursioniștii de pretutin-
deni, la consumatorii frecvenți ai plaiu-
rilor noastre, a frumuseților frenetice. 
Programul hoinărelilor, al contemplări-
lor, al meditațiilor, al multiplelor mesaje 
turistice să încercăm a nu-l opri... Mie 
mi s-a oferit posibilitatea de a medita la 
viitorul acestui sector – pus momentan 
în pericol – priveliștile și monumente-
le din Israel. În aceste clipe, un strigăt 
de protest răscolește paginile de istorie 
și apărare a patriei. E necesar de a crea 
un Numerus Clausus pentru apărarea 
operelor, a monumentelor, a „Zidului 
Plângerii”. 

Pe de altă parte, Marea Moartă care 
era vizitată de milioane de turiști, locali 
sau străini, a devenit un alt monument 
părăsit. În ciuda faptului că anumite 
stațiuni, orașe istorice, își pierd pros-
pețimea prin abundența fără margini 
a vizitatorilor, zâmbetul prietenesc a 
localnicilor, al îndrumătorilor turistici 
rămâne, pe fața acestora, ca un simbol 
al recunoașterii. Cu Pandemia Corona, 
orientarea civilă a intrat în epoca „fără 
contact și a unui voiaj fără limite”. Noi 
vom încerca să ne desprindem – fie pen-
tru crearea vremelnică a unei bune dispo-

ziții spre o primă vizită 
în ținuturile din centrul 
țării. Yaffo unde mai 
dăinuiesc relicvele unor 
clădiri precum „Stația 
centrală”, în spatele că-
reia mai se pot observa vechile tarabe cu 
legume și îmbrăcăminte. Cu ani în urmă, 
a fost declarat „Loc antic”, deoarece aici 
au locuit „Primii Biluimi” de asemenea 
livezi din sec. XIX. JAFFA este o veche 
firmă de export a portocalelor spre Eu-
ropa și America. În jur de 200 de case 
vechi, fântâni din care se pompa apa 
atât pentru consumul gospodăriilor, cât 
și pentru mica industrie locală. 

Casa „Anton Iob” – a biluimilor este 
întreținută și vizitată – ca monument 
istoric. La malurile din Yaffo au debar-
cat primii coloniști evrei din Rusia (iu-
lie-1882). O tânără a coborât de pe va-
por, ținând în mâini un sul „Tora”. Mai 
adaug „Farmacia Pahri Gidai” de pe str. 
Iafet; în apropiere de Cinematograful 
central, se află Casa primelor trei familii 
de evrei. Aici era un atelier de mozaicuri. 
Acoperișul casei era locul unde se stor-
ceau strugurii pentru producerea vinului. 
De asemeni „Beit El-Azi” cunoscută azi 
„Beit Hagadna” unde a funcționat timp 
de 50 de ani Sala de sport. Batalionul 
51 al armatei israeliene „Ghivati” a ocu-
pat Yaffo în Războiul de independență. 
Căldurile din iulie ne îndreaptă atenția 
spre nordul Israelului, Stâncile „Ghita” și 
râul Ihiam din Galilul de nord-vest. Tu-
riștii care vin din Tel-Aviv, se îndreaptă 
în direcția Zihron, ajungând mai întâi 
la „Lanurile de măslin”. Apoi ne îndrep-
tăm spre „Izvorul cu apă nebună”. Pe 
drum întâlnim satul druz Irka, iar noi 
ne continuăm drumul spre „punctul de 
observație Ghita”. Se poate parca și apoi 
ne plimbăm, admirând arborii cu flori 
de culoare mov „arborii Iehuda”. Aerul 
proaspăt ne îmbie să ne așezăm lângă 
un arbore pentru a ne potoli foamea și 
a ne îndestula cu această atmosferă plă-

cută, sănătoasă. Ne îndreptăm spre Na-
hal Ihiam, continuându-ne traseul după 
semnele de drum, până ce se ajunge la 
porțile kibuțului „IHIAM”. Peste șase 
km ajungem la o nouă parcare de auto. 
Coborâm și apoi pornim pe jos la drum 
până la Fortăreața Ihiam. Pe drum, în-
tâlnim ape curgătoare în care putem să 
ne răcorim iar apoi ne odihnim la umbra 
arborilor care străjuiesc cărările. Copiii 
au suficiente locuri de joacă. Kibuțul și-a 
pus bazele la poalele vechi fortărețe „For-
tăreața IHIAM” care dăinuiește din sec.
XII. În zilele noastre încă putem observa 
rămășițe antice din perioada romană și 
bizantină. Fortăreața se numea cândva 
„Giudin”. În Războiul de independență, 
aici s-au dat lupte crâncene. În timp ce 
membrii kibuțului au stat ascunși, lup-
tele sub comanda lui Ben-Ami Fachter, 
au eliberat kibuțul și au deschis drumul 
spre nordul Israelului. O lacrimă ne cade 
pe  mormântul eroilor care au căzut la 14 
mai 1948. Numele acestui kibuț a fost 
dat în amintirea lui Ihiam Weitz, lup-
tător care a căzut în acțiunea „Noaptea 
podurilor” din 12 nov 1946. Cei care au 
pus temelia kibuțului, au fost israelieni 
cât și „nițulei Şua” din Europa. Bazele 
au fost puse în 1946. Semnalez faptul 
cumpărării pământului de către Keren 
Kaiemet în anul 1936. Un grup de tineri 
din mișcarea Şomer ha-Țair au început 
prelucrarea pământurilor. Ei au locuit 
mai întâi în ruinele fortăreței. Pentru a 
avea apă, au fost nevoiți să sape în adân-
cimi. În această zonă calmă, plină de par-
fumul pădurilor din apropiere, în liniștea 
îmbietoare și atractivă, se pot desfășura 
corturi, dormi și împărtăși momente de 
desfătare adevărate. Fără îndoială, ase-
menea relaxări ne sunt absolut necesare 
„Vara aceasta”.
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Creșterea amenzilor 

Din martie și până la 
sfârșitul lunii iunie, po-

liția israeliană a dat 77.000 
amenzi pentru nerespectarea 
instrucțiunilor Covid-19. Nu 
doar numărul persoanelor 
nou-infectate cu Covid-19 
a crescut în luna iunie, ci și 
numărul amenzilor. 

Şi totuși, populația nu 
pare să se grăbească să le plă-
tească, nici măcar persoanele 
ce acumulează dobânzi grele 
din cauza depășirii perioadei 
de grație de 90 zile.

Doar în luna iunie poliția 
a dat 35.000 amenzi, dintre 
care 99% pentru penalizarea 
persoanelor ce nu poartă mă-
ști în locurile publice. Doar 
400 amenzi au fost date 
pentru nerespectarea altor 
instrucțiuni.

Dacă toată lumea ar trebui 
să-și plătească amenda iniția-
lă, atunci statul ar strânge 37 
milioane șekeli din amenzi. 
Totuși, după 90 zile, amenda 
crește cu 50% pentru întâr-
zierea plății, iar Centrul de 
Colectare Amenzi a declarat 
că 16.000 amenzi acumulează 
deja dobândă. Mesaje sub for-
mă de text sunt trimise per-
soanelor ce au primit amenzi 
pentru a le aminti că perioada 
lor de grație se apropie de ter-
menul de expirare.

Până acum, doar 19% din 
amenzi în valoare de 7,2 mi-
lioane șekeli au fost plătite, 
adică doar 30% din amenzile 

date în martie și 34,5% din 
amenzile din aprilie. Multe 
amenzi au fost anulate din 
cauza erorilor făcute la acor-
darea lor.

Agresorul din cort

Vremea frumoasă i-a de-
terminat pe mulți israe-

lieni să plece în excursii prin 
țară. Este și cazul unei familii 
din Hertzlia care s-a dus cu 
cortul pe malul lacului Kine-
ret în campingul Zinabberay.

Mama, tata și cu cele două 
fete s-au distrat după care, 
seara, s-au băgat în corturi și 
s-au culcat; părinții, într-un 
cort iar cele două surori, în 
celălalt cort.

În jurul orei 4 dimineața, 
sora mai mică, în vârstă de 
numai 12 anișori, s-a trezit 
în timp ce era mângâiată în 
părțile intime de un bărbat 
necunoscut ce tăiase o gaură 
în cortul ei. Fetița a început 
să țipe speriată și a trezit pe 
toată lumea. Agresorul, când 
și-a dat seama că a fost des-

coperit, a fugit 
și a sărit gardul 
campingului.

Poliția a so-
sit imediat la 
fața locului și 
a început o că-
utare în zonă 
pentru a-l des-
coperi pe băr-

batul agresor. 
El nu a fost 
găsit și atunci 
s-au ridicat 
înregistrările 
de la camerele 
de suprave-
ghere pentru 
a se demara o 
anchetă.

Fetița a fost dusă la Spita-
lul Bnai Zion din Haifa pen-
tru teste medicale.

A crescut consumul  
de thina și cafea

Al doilea val de coronavi-
rus a dus la o creștere a 

cumpărăturilor de hrană și 
băutură. În această perioadă, 

s-au cumpărat 
a l imente în 
valoare de 3,8 
miliarde șe-
keli, reprezen-
tând un record 
absolut.

Firma Ach-
va a raportat 
marți că două 
milioane de 
recipiente cu 
pastă de thina 

integrală și obișnuită s-au 
vândut în perioada martie – 
mai – o creștere de 55% față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut. În prezent, compa-
nia oferă reduceri la diverse 
produse.

Şi firma Nespresso a ra-
portat că o treime din clienții 
lor obișnuiți au consumat mai 
multă cafea în timpul crizei. 
E vorba în special de clienții 
din segmentul de vârstă 18-
29 ani. 

Un studiu realizat de in-
stitutul de sondare a pieței 
Rushinek a arătat că în două 
treimi (65%) din gospodăriile 
israeliene a crescut consumul 
de cafea rece și consumul de 

cafea la domiciliu.
Şeful companiei Nespresso 

Israel, Yisrael Eli Schwartz-
man a declarat: „Israelienii 
demonstrează că și în peri-
oada crizei de coronavirus, 
ei sunt mari consumatori de 
cafea. Cafeaua rece devine 
din ce în ce mai îndrăgită și a 
crescut utilizarea cafetierelor 
de uz casnic.”

Mii de meduze

Cum piscinele publice au 
fost închise din cauza re-

gulamentelor impuse de epi-
demia de coronavirus, israe-
lienii au luat cu asalt plajele. 
Nu sunt singurii care o fac — 
mii de meduze au fost scoase 
joi seara de la hidrocentrala 
din Ashkelon.

Meduzele au fost mutate 
în bazine speciale, potrivit 
știrilor difuzate de Canal 13 
TV și nu au provocat pagube 
instalațiilor. Printre creaturile 
cu tentacule s-a aflat o țestoa-
să de mare eliberată și ea în 
ape. Meduzele sunt o ame-
nințare pentru sursele de ali-
mentare cu energie electrică 
din Israel care folosesc apă de 
mare pentru răcire, ele fiind 
aspirate înăuntru.

Majoritatea meduzelor ce 
vizitează Israelul, sunt mi-
gratoare, specii invazive pro-
venite din Oceanul Indian 
și care se pare că au ajuns în 
estul Mării Mediterane prin 
Canalul Suez. 

Tentaculele meduzelor pot 
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înțepa și injecta venin în oa-
meni, provocând un discon-
fort ușor până la grav, iar în 
unele cazuri pot cauza dureri 
extreme sau chiar decesul.

În 2016, cercetătorii Uni-
versității din Haifa au ana-
lizat cele mai grave pagube 
produse de meduze la cen-
tralele electrice și le-au core-

lat cu luna și temperaturile 
apei, concluzionând că există 
o legătură între sosirea anuală 
a creaturilor marine și fazele 
lunii.

Tâlharul violator

Procuratura districtului 
Haifa a depus un rechizi-

toriu împotriva unui cetățean 
în vârstă de 21 de ani pentru 
infracțiuni sexuale grave, in-
clusiv viol, abuz de minori și 
intrare prin efracție și sparge-
re de locuințe.

Suspectul în cazul violului 
unei fetițe în vârstă de 10 ani 
a fost arestat vineri dimineață.

Conform rechizitoriului, 
Shahar Rimoni a intrat într-o 

casă din cartierul Neve Shaa-
nan din Haifa, în încercarea 
de a fura ceva. El a găsit cheile 
de la o mașină cu care a vrut 
să plece dar și-a dat seama că 
nu știe codul de la alarmă.

Hoțul s-a apucat să scoto-
cească prin casă și, într-una 
din camere, a găsit o fetiță de 
10 ani care dormea. Ticălo-

sul n-a stat mult 
pe gânduri, s-a 
aruncat asupra 
copilei și a vio-
lat-o, după care 
a fugit. El a fost 
arestat la două 
zile de la inci-
dent și și-a re-
cunoscut fapta, 
dar pretinde că a 
avut un exces de 

nebunie.

Film și îngheţată

Din cauza pandemiei, tot 
mai mulți oameni stau 

acasă și se uită la filme prin 
rețeaua internetică Netflix. Şi 
pentru că un film bun merge 
cu o înghețată bună, compa-
nia „Ben & Jerry’s” a introdus 
o nouă aromă care se numește 
„Netflix și înghețată”.

Compania americană Ben 
& Jerry este faimoasă pentru 
că inventează arome legate 
de evenimentele sau tendin-
țele actuale. Când a avut loc 
ce-a de-a treia rundă de ale-
geri în Israel, Ben & Jerry 

a lansat aroma 
„un vot dulce” 
cu vanilie și bu-
căți de ciocolată 
cu semnul păcii. 
De asemenea, a 
oferit înghețată 
gratuită alegăto-
rilor din anumite 
localități.

A r o m a 
„Netflix și în-

ghețată” are unt de arahide, 
cu vârtejuri de covrigei dulci 
și sărați. Mai mult, compania 
a pornit și un program pe in-
ternet prin care, în funcție de 
ce arome de înghețată alegi, ți 
se recomandă ce film să vizio-
nezi pe Netflix.

Demenţă religioasă

Un bărbat din Beit She-
mesh a fost arestat du-

minică pentru că-și agresa 
fiul, întrucât considera că 
băiatul nu este suficient de 
religios.

Tatăl, în vârstă de 38 de 
ani, pur și sim-
plu și-a strâns de 
gât fiul în vârstă 
de 13 ani și pro-
babil că l-ar fi 
ucis dacă băiatul 
nu ar fi reușit să 
fugă afară. Para-
medicii sosiți la 
fața locului i-au 

acordat co-
pilului care 
avea gâtul 
vânăt, primul 
ajutor și l-au 
dus de urgen-
ță la spital.

Bărbatul 
a spus poliți-
ei că tânărul 
nu respecta 

suficient legile evreiești și a 
vrut să-i dea o lecție. El a fost 
arestat cu acuzația de agresare 
a unei persoane neajutorate și 
abuz de către un tutore. Du-
minică, Tribunalul din Ie-
rusalim a aprobat o cerere a 
poliției de a-l ține pe suspect 
în custodie până la judecată.

Accident

Optsprezece persoane 
au fost rănite într-un 

accident de autobuz care a 
avut loc în dimineața zilei de 

marți în nordul țării. 
Incidentul s-a produs 
la intersecția Kabri de 
pe autostrada 89 la est 
de Nahariya, când un 
autobuz s-a ciocnit cu 
o mașină, ceea ce a fă-
cut ca autobuzul să se 
răstoarne pe o parte.

Primii respondenți, 
voluntari pe ambulan-
țele Hatzalah, au sosit 
imediat la locul acci-
dentului și au acordat 
primul ajutor răniților 
înainte ca aceștia să fie 

transportați la spitalele locale.
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STOPSTOPSTOP
Autoritatea palestiniană a 

anunțat duminică instituirea 
interdicției de deplasare pe 
timpul nopții și în weekend 
timp de două săptămâni 
pentru a lupta împotriva epi-
demiei de coronavirus după 
o creștere a numărului de 
infectări.

„Deplasările vor fi inter-
zise în toate zilele între orele 
20.00 și 06.00, în toate gu-
vernoratele”, precum și de joi 
seara până duminică dimi-
neața, a declarat purtătorul 
de cuvânt al guvernului pa-
lestinian, Ibrahim Melhem, 
într-o conferință de presă.

Totuși, pentru principale-
le orașe - Ramalla, Hebron, 
Nablus și Beitlehem -, inter-
dicția va fi totală de duminică 
seara până joi seara, a indicat 
el. Doar farmaciile și brutării-
le vor fi autorizate să funcțio-
neze în cele două săptămâni.

„Este strict interzisă orga-
nizarea de nunți, funeralii și 
sărbători”, a mai spus purtă-
torul de cuvânt, precizând că 
palestinienilor le este „strict 
interzis” să meargă la mun-
că în coloniile israeliene din 
Cisiordania.

Autoritățile sanitare pales-
tiniene au raportat oficial pes-
te 6.150 de cazuri de infectare 
cu noul coronavirus și 33 de 
decese. Deciziile Autorității 
palestiniene se aplică doar 
sectoarelor aflate sub control 

palestinian în Cisiordania.

STOPSTOPSTOP
Ministerul Sănătății a 

avertizat că pandemia se 
poate răspândi rapid printre 
deținuții din centrele de de-
tenție și a cerut respectarea 
cu strictețe a normelor de 
igienă și a distanțării sociale. 
Spre deosebire de multe alte 

țări, până în pre-
zent, închisorile din 
Israel au fost izolate 
în cea mai mare par-
te de pandemie, cu 
doar câteva cazuri 
minore confirmate 
în rândul deținu-
ților și gardienilor, 
dar un oficial su-
perior al sănătă-
ții a avertizat luni 

că există semne că morbi-
ditatea din sistemul peni-
tenciar poate fi în creștere.  
De când a debutat focarul de 
virus la începutul acestui an, 

19 paznici și cinci prizonieri 
au fost diagnosticați cu CO-
VID-19, a anunțat un purtă-
tor de cuvânt al Serviciului 
Penitenciarelor.

STOPSTOPSTOP
Părinții elevilor de la 

școala primară Mavo Galil 
din kibutz Ayelet Hashahar, 
din nordul țării, sunt îngrijo-
rați pentru că se dorește ca o 
casă de oaspeți situată lângă 
școala elementară să fie fo-
losită ca hotel Coronavirus. 

Între cele două clădiri există 
o distanță de doar trei metri. 
Şcoala Mavo Galil primește 
copii din toată regiunea Ga-
lilului Superior. În prezent, 

elevii de participă la „școala 
de vară”. Unul dintre părinți 
a spus că „este timpul nos-
tru să ne opunem și să nu ne 
trimitem copiii la o școală 
care se află atât de aproape 
de un hotel Coronavirus”. 
Dacă proiectul este aprobat, 
250 de persoane cu cazuri 
confirmate de Coronavirus 
precum și familiile lor vor fi 
internate în acest hotel.

STOPSTOPSTOP
Guvernul ucrai-

nean nu va permite 
israelienilor să vină 
pentru pelerina-
jul anual de Rosh 
Hashana la mor-
mântul lui Rebbe 
Nachman, fonda-
torul mișcării ha-
sidice din Breslov 
a l  c ă r u i  m o r -

mânt a devenit o destina-
ție populară de pelerinaj. 
Datorită celui de-al doilea 
val al virusului, Uniunea Eu-

ropeană a plasat Israelul pe 
„lista roșie” de state cu care 
călătoriile directe sunt puter-
nic restricționate.

STOPSTO-
PSTOP
La o săptă-

mână după ce 
Israelul a lansat 
satelitul de re-
cunoaștere Ofek 
16 în spațiu, 
primele imagini 
de înaltă calitate 
au fost primite 

la o stație de control a Indus-
triei Aerospațiale din Yehud, 
a anunțat marți Ministerul 
Apărării. De la lansarea sa-
telitului, luni dimineața, de 
la baza aeriană Palmachim, 
echipele Industriei Aerospa-
țiale și Ministerul Apărării 
au efectuat o serie de teste pe 
sistemele și subsistemele sa-
telitului, care au fost activate 
treptat și cu succes.

În săptămânile următoa-
re, echipele de inginerie vor 
finaliza „procesul riguros de 
testare” și vor pregăti satelitul 
pentru utilizare operațională.

Şeful Administrației Spa-
țiale din Ministerul Apărării, 
Amnon Harari a declarat că 
e vorba despre „cele mai im-
portante repere de la lansare. 
Imaginile pe care le-am pri-
mit de la satelit au o calitate 
excelentă”.

Ofek 16 poartă o cameră 
electro-optică, de înaltă rezo-
luție, de la Elbit, care poate 

fotografia 15 
km2 de teren, 
fiecare foto-
grafie putând 
ajunge la o re-
zoluție de 50 
de centimetri, 
de la o altitu-
dine de 600 
km.
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Hedi S. SIMON

Dragostea trece prin stomac

Ceea ce spune poporul 
este sfânt: vorbe pline 
de înțelepciune și sem-

nificație. Ar trebui să ținem 
cont de învățămintele trans-
mise de la o generație la alta, 
deoarece toate laolaltă consti-
tuie școala vieții pentru fiecare 
om în toate vremurile. Educa-
ția de bază, codul etic care ar 
trebui să conducă omenirea pe 
calea cea bună. Cu atât mai 
mult în zilele noastre, când 
conduita dreaptă s-a rătăcit 
într-o junglă haotică din care 
este greu de ieșit, iar valorile 
sunt strivite de crengile uscate 
ale nepăsării și indolenței.

Nepăsarea față de omul de 
alături, lipsa de bun simț și de 
respect față de viața semenilor, 
iată ce caracterizează societa-
tea contemporană capitalistă 
din primele decenii ale evolua-
tului veac XXI. Fiecare trăiește 
doar pentru sine însuși, pen-
tru propriile sale interese, fără 
a arunca o privire „vecinului 
de peste gard”. Aceasta fiind o 
concluzie generalizată pentru 
toate țările lumii noastre otră-
vită de contraste, nu putem 
ignora și carențele din viața 
societății noastre israeliene, la 
fel lovită de microbul capita-
list; la care în zilele actuale se 
adaugă și crunta lovitură pri-
mită de toate popoarele lumii 
de la cea mai mare pandemie 
cunoscută de omenire în ulti-
mii 100 de ani. Desigur, mă 
refer la virusul Covid-19, care 
a luat prin surprindere o lume 
întreagă prin pericolul gene-
ralizat datorită necunoașterii 
originii sale, dar și a mijloace-
lor de prevenire și vindecare.

Cu 72 de ani în urmă, 
eram un stat tânăr cu cetățeni 

puțini, dar însuflețiți de avânt 
patriotic și de cele mai sincere 
sentimente altruiste pentru 
patria recâștigată după două 
milenii. Cetățenii și-au jertfit 
cu bucurie tinerețea, forțele 
fizice, bunăstarea, pentru a 
construi țara care se cuvenea 
să devină puternică, frumoasă, 
exemplară, precum a și deve-
nit astăzi. 

În acele momente de înce-
puturi, s-au cunoscut desigur 
multe situații de criză, lipsuri 
materiale, raționalizarea ali-
mentelor, adăposturi impro-
vizate din corturi sau cutii 
golite de portocale. Populația 
a acceptat situația din lipsă de 
alternativă, dar cu speranța că 
va fi mai bine într-un viitor 
apropiat. În primele decenii de 
existență independentă a țării 
cetățenii, tot mai numeroși 
au trăit împăcați cu sărăcia, 
suportând lipsurile materiale, 
bucurându-se de liniște sufle-
tească în libertate și demnitate 
națională. Nimeni nu invidia 
pe nimeni, deoarece toți trăiau 
la același nivel, fără diferențe 
sociale. Acum însă situația are 
cu totul alte aspecte. Epidemia 
a paralizat țara toată, mai întâi 
prin panica creată din cauza 
bolnavilor numeroși, creând 
o derută în lumea medicală, 
dar și conducerea politică s-a 
trezit nepregătită să rezolve 
acest soi de crize care aparent 
nu au soluții. 

Pe lângă toate, boala în-
mulțindu-se în progresie 
geometrică, a paralizat și 
economia. Întreprinderile în-
chizându-se una după alta din 
necesitate de izolare a poten-
țialilor bolnavi, au dat naștere 
unui monstru la fel de mare ca 

și epidemia: șomajul. Şi astfel 
ne-am trezit rapid, în numai 
două luni, cu peste un mili-
on de șomeri, lipsiți de orice 
mijloace de existență. Iată deci 
o țară ridicată printr-un mira-
col în 72 de ani de existență la 
nivelul țărilor puternice, civi-
lizate și îmbelșugate, întoarsă 
brusc la sărăcie, cu cetățeni 
disperați în căutarea unor mij-
loace elementare de întreține-
re. Aceștia sunt demonstranții 
care au ieșit pe străzi pentru 
a-și exprima disperarea, iar 
împotriva lor nu-și avea locul 
o reacție polițienească.

În această problemă ar fi 
fost necesară intervenția sta-
tului, ceea ce în mod concret și 
eficient nu s-a exprimat până 
în prezent decât prin promi-
siuni bazate pe proiecte... Şi 
ministerul de finanțe a încer-
cat să rezolve problema cu di-
ferite mijloace experimentale 
paleative, dar fără a arăta încă 
soluția concretă pentru rezol-
varea acestei necesități majore 
a populației.(Poate săptămâna 
asta se va simți o schimbare 
în bine, conform promisiuni-
lor!) Desigur, într-un guvern 
atât de mare, alcătuit din mai 
multe partide reprezentate de 
36 de miniștri, 16 miniștri 
adjuncți, fiecare cu apara-
tul său administrativ, este 
într-adevăr foarte greu să se 
ajungă la un numitor comun, 
să se ia hotărâri rapide și de 
comun acord. Pe lângă faptul 
că același guvern poartă și răs-
punderea sănătății cetățenilor. 
Deci, ce-i de făcut? Cred că în 
situații atât de complicate în 
care ne aflăm acum, cea mai 
sigură soluție este aceea de a 
se găsi calea cea mai simplă 

de rezolvare. Partea care ține 
de implicarea populației, este 
cât se poate de simplă: fiecare 
persoană trebuie să aibă gri-
jă de propria sănătate, adică 
să-și vadă de viața sa, respec-
tând disciplinat instrucțiuni-
le ministerului sănătății și a 
medicilor.

În ceea ce privește guver-
nul și Ministerul Finanțelor, 
era de-asemenea o cale ușoa-
ră și rațională de rezolvare a 
situației critice în care se află 
populația. După părerea și ju-
decata mea de neprofesionistă 
în economie, cele 100 de mi-
liarde pe care domnul Prim 
Ministru le-a dedicat ajutoră-
rii salariaților concediați și a 
întreprinderilor mici și mari, 
trebuiau de la început preda-
te tuturor acelor întreprinderi 
închise din motive de salvare 
a sănătății angajaților, iar cu 
acești bani toți șomerii și mi-
cile afaceri să fie ajutate cu un 
salariu lunar pe tot timpul 
crizei Corona, până ce toată 
lumea se va întoarce la locu-
rile de muncă. Fără ca banii 
aceștia să treacă prin biro-
crația Asigurărilor sociale în 
căutarea a mii de hârtii dove-
ditoare cui i se cuvine și cui 
nu. În asemenea momente, un 
ajutor elementar echivalent cu 
nevoile de hrană i se cuvine fi-
ecăruia, fără întârzieri și cerce-
tări umilitoare.

Mă întreb cum a fost po-
sibil ca șomerii din Olanda, 
Belgia, etc. să stea de câteva 
luni în carantină pe la casele 
lor, primind în bancă salariul 
lunar (din banii lor proprii 
depuși de-a lungul anilor de 
muncă), fără să mai pun între-
bări despre șomerii din Ger-
mania, Franța, S.U.A., țări 
mai puternice și bogate. Astfel 
se putea rezolva problema și la 
noi, în mod rapid, delicat și cu 
dreptate.
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Adrian MAJURU 
director, Muzeul Municipiului București

Flexibilitatea istorică a Casei 
Marmorosch Blank & Co.

Una dintre cele mai puternice 
case bancare apărută odată cu 
România modernă, sub forma 

colectivă Marmorosch, Blank & Co, 
a dovedit o extraordinară flexibilitate 
investițională.

A construit în 1878, cu antreprenorul 
Leon Guillaux, linia București-Predeal 
și în 1882 tunelul Barboși-Galați. Înce-
pând cu același an, alături de Societatea 
marsilieză de ciment din sud, a realizat 
în etape canalizarea Bucureștiului. În 
1885 a participat la transformarea Fa-
bricii Mandrea de la Filaret în societa-
te anonimă pentru furnituri militare și 
încălțăminte.

În 1887 a participat la înființarea Fa-
bricii de hârtie Scăeni. În 1888 a luat 
parte la transformarea Casei Goetz în so-
cietate anonimă, de exploatare forestieră 
cu un capital de 8.000.000 de franci. 

În 1889 a devenit societate în coman-

dită a Băncii Darmstädter 
din Berlin și a Băncii comer-
ciale din Pesta cu un capital 
de 2.500.000 de franci, de-
venit în 1893 de 3.000.000 
de franci și a participat tot 
atunci, alături de inginerul 
I. G. Cantacuzino, la înfiin-
țarea unei Fabrici de ciment 
la Brăila și la construirea 
liniei Dorohoi-Iași, iar în 
1895 a liniei Râmnicu-Vâlcea-Câineni.

În 1895 a efectuat împrumutul co-
munal de 32.500.000 de franci.

În 1897 a înființat Societatea de 
Asigurări „Generala” cu capitalul de 
3.000.000 de franci. În 1898 face con-
vertirea a 54.000.000 franci împrumut 
al orașului București, apoi a reorganizat 
Fabrica de zahăr de la Chitila, care a de-
venit societate anonimă cu un capital de 
2.500.000 de franci.

În anul 1905 Banca a devenit 
societate anonimă cu un capital 
de 8.000.000 de franci cu ajuto-
rul foștilor săi comanditari și al 
Băncii de Comerț din Berlin. În 
acest an, noua societate devine 
societate în comandită cu Casa 
Carissy pe care o transformă în 
agenție comercială franco-româ-
nă. Apoi, cu sprijinul Băncii de 
la Paris și din Țările de Jos care 
se asociază cu ea, societatea își 
mărește capitalul la 10.000.000 
de lei. 

În fine, în anul 1906 a trans-
format exploatarea petroliferă 
Hagienoff și Câmpeanu în soci-
etatea anonimă „Traian”, cu un 
capital de 5.000.000 de franci. 
Puțin după aceea înființează 
Fabrica de tricotaje și țesături 
din București cu capitalul de 
1.000.000 de franci, participă 

la împrumutul de 35. 000. 000 al ora-
șului Sofia și, cum operațiunile sale se 
întind până în Orient, creează Banca 
de Comerț și de Depuneri de la Salo-
nic cu capitalul de un milion de franci. 
Această flexibilitate investițională a con-
tinuat cu succes până în epoca recesi-
unii economice dintre anii 1929-1933, 
trecând totuși de perioada devalorizării 
leului(1918-1922). După Primul Răz-
boi Mondial, banca a fost condusă de 
către fiul genialului Mauriciu Blanc, nu 
mai puțin competentul bancher Aristi-
de Blanc. Prin 1924-1925, acesta cum-
părase, în nordul Capitalei, mai multe 
terenuri, unde intenționa să dezvolte 
un imens proiect imobiliar. Însă marele 
crah financiar mondial declanșat înce-
pând cu anul 1929 a provocat, însă, și 
la noi, o avalanșă de cereri de restituire 
a depozitelor bancare. În acele condiții, 
în octombrie 1931, Banca Marmoros-
ch, Blanc & Co, a intrat în incapacitate 
de plată și a fost declarată în stare de 
faliment. Ulterior, Banca Națională a 
României a intervenit puternic pentru 
salvarea băncii, a preluat o parte din de-
bite și i-a acordat acesteia concesiunea 
desfacerii tutunului și sării. Ca urmare 
a acestor operațiuni, Banca Marmorosch 
Blank a continuat să funcționeze până în 
1948, când a fost naționalizată și desfiin-
țată definitiv de autoritățile comuniste, 
punând astfel capăt existenței de 100 de 
ani a instituției.

Reședinţa familiei Marmorosch Blank la Reședinţa familiei Marmorosch Blank la 
intersecţia străzilorintersecţia străzilor

S E M N A L  D E  C A R T E 
A apărut la 

editura Familia cel 
de-al doilea volum 

al antologiei 

„Rendez-vous 
cu teatrul” 
semnat de pro-

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

Volumul cuprin-
de cronicile dra-
matice semnate de 
autoare în perioada 
2017-2019 în „Ga-
zeta Românească”, 

la rubrica săptămânală mult apreciată de cititori, „Din 
fotoliul spectatorului”. 

În afară de recenziile spectacolelor de teatru și operă 
din toate teatrele israeliene, antologia cuprinde și un 
amplu capitol dedicat scenelor bucureștene.

Comenzi la telefon 0524716004
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Activităţi în pandemie
A.M.I.R., Organizația Uni-

tară a Evreilor Originari din 
România în Israel, și-a adaptat 
activitățile la situația actuală a 
pandemiei. Membrii organiza-
ției primesc regulat un buletin 
informativ despre activitățile 
AMIR care se desfășoară în 
special online.

Un subiect recent abordat 
se referă la influențele alialei 
române în mass-media israe-
liană. Astfel, aflăm cu plăcere 
că prezentatoarea Canalului 
12 TV, Yonit Levy, are rădăcini 
românești de la mama ei, Na-
omi, și comentatorul politic, de 
la același post de televiziune, 
Amit Segal, are de asemenea ră-
dăcini românești de la bunicul 
lui din partea tatălui. Cei doi se 
alătură binecunoscuților Dan-
ny Kushmaru și Arad Nir, jur-
naliști de prestigiu cu origini 
românești care au luat parte la 
evenimentele AMIR în trecut. 
Dacă ne referim la mass media, 
putem adăuga că și ziariștii de 
limbă română din Israel își me-
rită un loc de cinste în rândul 
celor care aduc cuvântul scris 
în fața publicului israelian.

Aliaua română, o emigrare 
diversă din punct de vedere cultural și intelectual, a fost un 
teren foarte fertil pentru o presă care există de aproximativ 
100 de ani în diferite limbi: română, franceză, germană, idiș, 
ebraică, rusă și maghiară. Aici putem aminti „Revista Fami-
liei” care apare de 53 de ani neîntrerupt și pe care nici măcar 
pandemia Coronavirusului nu a reușit să o reducă la tăcere.

Această presă, dincolo de importanța și influența sa asupra 
societății evreiești din România, asupra societății non-evre-
iești din România și din afara granițelor, este un instrument 
de cercetare foarte important pentru istorici, fiind cea care 
„reînvie” realitatea de la acea vreme.

În legătură cu aceste probleme, AMIR a propus două con-
ferințe: una susținute de dr. Daphne Saliar, despre presa evre-
iască din România, și cealaltă susținută de dr. Alex Abraham, 
despre prenumele evreilor români și istoria evreimii române.

Mai multe informații se pot obține din pagina de Facebook 
a organizației.

Europa a eșuat

În urmă cu 25 de ani, a avut loc în Europa cea mai gravă 
crimă de după al Doilea Război Mondial: în localita-
tea Srebrenița, din estul Bosniei-Herțegovina, trupe 

sârbești au ucis peste 8.000 de tineri și bărbați musulmani.
Tribunalele internaționale au numit genocid acest ma-

sacru fără precedent în rândul populației civile. Detaliile 
acestei drame de neconceput au fost analizate minuțios de 
Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie. 
Potrivit instanței de la Haga, partea sârbă începuse deja în 
martie 1995 planificarea strategică a masacrului, în ultima 
fază a războiului civil din Bosnia-Herțegovina.

Obiectivul a fost ocuparea orașului Srebrenița, declarat 
de Consiliul de Securitate al ONU cu doi ani în urmă drept 
zonă de securitate a ONU, una din cele șase regiuni cu un 
astfel de statut. Aproximativ 400 de căști albastre olandeze, 
soldați din cadrul ONU insuficient înarmați, urmau să pă-
zească Srebrenica ca punct de refugiere pentru numeroase 
persoane care fugeau din calea luptelor și violențelor.

În timp ce trupele bosniace din „Republica Sârbă” au 
luat cu asalt orașul pe 11 iulie, luând ostatici soldații ONU, 
25.000 de refugiați au venit în căutare de protecție la baza 
ONU din Potočari, la intrarea în Srebrenița, în condiții de 
caniculă și igienă foarte deficitară. 

Între 13 și 17 iulie, unitățile sârbe au omorât peste 8.000 
de bărbați și tineri și i-au aruncat în gropi comune. 7.000 
dintre victime au fost între timp identificate și înmormân-
tate cum se cuvine în cimitirul memorial din Potočari. Spe-
cialiștii legiști, veniți inclusiv din străinătate, au lucrat la 
marginea rezistenței lor psihice, deoarece criminalii sârbi 
au deschis ulterior cu excavatoarele gropile comune și au 
luat părți din cadavre pe care le-au îngropat în alte locuri. 
O încercare de a ascunde crimele și de a le face mai greu 
de lămurit. 

Cei care au condus și comandat genocidul, fostul lider al 
sârbilor bosniaci Radovan Karadžić și liderul militar Ratko 
Mladić, au fost condamnați de tribunalul ONU de la Haga 
la închisoare pe viață. Procesele și sentințele au avut loc abia 
în urmă cu câțiva ani, pentru că a fost nevoie de ani buni 
pentru a-i prinde pe cei doi. Alți complici au fost de ase-
menea aduși în fața justiției și pedepsiți pentru rolul jucat 
în crimele de război amintite. Dar cea mai mare parte din 
criminalii de atunci sunt încă oameni liberi. Mulți au fugit 
în Serbia, unde trăiesc fără să-i deranjeze cineva.

La 25 de ani de la crimele de la Srebrenița, conducerea 
oficială a Serbiei și majoritatea populației nu recunosc în 
continuare masacrul drept genocid. Numele criminalilor de 
război Mladić și Karadžić sunt date în continuare străzilor, 
școlilor, căminelor studențești. Numeroase persoane care au 
participat direct sau indirect la genocid sunt azi politicieni 
sau oameni de afaceri.

Yonit LevyYonit Levy

Amit SegalAmit Segal
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Un avion de lux

Poate cel mai luxos avion construit vreodată a fost scos la 
vânzare de familia regală din Qatar. Bijuteria aeronauti-
că are mai multe zone de relaxare, săli de conferințe, un 

bar dotat cu cele mai fine băuturi, dar și un dormitor care, în 
caz de nevoie, poate fi transformat într-o sală de spital pentru 
urgențe. Şi dacă nu e de ajuns, avionul de lux este dotat și cu 
un sistem laser care poate respinge un posibil atac cu rachete. 
Prețul nu a fost făcut public, însă o astfel de aeronavă, fără toa-
te aceste dotări, costă aproape jumătate de miliard de dolari.

Distanțarea a fost dusă la un alt nivel de unul 
dintre bogații lumii

Cadou o săptămână  
de cazare în Ibiza

Autoritățile de pe 
insula spaniolă au 
ținut să le mulțu-
mească astfel celor 
care au salvat și 
continuă să salveze 
atât de multe vieți.

Cel puțin 60 de 
proprietăți, inclusiv 
hoteluri de cinci stele, au fost de acord să-și pună locurile de 
cazare la dispoziția cadrelor medicale.

Există, însă, o condiție: oferta este valabilă pentru lunile 
aprilie, mai sau octombrie ale anului viitor, adică în afara 
sezonului turistic. O idee similară a avut și compania Turkish 
Airlines, care le oferă o reducere de 40% cadrelor medicale 
din toată lumea.

Cadou pentru cadrele medicale din Europa aflate în 
prima linie a luptei cu pandemia: o săptămână de 

cazare în Ibiza

Un vas prăfuit

Descris de casa de li-
citații drept „o ca-
podoperă pierdu-

tă”, vasul din secolul XVIII 
a petrecut ultimii 50 de ani 
în casa izolată din Europa a 
unei bătrâne, înconjurat de 
câini și pisici.

Vasul neobișnuit a fost 
făcut special pentru împăra-

tul chinez Qianlong, care a condus țara peste 60 de ani. „Este 
un miracol faptul că acest vas extrem de fragil a supraviețuit 
jumătate de secol într-o casă înconjurat de nenumărate ani-
male”, a declarat Nicholas Chow, președintele Sotheby’s Asia.

Arhivele au dezvăluit că vasul a mai trecut prin casa de 
licitație Sotheby’s în 1954, când a fost vândut cu 56 de dolari, 
echivalentul a 1.500 de dolari în ziua de astăzi. Ulterior, vasul 
a fost revândut în același an cu 101 dolari.

Un vas chinezesc, cumpărat în 1954 cu 56 de 
dolari, a fost vândut sâmbătă de casa de licitații 
Sotheby’s cu 9 milioane de dolari. Vasul a fost 

descoperit în casa de la țară  
a unei bătrâne de 80 de ani

Cel mai vechi colier

Astfel de scoici perfora-
te au fost găsite direct 
sub mormintele uma-

ne de la Peștera Qafzeh, adică 
în Israel, lângă Marea Medi-
terană. Pentru studiul publi-
cat miercuri în revista PLOS 
ONE, cercetătorii au adunat 
aceleași specii de scoici cu cele găsite în peșteră și au efectuat 
experimente asupra lor.

Acestea sunt una dintre cele mai vechi podoabe create 
de oameni, a spus Daniella Bar-Yosef Mayer, manager de 
colecții pentru paleontologie și arheomalacologie (studiul 
rămășițelor de moluște în siturile arheologice) la Muzeul 
de Istorie Naturală Steinhardt de la Universitatea Tel Aviv.

Pentru a afla cum au fost utilizate cochiliile, cercetătorii 
au simulat mai întâi posibila uzură folosind diverse materia-
le, precum nisip și piele. Aceștia au descoperit că abraziunile 
observate în experiment se potrivesc cu cele de pe scoicile 
originale. Nu numai că scoicile arătau modele similare, dar 
au arătat și abraziuni care se potrivesc cu alte scoici, ceea ce 
înseamnă că au fost strânse împreună.

Oamenii moderni nu sunt singurii care adoră să 
poarte bijuterii. Cu mai bine de 120.000 de ani 
în urmă, oamenii preistorici foloseau scoici ca 

mărgele pe o sfoară pentru a realiza  
ceea ce noi numim acum un colier
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Dramă la Hollywood

Decesul acesteia a survenit în urma 
unei lupte crâncene, de mai bine 
de doi ani, cu cancerul de sân. 

Kelly Preston și John Travolta (66 de ani) 
trăiau o frumoasă poveste de dragoste în-
cepută încă din 1991. Aceștia au împreu-
nă doi copii, Ella (20 de ani) și Benjamin 
(9 ani). Cei doi actori au mai avut un fiu, 
Jett, care însă a murit la 16 ani, în 2009.  
Anunțul dispariției lui Kelly a fost făcut 
chiar de cunoscutul John Travolta, prin-
tr-o emoționantă postare pe un site se 
socializare. „Cu inima foarte îndurerată, 
vă spun că frumoasa mea soție Kelly a 
pierdut lupta de doi ani cu cancerul de 
sân. Ea a dus o luptă curajoasă, în care 
a avut dragostea și sprijinul multor per-
soane. Iubirea și viața lui Kelly nu vor fi 

niciodată uitate.”
Kelly Preston s-a născut pe 

13 octombrie 1962, în Hono-
lulu, Hawaii. A studiat actoria 
la Universitatea din sudul Cali-
forniei și și-a început cariera în 1985, cu 
primul său rol principal în filmul „Mis-
chief ”, după mai multe roluri minore 
în emisiuni de televiziune, inclusiv în 
producția „Pentru dragoste și onoare”.

„Pentru un timp, voi fi alături de co-
piii mei, care și-au pierdut mama, așa 
că îmi cer iertare în avans pentru faptul 
că nu veți auzi de noi o vreme”, a scris 
actorul pe contul de Instagram.

Kelly Preston a jucat în filme pre-
cum SpaceCamp (1986), Twins (1988), 
Jerry Maguire (1996) și For Love of 

the Game (1999). Ultimul său rol ju-
cat a fost în filmul „Gotti” din 2018 
în care a interpretat-o   pe Victoria Go-
tti, soția șefului mafiei John Gotti, care 
a fost înfățișat pe ecran de Travolta. 
Kelly Preston a fost extrem de discretă 
în ultimii doi ani în privința stării ei de 
sănătate. „Era un suflet luminos, fru-
mos și iubitor, care avea grijă profundă 
de ceilalți și care dădea viață la tot ceea 
ce atingea. Familia vă cere să înțelegeți 
nevoia de confidențialitate în acest mo-
ment”, a fost mesajul transmis de familia 
lui John Travolta.

Prinţului Albert și 
prinţesa Charlene

Ei nu și-au dorit 
nimic formal, 
ci au preferat să 

se pozeze într-un decor 
de vis. Albert și Char-
lene apar alături de cei 
doi copii, pe o bancă, 
în timp ce în zare se 
vede marea și cum apu-
ne soarele. 

Ulterior, palatul 
monegasc a publicat și un portret oficial cu familia prin-
țului Albert, iar toate imaginile publicate sunt absolut ado-
rabile. Micuții au făcut deja cinci ani și par să fi moștenit 
trăsături de la ambii părinți, dar fanii familiei regale sunt 
de părere că ei sunt copia fidelă a mamei lor, frumoasa 
sud-africană Charlene.

Prințul Albert de Monaco și prințesa Charlene au 
sărbătorit la 1 iulie nouă ani de la căsătorie. Pentru 

a marca fericitul eveniment, cei doi au publicat 
imagini adorabile alături de copiii lor, gemenii 

Jacques și Gabriella

Actrița Kelly Preston, soția lui John Travolta, a decedat 
duminică, 12 iulie, la vârsta de 57 de ani

Monedă de onoare

Moneda, creată de artistul Bradley Morgan John-
son, are pe o față pălăria și faimoșii ochelari-em-
blemă ai cântărețului. „Este într-adevăr o onoare 

să fiu recunoscut în acest fel“, a spus Elton John, în vârstă de 
73 de ani. „Ultimii ani au fost marcați de câteva momente 
memorabile ale carierei mele și acesta este un altul uimitor 
din călătoria mea“, a adăugat el. 

Elton John, care a fost 
înnobilat în 1998, este al 
doilea artist comemorat în 
seria legendelor muzicii ale 
Royal Mint, după formația 
rock Queen. El a vândut 
peste 250 de milioane de 
discuri, cu melodii celebre. 
Artistul a fost nevoit să 
amâne un lung turneu de adio din cauza pandemiei de co-
ronavirus. The Royal Mint a anunțat că lucrează împreună 
cu Elton John la o piesă de colecție care va fi licitată anul 
acesta cu scopul de a-i sprijini pe cei afectați din industria 
muzicală.

Elton John a devenit, luni, al doilea artist onorat 
de The Royal Mint - Monetăria Regală britanică, 

după formația Queen

Prinţul Albert și prinţesa Prinţul Albert și prinţesa 
Charlene cu gemenii lorCharlene cu gemenii lor



xvcbzfhgkshgkscaneasca

  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  2828 Joi ,  16 iul ie  2020Joi ,  16 iul ie  2020

GAZETA UMORISTICĂ

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEȘTI
Selecţii: Laurențiu Ghiță
Any Drăgoianu (Țânţăreni, GJ)
Baronul și piţipoanca
O duc la club, e damă grea,
Îmi place felul cum insistă,
Forțează nota, fir-ar ea,
Dar portofelul meu... rezistă!

Reacţii adverse
Eu am ucis speranțe-i dovedit,
Şi am iubit, credeți-mă-ntr-un hal,
Că de-am să merg acum la 

spovedit,
Îl bag pe popa, sigur, în spital.

Adevăr
Natura-i sinceră, cuminte,
N-o spun, așa, conjunctural,
Doar soțul meu să știți că minte
În modul cel mai… natural!

Compromis
De n-ar fi fost iubirea asta mare,
Ce mă consumă zilnic, într-un fel,
Cu pași grăbiți porneam spre 

afirmare;
Așa, mă plimb prin cârciumi după 

el.

Politicianul – înainte și după 
alegeri

E ca brutarul, mai frământă,
O vorbă-ncolo, una-ncoace,
Mai pune apă și se-avântă,
Iar dup’aceea chiar ne-o coace.

Tânără căsătorită cu un 
octogenar

În viață am un tainic rost,
Şi-o spun ades, nu doar în post,
Că mă închin, cum se cuvine…
La moaștele ce-adorm pe mine!

Politicienii înainte de alegeri
Sunt ca frunzele ce zboară
Pe alei, în toamna rece,
Grija țării îi doboară,
Dar ce repede le trece!

Jurnal de carantină 2025 (III)
E aici! Ultrabarrier 10.000, 

cea mai performantă mască de 
protecție facială a anului 2023! 
5 kilograme de aliaj de titaniu 
îmbrăcat în cauciuc hipoalergic. 
4 turbine montate mandibular 
care filtrează aerul la 360 de 
grade. Buton de panică care-ți 
videază plămânii în caz că te-ai 
simțit expus. Vizieră magneti-
zată care respinge particulele de 
praf. O bijuterie tehnologică. Desigur, 
forțează puțin mușchii gâtului și trebuie 
să fii atent când întorci capul să pui frână, 
pentru că de la inerție se poate roti până 
trosnește gâtul, dar astea sunt mofturi, 
dacă luăm în considerare gradul de pro-
tecție oferit.

*
Vecinul de dedesubt a tușit iar. Dacă îl 

raportez, ne ridică ăștia nivelul de caran-
tină și n-o să mai avem voie să ieșim din 
bloc decât pentru dus gunoiul. Ne ridică 
și nivelul de clor din apă de la 0.01% la 
0,05%. Iar iritații, iar ochi roșii, iar di-
aree. Dacă nu-l raportez, sigur îl rapor-
tează altcineva și după aia mă trezesc cu 
polițiștii la ușă, să mă întrebe de ce nu 
l-am raportat. Poate la prima tuse, aia din 
noapte am scuză. Pot să zic că dormeam și 
nu l-am auzit. Dar la 12.44? Bate la ochi.

*
Am sunat la Direcția Denunțuri și 

l-am reclamat pe vecin pentru accesul de 
tuse, ca un cetățean bun. Bine că a venit 
masca azi și pot să dau o fugă până la 
cumpărături până ne închid ăștia blocul. 
Neapărat trebuie să cumpăr 5 litri de 
lapte gras. Am descoperit că atunci când 
ridică ăștia nivelul de clor din apă și încep 
să circule vaporii ăia de clor prin tot blo-
cul, poți scăpa temporar de mâncărime 

și ochi roșii dacă îți torni 
lapte în ochi. Poate iau 
și un unguent mentolat 
că iritațiile de piele sunt 
inevitabile.

*
La magazinul de pro-

ximitate căruia îi sunt 
desemnat, m-am întâlnit 
cu tipul de la P2 Et4 și re-

cunosc că nu am mai fost atât de invidios 
în viața mea. Avea pe față Ultrabarrier 
Extreme Pro, cea mai performantă mască 
de protecție facială a anului 2024. Sigur 
are pile la Ministerul Livrărilor de a pri-
mit-o așa repede. Norocosul. E imensă. 
Aud de aici cum îi troznește gâtul și i 
se tasează vertebră cu vertebră la fiecare 
mișcare. Se bălăngăne din tot corpul și îi 
pocnesc genunchii la fiecare pas dar n-are 
nici o grijă. Nu i se ghicește nici un colț 
de față pe sub mască, dar sunt sigur că se 
uită la mine cu superioritate, și pe bună 
dreptate. E un învingător. Tocmai a căzut 
pe spate și îl ajută trei oameni să se ridice.

*
M-am trezit cu milițienii la ușă. Vești 

bune. Vecinul nu este bolnav. A semnat 
un contract de colaborare cu miliția și 
doar ne testa vigilența. Tușise intenționat 
ca să vadă dacă suntem cetățeni responsa-
bili și-l raportăm. Sunt mândru de blocul 
meu. În afară de vecinul de la apartamen-
tul 16, care știe toată lumea că e aproape 
surd, tot blocul a raportat accesul de tuse. 
Mă bucur că locuiesc într-un bloc de cetă-
țeni exemplari. Ne-a dat la toți o insignă 
de merit și ne-a crescut cota de ieșiri din 
casă de la patru pe lună la cinci. Dacă ar fi 
toată lumea la fel de responsabilă ca noi, 
sunt sigur că am scăpa de virus în maxim 
2-3 ani. Am cumpărat lapte degeaba.”

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

BEEP  BEEP
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Warren a câștigat 
Openul Austriei

Aceasta este a patra victorie obținută de 
Warren în European Tour, însă prima după 
șase ani, precedentul său succes fiind înre-

gistrat în 2014, în Danemarca. Jucătorul scoțian i-a 
devansat în clasamentul final pe germanul Marcel 
Schneider și pe olandezul Wil Besseling.

Veteranul Miguel Angel Jimenez, în vârstă de 56 
ani, aflat la conducere după ziua de vineri și care 
visa să doboare propriul record pe care îl stabilise în 
2014, când a devenit cel mai vârstnic câștigător al 
unui turneu din circuitul european (la 50 de ani), 
s-a clasat în final pe poziția a opta.

Berkovich, retras

Comite tu l 
însărcinat 
cu numi-

rea următorului 
antrenor național 
de fotbal al Isra-
elului se va reuni 
curând pentru a examina posibilii candidați, după 
ce fostul antrenor național al Israelului, Andreas 
Herzog, a demisionat în iunie.

Înainte de retragerea lui Berkovich ca posibil 
candidat, jucătorii arabi de la echipa națională a 
Israelului au trimis un mesaj către Asociația Nați-
onală de Fotbal, opunându-se numirii sale: „Niciu-
nul dintre noi nu va juca la echipa națională dacă 
Berkovich o antrenează.” În iunie, Esawi Frej, și-a 
exprimat obiecția cu privire la numirea lui Berko-
vich, trimițând o scrisoare ministrului Culturii și 
Sportului, cerând ca Berkovici să nu fie numit din 
cauza „unor comentarii rasiste” făcute de acesta în 
trecut.

Scoțianul Marc Warren a câștigat Openul 
Austriei, turneul care a marcat reluarea 

circuitului european de golf,  
după o pauză de patru luni

Wimbeldon - anul acesta

Responsabilii All England 
Lawn Tennis Club au 
precizat că banii vor fi 

distribuiți unui număr de 620 
de jucători și jucătoare, cărora 
pozițiile din clasamentul mon-
dial le-ar fi oferit posibilitatea să 
participe la calificări sau să evo-
lueze direct pe tabloul principal 
de la Wimbledon.

Astfel, pentru probele de sim-
plu masculin și feminin, 256 de 
jucători care ar fi intrat direct pe 
tabloul principal vor primi fie-
care câte 25.000 de lire sterline 
(27.940 euro), în timp ce alți 224 
care ar fi luat parte la calificări vor 
încasa câte 12.500 lire (19.970 
euro).

Vor fi oferite premii și pentru 
turneul de dublu, câte 6.250 de 
lire pentru fiecare dintre cei 120 
de jucători angajați. De aseme-
nea, organizatorii vor oferi câte 
un cec de 6.000 de lire sterline 
pentru toți cei 16 jucători în fo-
toliul cu rotile și câte 5.000 de 
lire pentru fiecare dintre cei patru 
jucători de la categoria quad.

Organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon vor oferi 
jucătorilor din circuitul profesionist premii în valoare 

totală de 10 milioane lire sterline (11 milioane euro), deși 
competiția londoneză de Mare Şlem a fost anulată din cauza 

pandemiei de coronavirus

O nouă cerere respinsă

O anchetă care îl vizează pe 
fostul idol al echipelor 
FC Barcelona, AC Milan 

și Paris Saint-Germain, a fost des-
chisă de autoritățile paraguayene, 
care verifică legăturile dintre fostul 
fotbalist și o rețea care operează în 
domeniul jocurilor de noroc și care 
ar fi recurs la pașapoarte falsificate.

Ronaldinho și fratele său Rober-
to de Assis Moreira s-au aflat, începând din 6 martie, în arest preven-
tiv la o secție de poliție din Asuncion, iar din 7 aprilie au fost plasați 
în detenție la domiciliu, într-un hotel din capitala Paraguay-ului.

Pentru aceasta, cei doi brazilieni au plătit o cauțiune de 1,6 mi-
lioane dolari iar judecătorul care instrumentează cazul, le-a interzis 
să părăsească țara.

Un tribunal din Paraguay a respins o nouă cerere de 
eliberare a lui Ronaldinho, fostul star al fotbalului 

brazilian, deținut de peste patru luni pentru utilizarea 
unor documente oficiale false

Eyal Berkovich s-a retras duminică, ca 
posibil candidat la funcția de antrenor al 
echipei naționale de fotbal a Israelului, 

după ce mai mulți jucători arabi din 
echipă, precum și alte figuri israeliene 

importante s-au opus nominalizării sale



  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  3030 Joi ,  16 iul ie  2020Joi ,  16 iul ie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaDIN FOTOLIUL SPECTATORULUI

Magdalena BRĂTESCU

„Casa Zoikăi” de Mihail Bulgakovde Mihail Bulgakov
la Teatrul de Comedie

Să se fi inspirat Edna Mazya 
pentru piesa ei „Noii infrac-
tori” (2014) din pamfletul 

satiric „Casa Zoikăi” (1926) de 
scriitorul rus Mihail Bulgakov? 
Ambele tragicomedii au drept 
protagonistă o femeie care-și 
transformă propria locuință în 
bordel, ca mijloc de existență și 
de îmbogățire rapidă. În Rusia 
postrevoluționară, în special în 
marile orașe supraaglomerate 
Moscova și Sankt Petersburg, 
problema spațiului locativ se rezolva 
prin traiul în comun a mai multor fa-
milii în același apartament. Proprietarii 
erau obligați prin lege să accepte în casă 
oameni străini.

Acțiunea piesei se petrece în 1920. 
Fosta bogătașă Zoia Denisova Peltz are 
un apartament de șase camere. Neavând 
drept decât la una, ea găsește o soluție 
practică pentru a ocoli legea. Mai întâi 
declară că servitoarea Maniușka e o ne-
poată găzduită în casă. Apoi, obține o 
autorizație de funcționare pentru un ate-
lier de croitorie și o școală de manechine, 
ca să justifice ocuparea celorlalte odăi.

Bulgakov descrie scenic o lume răs-
turnată în 1917, dar a cărei mentalitate 
se menține retrogradă. Precum se spune 
„cu cât se schimbă mai mult, cu atât lu-
crurile rămân la fel”! 

Personajele piesei, în încercarea lor 
disperată de a supraviețui, reușesc să 
adapteze condițiile dificile la vechea lor 
viață. Apelativul „tovarășe” e adăugat 
pur formal. În continuare se bea șam-
panie, rochiile sunt luxoase (superbe 
costumele Ancăi Pâslaru), depravarea 
înflorește, sexul și drogurile-vândute 
liber. În haosul unei economii sălbati-
ce, ca și rubla, noblețea se devalorizează 
mixtându-se cu ticăloșia, vulgaritatea și 
obscenitățile.

La Teatrul de Comedie, în montarea 

regizorului Alexandru Tocilescu, atmo-
sfera rusească e bine creată grație ilus-
trației și adaptărilor muzicale (Gabriel 
Basarabescu), prin coruri, romanțe, 
marșuri patriotice. Decorul scenografei 
Vanda Maria Sturdza este în spiritul și 
litera scriiturii lui Bulgakov, melanj de 
real cu ficțiune și nebunie. Cele șase ca-
mere sunt reprezentate de șase uși/du-
lapuri care respiră, trăiesc, se zgâlțâie. 
Şi au deasupra șase „ochi verzi” mereu 
aprinși care veghează și spionează, plu-
tind adesea în întuneric ca o amenințare 
în aer: „te văd, te văd!” Ușa/ fereastră 
din fundal cu peisajul moscovit rămâne 
mereu acoperită de o perdea transparen-
tă, simbol al duplicității unei existențe 
ascunse de privirile curioase. În ultimul 
act, perdelele cu draperii roșii dansează 
și ele!

Spectacolul durează trei ore și un 
sfert, resimțite ca un timp nesfârșit în-
trucât nu s-au operat tăieturi în text. Iar 
lentoarea ritmului, lungile monoloage 
narative și lipsa suspansului până la 
scena crimei din final sunt salvate de la 
plictiseală cu precădere prin momente 
dansante și scene lubrice. Tocilescu, 
marele maestru al Nopții Valpurgiei din 
Faust-ul montat de două ori la Opera 
Națională din București, nu se dezminte 
nici de data aceasta. Fantezia lui sexu-
ală, veridicitatea interpretării actrițelor 
ca manechine/ prostituate și costumația 

provocatoare sunt bine adaptate 
scenelor de desfrâu.

Distribuția este ireproșabi-
lă. Începând cu Virginia Mirea 
(Zoia Denisova Peltz) în rolul 
rusoaicei-bărbată, madamei-fe-
meie de afaceri neînfricată, cu 
inițiative, sexappeal, șmecherie 
și agresivitate. Actrița evoluea-
ză într-un rol antologic care, la 
zece ani de la premieră, a adus-o 
pe scena Naționalului în rolul 
similar din „Noii infractori”. 

Vocea ei, cu frazare uneori manieristă, 
amintește de Gina Patrichi.

Semnalez încă doi actori talentați în 
roluri de compoziție, Aurelian Bărbieru 
(Gandzadin) și mai ales Dragoș Hulu-
ba (Heruvim) în chinezii traficanți de 
droguri, excepționali prin rostirea cu-
vintelor, intonație și exclamații tipic 
chinezești (consultant lingvistic Simona 
Micloș), dar și în scenele de arte marțiale 
(Vali Popescu).

Mi-au plăcut de-asemenea Gelu Nițu 
(contele Pavel Obolianinov) deprimat, 
neadaptat, cu ifose, tipul aristocratului 
„fost”. Frustă, senzuală, cu firesc de-
săvârșit e Mihaela Teleoacă (servitoa-
rea Maniușka). Comici, inteligenți, cu 
multitudine a nuanțelor interpretative, 
George Mihăiță (Alexandr Ametistov) 
și Valentin Teodosiu (Boris Semionovici 
Gus) în personajul cheie, asasinat în fi-
nal și care antrenează deznodământul 
arestării patroanei și acoliților ei.

Menționez de-asemenea pe Emilia 
Popescu (Alla), Gheorghe Dănilă (ad-
ministratorul Anisim) și impresionanta 
Roxana Ciuhulescu (Ivanova).

Personajele cehoviene visau să ajun-
gă la Moscova, cele bulgakoviene visează 
Parisul. Vor sfârși după gratii, înghițiți de 
moara lui Stalin și propria lor decadență.

Un subiect binecunoscut, într-o 
montare grandioasă, dar cu lungimi. 
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Ion-Marius TATOMIR

Un Ambasador al Păcii în 
România: Lucreţia Berzintu

În urmă cu peste 20 de ani, în Hai-
fa, prof. Ada Aharoni a pus bazele 
unei organizații internaționale care 

să promoveze pacea prin intermediul 
culturii și literaturii – IFLAC, adică Fo-
rumul Internațional pentru Literatură și 
o Cultură a Păcii.

La data de 14 iunie a.c. jurnalista și 
scriitoarea română Lucreția Berzintu a 
primit recunoașterea internațională de 
Ambasador IFLAC al Păcii. Doamna 
Lucreția Berzintu a desfășurat de-a lun-
gul a 3 decenii numeroase activități cul-
turale prin care a promovat principiile 
păcii și toleranței, dialogului intercul-
tural, în armonie cu conținutul Cartei 
IFLAC. Această apreciere subliniază și 

evidențiază munca și eforturile, 
dedicarea dânsei acestui ideal 
atât de nobil, care este pacea și 
înțelegerea între oameni, și este o 
mândrie și pentru imaginea țării 
noastre pe plan internațional.

IFLAC reunește intelectuali din toa-
tă lumea în viziunea comună pentru o 
lume pașnică și echitabilă, în care ini-
țiativele culturale, artistice și educa-
ționale constituie un element cheie în 
promovarea dialogului pentru pace și 
cooperare internațională. Înspre aceste 
scopuri, IFLAC a organizat „Conferințe 
Internaționale asupra Rezoluției Con-
flictului prin Cultură și Literatură”, în 
Shavei Zion, Galileea, Israel (1999), în 

Sydney, Australia (2001), la Londra, An-
glia (2002), la Bursa, Turcia (2003), în 
Los Angeles, S.U.A. (2005), în Tel Aviv, 
Israel (2007), în Ierusalim, Israel (2009) 
și Netanya, Israel (2012).

„Sunt foarte mișcată și onorată să pri-
mesc această distincție. A fost ceva ne-
așteptat, și am să continui chiar cu mai 
mult elan să promovez valorile păcii prin 
intermediul culturii și literaturii” a de-
clarat doamna Lucreția Berzintu.

Dr. Irina AIRINEI

Muzicarta Luizei Carol

Poezia Luizei Carol cur-
ge, are o lirică a cores-
pondențelor între mu-

zică, desen și poezie care se 
contopesc. Prin intermediul 
imaginilor pe care le trezește, 
asistăm la geneza unui proces 
intelectual izvorât din aspi-
rațiile refulate ale copilăriei. 
„Mapa de grafică” redă căuta-
rea resuscitării „suferințelor” 
urcate din subconștient: pei-
saje sau făpturi halucinante. 

Combinând sunete și nu-
anțe cromatice de-abia suge-
rate, poeta întruchipează do-
rința „eliberării visătoare” de 
suferințe prin recrearea unei 
lumi fantastice, reinventând, 
astfel, un alfabet care com-
bină „tristele” sale spuneri 
într-o poezie alchimică, o 
poezie a fuziunii simțirilor. 

Nașterea latentă a imaginilor 
de artă din desene și sunete 
întoarse spre trecut, într-o de-
rulare inversă, în anamorfoză, 
evanescența stării de reverie, 
imaginarul retro, trimit la 
timpuri idilice (cel al copilă-
riei sau adolescenței), la spații 
puternic idealizate sub volu-
tele amintirilor. 

MOMENT RUSTIC
(după o piesă pentru pian  

de Tuvia Schwager)

Miros de pâine caldă,
Miros puternic, din ce în ce 

mai puternic;
mama coace pâine la cupto-

rul vechi;
în mijlocul curții, sub cup-

tor, e o groapă cu jar,
o groapă adâncă
până la miezul fierbinte

al pământului.
Mama vorbește cu jarul 
și îi zice jarului încet 
o doină de copt pâine;
noi, copiii, punem farfurii 

pe masă.
Mama scoate din cuptor
pâinea rotundă, aburindă;
simt miros de doină 

fierbinte,
miros de miez al 

pământului.

Luiza Carol s-a născut la 
1 martie 1947 la București 
(România). Trăiește în Isra-
el din 1980. Este profesoară 
de engleză și pian. Publică 
în limba română (din 1969 
până în prezent), în engleză 
(din 1981 până în prezent), în 
esperanto (din 2006 până în 
prezent), uneori în franceză și 

ebraică. Scrie pentru copii și 
foști copii: poezie, proză, pie-
se de teatru: cântece, eseuri, 
traduceri. 

A participat la simpozi-
oanele Academiei Române, 
Departamentul de Studii So-
cio-Umane (Cluj) cu eseuri 
despre limba și cultura Espe-
ranto (noiembrie 2016, iunie 
și octombrie 2017).
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PROGRAMUL TV ROMÂNESC

PROTV 
INTERNAȚIONAL
JOI, 16 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

VINERI, 17 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
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 18 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, 19 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, 20 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	 Teleshopping
00:00	 Știrile	ProTv

MARȚI, 21 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
MIERCURI, 22 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, 16 iulie 2020

07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Telejurnal	regional
09:50	 Diasporadar
10:00	 Generația	Fit
10:30	 România...în	bucate
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	 România	9
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Cap	compas

VINERI, 17 iulie 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Telejurnal	regional
09:50	 Diasporadar
10:00	 Generația	Fit
10:30	 România...în	bucate
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	 Garantat	100%	
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, 18 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
10:50	 Diasporadar
11:00	 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
20:50	 Miracolul:	EU
21:00	 Drag	de	România	mea
23:00	 Liceenii
00:40	 #Creativ
DUMINICĂ, 19 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	 Războiul	domnițelor
00:30	 Breaking	Fake	News

LUNI, 20 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
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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

22:30	 România	9
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Cap	compas

MARȚI, 21 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, 22 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!
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3 În plan profesional, ai nevoie de mult mai 

multă stabilitate și organizare. Pentru tine, 
termenele limită „strânse” sunt tot ceea ce 
ai nevoie pentru a-ți demonstra abilitățile.

Uneori încerci agresiv să îți susții punctul de 
vedere, chiar dacă nu este necesară. Împlini-
rea pe care o trăiești în plan personal, te ajută 
să faci față provocărilor de zi cu zi.

Ciclul anual făcut de Lună se încheie în 
această săptămână. Odată ce acest proces se 
încheie, tu vei avea o cu totul altă perspectivă 
asupra unor lucruri importante din viața ta.

Schimbarea priorităților îți va oferi în peri-
oada următoare motivația necesară. Modul 
în care te-ai simțit în ultima perioadă, te-a 
ajutat să fii mai determinat.

Nici în această săptămână nu vei reuși să îți 
concentrezi atenția pe dezvoltarea personală. 
Alte priorități pe care nu le poți nega sau 
anula, te fac să uiți de propriile nevoi.

Deși în acest moment totul pare să fie stabil 
din punct de vedere emoțional, tot nu te simți 
împlinit. În tot ceea ce faci, ești acompaniat 
de o mână de oameni dedicați și inimoși.

În următoarea perioadă, te simți inspirat și 
dornic de a te face remarcat. Poate acest mod 
nu este tocmai cel mai potrivit dacă îți do-
rești să îți recâștigi încrederea în sine.

Neajunsurile emoționale pe care le-ai trăit de 
mic copil, au făcut din tine o persoană fragilă 
și extrem de vulnerabilă. Zilele acestea aduc 
neliniște și angoasă în viața personală.

Din păcate, conflictele sunt mereu inevita-
bile. Deși încerci să nu te lași afectat de ele, 
te întrebi totuși care este poziția pe care ar 
trebui să o adopți.

Pauzele organizate și proiectate pe care le 
iei, te ajută să îți refaci sistemul energetic. 
Îți dorești să poți vorbi deschis cu o anumită 
persoană, însă ceva te înfrânează.

Nu știi de ce, dar îți dorești să păstrezi apa-
rențele în raport cu viața personală. Ești de 
părere că propriul echilibru interior este ceva 
ce doar tu reușești să „reconstruiești”.

Având în vedere problemele de sănătate cu 
care te confrunți de ceva timp, te simți mo-
tivat să faci schimbări pertinente în propria 
viață.
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Celebră plăcintă cu pește

Mod de preparare: Curăță carto-
fii, taie-i in cubulețe și pune-i la 
fiert în apă cu sare. Între timp, ia 
o tavă mai adâncă pentru cuptor 
și pregătește baza plăcintei direct 
în ea. Rade morcovul, tijele de țe-
lină și brânza Cheddar pe răzătoa-
rea mare. Pe răzătoarea mică, rade 
coaja de lămâie, apoi ardeiul iute. 
Toacă pătrunjelul și adaugă-l peste celelalte ingrediente. Taie peș-
tele în cubulețe și adaugă-l în tavă, iar deasupra strecoară sucul de 
la întreaga lămâie. Taie roșiile mărunt și adaugă-le și pe ele în tavă, 
iar la final pune frunzele de spanac. Adaugă aproximativ 4 linguri 
de ulei de măsline, sare și piper și amestecă totul cu grijă. După ce 
s-au fiert cartofii, strecoară apa și pasează-i cu puțin unt, ulei de 
măsline, sare, piper și nucșoară. Așază piureul peste ingredientele 
din tava și întinde-l uniform. Adaugă puțin ulei de măsline sau 
brânză rasă deasupra și introdu tava în cuptorul preîncălzit la 200 
de grade Celsius pentru aproximativ 40 de minute.

Oţetul în treburile 
gospodăriei

 a Bunicii noștri cunoșteau foarte bine și alte între-
buințări ale oțetului în casă sau bucătărie. De exem-
plu, carnea care vi se pare că a prins miros de frigider 
după ce ați lăsat-o pe timpul nopții la dezghețat, se 
pune într-un castron cu apă și oțet pentru a dispărea 
mirosul. Nu se ține mai mult de 5-10 minute. 

 a Oțetul este unul dintre cei mai buni dezinfectanți 
naturali. Poate dizolva calcarul de pe oalele în care se 
fierbe apă sau din carafa de apă. Pentru oale, se fierbe 
apă împreună cu puțin oțet; calcarul va dispărea. Pen-
tru carafele sau sticlele cu apă care au calcar, se lasă 
pline cu apă și oțet 24 de ore, calcarul nu va mai fi.

 a Când vreți să curățați mașina de spălat de calcar 
și alte impurități, turnați în locul unde se pune de-
tergent o sticluță de oțet bun, lăsați mașina fără rufe 
și porniți la cel mai scurt program. Faceți așa regulat, 
mașina va avea viață mult mai lungă.

 a Dacă în casă s-a fumat, se lasă 2-3 boluri pline 
de oțet, acesta va absorbi mirosul de tutun, dar și alte 
mirosuri neplăcute din casă. Când aveți probleme cu 
chiuveta înfundată, turnați un litru de oțet clocotit, 
acesta desfundă orice chiuvetă înfundată.

 a Petele vechi și noi de pe covoare se înlătură ime-
diat cu apă caldă în care se pune puțin oțet și puțin 
săpun ras. Se freacă cu o perie aspră, se clătește cu apă 
curată și se usucă cu o cârpă absorbantă.

 a Absolut toate suprafețele din casă pot fi frecate 
și dezinfectate cu oțet. Interiorul frigiderului, cup-
torului și a mașinii de spălat se dezinfectează cel mai 
bine cu oțet. Se folosește apă pentru diluarea oțetului, 
astfel pot apărea arsuri la nivelul pielii. Robinetele și 
alte suprafețe din inox devin impecabile dacă sunt fre-
cate cu puțin oțet, apoi lăsat să acționeze 10 minute 
și șterse cu o cârpă uscată.

 a Absolut toate depunerile de calcar, cum se fac 
pe cele de pe sita dușului, dispar imediat dacă sunt 
scufundate în oțet pur. De asemenea, saltele de la 
pătuțurile copiilor, care au pete de urină se curăță cu 
apă caldă și oțet. Se lasă apoi la uscat undeva la soare.

În afara gustului, 
oțetul este utilizat 
în diverse activități 

ce țin de casă, 
de bucătărie, de 

curățenie

Seifuri săpate  
la poalele Munţilor Alpi

„Camera comorilor dum-
neavoastră într-un munte. 
Un loc sigur în care să vă 

depozitați activele și datele sen-
sibile”, spune Bruenig Mega 
Safe AG, firma care construiește 
seifurile. 

Hugo Schittenhelm, membru în Consiliul de Administrație 
de la Bruenig Mega Safe AG, spune că firma intenționează să 
utilizeze un spațiu din interiorul muntelui echivalent cu zece 
terenuri de fotbal. „Dacă va fi nevoie, am putea extinde acest 
spațiu”, susține Hugo Schittenhelm.

Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Internet a com-
paniei, prețurile încep de la 500.000 de dolari.

Cunoscută de mult timp pentru secretul său bancar, 
Elveția va oferi în curând bogaților lumii o nouă 

alternativă în care să își depoziteze cele mai de preț 
bunuri: seifuri în stâncă săpate la poalele Munților Alpi

Ingrediente: 300 g file de somon, 300 g file de herring afumat, 
125 g creveţi, 1 kg cartofi, 1 morcov, 2 tije de ţelină, 150 g 
brânză Cheddar, 1 lămâie, 1/2 ardei iute, o mână generoasă 
de frunze proaspete de spanac, 2 roșii bine coapte, ulei de 
măsline, sare, piper, pătrunjel, nucșoară (opţional).

Jamie OliverJamie Oliver
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Rolul vitaminei D

Pentru a susține 
imunitatea or-
ganismului nos-

tru, vitamina D trebu-
ie administrată pe tot 
parcursul anului, chiar 
și pe timpul verii.

Cele mai bune sur-
se naturale de vitamina D sunt uleiul 
de pește, peștele și produsele lactate, 
ouăle, pâinea și cerealele, dar canti-
tatea de vitamina D este mult prea 
mică pentru nevoile organismului.

Pentru a putea obține aportul 
zilnic necesar de vitamina D, putem 
apela la suplimente alimentare spe-
ciale ce au la bază această vitamină 

esențială. Acum, în 
farmacii se găsesc 
produse ce conțin 
vitamina D, dar tre-
buie să ținem cont 
ca suplimentarea să 
fie personalizată în 
funcție de vârstă. 

De exemplu, există produse ale că-
ror comprimate conțin doza zilnică 
recomandată pentru fiecare categorie 
de vârstă. Deoarece există o varietate 
mare de produse pe bază de vitami-
na D pe piață, cu dozaje diferite, în 
cazul în care nu știm exact cum să 
facem cea mai bună alegere, putem 
întreba farmacistul.

Vitamina D are multiple beneficii pentru organismul nostru. Toate 
celulele sistemului imunitar au receptori pentru vitamina D și ca 
urmare, aceasta activează celulele responsabile în apărarea față 

de infecții acute virale, bacteriene sau fungice

Cum ne afectează 
coronavirusul 

întregul organism

O echipă din cadrul Universității Co-
lumbia care lucrează la Irving Me-
dical Center din New York - unul 

dintre spitalele care au avut cel mai mare 
număr de pacienți bolnavi de Covid-19 în 
primăvara acestui an - a reanalizat rapoartele 
bolnavilor.

Analiza lor arată că noul coronavirus ata-
că practic fiecare sistem major din corpul 
uman, afectează direct organele și determină 
sângele să se coaguleze, inima să-și piardă 
ritmul sănătos, rinichii să se inunde cu sânge 
și proteine și pe piele să apară erupții cutana-
te. Aceasta provoacă dureri de cap, amețeli, 
dureri musculare, dureri de stomac și alte 
simptome, împreună cu simptome respira-
torii clasice, cum ar fi tuse și febră.

„Medicii trebuie să vadă COVID-19 ca 
o boală multi-sistem”, a spus dr. Aakriti 
Gupta, unul dinte cardiologii de la Univer-
sitatea Columbia, care a lucrat la realizarea 
studiului. „Există o mulțime de informa-
ții privind coagularea sângelui dar este, de 
asemenea, important să înțelegem că mulți 
dintre acești pacienți ajung să aibă rinichii, 
inima și creierul afectate, iar medicii trebuie 
să trateze aceste afecțiuni împreună cu boala 
respiratorie”.

Coronavirusul afectează nu numai 
plămânii, ci și rinichii, ficatul, inima, 
creierul și sistemul nervos, pielea și 

tractul gastro-intestinal, arată medicii 
care au revizuit rapoartele medicale 
ale mai multor pacienți bolnavi de 

Covid-19

Tratament revoluţionar 
pentru cancer 

Denumită imunofereză, 
această tehnologie revo-
luționară înlătură protei-

nele produse de celulele maligne ce 
blochează sistemul imun natural al 
organismului, permițând organis-
mului să atace mai bine și să distru-
gă celulele tumorilor canceroase.

Studiul clinic pe 40 pacienți a 
fost conceput și condus de profe-
sorul Gal Markel, directorul Insti-
tutului de Imuno-oncologie Ella 
Lemelbaum de la Centrul Medical 
Sheba. El va trata pacienții cu di-
verse tipuri de cancer, inclusiv can-
cer la sân, melanoame rezistente cu 
metastaze, carcinoame ale celulelor 
renale și cancer la plămâni.

Profesorul Markel a explicat că 
anumite celule canceroase se pot 

apăra de sistemul imun al organis-
mului prin producerea de protei-
ne care circulă în fluxul sanguin al 
pacientului, sabotând capacitatea 
celulelor imune de a se lupta cu 
boala. 

El a spus că deși existența aces-
tor proteine e cunoscută încă din 
anii 1990, până acum nimeni nu a 
știut cum să le distrugă. 

Inovația e considerată de profe-
sorul Markel o „schimbare majoră” 
față de standardele tradiționale de 
îngrijire, deoarece are potențialul 
de a trata eficient o gamă largă de 
tipuri de cancer, inclusiv cele ce nu 
au răspuns în trecut la alte strategii 
de tratament, ducând la rezultate 
clinice mult mai bune cu mai puțin 
efecte secundare.

Un tratament inovator non-farmaceutic care filtrează sângele 
pacienților bolnavi de cancer, similar dializei, e în prezent în faza 

studiilor clinice la spitalul Sheba Tel-Hashomer
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ORIZONTAL: 1. Afecţiune inflamatore 
abdominală necesitând intervenţie cu bis-
turiul. 2. Cu aliteraţii 3. Colecţie mare de 
tablouri (pl.). 4. A lucra ogorul cu asola-
mente – Gust neplăcut. 5. Diminutivul Va-
lentinei şi al Valeriei! – Mile! – Jumătatea 
luminii! 6. Parte incipientă dintr-o eboşă! 
– Pom fructifer. 7. Regim monarhic. 8. Apă-
rută pe neaşteptate – Sunet lipsit de ac-
cent, neintonat. 9. Partea superioară din 
nacelă la un spanac! – Brevet de invenţie. 
10. Toate patrupedele la un loc – Bia!

VERTICAL: 1. Produs medical din opiu cu 
funcţii spasmolitice. 2. Teatrul pe vremea 
lui Shakespeare ca şi un stil. 3. Caracteris-
tici referitoare la medicina ce se ocupă de 
boli nazale. 4. Vechi locuitori al cizmei eu-
ropene – Acute! 5. Parte comună din bibli-
otecă, fonotecă, pinacotecă! – Component 
fundamental la pian. 6. Primele bătăi de 
orologiu! – Luna florilor – Scrie capela! 7. 
Esenţial factor demografic. 8. În plus, nu 
departe grafic de idem – Aşezări rurale. 9. 
Unitate monetară thailandeză, sinonimă cu 
baht, anagramă din călit! – Un milion de 
grame. 10. Fără intensitate infecţioasă în 
medicina (fem.).

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: m, m, c, p, s, filosofice, locomotor, vi-

taminiza, tunici, of, dar, ticuri, ridate, oc, io, eta, cc, 
solitar, s, bici, efect, a, ace, emir, tarator, ti, matematic, 
hot, natura, rasat, set.

Pag. 36: artilerist, parlamente, opise, asia, cima, ole, 
t, adi, ili, pr, literatura, italica, el, patinatori, stocare, 
is, aere, iafet.

Pag. 37: a) inversat, na, fiere, cub, stan, atic, eta, pilit, 
ac, uc, val, e, t, miraj, tal, col, sat, rac, scris, p, a, aod, 
ar, la, larve, eta, tioc, rama, sci, trona, as, aerisite. b) 
afrodisiac, profesiune, lezena, iga, icari, stat, ct, ivea, ja, 
aiste, nba, totalitate, inu, alezor, vaporizare, itinerarii. 
c) centaur, atom, aparat, grajd, r, rosinanta alai, las, ati, 
cavalerie, e, asina, i, po, r, lat, cf, porti, t, o, ap, circ, z, 
opereta, oh, martoaga, apa erg, soacra r, iaaz, ns, brad.

La psihiatru:
- Am fost săptămâna trecută la dv.
- Da, îmi amintesc. Spuneați că ve-

deți multe muște, așa, ca prin ceață...
- Da, da! Şi mi-ați dat niște pilule!
- Ei, au avut efect?
- Da, sărut-mâna, dom doctor, acum 

le văd clar de tot, fiecare picioruș...

*
Un medic rezident foarte tânăr și 

neexperimentat asistă prima lui pa-
cientă la naștere. La sfârșit, medicul 
întreabă pe profesorul care l-a asistat 
dacă s-a descurcat bine. Profesorul a 

zâmbit și i-a zis:
- Ținând cont că este pentru prima 

dată… v-ați descurcat destul de bine, 
doar că pe viitor să țineți minte: loviți 
peste fund copilul, nu mama!

*
- De ce ești supărat?
- M-am certat cu nevasta.
- De ce?
- Nu ne înțelegem în legătură cu 

concediul. Eu vreau în Grecia, iar ea 
insistă să vină cu mine...

*
- Ieșim și noi la o cafea?
- Păi nu ești însurat?
- Ba da, dar vin singur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 I I A

2 A I A I

3 I A I

4 A A A A

5 A I

6 A I

7 A I A

8 I I A A

9 A A

10 A I A A A
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O R I Z O N -
TAL: 1) Ati-
tudine plină 
de pretenţii. 
2) Aranjat cu 
gust − Eşarfă 
în faţă! 3) Ha-
ină la purtare 
− Radu Oprea 
− Bună de dat 
pe unghii. 4) 
În rucsac! − 
Înbrăcate cu 
cămăşi... de 
forţă. 5) Pă-
sări singure 
− Ţinută la 
şcoală. 6) Se 
învârteşte la avion − O haină de gală. 7) A vedea departe 
− Utilă la ţesut. 8) În buric! − În lună! − Barbu Stan. 9) 
Gătiţi frumos. 10) A executa lucrări la croitorie − Măsură 
la haine.

VERTICAL: 1) Îmbrăcat cu grijă. 2) Tip select − Gălăgie 
mare. 3) Pătură de iarnă − A glăsui pe păsăreşte. 4) Dan 
Grigore − Pomi fructiferi − În voal! 5) Ceva anume − Plouat 
bine. 6) Vor să fie mereu în pas cu moda − Sport în bazin. 
7) Prieten în centru! − Fete! − Negaţie. 8) Unul demn de 
respect. 9) Asta-i uşor de purtat − A fi informat. 10) Astfel 
− Sunt patru... pentru cei eleganţi − Bluza mândrei din sat.

ORIZONTAL: 
1. Scris frumos 
2. Exprimă per-
fecţiunea, desă-
vârşirea totală 
3. Un copil de 
culoare mângâ-
iat. 4. A emite, 
a scoate – Lo-
curi de muncă 
la  subsol  5. 
Perechea lu i 
Gelu.... la gela-
tină! – Moneda 
în Iordania, Al-
geria, cândva şi 
în fosta Iugos-
lavie 6. Enigma 
din Buşteni! – Proiectează săgeţi – Remorchează cuvintele şi 
propoziţiile! 7. De proporţiile unui erou mitic, semizeu. 8. 
Provenit dintr-o peninsulă europeană – Prima femeie topless. 
9. A se abate din calea dreaptă – Stropit cu borş sau oţet. 
10. Ştiinţa ce studiază descriptiv planeta roşie (Marte).

VERTICAL: 1. Arta vânătorii tratată şi de Odobescu într-o 
carte. 2. Ceva tentant, care atrage. 3. Stricta respectare 
a legilor. 4. Anotimpul când cad fulgii – Talion tăiat la ca-
pete, găsit şi în Aliotman, denumire a Imperiului Turcesc! 
5. Glina, groapa de gunoi a Bucureştilor, pierzându-şi o con-
soană se apropie de pământul articulat! – Prinşi în calendare 
6. Iris fără prima petală! – Conduce un atelaj pe ultimul 
drum. 7. Energie folosită în scop paşnic, dar şi pericol pen-
tru umanitate – Calciu 8. Un zahăr pudră – Nervul franţuzesc 
luat ca neologism şi adaptat limbii române 9. O spetează din 
Itaca! – Unul ce miroase – Plini de viaţă 10. Iuţeală mare.

O R I Z O N -
TAL: 1. În-
locuitori. 2. 
Împutern i -
cire. 3. As-
cuţiş — Frag-
mente din-
tr-o lucrare. 
4. Râu aflu-
ent al Tisei 
— În afara 
terenului de 
joc — Loc 
în care se 
încarcă va-
poarele. 5. 
Cupr ins  — 
Paj  (arh.) 
6. Închis în 
cofret! — Loc 

de … cinste — Titlu aristocratic în Anglia. 7. Ghiocel (reg.) — 
Fond funciar. 8. Pun la cale — Tras pe dreapta! 9. Creşte — 
Ilegalitate. 10. Adaos la supă — Buhai. 11. Aflat în opoziţie 
faţă de …stat — Te ameţeşte rapid. 

VERTICAL: 1. Mulţumită. 2. Decrete (arh.) — Cancer (pop.) 
3. Ultimul rege al Troiei — Ciudat (fig.) 4. Hoit — Îşi asigură 
o bună primire a Revistei Familiei (masc. plur.) 5. O sare 
din iod! — Uneori — E ceva la mijloc! 6. Nicolae în familie — 
Negru amestecat cu alb (pop.) 7. Intrată în vederile noastre 
— Întreprinderea de tramvaie Bucureşti (siglă). 8. Centru 
de nataţie! — Carte poştală! — Plantă textilă. 9. Locuitor 
din Oradea — Aruncat la noroc. 10. Oratorie — Laturile unui 
unghi! 11. Operaţie de fasonare a trunchiurilor de copaci. 
DICŢIONAR: IZA, NCI, TAT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A A

2 E A A E

3 E

4 E A A E

5 E A A

6 E A

7 A A

8 A E A

9 A

10 A E A E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 U P

2 C R

3 A I

4 Z A

5 U M A C E R A

6 R

7 I

8

9

10

11

ORIZONTAL: 1. 
Necunoaştere a 
scrierii şi vorbirii 
corecte. 2. Corecti-
tudine. 3. Enervări 
— Replică finală! 4. 
Maşini care trans-
formă o formă oa-
recare de energie în 
energie mecanică, 
convertibilă în lu-
cru mecanic (dim.) 
5. Ne poartă într-o 
lume de vis — Nau-
fragiu. 6. Nota tra-
ducătorului (siglă) 
— Trage cu săgeţi. 
7. Deplin — Cast! 8. 

Eroul din „1001 de nopţi”, posesorul unei lămpi fermecate — 
Aţe. 9. Lirică grecească — Îşi revine uşor în fire. 10. Muribundă.

VERTICAL: 1. Magazin din care ne aprovizionăm cu de-ale 
gurii. 2. Preocupat de profilaxia şi tratamentul bătrâneţii. 3. 
Vizite de scurtă durată — Plata la urmă! 4. Vocea a doua — 
Bin … fostul şef al grupării teroriste Al-Qaida. 5. Foarte multe 
sute (pop.) — Prenumele soţiei lui Ariel Şaron. 6. Magnetizată 
— La intrarea în Nazareth! 7. Pe muchie de cuţit (plur.) — Loc 
ocupat de un ciclist în cursă. 8. Sfârşit subit! — Judecător în 
infern — Imagine toracică normală (siglă) 9. Neproductiv — Glas 
ameninţător. 10. A combina. 
DICŢIONAR: NAZ, EAC.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A A A

2 A A

3 A A

4 A

5 A

6 A A

7 A

8 A A

9 A

10 A A A
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GAZETA PUBLICITATE

PROGNOZA METEO
16 - 18 iulie

Zonă joi,
16iulie

vineri,
17iulie

sâmbătă,
18iulie

Haifa 30° 30° 29° 
Nazareth 33° 31° 33°

Tveria 38° 37° 36°

TelAviv 30° 30° 29°
Ierusalim 31° 29° 30°
Eilat 41° 40° 40°

*valorilereprezintămediazilei

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade16.07.2020

șekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,40 3,47
1 euro 3,88 3,95
1 liră 

sterlină 4,27 4,35
1 leu 

românesc 0,81 0,83

Aprinderea lumânărilor de Șabat
Pericopa Matot și Maasei 

VINERI
17.07.2020

SÂMBĂTĂ
18.07.2020

Tel Aviv 19:26 20:27
Ierusalim 19:09 20:25

Haifa 19:21 20:29

București 20:38 21:48

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!

Timpul trece mai plăcut când citești o carte bună! 

Martin Buber - Legende Hasidice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35 șk.
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 Drumeș - 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.
Orient(mișcareaderezistențăevreiască) ..........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
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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).

ERNEST HUȘANU
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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 șekeli

Sunaţi la 0524-716004


