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Dragii mei...

Pandemia coronavirusului care con-
tinuă să amenințe întreaga popu-
lație a lumii, a trecut deja de la o 

criză de sănătate la una economică, so-
cială și umană la nivel mondial.

Aud strigătele bărbaților și femeilor 
israelieni în timp ce lumea lor se pră-
bușește. Acești oameni minunați și-au 
construit afaceri și cariere înfloritoare cu 
propriile mâini, au îndrăznit și au visat, 
și-au îndeplinit obiectivele și au reușit.

Această criză, spre deosebire de orice 
am cunoscut până acum, nu cere nimic 
mai puțin decât o schimbare de paradig-
mă. Știm acum că virusul este aici și că el 
va rămâne aici, cel puțin în viitorul apro-
piat; cu toții trebuie să învățăm cum să 
trăim cu el, respectând îndrumările medi-
cale care să ne salveze viața, pe măsură 
ce ne reconstruim viața, țesătura societă-
ții și a economiei noastre. Nu există altă 
modalitate prin care țara noastră și alții 
din întreaga lume să avanseze.

Israelul nu a fost niciodată nevoit să 
se confrunte cu o pandemie de aseme-
nea proporții, dar ne-am confruntat de 
multe ori cu crize provocatoare și am 
ieșit din ele puternici și triumfători.

Provocările noastre ne-au întărit, 
ne-au modelat într-o societate de renume 
mondial, diversă și complexă, puternică, 
creativă și vibrantă. Și am supraviețuit, 
într-o mare măsură, datorită spiritului 
nostru unic.

La această oră dificilă - atât liderii, 
precum și toți membrii societății - reve-
nim la valorile noastre de bază, la solida-
ritatea noastră socială și la unanimitatea 
noastră.

Cine, dacă nu țara noastră evreiască 
și democratică, va avea grijă de membrii 
societății noastre care se confruntă cu 
provocări dureroase și grave și necesită 
ajutorul nostru urgent?

Rămân încrezător că guvernul de uni-
tate - format ca răspuns la criza actuală 

cu toate componentele sale politice și de 
sănătate - va oferi acum reacția necesară 
la preocupările sociale și economice ale 
tuturor cetățenilor, așa cum s-a întâmplat 
în primele etape ale pandemiei.

Dar soluția nu va veni doar de la liderii 
noștri, întrucât vom căuta calea cea bună 
să ieșim din criză; noi, oamenii acestei 
țări, putem face și partea noastră.

Putem opta pentru sprijinirea indus-
triei locale, cumpărând bunuri produse 
intern: putem intra în magazinul nostru 
de cartier pentru a-i ajuta pe oameni la 
susținerea afacerii; cumpărați pâine de la 
brutarul local; faceți o tunsoare la frizerul 
local și mâncați falafel de la restaurantul 
din cartier.

Acestea sunt vremuri dificile pentru 
Israel, dar vom trece prin ele împreună.

Reuven Rivlin

Președintele Reuven Rivlin, s-a adresat duminică națiunii, publicând 
pe un site de știri israelian un articol de încurajare a populației în 

această perioadă dificilă în care cu toții ne confruntăm  
cu agresiva pandemie cu coronavirus 

Continuă protestele

Mii de protestatari s-au strâns în parcul Charles Clore din 
Tel Aviv și în fața reședinței primului ministru din Ierusa-

lim, cu pancarte pe care scriau „Nu mai putem. Ne-am sătu-
rat”, ca răspuns la ceea ce ei văd ca un răspuns „încurcat” 
al guvernului la declinul economic cauzat de coronavirus.

A fost a doua săptămână de manifestații împotriva răs-
punsului guvernului premierului Benjamin Netanyahu, des-
pre care criticii spun că a oferit prea puțină asistență și că nu 

oferă o plasă de 
siguranță pentru 
sute de mii de 
lucrători inde-
pendenți și pro-
prietari de afa-
ceri aflați în plină 
criză financiară.

Poliția israeliană a efectuat un val de arestări 
în urma mitingurilor anti-guvernamentale în 

masă organizate în ultimele zile în țară
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Procesul premierului

Netanyahu, primul premier în 
exerciţiu al Israelului adus în 
faţa instanţei de judecată, nu 

s-a prezentat duminică la audieri, depo-
ziţii calificate de un purtător de cuvânt 
al acuzării ca fiind mai mult discuţii 
tehnice. Prezenţa lui Netanyahu nu 
a fost cerută pentru această şedinţă a 
Tribunalului districtual din Ierusalim, 
unde el şi-a făcut apariţia în luna mai, la 
deschiderea procesului în care e acuzat 
de corupţie, fraudă şi abuz de încredere.

Judecătorul a decis duminică 
că etapa de examinare încruci-
şată a martorilor va începe la 
începutul anului 2021, după ce avo-
catul premierului Netanyahu a cerut 
instanţei să amâne procesul din cauza 
coronavirusului, spunând că nu poate 
comunica cu martorii „cu o mască pe 
faţă”.

Netanyahu va fi obligat să participe 
la procesul său de trei ori pe săptămâ-
nă când procesul va începe în ianuarie 

2021, conform deciziei de duminică a 
Curţii de Justiţie.

Benjamin Netanyahu, 70 de ani, a 
fost inculpat în noiembrie anul trecut, 
pentru corupţie, fraudă şi abuz de în-
credere, în trei dosare. Procesul trebuia 
să înceapă la jumătatea lui martie, dar 
a fost amânat iniţial pentru 24 mai din 
cauza epidemiei de coronavirus.

Audierile în cadrul procesului de corupție intentat premierului 
Netanyahu au fost reluate duminică după o pauză de două 

luni, pe fondul intensificării protestelor împotriva modului în 
care a fost gestionată criza cauzată de noul tip de coronavirus

Pornește la luptă

„Există un sentiment de furie faţă de eşecurile guver-
nului. Într-o situaţie normală, ar trebui să înlocuim 
acest guvern, dar noi nu facem asta în mijlocul unui 

război. Ne vom socoti după aceea”, a spus Bennett.
„Fac un apel astăzi la cetăţenii Israelului să lucrăm 

împreună pen-
tru a învinge 
coronavirusul. 
Anunţăm cre-
area unei miş-
cări civile de 
voluntari din 
toate sectoare-
le care doresc 
să lupte împo-

triva coronavirusului şi care îi vor ajuta pe toţi cetăţenii 
israelieni să se comporte corect prin oferirea de informaţii 
împreună cu un zâmbet şi nu cu amenzi şi ameninţări”, 
a adăugat Bennett.

Această mişcare promite că va ajuta familiile care sunt 
într-o situaţie economică dificilă, că se va implica în îngri-
jirea celor izolaţi, în distribuirea mâncării şi în consilierea 
persoanelor afectate de coronavirus.

Se caută un director

Se pare că premierul Ben-
jamin Netanyahu ia în 
considerare să-i ofere 

şefului Mossad, Yossi Cohen, 
sarcina de a con-
duce Ministerul 
Sănătăţii.

Cohen, 58 
de ani, a fost 
implicat în pri-
mele etape de 
luptă împotri-
va pandemic, 
agenţia de spi-
onaj  Mossad 
fiind responsabilă pentru 
aducerea în ţară a numeroase 
ventilatoare şi echipamente 
medicale, misiune îndeplinită 
cu mare succes.

Un alt nume vehiculat 
că ar putea prelua postul re-

spectiv este cel al Prof. Gabi 
Barbash care a mai deţinut în 
trecut această funcţie după 
care a devenit director general 

al Spitalului Ichilov din Tel 
Aviv. El a criticat public gu-
vernul pentru că nu a contro-
lat eficient virusul, afirmând 
că ar fi putut fi luate măsuri 
pentru a preveni situaţia ac-
tuală, în care peste 28.000 de 
persoane sunt infectate.

Fostul ministru al Apărării și președintele 
partidului Yamina, Naftali Bennett, a 

inaugurat luni o nouă organizație civilă numită 
„Israelienii înving Corona”

De când Moshe Siman-Tov a demisionat din funcția 
de Director al Ministerului Sănătății și coordonator 

național în lupta contra pandemiei,  
postul a rămas vacant

Gabi BarabashGabi Barabash

Naftali BennettNaftali Bennett
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Ioana TOFF

Porțile țării  
rămân închise 

Sute de mii de israelieni 
erau dornici să călăto-
rească în străinătate, in-

dustria turistică este disperată 
de venituri şi ar fi făcut orice să 
primească turişti în Țara Sfântă 
dar cu toate acestea, Guvernul 
a dat greş în gestionarea pan-
demiei iar graniţele ţării rămân 
închise până cel puţin la 1 sep-
tembrie. Opoziţia Ministerului 
Sănătăţii faţă de crearea unor 
condiţii de testare a coronavirusului pe ae-
roporturi ţine cerul israelian închis.

Multe ţări din lumea occidentală şi-au 
deschis graniţele, în timp ce au creat un 
sistem eficient de testare pe aeroporturile 
lor. Totuşi, Israelul a fost lăsat în urmă din 
cauza opoziţiei unor factori de decizie şi 
a lipsei de soluţii la nivel guvernamental.

În urmă cu aproximativ două luni, doi 
înalţi oficiali din Ministerul Sănătăţii, 
prof. Siegal Sadetzki şi prof. Itamar Grotto, 
au mers la aeroportul Ben Gurion pentru 
a examina posibilitatea înfiinţării unui la-
borator de testare la aeroport. După de-
liberări, ministerul a respins posibilitatea 
din două motive: insuficienţa testelor în 
ţară la acea vreme şi teama că testele vor fi 
prelucrate la laboratoare private, ceea ce va 
creşte semnificativ costurile.

Între timp, aeroporturile din Islanda, 
Dubai sau din alte ţări au adoptat un mo-
del de testare în două etape care permite 
reluarea zborurilor sub anumite restricţii.

Cum funcţionează sistemul? Un pasa-
ger este testat pentru coronavirus în ţara 
de origine cu 72 de ore înainte de plecare. 

Dacă testul iese negativ, pasagerului i se 
permite să zboare şi este verificat din nou 
la aterizarea în ţara de destinaţie. Călăto-
rul este trimis la un hotel să aştepte câteva 
ore unde primeşte rezultatele testului pe 
telefonul mobil. Dacă din nou rezultatul 
este negativ, atunci i se permite să viziteze 
ţara respectivă.

Naftali Bennett, a criticat puternic re-
fuzul Ministerului Sănătăţii de a permite 
redeschiderea aeroportului Ben Gurion şi 
pe bună dreptate pentru că îngheţarea ce-
rului israelian cauzează o problemă de trai 
teribilă care afectează sute de mii de israe-
lieni. Israel este ca o insulă, nu are legătură 
terestră cu nicio ţară din lume, deci depin-
dem de zboruri. Nu ne putem permite să 
închidem aeroporturile atât de mult timp.

Acum, decizia a fost luată; până la 1 sep-
tembrie, nimeni nu iese, nimeni nu intră în 
ţară; au fost permise mici excepţii pentru 
cazuri excepţionale. Nu ne-ar mira, având 
în vedere deciziile contradictorii care s-au 
luat în ultima perioadă, ca să ne trezim că 
mâine poimâine va fi luată o hotărâre sur-
piză şi în ceea ce priveşte aeroporturile.
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Dragoș NELERSA

O realitate amară

Pandemia a schimbat lumea, dar 
nu şi unele însuşiri ale oamenilor. 
Există în spiritul uman nevoia de 

a nu lua lucrurile aşa cum sunt, de a cer-
ceta şi de a contrazice până la ajungerea 
la un rezultat satisfăcător. De aceea era 
inevitabil ca o bună parte dintre oameni 
să nege existenţa virusului, să susţină că 
acesta nu există şi că toată pandemia 
anului 2020 este de fapt o conspiraţie 
mondială.

Foarte mulţi îşi susţin negarea exis-
tenţei virusului prin argumente şi prin 
fapte care sfidează regulile sanitare im-
puse de autorităţi. O femeie, de exem-
plu, s-a urcat în autobuz şi a refuzat să-şi 
pună mască, chiar şi atunci când i s-a 
atras atenţia, motivând că ea nu permi-
te să i se pună botniţă şi să i se închidă 
gura. Alţii au mers să îmbrăţişeze per-
soane bolnave pentru a demonstra că 
virusul nu este transmisibil şi că totul 
este o invenţie.

Fenomenul a devenit unul de masă. 
Demonstranţii din Tel Aviv sau de la 
Bucureşti nu mai ţin cont de distanţa-
rea socială şi, braţ la braţ, scandează lo-
zinci împotriva Guvernelor respective. 

Amalgamul de oameni a primit chiar şi 
o etichetă din partea mass-mediei care îi 
numeşte viruso-sceptici sau negaţionişti.

Încă de când China a admis în faţa 
întregii lumi că se confruntă cu apariţia 
unui nou coronavirus, teoriile conspira-
ţioniste au curs pe internet (principala 
sursă de documentare a negaţioniştilor) 
şi, pe măsură ce virusul s-a răspândit în 
Europa, la fel au făcut-o şi speculaţiile.

Pe primul loc în topul celor mai în-
tâlnite conspiraţii despre COVID-19, 
se află cea conform căreia virusul a fost 
scăpat dintr-un laborator în mod in-
tenţionat, pentru a decima populaţia 
lumii. Există britanici care consideră că 
„scopul” crizei epidemiologice ar fi de a 
stopa ieşirea Regatului Unit al Marii Bri-
tanii şi al Irlandei de Nord din Uniunea 
Europeană şi exemplele pot continua la 
nesfârşit.

Un studiu realizat de Departamen-
tul de Stat al Statelor Unite ale Ameri-
cii arată că aproximativ două milioane 
de mesaje transmise pe zi prin Internet 
conţin teorii ale conspiraţiei despre 
COVID-19. 

Atunci când oamenii nu sunt siguri 

de schimbare – când îşi pierd locul de 
muncă sau când a avut loc un atac te-
rorist sau un dezastru natural – atunci 
oamenii au tendinţa de a dori să înţe-
leagă ce s-a întâmplat şi, de asemenea, 
au tendinţa de a combate acel rău. Este 
un mecanism de auto-protecţie pe care 
îl au oamenii. Conspiraţiile înfloresc în 
perioade de incertitudine colectivă în so-
cietate. În special, după incidente care 
implică o schimbare bruscă a realităţii 
într-un mod ameninţător.

Pentru a înţelege mai bine Internetul, 
această sursă de informaţii inepuizabilă, 
l-aş compara cu un caiet imens din care 
fiecare om de pe Planetă îşi poate asuma 
o pagină. Fiecare, pe pagina lui, poate 
scrie ce vrea, nimeni şi nimic nu-l poate 
opri. 

Vom găsi în acest caiet pagini ofici-
ale ale unor instituţii sau guverne dar 
marea majoritate, peste 99% dintre pa-
ginile acestui caiet aparţin persoanelor 
particulare sau diverselor companii care, 
inevitabil, au propriile politici şi intere-
se. În felul acesta, s-a ajuns la situaţia ca 
procentul de oameni care cred în teorii 
ale conspiraţiei, este mai mare decât al 
acelora care cred în explicaţii ştiinţifice 
oferite de instituţii reputabile precum 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Întrebarea „de unde ştie că virusul nu 
există” pusă unui negaţionist are răspun-
sul „am citit eu pe internet”.

V. MIREUȚĂ

Incident groaznic

Poliţia a deschis luni o anchetă cu 
privire la o acuzaţie de viol asupra 
unui băiat de 9 ani la Country 

Club Holon.
Mama băiatului a depus o plângere 

la poliţie în weekend, susţinând că inci-
dentul a avut loc miercurea trecută, când 
şi-a trimis fiul să facă un duş în vestiarul 
clubului şi apoi a raportat că şi-a văzut 
băiatul ieşind de la duş cu un bărbat stră-
in de 50 de ani, 40 de minute mai târziu.

Într-un forum online al locuitorilor 
din Holon, mama a scris că atunci când 
şi-a întrebat fiul ce s-a întâmplat, el a 
spus că un bărbat mai în vârstă a intrat 
cu el în duşuri, i-a pus o mână peste 
gură şi i-a spus că dacă spune ceva, va fi 
„foarte rău”.

„Din durerea unei mame şi din ne-
voia de confidenţialitate, nu voi intra 
în mai multe detalii, dar sunt sigură 
că vă puteţi imagina acest scenariu de 

groază”, a scris ea, adăugând că a împăr-
tăşit oamenilor această poveste pentru 
a preveni pe viitor astfel de incidente  
îngrozitoare.

Mama s-a prezentat imediat după 
incident la birourile de conducere ale 
clubului şi a reuşit să afle identitatea 
bărbatului prin intermediul camerelor 
de luat vederi.

Deoarece nu există camere în interi-
orul duşurilor, din motive de confiden-
ţialitate, nu există nicio înregistrare a 
incidentului - şi în acest stadiu, ancheta 
se bazează pe mărturia copilului.

Suspectul a fost interogat de poliţie şi 
exclus din Country Club Holon pentru 
următoarele două săptămâni.



  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  66 Joi ,  23 iul ie  2020Joi ,  23 iul ie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA ACTUALITATEA

Corona-bani

Cabinetul care este format din 
prim-ministrul Benjamin Ne-
tanyahu, ministrul de finanţe Is-

rael Katz, ministrul economiei, Amir Pe-
retz şi premierul supleant Benny Gantz, 
a aprobat un supliment de 750 de şekeli 
pentru cei care primesc ajutoare sociale, 
pentru pensionari, pentru persoanele 
cu dizabilităţi, şi pentru noi imigranţi. 
Aproximativ 800.000 de persoane sunt 
eligibile pentru plata suplimentară.

De asemenea, cabinetul Corona a 

decis că funcţionarii 
publici care câştigă 
mai mult de 30.000 
şekeli pe lună (inclu-
siv premierul şi preşedintele) şi angajaţii 
independenţi care realizează mai mult de 
640.000 şekeli pe an, nu vor primi nicio 
subvenţie.

Duminică, guvernul a aprobat cere-
rea bugetară a premierului Benjamin 
Netanyahu de acordare a unui ajutor în 
numerar pentru cetăţeni anunţat de săp-

tămâna trecută.
Netanyahu şi Ministrul de Finanţe Is-

rael Katz au spus că guvernul va da 750 
şekeli fiecărui cetăţean şi până la 3000 
şekeli fiecărei familii. Netanyahu a de-
clarat că afluxul de fonduri de şase mili-
arde de şekeli către cetăţeni va resuscita 
activitatea economică.

Amenințări 
pedepsite

Lahav 433 este unitatea specială anti-co-
rupţie a Poliţiei Israelului care se ocupă în 
principal de cazuri speciale.

Suspectul este un cetăţean din Netanya care a 
fost dus la interogatoriu după ce a trimis mesaje 
ameninţătoare ministrului Tzachi Hanegbi (Li-
kud). Tânărul a spus că va face rău atât ministru-
lui Hanegbi, cât şi tuturor membrilor Knesset în 
frunte cu premierul.

Suspectului i s-a întocmit dosar penal iar pro-
curorii au depus un act de acuzare împotriva sa la 
Curtea Magistraturilor din Rishon Lezion.

Luni, cabinetul de urgență Corona pentru economie a 
aprobat un ajutor suplimentar pentru israelienii din 

sectoarele mai sărace ale societății, pe lângă suma deja 
promisă fiecărui cetățean săptămâna trecută

Unitatea specială Lahav 433 a arestat 
duminică un tânăr de 23 de ani, cu 
acuzația că l-a amenințat pe primul 
ministru Benjamin Netanyahu și pe 
câțiva dintre miniștrii guvernului

Vrea să candideze  
la funcția de premier

Surse apropiate de Huldai au refu-
zat să comenteze ştirea potrivit că-
reia acesta primeşte tot mai multe 

cereri de a intra pe scena politică a ţării 
după cei 22 ani în care a fost primarul 
Tel Avivului şi după o carieră de pilot 
de luptă al forţelor aeriene şi director de liceu.

Fost membru al Partidului Muncii, Huldai pare mai degrabă dispus 
să-şi înfiinţeze propriul său partid de la zero şi să întocmească o listă 
atractivă de candidaţi care să ameninţe poziţia premierului Benjamin 
Netanyahu alăturându-se unui partid deja existent.

Parlamentara, Merav Michaeli, a declarat pentru ziarul Jerusalem 
Post că speră ca Huldai să candideze de pe lista Laburiştilor. „Ron Hul-
dai e unul din stâlpii partidului şi un lider important. Orice angaja-
ment al său în conducerea ţării e o binecuvântare. Cred că reconstrucţia 
taberei politice de stânga ar trebui realizată pe structura laburistă. Sper 
că va fi posibil şi sper să o putem face cu Huldai.”

Primarul Tel Avivului va împlini 76 de ani luna viitoare, faţă de 
Netanyahu, care va împlini 71 ani peste trei luni. Liderul opoziţiei, 
Yair Lapid, pe care sondajele actuale îl indică drept cel mai serios 
contracandidat al lui Netanyahu, are 56 ani.

Primarul Tel Avivului, Ron Huldai, 
se gândește să înființeze un nou 
partid politic și să candideze la 
funcția de premier, a relatat în 
weekend editorialistul Nahum 
Barnea de la Yediot Aharonot

Ron HuldaiRon Huldai

Benjamin Netanyahu și Tzahi HanegbiBenjamin Netanyahu și Tzahi Hanegbi

Israel  Israel  
KatzKatz

BenjaminBenjamin
NetanyahuNetanyahu

Benny Benny 
GantzGantz

Amir Amir 
PeretzPeretz
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Noi cazuri în case de seniori

Doi angajaţi ai unităţii 
Mishan şi o persoană 
asistată au fost testate 

pozitiv vineri, iar un alt angajat 
a fost diagnosticat ceva mai de-
vreme săptămâna trecută.

Conducerea a anunţat că toate 
persoanele asistate vor trebui să 
se auto-izoleze pentru a preveni 
alte posibile infectări, iar unele 
persoane cu nivel mai mare de risc 
vor fi retestate. Mesele vor fi servi-
te în camere iar incinta unităţii va 
fi sterilizată.

14 persoane asistate în acest 

cămin au murit de COVID-19 în 
perioada martie-aprilie. La apo-
geul epidemiei, noul coronavirus 
s-a răspândit rapid în azilurile din 
ţară, unde a provocat circa o tre-
ime din decesele înregistrate în 
primul val.

Patru cazuri noi de coronavirus au fost depistate la o casă 
de bătrâni din Beer Sheva care a fost puternic afectată 
de primul val de coronavirus și unde s-au înregistrat 14 

decese de pe urma infectării cu COVID-19

Jocul de-a închiderea și de-a deschiderea

După ore de discuţii, Comitetul 
Coronavirus a cerut cabinetu-
lui să-şi anuleze decizia de a în-

chide restaurantele începând de marţi şi, 
în schimb, să le permită să funcţioneze 
doar la terasele exterioare cu un maxim 
de 50 de mese ocupate simultan.

Povestea închiderii restaurantelor a 
început de vineri când Cabinetul a de-
cis închiderea lor de urgenţă. Patronii 
localurilor s-au revoltat, spunând că un 
restaurant nu este un magazin de şu-
ruburi. Ei au mâncare preparată şi tot 
felul de ingrediente cumpărate pentru 
câteva zile. După proteste, cabinetul a 
hotărât să le dea timp restaurantelor să-
şi lichideze stocurile până marţi. Numai 
că, luni a mai venit o decizie care le anula 

pe toate celelalte; restaurante-
le nu vor mai funcţiona în in-
terior dar în schimb, cele care 

au terase în aer liber, pot funcţiona.
De asemenea, comitetul a decis ca 

sălile de gimnastică să fie închise, în 
schimb piscinele vor rămâne deschise.

O problemă intens dezbătută a mai 
fost şi hotărârea de a nu mai permite oa-
menilor să meargă la plajă în weekend. 
După ce iniţial s-a luat hotărârea închi-
derii plajelor, Comitetul a revenit şi a 
decis că va permite cetăţenilor să vină la 
plajă şi să facă baie în mare.

Toate aceste hotărâri controversate au 
zăpăcit oamenii care nu mai ştiu ce este 
permis şi ce nu este. Ministrul adjunct 
al Sănătăţii, Yoav Kisch, a menţionat că 
multe decizii au fost anulate ca urmare a 
faptului că Israelul a înregistrat o scădere 
a persoanelor detectate pozitiv cu noul 

Coronavirus.
Primul ministru Netanyahu şi minis-

trul Sănătăţii, Yuli Edelstein, au avertizat 
în mod repetat în ultimele zile că cele 
mai noi restricţii au fost necesare pentru 
a evita o blocare completă în viitor.

Comitetul pentru Coronavirus 
din Knesset a votat marţi dimineaţă 
să respingă noile reguli guvernamen-
tale care interzic servirea de mese la 
restaurantele din ţară, deschizând 
calea redeschiderii acestor unităţi. 
În cea mai recentă înfrângere a guvernu-
lui, care a luat multiple decizii menite 
să reducă răspândirea coronavirusului, 
comitetul a restaurat regulile anterioare 
pentru restaurante, ceea ce permite nu 
numai comenzi de preluare şi livrare, dar 
şi mese la faţa locului pentru până la 20 
de persoane în interior şi 30 de mese su-
plimentare în aer liber.

Comitetul Coronavirus al Knessetului a votat luni  
să mențină piscinele și plajele deschise în weekend, în 

contradicție cu o decizie a cabinetului care a dorit închiderea 
totală în weekend, cu scopul să oprească o creștere a 

infecțiilor cu noul virus

Descoperire

Descoperirea celulei de către Shabak şi Tza-
hal a împiedicat atacurile teroriste planifi-
cate pentru Cisiordania, au spus oficialii.

Atacurile planificate de celulă includeau răpirea 
unui soldat Tzahal care urma să fie folosit pentru a 
negocia eliberarea palestinienilor închişi în Israel.

La momentul deconspirării celulei, două echipe 
teroriste, una din zona Ramallah şi cealaltă din 
nordul Cisiordaniei, se pregăteau să acţioneze. 
Agenţii Shabak au descoperit că Iranul şi grupul 
terorist Hezbollah finanţau celula care intenţiona 
să-şi trimită membrii în Liban pentru instruirea 
militară.

Israelul a descoperit o celulă teroristă 
susținută de Iran care operează sub 

pretextul unei agenții de ajutor umanitar 
în Cisiordania condusă de autoritatea 
palestiniană, au declarat marți oficialii 

serviciului de securitate Shabak
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Acad. prof. dr.  
Jean ASKENASY

Tableta zilei
Meir Rosenne

Au trecut 5 ani de la trecerea în ne-
fiinţă a ilustrului diplomat isra-
elian dr. Meir Rosenne. Am avut 

privilegiul ca în ultimii 4 ani ai vieţii sale 
să-i fiu apropiat, devotat şi admirator. În-
tâlnirile cu Meir au fost cursuri universi-
tare de măiestrie, claritate şi exactitate în 
exprimarea esenţialului. După dispariţia 
sa neaşteptată, am mărturisit soţiei sale 
Vera şi fiicei Dafna, regretul meu de a 
nu-l fi înregistrat; s-au pierdut perle de 
istorie. 

Au trecut 41 de ani de la semnarea 
tratatului de pace dintre cea mai mare 
ţară arabă, Egipt, şi Israel. Această pace 
reprezintă pentru istoria Israelului, a 
Egiptului, a Orientului Mijlociu şi a lu-
mii un eveniment istoric major. Nu sunt 
istoric, ci neurolog, dar fiindcă l-am sti-
mat şi iubit, azi la 5 ani de la plecarea 
sa, voi încerca să încredinţez hârtiei date 
despre „cele 12 zile de negocieri secrete 
de la Camp David” povestite de el.

Judecătorul curţii supreme, Elyakim 
Rubinstein, a spus la mormântul său că 
istoria vieţii sale este istoria luptei pentru 
drepturile evreilor din lume, încununate 
cu tratatul de pace cu Egiptul.

Diplomaţia ţi-o poţi însuşi, însă când 
ai şi însuşiri înnăscute şi eşti dotat cu 
inteligenţă şi memorie de excepţie, calea 
spre înalta diplomaţie îţi este deschisă. 
Se spunea despre el că are diplomaţia 
în sânge. La toate acestea s-a adăugat şi 
norocul. Îşi terminase studiile la Univer-
sitatea Sorbonne în Paris, ca şi Boutros 
Boutros-Ghali, diplomat egiptean, şi 
amândoi s-au făcut remarcaţi de profe-
sorul în drept internaţional Dominique 
Rousseau. Când acesta a aflat din ziare 
că fostul său elev Dr. Meir Rosenne se 
află la Camp David, în scopul încheierii 
unui tratat de pace cu Egiptul, le-a trimis 
o depeşă, urându-le amândurora succes.

De-a lungul celor 12 zile, Meir a trăit 
clipe grele de tensiune, înjosiri şi satisfac-
ţii pe care nu le-a putut uita. Era foar-
te conştient de faptul că politicienii de 
care era înconjurat din toate părţile, când 
sunt traşi la răspundere, aruncă vina pe 
jurişti. De aceea, trebuia să fie extrem 
de precaut cu fiecare propoziţie, cuvânt, 
literă sau virgulă. Pentru el, definiţia ju-
ristului bun era: cel care este în stare să 
reziste politicianului.

Despre Jimmy Carter avea formula di-
plomatică de a utiliza termenul de „un-
derstatement”: „nu m-a iubit”. Dar chiar 
propriul nostru Ministru al Apărării, Ezer 
Weitzman, îl declara „cel mai plictisitor 
om din echipa păcii”, în cartea scrisă de 
el şi intitulată „Lupta pentru pace”; îl 
descrie însă, ca un „excepţional jurist”.

Meir excela în a spune lucruri care 
nu le plac urechilor să fie auzite. El era 
„israelianul rău”. Begin şi Dayan însă 
dezvoltaseră o încredere deosebită în el, 
datorită erudiţiei sale în drept interna-
ţional, susţinând orice propunere a sa.

Unul dintre momentele cruciale ale 
diplomatului Meir Rosenne a fost des-
coperirea unor documente încheiate 
de Egipt cu state arabe ca Siria şi Irak, 
precum şi cu alte state arabe, care sti-
pulau că, în caz că aceste ţări sunt anga-
jate într-un conflict cu Israelul, Egiptul 
în mod automat se angajează în contra 
duşmanului lor. Aci era o poartă care, 
rămânând deschisă, permitea Egiptului 
să intre în război contra Israelului. Erau 
antagonisme între vechile tratate şi cel 
nou de pace cu Israelul. Meir a adăugat 
un paragraf în care stipulează că trata-
tul de pace cu Israelul anulează anga-
jamentele prealabile. Egiptenii resping 
propunerea. Meir este şocat când Moshe 
Dayan critică acţiunea lui, afirmând că 
nu trebuia ridicată problema şi că dă idei 

egiptenilor. Au apărut chiar afirmaţii că 
Meir Rosenne boicotează pacea. În aceas-
tă situaţie, atacat din toate părţile, Meir 
rămâne ferm hotărât pe poziţie. Aceas-
tă atitudine îl determină pe Begin să se 
adreseze unui jurist extern şi o delegaţie 
pleacă la Universitatea Yale, la judecăto-
rul Prof. Eugen Rostov pentru consult. 
Răspunsul este scurt şi concis: „Dr. Meir 
Rosenne are dreptate; dacă Egiptul nu 
aprobă, pacea nu are nici o valoare”.

Nici ultima zi nu a fost lipsită de stres, 
deoarece în momentul semnăturii trata-
tului a apărut o frază în limba arabă care 
stipula că Israelul a acceptat să se retragă 
din toate teritoriile cucerite în 1967 şi 
„să le acorde autonomie”. Rosenne a ce-
rut să fie oprită festivitatea şi nu a cedat 
până nu a primit un document semnat 
că această frază va fi eliminată.

Meir Rosenne, pe lângă laude, a fost 
numit „Avocatul diavolului” şi „Neno-
rocire judecătorească”. În ultimii 4 ani 
ai vieţii sale, dr. Meir Rosenne a creat 
Forumul care-i poartă numele. Acest fo-
rum cu cei 15 membrii ai săi, s-a dedicat 
supravegherii creării „Muzeului Evreilor 
Români” de la Rosh Pina care din păcate 
nu a luat încă fiinţă. 

În destăinuirile lui, povesteşte: „tră-
iam obligaţia de a lucra pentru a obţine 
o pace la rece cu cel mai mare stat arab, 
din care atât pericolele pentru Israel cât 
şi ura dintre cele două popoare să nu gă-
sească justificări”. Cei 41 de ani de pace 
dovedesc că a reuşit. Să-i fie memoria 
binecuvântată!

Meir  Meir  
RosenneRosenne
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Noi atacuri cibernetice 
împotriva sistemului hidrologic

Autoritatea Hidrologică a confir-
mat ştirea, dar a declarat că sis-
temul hidrologic israelian nu a 

suferit pagube. Un atac a vizat pompele 
de apă agricole din Galilul Superior iar 
celălalt atac a lovit infrastructura din 
centrul ţării.

„Erau instalaţii mici de scurgere spe-
cifice din sectorul agricol care au fost 
reparate imediat şi independent de că-
tre localnici, fără a aduce prejudicii şi 
fără a genera efecte în lumea reală,” a 
declarat Autoritatea Hidrologică într-un 

comunicat.
Oficialii nu au precizat cine a 

comis atacurile asupra instalaţiilor 
de apă, dar atacurile au avut loc pe 
fondul escaladării ripostelor dintre Israel 
şi Iran, în urma unui presupus atac din 
aprilie al Teheranului asupra apei pota-
bile din ţara noastră.

Potrivit relatărilor din presa israeli-
ană şi occidentală, Iranul a încercat să 
acceseze ilegal sistemul hidrologic isra-
elian în luna aprilie şi să otrăvească apa 
prin creşterea nivelului clorului din apa 

trimisă în zonele rezidenţiale.
Într-un interviu recent, un înalt ofici-

al occidental a declarat la începutul lunii 
iunie că sute de persoane ar fi riscat să se 
îmbolnăvească şi că atacul a fost cât pe 
ce să reuşească. Șeful Direcţiei Naţionale 
Cibernetice Israeliene a sugerat chiar că 
atacul ar fi urmărit introducerea clorului 
şi a altor substanţe chimice în rezervele 
de apă de băut a populaţiei.

Două atacuri cibernetice au fost comise în ultimele săptămâni 
împotriva infrastructurii israeliene de apă, conform relatării  

site-ului de știri Ynet

Escroci internetici

Printre cei afectaţi se numără primul ministru Ben-
jamin Netanyahu, fostul preşedinte american Barack 
Obama, candidatul la preşedinţia SUA, Joe Biden, 

fostul primar al oraşului New York, Mike Bloomberg, şi o 
serie de miliardari.

Contul premierului Benjamin Netanyahu a fost preluat 
de hackeri la 15 iulie 2020 iar escrocii au scris în locul pri-
mului ministru că el trebuie să se depună în 30 de minute 
1.000 de dolari într-un cont anonim.

La fel s-a procedat şi în cazul celorlalte celebrităţi ale că-
ror conturi au fost afectate. Echipele de securitate antivirus 
au blocat mesajele la câteva minute de la postare şi le-au 
şters. Biroul lui Barak Obama a comunicat că nicio persoa-
nă nu a trimis banii ceruţi de hackeri pentru că s-a reacţio-
nat imediat.

C o m p a n i a 
Tw i t t e r  d i n 
San Francisco a 
anunţat că in-
vestighează fra-
uda şi a promis 
că va reveni cu 
detalii comple-
te în scurt timp.

O exprimare nefericită

Nise Yamaguchi, 
oncolog şi imu-
nolog la Spitalul 

israelit Albert Einstein 
din Sao Paulo, a făcut o 
comparaţie nefericită în-
tr-o apariţie la o emisiu-
ne de televiziune. „Frica 
este dăunătoare”, a spus 
Yamaguchi. „În primul 
rând, te paralizează. Te 
face uşor de manipulat. 
Credeţi că soldaţii nazişti ar fi fost capabili să controle-
ze evreii înfometaţi, dacă nu i-ar fi supus unei umilinţe 
zilnice?”

Spitalul Albert Einstein este una dintre cele mai puter-
nice instituţii evreieşti din Brazilia şi este considerat de 
mulţi drept cel mai important spital din America Latină.

Federaţia evreiască din Sao Paulo a condamnat-o pe 
doctoriţa Yamaguchi, spunând că observaţiile sale „reduc 
la minimum ororile nazismului şi jignesc memoria victi-
melor, a supravieţuitorilor şi a familiilor lor”.

Yamaguchi şi-a cerut scuze, spunând că nu a dorit să 
facă comentarii antisemite.

Un medic brazilian a fost suspendat după ce a 
comparat pandemia de Coronavirus  

cu Holocaustul

Un grup de hackeri neidentificați au spart 
conturile de Twitter ale unor moguli, politicieni 

sau celebrități și au cerut în numele acestora bani

Nise YamaguchiNise Yamaguchi
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Rebeliune anti Netanyahu

Respectivii oficiali cred că Ne-
tanyahu a abandonat obiectivele 
partidului şi agenda aripii drepte 

pentru a se ocupa de afacerile personale 
şi prin urmare Likud trebuie repus pe 
direcţie. Oficialii au menţionat că în 
ciuda undei verzi primite de la admi-
nistraţia americană, Netanyahu a ales 
să nu aplice suveranitatea în Yehuda şi 
Shomron şi nici nu a acţionat pentru 
schimbarea feţei sistemului juridic sau 

producerea schimbărilor necesare 
în mass-media.

Membrii grupului susţin că, 
dacă Netanyahu rămâne la câr-
ma partidului Likud, partidul riscă să se 
dezintegreze. Prin urmare, ei analizează 
două posibilităţi: izgonirea lui Netanya-
hu sau înfiinţarea unei mişcări de dreap-
ta care să ia locul formaţiunii Likud şi 
adoptarea platformei sale iniţiale, dacă 
Netanyahu nu demisionează iar contes-

tatarul său nu reuşeşte să-i ia locul.
Grupul susţine că principala pre-

ocupare a premierului zilele acestea e 
propria supravieţuire. „Parlamentarii 
şi miniştrii sunt ocupaţi cu războiul pe 
marginea lui Netanyahu şi a supravieţu-
irii sale politice.”

Mai mulți actuali sau foști înalți oficiali Likud, o parte din 
ei membri Knesset, se străduiesc împreună să pună la cale 

înlocuirea președintelui partidului, adică pe premierul Benjamin 
Netanyahu, potrivit ziarului Arutz Sheva

Infiltrare interceptată

Într-o declara-
ţie a purtăto-

rului de cuvânt 
al armatei, s-a 
precizat că „s-a 
depistat o dronă 
care se infiltra în 
spaţiul aerian is-
raelian din Liban 
şi care se presu-
pune că aparţinea organizaţei teroriste Hezbolah”.

În urma incidentului, Agenţia Naţională de Știri din Li-
ban a dat o dezminţire anunţând că drona aparţine unui cân-
tăreţ libanez care a folosit-o pentru filmarea unui videoclip, 
înainte de aniversarea celui de-al doilea război din Liban.

Frontiera de-a lungul nordului Israelului este o sursă de 
noi tensiuni în ultimele săptămâni, întrucât încercările de 
infiltrare au crescut recent deşi, în principal, cei care trec ile-
gal graniţa, sunt lucrători străini care caută un trai mai bun.

La 17 iunie, un suspect a fost arestat în oraşul de nord 
Shlomi, după ce a trecut graniţa din Liban. Conform rapoar-
telor iniţiale, suspectul era cetăţean sudanez iar Tzahalul nu 
a considerat că incidentul este legat de terorism.

Tzahalul a reușit să intercepteze o dronă care 
survola teritoriul țării în apropiere de granița 
Libaneză. Specialiștii din armată au preluat 

controlul aparatului și au reușit să-l direcționeze 
să aterizeze la o bază Tzahal

Mișcare dizolvată

„Curtea de Casaţie a dat verdictul final, decizând că 
gruparea Frăţia Musulmană e dizolvată şi şi-a pierdut sta-
tutul legal deoarece nu a reuşit să-şi rectifice statul legal 
conform legislaţiei 
iordaniene” a pre-
cizat un funcţionar 
din justiţie.

La sfârşitul ani-
lor ’80, Frăţia Mu-
sulmană Iordaniană 
a înfiinţat un partid 
politic, Frontul Acţi-
unii Islamice şi a obţinut puţin peste un sfert din locurile 
din parlamentul iordanian la alegerile din 1989. 

În 2014, autorităţile iordaniene au decis că Frăţia Mu-
sulmană e ilegală, declarând că în baza unei legi referi-
toare la partidele politice, autorizaţia mişcării nu a putut 
fi reînnoită.

Cu toate acestea, Frăţia Musulmană a continuat să ac-
tiveze în Regatul Haşemit chiar şi în 2015 când guvernul 
iordanian a autorizat o ramură a sa, Asociaţia Frăţia Mu-
sulmană, alcătuită din membri nemulţumiţi ai grupării 
de bază dornici de o poziţie mai moderată. Anul trecut, 
administraţia Trump a luat măsuri pentru a declara Frăţia 
Musulmană drept organizaţie teroristă străină.

O înaltă instanță din Iordania a dizolvat 
ramura națională a mișcării Frăția Musulmană, 
declarând că gruparea radicală islamică nu a 

reușit să -și „rectifice statutul legal”
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Greșeli în lanț

Se crede că aproxima-
tiv 12.000 de oameni 
au primit din greşeală 

un mesaj SMS de la servi-
ciul de informaţii interne 
Shabak în care li se cerea să 
se autoizoleze la domiciliu, 
a declarat un reprezentant al 
Ministerului Sănătăţii într-o audiere în comisia parlamen-
tară de specialitate.

La finalul lunii iunie, Israelul a reluat controversata su-
praveghere a reţelelor de telefonie mobilă în cadrul măsu-
rilor de limitare a răspândirii noului coronavirus. În săp-
tămâna următoare, zeci de mii de israelieni au primit un 
mesaj în care erau informaţi că intraseră în contact cu un 
caz de COVID-19 şi că ar trebuie să se autoizoleze.

De atunci, 150 de angajaţi ai unei linii telefonice gu-
vernamentale au primit peste 26.000 de apeluri de la per-
soane care au primit mesajul respectiv. 83% dintre aceste 
apeluri au fost pentru a protesta împotriva ordinului de 
autoizolare.

„Dacă cineva ne spune că a fost acasă în perioada menţi-
onată în mesaj, atunci îl credem şi poate ieşi din carantina 
la domiciliu”, a afirmat un reprezentant al Ministerului 
Sănătăţii.

Gazele - o bogăție pentru țară

Gazoductul EastMed, 
care este în faza de 
planificare de mai 

mulţi ani, este destinat să 
transporte gaze naturale de la 
o serie de zăcăminte offshore 
din Israel şi din Cipru până în 
Grecia şi Italia. Un acord pri-
vind construirea gazoductului 
a fost semnat în luna ianuarie 
de miniştrii Energiei din Gre-
cia, Cipru şi Israel, însă acest 
acord interguvernamental 

avea nevoie de aprobarea fi-
nală a guvernului nostru.

Cele trei ţări şi-au propus 
să adopte decizia finală de 
investiţii până în 2022 şi să 
finalizeze conducta, al cărei 
cost este estimat la şase mi-
liarde de euro, până în 2025, 
pentru a ajuta Europa să îşi 
diversifice sursele de aprovi-
zionare cu energie.

În prezent, se efectuează 
un studiu pentru a determi-

na ruta 
terestră şi 
maritimă 
a viitoa-
rei conducte cu o lungime de 
1.900 de kilometri. 

Uniunea Europeană şi 
proprietarul conductei, IGI 
Poseidon - o asociaţie între 
firma DEPA din Grecia şi 
grupul italian Edison - au in-
vestit fiecare 35 milioane de 
euro în planificare.

„Aprobarea de către gu-
vernul israelian a acordului 
cadru privind amplasarea 
unui gazoduct între Israel şi 
Europa este un nou punct de 
referinţă în transformarea Is-
raelului într-un exportator de 
energie”, a declarat Ministrul 
Energiei, Yuval Steinitz.

Guvernul a aprobat duminică un acord interguvernamental 
convenit cu mai multe state europene pentru construcția 

unei conducte submarine care va aproviziona Europa cu gaze 
naturale provenite de la zăcăminte din estul Mării Mediterane

Supraveghere

Sistemul a urmărit până acum 6.000 de cazuri con-
firmate şi este foarte important pentru ruperea lan-
ţurilor de contagiune. Aplicaţia Magen 2, care va fi 

lansată săptămâna viitoare, va permite israelienilor să fur-
nizeze în mod voluntar date Ministerului Sănătăţii despre 
locul unde se află în cazul în care contractează coronavirus.

Deşi versiunea de debut a lui Magen a semănat în-
grijorarea cu privire la încălcările datelor utilizatorilor, 
un oficial al Autorităţii pentru Protecţia Vieţii Private a 
Cetăţenilor a declarat că Magen 2 a îndeplinit cerinţele 
necesare pentru a proteja confidenţialitatea acestora.

„Informaţiile sunt salvate doar pe telefon şi doar pro-
prietarul telefonului primeşte o notificare în cazul în care 
acestea ar fi posibil expuse la coronavirus”, a declarat un 

oficial implicat în 
dezvoltarea aplica-
ţiei. „Datele sunt 
transferate minis-
terului ca parte a 
investigaţiei lor 
ep idemiolog ice 
numai după con-
firmarea infecţiei”.

Un comitet ministerial a votat luni pentru a 
extinde contactul agenției de securitate Shabak 

de urmărire a pacienților cu coronavirus, în 
ciuda faptului că Ministerul Sănătății a lansat o 

aplicație de contact mai puțin intruzivă

Ministerul Sănătății israelian a recunoscut că a 
trimis mii de persoane în izolare fără niciun motiv 

după ce a reluat supravegherea telefoanelor 
mobile
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Teste false

Autorităţile din 
B a n g l a d e s h 
d e z v ă l u i e  c ă 

Mohammad Shahed, 43 
de ani, care a încercat să 
scape de oamenii legii 
timp de nouă zile, a fost 
prins în timp ce încerca 
să traverseze graniţa spre 
India. Shahed este acuzat că a furnizat pacienţilor rezultate fal-
se ale testelor pentru noul coronavirus. De asemenea, bărbatul 
mai este acuzat că a solicitat bani pentru tratamente împotriva 
virusului şi pentru documente care să ateste că unele persoane 
nu au contractat COVID-19. Două unităţi medicale deţinute 
de Shahed au efectuat aproximativ 4.000 de teste autentice, 
dar au falsificat 6.500, conform autorităţilor din Bangladesh. 

Săptămâna trecută, proprietarii unui alt spital privat au 
fost arestaţi pentru că au declarat mai mulţi pacienţi ca fiind 
negativi la COVID-19, deşi oamenii nu au fost testaţi.

Proprietarul unui spital privat din Bangladesh 
a fost arestat, miercuri, fiind acuzat de fraudă. 
Acesta ar fi păcălit mii de pacienți cu teste false 
pentru noul coronavirus. Escrocheria i-ar fi adus 

bărbatului aproximativ 350.000 de dolari

Metodă controversată

Wesley Purkey a 
fost condamnat 
în 2003 în statul 

Missouri pentru că a violat 
şi ucis o fată de 16 ani, după 
care i-a dezmembrat cadavrul 
şi l-a ars.

Avocaţii săi au încercat să 
convingă instanţa că Purkey are creierul afectat de Alzhei-
mer şi, chiar dacă a recunoscut crima, nu mai este capabil 
să înţeleagă motivul executării sale care, dacă ar fi pusă în 
aplicare, ar constitui o încălcare a legii fundamentale a SUA.

Execuţia de joi a fost precedată de cea a lui Daniel Lee, un 
susţinător al supremaţiei albilor, care a torturat şi ucis o fa-
milie formată dintr-un cuplu şi fiica lor de 8 ani. După ce i-a 
omorât, Lee i-a aruncat în lac. Totul s-a întâmplat în 1996.

Lee, Purkey şi alţi condamnaţi la moarte s-au numărat 
între iniţiatorii unei serii de procese care au contestat legali-
tatea în baza căruia injecţia letală cu un mix de trei substanţe, 
a fost înlocuită cu o injecţie doar pe bază de pentobarbital.

Un deținut american de 68 de ani a fost executat 
joia trecută în camera de execuții a unei închisori 

federale din Indiana (SUA), după ce a fost 
condamnat în 2003 pentru violarea și uciderea unei 
fete de 16 ani. Aceasta este a doua execuție în SUA, 

în decurs de o săptămână, după 17 ani de pauză

Misiune spațială arabă

Sonda al-Amal, pri-
ma misiune spaţia-
lă arabă spre planeta 

Marte, a decolat luni de 
la centrul spaţial Tane-
gashima din sud-vestul 
Japoniei, după ce lansarea 
sa, prevăzută la 14 iulie, a 
fost amânată deja de două 
ori săptămâna trecută din 

cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. 
Lansată la ora locală 06:58, sonda spatială fără pilot la 

bord ar urma să înceapă să orbiteze în jurul planetei Marte 
în februarie 2021, marcând astfel cea de-a 50-a aniversare 
a unificării celor şapte principate care constituie Emiratele 
Arabe Unite.

Emiratele Arabe Unite au devenit luni prima țară 
arabă care s-a alăturat eforturilor internaționale de 
explorare a planetei Marte: au trimis către Planeta 

Roșie o sondă, botezată „al-Amal” (Speranța)

Sondaj american

Joe Biden conduce cu 
55% la 40% în rân-
dul alegătorilor înre-

gistraţi. În cazul alegă-
torilor probabili, Joseph 
Biden este creditat cu 
54%, iar Donald Trump 
cu 44%.

Politicile preşedinte-
lui Donald Trump, un politician republican, sunt perce-
pute favorabil de 39% din cetăţenii americani, însă 57% 
contestă măsurile actualei administraţii de la Washington.

Sondajul de opinie a fost efectuat de Institutul Langer 
Research Associates, la cererea postului ABC News şi a co-
tidianului The Washington Post, în perioada 12-15 iulie, 
pe un eşantion reprezentativ de 845 de persoane. Marja de 
eroare este de plus/minus 3,5%.

Joe Biden, potențial candidat al Partidului 
Democrat la alegerile prezidențiale din SUA, are 

un avans 10-15% în fața lui Donald Trump în 
preferințele electorale

Joe BidenJoe Biden
Donald Donald 
TrumpTrump
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România,  
bilanț îngrijorător

În secţiile de Terapie şi Anestezie Intensivă sunt in-
ternaţi, în acest moment, 297 de pacienţi. Aproape 
jumătate (43,4%) din totalul cazurilor de îmbolnăvire 

cu noul coronavirus s-au înregistrat, în săptămâna 13 - 19 
iulie, în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Braşov, Galaţi şi 
Prahova, a informat marţi Institutul Naţional de Sănătate 
Publică.

În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români aflaţi în 
alte state, 5.243 de cetăţeni români au fost confirmaţi ca 
fiind infectaţi cu COVID-19.

De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) 
şi până la acest moment, 122 de cetăţeni români aflaţi în  
străinătate, 31 în Italia, 19 în Franţa, 43 în Marea Britanie, 
9 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, 
unul în Elveţia, unul în SUA şi unul în Brazilia, au decedat.

Marți, România a înregistrat un record 
negativ de 994 de cazuri noi cu Covid19, din 
17.204 teste efectuate. De asemenea, au fost 

confirmate 36 de decese din cauza infecțiilor cu 
coronavirus,într-o singură zi

Păcălit prin telefon

De data aceasta, 
cei doi farsori 
s-au dat drept 

Secretarul General ONU, 
Antonio Guterres. Duda 
şi cei doi, Vladimir Kuz-
netsov - cunoscut şi ca Vo-
van - şi Lexus, au discutat 

11 minute despre cum gestionează Polonia pandemia de 
COVID-19, despre tensiunile dintre Polonia şi Rusia pe 
tema iniţiatorului celui de-al Doilea Război Mondial, dar 
şi despre teritoriul polonez ocupat de sovietici.

Biroul Preşedintelui Duda a confirmat faptul că această 
farsă a fost reală şi că preşedintele a căzut în plasă. Polonia 
investighează deja cum au reuşit cei doi farsori să ia legă-
tura cu preşedintele. 

Președintele Poloniei reales, Andrzej Duda, a 
fost păcălit de un grup de farsori ruși. Farsorii se 
dau drept oficiali străini și-i sună pe politicienii 

europeni

Finanțări record

Premierul a 
anunţat că 
angajato-

rii îşi vor putea 
chema angajaţii 
la birou începând 
cu 1 august, cu 
menţiunea că cei 
care pot lucra de acasă ar tre-
bui să continue în acest sens 
până situaţia va reveni la nor-
mal. Cu câteva zile înainte de 
anunţul lui Boris Johnson, 
un grup de 37 de experţi din 
cadrul Academiei de Știinţe 
Medicale din Londra a spus 
că autorităţile trebuie să facă 

tot ce este 
posibil să 
l i m i t e ze 
răspândi-
rea viru-
sului de-a 
l u n g u l 
ve r i i  în 

condiţiile în care Serviciul 
Naţional de Sănătate (NHS) 
poate fi suprasolicitat în tim-
pul iernii. Experţii sugerea-
ză că numărul de infecţii cu 
COVID-19 va creşte din nou 
în toamnă, urmând să atin-
gă un nou vârf în ianuarie şi 
februarie. 

Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anunțat 
o serie de finanțări în valoare de 3 miliarde de 

lire pentru Serviciul Național de Sănătate într-un 
efort de a pregăti țara pentru un posibil nou val 

de infecții cu coronavirus

Crimă abominabilă

Potrivit publicaţiei New York Times, milionarul ar fi 
aflat că asistentul său i-a furat 90.000 de dolari din 
cont. Antreprenorul l-a concediat pe Haspil, dar nu a 

vrut să-l denunţe şi chiar i-a propus un plan pentru a-şi re-
cupera banii. 

Tyrese Has-
pil, asistentul 
milionarului, 
în vârstă de 
21 de ani, nu 
avrut să înapo-
ieze banii, l-a 
ucis pe milio-
nar şi a fugit.

El a fost filmat de camerele de supraveghere dntr-un ma-
gazin din cartierul Soho de unde a cumpărat două baloane 
pentru ziua de naştere a iubitei sale. Potrivit surselor din 
cadrul poliţiei, tânărul a folosit cardul de credit al victimei 
sale.

Fahim Saleh, în vârstă de 33 de ani, directorul 
unor companii din domeniul HiTech, a fost ucis 

cu brutalitate în apartamentul său din New York. 
Trupul său a fost descoperit de sora sa, tăiat în 

bucăți cu o drujbă

Boris JohnsonBoris Johnson

Fahim  Fahim  
SalehSaleh

Andrzej DudaAndrzej Duda
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Reducere de taxe

Reducerea taxei care oricum urma să intre în vigoare 
peste cinci luni, va fi aplicată în cadrul bugetului de 
stat. Taxa majorată la cumpărarea celei de-a doua 

locuinţe a fost introdusă de fostul Ministru de Finanţe 
Moshe Kahlon în încercarea de a-i alunga pe investitori de 
pe piaţă şi scădea astfel preţurile cumpărătorilor aflaţi la 
prima achiziţie. Dar măsura nu a oprit creşterea preţurilor.

În plus, măsura lui Kahlon pare să fi costat statul veni-
turi semnificative din impozite. Între 2014 şi 2019, venitu-
rile totale din impozite rezultate din achiziţiile de locuinţe 
au crescut cu 70%, iar încasările de la investitori au crescut 
doar cu 25%. Aproximativ 3 miliarde de şekeli s-au pierdut 
din veniturile publice.

Guvernul e dornic să stimuleze încasările publice din 
cumpărările de locuinţe pentru a sprijini finanţarea costi-
sitorului pachet de salvare destinat celor afectaţi economic 

de pandemia de co-
ronavirus. Iar Mi-
nistrul Construcţi-
ilor şi Locuinţelor, 
Yaakov Litzman, 
vrea ca investitorii 
să cumpere locu-
inţe şi în regiunile 
periferice. 

Ministrul de Finanțe, Israel Katz, e așteptat să 
anunțe reducerea taxei de cumpărare a unei 
locuințe în Israel pentru cei care dețin deja 
o casă, de la 8% (și chiar mai mult în cazul 

locuințelor foarte scumpe) la 5%

Israelul, o insulă izolată

Ordinul impune interdicţia completă de intrare în 
ţară a străinilor până la data de 1 septembrie iar 
israelienilor impune intrarea în auto-izolare timp 

de 14 zile de la intrarea în ţară.
Mulţi israelieni sperau să poată zbura în Grecia sau 

Cipru pentru vacanţa de vară, dar aceste speranţe au fost 
în cele din urmă spulberate. Cu toate acestea, câteva com-
panii aeriene operează zboruri sporadice la aeroportul Ben 
Gurion.

Companiile aeriene israeliene nu se grăbesc să repor-
nească zborurile, iar Israir este singurul transportator lo-
cal a cărui flotă nu este complet pusă la sol. Israir zboară 
ocazional către Europa şi are zboruri zilnice către Eilat.

Autoritatea aeroportuară din Israel a notificat 
toate companiile aeriene că interdicțiile de 
la frontieră vor rămâne în vigoare din cauza 

reapariției infecțiilor cu Covid-19

Şosea inaugurată în Talpiot

Construcţia a fost proiectată şi rea-
lizată de compania Eden de Dez-
voltare a Centrului Ierusalimului 

şi urmăreşte transformarea regiunii din 
jurul străzii Pierre Koenig într-un centru 
vibrant cu puncte comerciale şi de agre-
ment de pe strada Moshe Bar’am din sud 
până la intersecţia Oranim din nord, o 
bandă urbană cu lungimea de circa un 
kilometru şi jumătate. 

În plus, odată finalizată, noua linie 

pentru trenuri uşoare (linia al-
bastră) va traversa secţiunea din-
tre HaParsa şi joncţiunea Oranim. 

Comentând pe marginea evenimen-
tului, primarul a spus că „inaugurarea 
primului segment rutier e un nou pas 
în direcţia transformării zonei Talpiot 
într-un centru urban animat ce combină 
oportunităţile comerciale şi de angajare 
cu punctele de agrement şi culturale. 
Extinderea zonei industriale face parte 

din planul mai amplu de dezvoltare a 
Ierusalimului pentru ca oraşul să devină 
capitala de afaceri a Israelului.” 

Proiectul e considerat cel mai mare 
de acest gen din zona Talpiot. Se preco-
nizează că el va îmbunătăţi considerabil 
fluxul în trafic, va oferi soluţii pentru 
problemele de parcare şi va înlesni na-
veta lucrătorilor din zonă.

Primarul Ierusalimului, Moshe Leon, a inaugurat luni o nouă 
șosea, o parcare subterană spațioasă cu circa 600 locuri de 
parcare și un bulevard modernizat cu clădiri comerciale, de 

afaceri și de apartamente în zona industrială Talpiot
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Dezinfectant de mâini 
creat din deșeuri 

„Am consta-
tat cu sur-
prindere că 

Israelul se bazea-
ză în întregime 
pe importul de 
alcool, în scopul 
dezinfectării. De 
acolo a mai du-
rat puţin până la 
producerea de alcool dezinfectant în lupta împotriva co-
ronei,” a spus Prof. Hadas Mamane, şefa programului de 
inginerie a mediului din cadrul Universităţii din Tel Aviv.

Ea şi Prof. Yoram Gerchman de la Universitatea din Hai-
fa au folosit o metodă de tratare preliminară ce presupune 
folosirea ozonului pentru transformarea deşeurilor cum ar 
fi crengile, în etanol, care la rândul lui a fost transformat 
în alcool.

În prezent, Prof. Hadas Mamane lucrează la organizarea 
unui program pilot aplicat la Universitatea din Tel Aviv 
pentru crearea alcoolului pentru dezinfectanţi „din cât mai 
multe surse cu putinţă,” a conchis ea.

În această perioadă în care țara încă suportă 
efectele închiderii granițelor din cauza 

pandemiei de coronvirus, oamenii de știință 
israelieni au realizat un proiect pilot destinat 

transformării deșeurilor locale în alcool 
pentru substanțele de dezinfectat

Donații masive pentru săraci 

Netanyahu a anunţat miercurea 
trecută că guvernul va împărţi 
subvenţii pentru toţi israelie-

nii, indiferent de situaţia lor financiară. 
Orice israelian cu vârsta peste 18 ani va 
primi 750 şekeli. Familiile cu un copil 
vor primi 2.000 şekeli, cele cu doi copii 
2.500 şekeli iar cele cu trei copii sau mai 
mulţi vor primi 3.000 şekeli.

Deşi Netanyahu a explicat că pro-

gramul e motivat de „nevoia de a pune 
roţile economiei în mişcare”, această 
măsură a fost criticată de oficialii din 
sănătate, membrii guvernului şi mulţi 
cetăţeni.

După anunţul lui Netanyahu, progra-
mul de ştiri de noapte „HaTzinor” de 
pe Canal 13 TV a iniţiat o campanie de 
strângere de fonduri pentru persoanele 
interesate de redistribuirea subvenţiilor 

de la „cei ce au 
mai puţină nevoie 
la cei nevoiaşi cu 
adevărat.”

Începând de vineri dimineaţa, circa 
5.633 israelieni au donat în total aproa-
pe 3 milioane de şekeli campaniei de 
strângere de fonduri de pe platforma 
online GiveBack. Gazda programului, 
Guy Lerer a declarat că banii vor ajunge 
la oameni ca Julia, o fată de 15 ani care 
trebuie să folosească lumânări pentru ilu-
minarea apartamentului pentru cei patru 
fraţi ai săi după ce compania electrică le-a 
tăiat alimentarea cu energie electrică.

După ce premierul Benjamin Netanyahu a prezentat un plan 
îndelung criticat de ajutorare a tuturor israelienilor pe fondul crizei 
economice provocate de pandemia de coronavirus, mii de oameni au 
donat milioane de șekeli în încercarea de a redirecționa banii către 

persoanele nevoiașe

Condamnată pentru 
evaziune fiscală

Refaeli a intrat în tribunalul din Tel Aviv cu o mască 
albă pe faţă asortată cu bluza ei albă. Ea a fost în-
soţită de tatăl ei, Raffi, de mama sa, Zipi şi de un 

grup de avocaţi. Refaeli (35 ani) şi mama sa au recunoscut 
comiterea infracţiunilor de sustragere de la plata impozi-
telor pe venit în valoare de aproape 10 milioane de doalri.

Potrivit unui acord de negociere a pedepsei semnat luna 
trecută de cele două cu autorităţile, Refaeli va ispăşi nouă 
luni de serviciu în folosul comunităţii, iar mama sa va fi 
trimisă la închisoare timp de 16 luni. Celor două li s-a 

cerut de asemenea să plăteas-
că o amendă de 1,5 milioane 
de doalri pe lângă milioanele 
datorate statului pentru plata 
impozitelor restante.

Cazul prelungit derulat în 
jurul venitului internaţional al 
celebrului fotomdel şi al încer-
cărilor familiei de a minimali-
za legăturile ei cu Israelul, i-a 
distrus imaginea publică de 
ambasadoare neoficială a ţării.

Un tribunal israelian a condamnat luni 
fotomodelul Bar Refaeli pentru patru capete 

de acuzare de infracțiuni fiscale

Prof.  Prof.  
Hadas  Hadas  
MamaneMamane
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Dr. Ernest HUȘANU  

Neparalele
Cu gura căscată

Între figura de stil în exprimare şi o realitate dureroasă se poate 
găsi o strânsă legătură.

Există o formă de „gură cască” denumită în medicină luxaţie 
temporo-mandibulară.

Explicaţia mecanismului este simplă: o îmbucătură zdravănă de 
produs alimentar sau o căscătură exagerată forţează ligamentele şi 
se deteriorează stabilitatea dintre capătul superior al maxilarului 
de jos, mandibula, şi cavitatea osului temporal în care se articulea-
ză. Tabloul clinic este foarte sugestiv pentru a emite diagnosticul. 
Pacientul are mandibula înţepenită într-o mare căscătură din care 
se exteriorizează limba şi produsul salivar, care nu mai poate fi în-
ghiţit. Imposibilitatea masticaţiei şi a mişcărilor necesare vorbirii 
incomodează dureros bolnavul.

Unul dintre procedeele de a corecta luxaţia aparţine experienţei 
empirice dar rămasă în modalităţile actuale, când nu ai la dispoziţie 
posibilitatea anesteziei generale, mai ales dacă deplasarea mandi-
bulei a apărut în timpul unei masticaţii lacome la un prânz copios.

Tehnica este simplă: se aplică un pumn viguros (ca să nu spun 
brutal!) în bărbie. Capătul de sus al mandibulei revine instantaneu 
în lăcaşul articulaţiei. Pacientul se simte fericit că poate mişca falca 
şi uită că a fost victima unei agresiuni „terapeutice”.

Mi s-a întâmplat în primii ani de practică chirurgicală să se 
prezinte două asemenea cazuri, într-un interval de timp destul de 
scurt. Eram de serviciu la „urgenţe” şi nu aveam posibilitatea de a 
găsi un stomatolog.

Prima pacientă, o bătrânică cu gura larg căscată se văieta într-o 
formă de scheunat. Nu putea vorbi şi tot îmi arăta cu indexul falca 
înţepenită.

I-am aplicat un pumn repezit în bărbie. Lacrimile de durere s-au 
transformat repede în „lacrimi de fericire”.

Mi s-a părut că asistenta de lângă mine a fost surprinsă de gestul 
meu brutal, dar i-am explicat că a fost necesar şi… foarte util.

A doua pacientă era o femeie de vârstă mijlocie, foarte robustă. 
Ea nu putea să-şi exprime durerea, dar cei câţiva însoţitori alarmaţi 
priveau îngroziţi de „căscătura” femeii.

Am recurs la un procedeu clasic bine cunoscut în tratatele mai 
vechi: câte un police introdus de o parte şi alta în interiorul gurii 
şi apăsând cu putere maxilarul în jos. Se auzi un clinchet şi totul 
reveni la normal. Dar, instantaneu devenisem eu victimă: la închi-
derea reflexă a maxilarelor, degetele rămăseseră captive în cavitatea 
bucală. De data aceasta eu am ţipat de durere. Am reuşit să-mi 
retrag degetele fără a fi rănite sau rupte.

De aceea şi de atunci respect un corolar: nu te băga în gura 
lumii! Nu te băga în gura nimănui! Mai ales că, în plină pandemie 
de Covid 19, orice căscătură oferă acces microvietăţilor agresive. 
Urmările le cunoaştem. Iar „căscaţi” sunt destul de mulţi!

Covid la PROTV

„Da, am fost bolna-
vă de COVID-19, atât 
eu, cât şi soţul meu 
şi unul dintre copii şi 
mulţumită lui Dumne-
zeu şi medicilor extra-
ordinari suntem bine şi 
avem un rezultat nega-
tiv toţi trei. Lucrurile 
au fost foarte ciudate, nu ştiu dacă neapărat com-
plicate, dar niciodată nu te aştepţi să ţi se întâmple 
ţie şi primul care s-a îmbolnăvit a fost soţul meu.”

„În cazul soţului meu, situaţia a fost mai gravă. 
Eram acasă când fiul meu m-a sunat şi mi-a spus că 
Alex a fost dus la terapie intensivă. Parcă s-a prăbu-
şit cerul pe mine, nu-mi venea să cred, simţeam că 
leşin. Tocmai el să o păţească atât de rău! Un bărbat 
de 50 de ani care nu fumează, face sport, duce o 
viaţă ordonată, fără excese... Aveam senzaţia că văd 
un film îngrozitor, aşteptam să mă trezească cineva 
să-mi spună că nu e adevărat. I s-a propus să facă 
transfuzie cu plasmă şi bine că a acceptat pentru că 
după aceea a început să i se îmbunătăţească starea 
de sănătate”, a povestit Andreea Esca.

Duminică, vedeta a fost externată, dar Alexandre 
Eram a rămas în spital să se recupereze.

Prezentatoare ProTV, Andreea Esca, a 
dezvăluit după o perioadă de absență și 
tăcere că familia sa a fost infectată cu 

coronavirus. Ea a fost testată pozitiv, la fel 
și soțul și fiul, dar forma cea mai gravă a 

avut-o Alexandre Eram, soțul ei 

CÂNTEC ÎN DOI
de Lucian Blaga

Și vine toamna iar
ca dup-un psalm, aminul.
Doi suntem gata să 
gustăm
cu miere-amestecat, 
veninul.
Doi suntem gata 
s-ajutăm
brânduşele ardorii
să înflorească iar în noi

şi-n toamna aceasta de 
apoi.
Doi suntem, când cu 
umbra lor
ne împresoară-n lume 
norii.
Ce gânduri are soarele cu 
noi
nu ştim, dar suntem 
doi... 

NESTEMATE POETICE 
culese de Ady Covaliu 

Andreea EscaAndreea Esca
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Matei GRISARU

„Oi, Oi, Se șohălțăh” (Vai, vai, se clatină)

Înainte cu foarte puţin timp, 
parlamentarul Miki Zohar, 
şeful coaliţiei, declara cu em-

fază că Likudul poate oricând, 
chiar la orice oră, să renunţe la 
alianţa cu partidul Alb-Albastru. 
Cu cele peste 41 de mandate pe 
care i le acordau sondajele de 
opinie la ora respectivă ei se pot 
alia şi forma un guvern cu parti-
dul „Yamina” condus de Naftali 
Bennett şi Ayelet Shaked, par-
tid mult mai apropiat ideologic 
de Likud decât partidul condus 
de Beni Gantz. De altfel, este uluitor 
că acest partid nu s-a alăturat de la în-
ceput coaliţiei a cărei esenţă era sânge 
din sângele ei. Explicaţia dată de Primul 
Ministru este că „Yamina” a pretins un 
număr de ministere care contraziceau 
puterea lui electorală. Explicaţia poate 
fi adevărată într-o anumită măsură dar 
mai plauzibilă mi se pare mie ideea eşe-
cului lui Ayelet Șaked în faţa „comisiei 
de la Balfour”. Primul ei eşec de a se 
alătura Likudului a fost confirmat mai 
mult sau mai puţin direct şi în presă şi la 
TV ca fiind o manevră a soţiei Primului 
Ministru.

A crezut oare cineva că un guvern 
de coaliţie format în principal din două 

partide diferite, atât ca număr de mem-
bri cât şi ca fond ideologic, poate rezis-
ta mult timp „intemperiilor” politice? 
Presupun că răspunsul este negativ. În 
mod curios dar practic, consider că li-
antul care poate menţine totuşi unitatea 
guvernului îl constituie pericolele exis-
tenţiale care pot fi de natură externă, 
duşmanul nevăzut nefiind altul decât 
atât de mult discutatul virus Corona.

Un război între două armate sau chiar 
între o armată şi o organizaţie teroris-
tă se poate încheia într-un anumit fel 
şi chiar pecetlui ori cu tratat de pace, 
ori cel puţin cu un acord de încetare a 
focului, garantat sau nu de o comunitate 
internaţională.

Durata războiul biologic ali-
mentat de virus este, după păre-
rile specialiştilor, indefinit. Apre-
ciez că, în mod cel puţin intuitiv, 
putem asimila acest război cu 
războaiele de uzură pe care le-am 
întâlnit pe câmpul militar. 

Ceea ce mi se pare însă de stric-
tă actualitate este pe de o parte 
risipirea emfazei Likudului că ar 
putea forma un guvern şi fără par-
tidul Alb-Albastru iar pe alta, creş-
terea puterii partidului condus de 
Beni Gantz, creştere care, deşi nu 

este exprimată printr-un număr mare de 
mandate, s-a transformat într-un liant 
destul de solid, indispensabil menţinerii 
actualului guvern. 

În orice caz, chiar dacă manifestaţii-
le din faţa reşedinţei Primului-Ministru 
sunt poate exagerate din punct de vedere 
al violenţei fizice, ele exprimă în mod 
clar declinul puterii sale de conducere 
şi al partidului care îl reprezintă. Sunt 
mai multe semnele care confirmă acest 
declin dar poate exagerez eu. Discursul 
prin care promitea sume de bani tutu-
ror cetăţenilor, mi-a amintit fără drept 
de apel de ultimul şi istoricul discurs al 
răposatului Preşedinte al României care, 
într-o ultimă încercare de a se reabilita 
în faţa cetăţenilor, de a salva ce nu mai 
putea fi salvat, a promis ridicarea salari-
ilor, a alocaţiilor pentru copii şi a altor 
avantaje de natură materială. Dar era 
târziu, mult prea târziu pentru a putea 
opri roţile istoriei.

Mi se par exagerate, chiar foarte exa-
gerate încercările înlăturării Primului 
Ministru prin violenţă fizică. El a ajuns 
în postul în care se află prin votul popo-
rului exprimat la urnele de vot şi tot în 
acelaşi mod poate fi îndepărtat.

Până atunci, să ne îndreptăm privirile 
spre adevăratul nostru duşman, duşman 
care nu ia în consideraţie apartenenţa 
politică sau apolitică a fiecărei fiinţe care 
se numeşte om.

Semnal de carte
ScriitoareaAdinaRosenkranz

Herșcovicineanunțăcăapublicat
ce-lde-alpatruleavolumalsău,
dedataaceastaînlimbaebraică.
Carteasenumește„Mevakeșet

Olam”șiafostpublicată 
laedituraTzur-Ot. 

Redactordecarte-Menachem
Falekși„nikud”-KohavaLevi.

Felicitărișimultsucces!

Ayelet Ayelet 
ShakedShaked
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Acul 
lui 

BUJENIȚĂ

FONFLEURI 
• Speranţa nu piere niciodată! 

Omul a aflat că meduza nu are 
creier şi totuşi se descurcă.

• Sunt un moştenitor bogat! 
Moştenesc din tinereţe o su-
medenie de prostii şi greşeli, 
din perioada maturităţii, răs-
punderile şi alte greşeli iar de 
la senectute - neajunsurile. Ce-i 
drept, aşa cum bine se spune, 
bogăţia nu-ţi aduce automat şi 
fericirea!

• Vrei să călătoreşti în lumi pa-
ralele în care realitatea nu are 
nici o valoare? Îndrăgosteşte-te! 

• Mi-am câştigat, democra-
tic, dreptul la nuditate şi 
am pierdut, la fel, dreptul la 
intimitate…

• „Îmi place foarte tare”! Mic 
monstru gramatical acceptabil 
doar la femei.

• Nu mă tem de moarte fiindcă 
de peste şaptezeci de ani mă 
antrenez, murind în fiecare zi 
câte puţin.

SEMNAL DE CARTE
În luna iunie a apărut volumul 

în ebraică al cercetătorului istoric 
Bela Halperin despre membrii 
CASEI BIBLIEI. Un capitol îi 

este dedicat 
şi fostului 
director al 

Muzeului, dr. 
Paul Leibovici, 
care a condus 

numeroase 
proiecte de cer-
cetare privind 
arta biblică.

Arie KUPFERSCHMIDT

Reactualizarea „lupului care-și 
schimbă părul, dar năravul ba”

În ziarul Maariv din data de 10 iulie 
2020, a fost dat un interviu acordat 
de domnul dr. Saeb Erekat, unul din-

tre liderii palestinieni.
În acest interviu, domnul doctor Ere-

kat a încercat să analizeze eşecul tratative-
lor dintre palestinieni şi Israel. Specificul 
omiterii „întregului adevăr” este expus 
clar în cuvintele interlocutorului.

Domnul Erekat omite în mod siste-
matic un singur adevăr, adică: în niciu-
nul dintre planurile și faptele liderului 
Arafat, el nu se gândea la pacea dintre 
Israel și palestinieni, ci doar la uciderea 
evreilor și nimicirea Statului Israel.

După semnarea înţelegerii de la Oslo, 
Arafat a declarat public în Europa, la te-
leviziune şi radio, că acestă înţelegere va 
duce la pacea mult visată, între cele două 
popoare (israelieni şi palestinieni).

Două săptămâni după această declara-
ţie, Arafat a anunţat în mass-media Afri-
cii de Sud următoarele: „Să fie clar, noi 
am semnat o convenţie care este de fapt o 
înţelegere numită în tradiţia musulmană 
Hudna”.

Pentru cititor, această noţiune musul-
mană este înţeleasă astfel: întreruperea 
litigiului dintre evrei şi palestinieni va fi 
în momentul când palestinienii vor avea 
puterea militară de a nimici evreii.

Pentru a evidenţia lipsa de onestitate 
a lui Arafat, trebuie menţionată permi-
siunea de a veni să locuiască în această 
regiune (teritoriile numite de evrei – „eli-
berate”– şi de palestinieni – „ocupate”). 
Această permisiune era condiţionată, ca 
în cadrul membrilor din „conducerea pa-
lestiniană” să nu facă parte criminalii care 
au ucis evreii din trecut. Lista nominală a 
acestor criminali a fost predată lui Arafat. 
În limuzina sa era ascuns de Arafat, unul 
dintre criminalii amintiţi mai sus.

Membrii guvernului israelian, pri-
mind această informaţie, au discutat în 
plen despre această încălcare periculoasă 
şi impertinentă a lui Arafat, adică expul-
zarea sa rapidă spre Tunisia, ţara de unde 
a venit.

Dr. Saeb Erekat, în interviu, „a omis” 
toate acţiunile mincinoase ale conducerii 
palestiniene şi nu a înţeles că nimeni nu 
poate minţi tot timpul, în toate domeni-
ile de activitate politică, ca aceste falsităţi 
să fie trecute cu vederea.

Aceste neadevăruri repetate în decur-
sul anilor, au devenit pentru palestinieni, 
nu numai ADEVĂR ci şi LITERĂ DE 
EVANGHELIE.

Sunt curios, cum ar replica dr. Ere-
kat, la citirea celor scrise în acest articol 
şi dacă a rămas nedumerit!

POEZIE ROMÂNEASCĂ ÎN ȚARA SFÂNTĂ
VALSUL BUNICILOR  

de Madeleine Davidsohn 
O rochie de bal
rotită în jurul 
gleznelor sprinţare
c-un frac 
în dreapta ei.
Și nu e cer şi nu-i pământ

doar timpul infinit
sub policandrul de cristal 
unde s-au întâlnit
în valsul sideral
bunicii mei.
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Dr. Paul LEIBOVICI

Igiena, 
la ordinea zilei

Jurnalişti sunt cei care ţin la curent 
masele populare prin materialele pe 
care le publică. Prin păstrarea colec-

ţiilor foilor de ziar, cu timpul, acestea 
devin adevărate documente „istorice”. 
Iar arhivele Bibliotecii Naţionale sau Ar-
hivele Statului sunt pentru cercetători, 
istorici şi ziariştii contemporani adevă-
rate comori. 

Recitind paginile, care consemnau 
evenimentele din zilele anilor ’50 a ma-
sivelor aliale, anunţuri, discursuri, reu-
niuni şi în special hotărâri ale guvernului 
- pe când Statul Israel făcea primii paşi, 
ne putem forma o părere întemeiată 
despre organizarea, principiile, grija de 
care dovedeau politicienii-oamenii care 
au stat în fruntea conducerii. 

Începutul organizării administrative 
cerea o viziune precisă, clară pe lângă o 
experienţă organizatorică. Sosirea vapoa-
relor cu olimi şi organizarea acestora, 
precum cazarea, încadrarea în muncă şi 
grija pentru alimentare şi sănătate, erau 
probleme acute, care cereau guvernului 
iniţiative, rezolvări şi vederi largi. Găz-
duiţi în corturi, barăci la distanţe de 
unele oraşe centrale se punea problema 
încadrării acestora în diverse locuri de 
muncă, transportul şi multe altele. Eco-
nomia israeliană era la primii ei paşi; re-
crutarea de specialişti în diverse ramuri 
întâmpina anumite dificultăţi precum 
limbile vorbite, principiile, concepţiile 
diferite ale noilor israelieni... 

Fotografia barăcilor din TIRAT Ha-
CARMEL pune la dispoziţia noastră - 
fără comentarii - o diversitate de grupări 
de olimi: teimani, români, unguri, maro-
cani şi niţulei SHOA. Familii cu nume-
roşi copii - la vârste diferite, un amalgam 
de obiceiuri şi limbi. Cât despre modul 
de viaţă a fiecărei familii – în condiţiile 
grele, a încăperilor cu spaţii limitate – pe 
primul plan se punea IGIENA.

În acest scop s-au organizat în întrea-

ga ţară „eveni-
mente nume-
roase” prin care 
se sublinia ne-
cesitatea unor 
reguli sanitare 
şi avantajele 
acestora.  La 
sediile tuturor 
Kupat Holim 
au fost atârnate lozinci a căror conţinut 
sublinia „igiena”: CETĂȚENI! Faceţi-vă 
datoria personală în privinţa igienei! Tu 
eşti curat, eu sunt curat, cu toţii suntem 
curaţi! 

La orele serii, s-au organizat şedinţe-
le celor trei Kupat Holim. Conferinţele 
au avut următoarele titluri: IGIENA în 
VIAȚA ZILNICĂ!; IGIENA în GRĂ-
DINIȚELE de COPII!; SECRETUL 
IGIENEI la FEMEI şi altele. Acestea 
sunt doar câteva exemple din numeroa-
sele conferinţe ţinute în întreaga ţară. 
Grupe de voluntari vizitau noile cartiere 
a „barăcilor” şi sfătuiau olimii în privin-
ţa „protecţiei igienice”. În şedinţele gu-
vernului de acum 70 de ani, David Ben 
GURION a conferenţiat de asemenea 
despre importanţa curăţeniei, afirmând: 
„Mulţi olimi au venit din diverse ţări - 
atât din Europa, cât şi din Asia, unde 
clima nu e la fel ca în ţara noastră. Alţii 
au sosit din locuri în care păstrarea igie-
nei nu a fost la nivelul înalt necesar. Noi 
suntem obligaţi să-i învăţăm şi să edu-
căm întreaga populaţie din Israel despre 
igiena personală, serviciile de sănătate şi 
medicină din Israel. Populaţia nu este 
pregătită pentru o EPIDEMIE care s-ar 
putea să se răspândească şi în Israel, ca 
rezultat al neglijării igienei personale şi 
colective, poate chiar al NECUNOAȘ-
TERII noţiunii de IGIENĂ! 

Primul ministru a scurtat şedinţa 
guvernului, căci s-a grăbit să ajungă la 
şcoala „BILU” de pe str. Rotschild –Tel 

Aviv, unde s-a inaugurat o expoziţie 
„IGIENA şi SĂNĂTATEA” în şcoli şi 
grădiniţele de copii. După ce invitaţii 
au vizitat pavilionul „IGIENA în arma-
tă” au fost invitaţi în Sala de conferinţe 
unde prof. Ghideon MAR, directorul 
secţiei de igienă din Tzahal a vorbit, re-
ferindu-se la condiţiile de cazare, bucă-
tărie, obligarea acestora de a face duşuri, 
a întrebuinţa săpunul şi multe amănunte 
privind particularităţile de igienă a re-
cruţilor de ambele sexe. Corul armatei a 
cântat „IMNUL IGIENEI” din Tzahal. 
O formaţie de trei actori profesionişti 
de la teatrul HABIMA au interpretat o 
scenetă pe această temă. 

Prima Facultate de medicină din 
Israel s-a deschis la IERUSALIM - 17 
mai 1949 într-o clădire din str. Safra 
nr.8. După nouă luni de la inaugurare, 
s-a constatat că noua instituţie avea un 
mare deficit financiar. Totalul studen-
ţilor înscrişi era de 140, din care 120 
erau în anul I. Majoritate făceau parte 
din masele de olimi hadaşimi - familii 
fără posibilităţi materiale. O parte dintre 
studenţi erau tineri care abia se elibera-
seră din armată. 

Guvernul în frunte cu Ben Gurion a 
decis: studenţii, după orele de studii, vor 
fi repartizaţi la diverse unităţi de igienă, 
pentru a completa serviciile necesare. 
Aceste măsuri organizatorice au fost de 
bun augur. Populaţiei i s-a oferit, în acest 
mod o viaţă ferită de infectări, o igienă 
păzită cu stricteţe în scopul unic: SĂ-
NĂTATEA POPORULUI ISRAELIAN.
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Aplicație ingenioasă 
de prevenire a trișării 
la examenele școlare

Cum tot mai multe licee 
şi colegii din lume vor 

organiza examene finale la 
distanţă din cauza pandemi-
ei de coronavirus, un grup de 
studenţi şi lectori universitari 
israelieni a primit recent un 
brevet pentru o aplicaţie ce 
previne trişarea, în special la 
testele online.

Aplicaţia a fost dezvolta-
tă de un grup de la Colegiul 
de Inginerie ORT Braude 
din oraşul Carmiel, nordul 
Israelului. Grupul s-a clasat 
pe primul loc din 250 echi-
pe din mediul universitar şi 
industria high-tech 
care s-au întrecut în 
cadrul concursului 
Hackathon.

Grupul ORT Bra-
ude a propus aplica-
ţia denumită „Anan-
see” care utilizează 
mai multe tehnologii 
existente şi le sincro-
nizează pentru ca cei ce susţin 
examenele să poată fi identi-
ficaţi, urmăriţi şi fotografiaţi 
în timp real.

Cei ce susţin testele vor 
trebui să ruleze aplicaţia atât 
pe calculatoare cât şi pe tele-
foanele mobile care vor fi dis-
puse în spatele lor. Cele două 
camere de luat vederi monta-
te pe laptop şi telefonul mobil 
vor oferi supervizorului de la 

distanţă un câmp vizual des-
tul de larg pentru a se asigura 
că elevul nu trişează.

Persoanei ce susţine exa-
menul, i se va cere periodic 
să execute unele mişcări de 
verificare, cum ar fi ridicarea 
unei mâini şi prezentarea foii 
de examinare în faţa camerei. 
Studentul va scrie răspunsuri-
le cu mâna pe hârtie, pentru 
a nu exista riscul copierii au-
tomate de pe internet. Aplica-
ţia va înregistra tot examenul 
ca măsură suplimentară de 
siguranţă.

Zbor spre USA

În timp ce unele compa-
nii aeriene se luptă să su-

pravieţuiască, altele îşi fac 
planuri pentru viitor. Astfel, 
American Airlines a progra-
mat zboruri de la Aeroportul 
Internaţional JFK din New 
York la Tel Aviv pentru iarna 
anului 2021.

Anunţul noii rute face par-
te din cooperarea companiei 
americane cu JetBlue, un ope-
rator low-cost pentru zboru-
rile interne din SUA. În acest 
fel, zborurile Tel Aviv - New 

York vor oferi pa-
sagerilor israelieni 
bilete cu preţuri 
foarte mici către 
oraşele din SUA. 
Compania ame-
ricană va concura 
cu El Al şi cu Del-
ta care au zboruri 
asemănătoare.

Surpriza vine cu 
Ambulanța

Shirel Daskal şi Liel Shitrit, 
de la Centrul de apeluri de 

urgenţă 101 al MDA, au pri-

mit un apel neobişnuit săptă-
mâna trecută. Dl. Morris în 
vârstă de 78 de ani a cerut un 
test corona şi le-a spus opera-
torilor că este izolat, fără fa-

milie şi că a rămas 
doar cu o felie de 
pâine.

La s fârş i tul 
schimbului, Shirel 
Dascălu, o tânără 
cu rădăcini româ-
neşti, nu a putut 
rămâne indiferen-

tă şi a decis să-l ajute. Ea a 
contactat-o pe sora ei, Yonat, 
şi împreună au colectat dona-
ţii de la angaja-
ţii şi voluntarii 
MDA pentru a 
cumpăra pro-
duse alimen-
tare. Apoi au 
stat de vorbă 
cu Morris şi 
l-au întrebat 
ce îi place să 
mănânce şi ce 
mai are nevoie de cumpărat.

Cele două surori l-au înso-
ţit pe asistentul care recoltea-
ză probe Corona şi i-au făcut 
dlui. Morris o surpriză. După 
ce asistentul şi-a făcut treaba, 
surorile Dascălu au început 
să descarce din ambulanţă 
cutii cu mâncare şi tot felul 

de produse necesare în casă, 
toate donate de personalul de 
la centrul de telefonie rapidă 
Corona.

Dl. Morris a fost foarte 
emoţionat şi, cu lacrimi în 

ochi, a spus că 
mulţumeşte tutu-
ror: „îmi va lua un 
an să termin toată 
mâncarea. Vreau 
să doresc tuturor 
viaţă lungă numai 
cu lucruri bune. 
Mulţumesc tutu-
ror. Acum sunt 
fericit”.

O nouă tragedie

A venit căldura şi din nou 
ne confruntăm cu pă-

rinţi care-şi uită copiii închişi 
în maşină.

Un băieţel de numai patru 
ani a fost uitat într-un vehi-
cul pentru o perioadă lungă 
de timp. Copilul era incon-
ştient când a fost salvat din 
vehicul şi dus la o clinică din 
Beer Sheva, în stare critică.

Paramedicii Magen David 
Adom au ajuns la faţa locului 

şi au depus eforturi îndelun-
gate de resuscitare înainte de 
a-l transporta la spital: „când 
am ajuns la faţa locului, am 
găsit un copil în vârstă de 
patru ani care îşi pierduse 
cunoştinţa. Am efectuat ope-
raţiuni de resuscitare şi l-am 
dus de urgenţă într-o unitate 
de terapie intensivă”, a spus 
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unul dintre salvatori. Din 
păcate, a doua zi micuţul a 
decedat.

Moneda ascunsă

Forţele de securitate israeli-
ene au dejucat o tentativă 

de contrabandă cu monede 
străvechi din Fâşia Gaza, a 
informat Ministerul Apărării.

Potrivit oficialilor, două 
monede care datează de pe 

vremea lui Alexandru cel 
Mare, de acum aproximativ 
2.400 de ani, au fost găsite 
în poşetele unor femei în tim-
pul verificărilor de securitate 
la un punct de trecere între 
Israel şi Fâşia Gaza.

Monedele au fost confis-
cate şi transferate Autorităţii 
Israeliene de Antichităţi.

Reinfectare

Un doctor de la spitalul 
Sheba Tel Hashomer 

din Ramat Gan a fost con-
firmat cu coronavirus la trei 
luni după ce s-a vindecat de 
acelaşi virus. În aprilie, când 
doctorul a fost testat pozitiv 

pentru prima dată, avea fe-
bră, tuse şi dureri musculare, 
dar s-a recuperat iar testul a 
ieşit negativ în mai şi iunie.

La începutul lunii iulie, 
doctorul a intrat în contact 
cu un pacient confirmat cu 
COVID-19 şi câteva zile mai 
târziu, a fost testat din nou 
pozitiv.

Este a două oară când se 
identifică la spitalul Sheba o 
nouă reinfectare cu corona-

virusul. Un alt 
pacient s-a recu-
perat în trecut, a 
ieşit din spital, 
apoi s-a întors 
cu inflamaţie se-
veră la plămâni.

Săptămâna 
trecută, dr. Ma-
ria van Kerkho-
ve, de la Orga-

nizaţia Mondială a Sănătăţii 
(ONU), a explicat că există 
mai multe studii care încearcă 
să identifice pentru cât timp 
infectarea cu acest virus oferă 
imunitate corpului după vin-
decare. Studiile iniţiale arată 
că imunitatea ar dura doar 
câteva luni.

Suspendarea curselor 
El Al, prelungită 

El Al Israel Airlines Ltd. 
a anunţat că a prelungit 

suspendarea curselor sale de 
pasageri programate până pe 
31 august. Concediul fără 
plată al angajaţilor a fost şi el 

prelungit până pe 
31 august. În pre-
zent 95% din an-
gajaţii El Al sunt 
în concediu fără 
plată. Datoria El 
Al faţă de pasage-
rii care au cumpă-
rat bilete pentru 
cursele anulate a 
ajuns la 1,5 mili-

arde şekeli.
Într-o scrisoare către an-

gajaţii companiei, s-a subli-
niat că s-a semnat un acord 
cu piloţii care va permite 
economisirea altor 105 mili-
oane $ pentru companie. El 
Al a semnat acorduri cu toate 
comisiile de angajaţi ai liniei 
aeriene – o condiţie prelimi-
nară pentru a beneficia de 
asistenţă de la guvern.

Planul de eficientizare al 
companiei El 
Al va presupu-
ne concedieri, 
reducerea sala-
riilor şi renun-
ţarea la benfi-
cii. Totuşi, El 
Al va profita 
de avantajele 
sale relative şi 
se va adapta la 
noua realitate şi concurenţă.

Statul Israel deţine o acţiu-
ne de aur în compania aeriană 
încă de la privatizarea sa, aşa 
încât deşi El Al e controlată 
ca o companie cotată public 
la bursă de către familia Mo-
zes-Borovitz, orice vânzare va 
fi un proces foarte complex. 
Cumpărătorul va avea nevoie 
de aprobare de la Autoritatea 
Companiilor Guvernamen-
tale şi aprobarea din partea 
miniştrilor, inclusiv a Minis-
trului Apărării, Benny Gantz.

Mesaj sfâșietor 

Shalva Zalfreund, o edu-
catoarea de grădiniţă, a 

decedat vineri de 
coronavirus. Me-
sajul său, trimis 
cu doar câteva zile 
înainte de a muri, 
a atras atenţia asu-
pra pericolelor ne-
respectării indica-
ţiilor Ministerului 
Sănătăţii. 

Într-o scrisoare ea a pre-
cizat: „în ultimele zile am 
primit mai multe telefoane 
de la diverse surse oficiale 
potrivit cărora se pare că am 
fost infectată la grădiniţă de 
un copil. Sigur că autorită-
ţile ştiu de familiile care au 
încălcat carantina sau nu au 
respectat instrucţiunile mu-
nicipalităţii de a nu trimite 
copiii la grădiniţă dacă un 

membru al familiei e în ca-
rantină. Aceste reguli au fost 
create pentru protejarea unor 
oameni ca mine. Pentru mine 
deja nu contează cine m-a in-
fectat şi cine a încălcat caran-
tina. Dar vă implor, vă rog 
de dragul bunicilor, vecinilor 
şi a tuturor – ei nu merită să 
moară! Chiar dacă mai au şi 
alte afecţiuni”.

Adresându-se părinţilor, 
Zalfreund a adăugat: „E ade-
vărat, carantinarea unui copil 
mic nu e o experienţă plăcu-
tă, dar durează cel mult două 
săptămâni. Vă puteţi educa 
copiii pentru responsabilita-
te reciprocă, respectarea ce-
lorlalţi şi protejarea vieţii”, a 
scris Shalva înainte de deces.
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STOPSTOPSTOP
Un jurnalist arab din Ara-

bia Saudită cunoscut pentru 
susţinerea deschisă faţă de 
Israel şi pentru criticile sale 
faţă de palestinieni, a fost 

arestat şi închis de autorităţi-
le saudite şi se confruntă cu o 
pedeapsă de 10 ani de închi-
soare, a informat duminică 
Centrul Begin-Sadat pentru 
Studii Strategice (BESA) de la 
Universitatea Bar Ilan.

Jurnalistul saudit Abdul-
hameed Al-Ghobain a fost 
intervievat de nenumărate 
ori atât de mass-media inter-
naţională, cât şi de televizi-
unea israeliană, iar acum se 
confruntă cu acuzaţii false de 
comiterea spionajului în nu-
mele unei ţări străine şi falsi-
ficarea documentelor pentru 
obţinerea cetăţeniei saudite, 
a declarat dr. Edy Cohen, ex-
pert în relaţiile inter-arabe şi 
conflictul arabo-israelian la 
BESA.

Cohen a spus că „ţara stră-
ină” este aproape sigur Israel.

Anul trecut, Al-Ghobain 
a fost primul jurnalist sau-
dit care a publicat o analiză 
˝politică într-un ziar israeli-
an, câştigând o imensă audi-
enţă printre cititorii ziarului 
respectiv.

STOPSTOPSTOP
Consiliul de administraţie 

al companiei El Al a primit 
prima ofertă oficială de la Eli 

Rozenberg pentru a achiziţio-
na compania. Eli Rozenberg, 
30 de ani, este un cetăţean is-
raelian, fiul unui om de afa-
ceri american, proprietarul 
din New York al unui lanţ 

de case de îngrijiri 
persoane.

Eli Rozenberg a 
oferit 75 de milioa-
ne de dolari pentru 
o cotă de 45% din 
acţiunile companiei 
El Al. El este pregă-
tit să facă achiziţii 
imediate pentru a 
salva compania aeri-
ană de la insolvenţă.

Pentru a-şi demonstra se-
riozitatea, milionarul a depus 

15 milioane de dolari, 20% 
din investiţia planificată, în-
tr-un cont aflat la dispoziţia 
Consiliului de administraţie 
El Al.

Oferta este valabilă până 
în august 2020.

STOPSTOPSTOP
Iranul l-a executat luni di-

mineaţă pe un fost translator 
condamnat la moarte pentru 
spionaj în favoarea SUA şi a 
Israelului care, printre altele, 
a oferit informaţii despre lo-
caţia generalului Qasem Sole-
imani ucis într-un atac ameri-

can cu dronă în luna ianuarie.
Site-ul sistemului judiciar 

iranian, Mizan Online, a pu-
blicat anunţul execuţiei sale 
„astfel încât cazul trădării 
ţării sale să fie închis pentru 
totdeauna”. Majd a primit 
mari sume de bani din par-
tea CIA, dar şi a serviciilor 
secrete israeliene Mossad, au 
declarat oficiali judiciari ira-
nieini. Acesta a fost arestat în 
urmă cu doi ani şi nu a fost 
direct implicat în uciderea lui 
Soleimani la Bagdad.

Acesta a fost traducător de 
engleză şi arabă în Siria.

Săptămâna trecută, Ira-
nul a anunţat execuţia unul 
alt bărbat acuzat de spionaj 

pentru CIA, şi anu-
me a lui Reza Asgari, 
angajat al departa-
mentului aeronautic 
al Ministerului Apă-
rării, acuzat că a vân-
dut informaţii despre 
programul de rachete 

al Iranului în schimbul unor 
mari sume de bani. 

În decembrie, Teheranul 
a anunţat aresta-
rea a opt persoa-
ne „conectate cu 
CIA” şi implica-
te în proteste de 
stradă naţionale 
izbucnite  luna 
trecută din cauza 
majorării preţului 
petrolului.

STOPSTOPSTOP
După ce eroul israelian 

Michael Ben Zikri 
a pierit salvând viaţa 
unei mame beduine 
şi a celor trei copii 
ai săi, un politician 
arab a promis să nu-
mească strada prin-
cipală din oraşul lor 
în memoria sa.

Ben Zikri a să-

rit în ajutor atunci când fa-
milia beduină a fost aspirată 
sub apă din cauza unei găuri 
deschise pe fundul lacului ar-
tificial, de lângă plaja Zikim 
(în afara oraşului Ashkelon). 
Bărbatul a reuşit să salveze 
mama, două fete, în vârstă 
de 14 şi 7 ani, şi fratele lor 
de 10 ani.

Corpul lui Ben Zikri a 
fost găsit după un timp de 
către salvamarii Magen David 
Adom, dar era prea târziu şi 
nu a putut fi salvat.

Preşedintele ţării, Reuven 
Rivlin, a adus un omagiu lui 
Ben Zikri şi a anunţat că va 
crea un premiu civil pentru 
cetăţenii care inspiră societa-
tea prin acţiunile lor eroice.

În urma înmormântării, 
Ministerul israelian de exter-
ne a împărtăşit povestea în 
conturile sale de socializare în 
arabă şi persană, primind lau-
de din partea oamenilor din 
întreaga lume musulmană.

STOPSTOPSTOP
Familia unei cunoscute 

judecătoare federale din SUA 
a fost ţinta unui atac armat 
sângeros în acest weekend.

În urma incidentului, fiul 
magistratei a fost ucis, iar so-
ţul este grav rănit în spital şi 
încă nu se ştie dacă va scăpa 
cu viaţă din cauza rănilor.

În vizorul atacului a fost 
Esther Salas, cunoscut jude-
cător federal, care a scăpat 
nevătămată pentru că se afla 
în subsolul casei în momentul 
atacului.

Abdulhameed Al-GhobainAbdulhameed Al-Ghobain

Mahmoud Mousavi MajdMahmoud Mousavi Majd
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Hedi S. SIMON

Puțin haz nu strică

Hazul de necaz este 
foarte bun în situa-
ţiile grele, când ori-

ce om sănătos sufleteşte ştie 
că este obligat faţă de sine 
însuşi să facă orice pentru 
a rezista şi supravieţui. Este 
bine şi pentru noi, cei care de 
luni de zile stăm în carantină 
acasă, benevol sau obligaţi 
de organele răspunzătoare de 
sănătatea cetăţeanului. Sunt 
atâtea lucruri care reuşesc să 
ne întristeze, să ne deprime 
până la decăderi psihice.

Eu nu fac parte din cate-
goria persoanelor care se lasă 
înfrânte de ştirile pesimiste 
difuzate zilnic la televizor. Le 
iau ca pe o realitate care, mai 
devreme sau mai târziu, se va 
schimba în bine. Mă impresi-
onează greutăţile economice 
în care au decăzut majorita-
tea familiilor din ţară, apar-
ţinând tuturor categoriilor 
sociale. Mă doare să văd băr-
baţi în toată firea plângând 
din disperare, deoarece nu 
mai sunt în stare să-şi între-
ţină familia. M-a impresio-
nat până la lacrimi mărturia 
unor oameni de artă pe care 
îi cunosc, actori de la toate 
teatrele din ţară, sau artişti 
de toate categoriile care, din 
cauza restricţiilor, nu au mai 
urcat pe scenă de o jumăta-
te de an şi li s-au terminat 
economiile; aceşti artişti au 
la rândul lor copii acasă care 
trebuie hrăniţi.

Ar exista o posibilitate de a 
le uşura viaţa acestor categorii 
de şomeri, dacă i-ar veni cuiva 
competent o idee salvatoare. 
După părerea mea, salvarea 
ar putea veni din partea tele-
viziunii; s-ar putea înregistra 

spectacole întregi la anumite 
intervale de timp, sau pro-
grame muzicale, distractive, 
ceea ce ar da artiştilor un mic 
„respiro” un venit salvator; ar 
crea ore de audienţă staţiilor 
TV şi, în ultimă instanţă, ne-
ar ajuta şi pe noi, cei condam-
naţi la şederea continuă în 
casă, să avem un timp preţios 
dedicat plăcerii şi cultivării 
spiritului. 

Mă întorc la ideea iniţială 
că „hazul de necaz” însănă-
toşeşte omul. Intenţionez să 
povestesc nişte amintiri haz-
lii, despre mine însămi.

Am fost întrebată de cine-
va care a fost numele meu de 
domnişoară. Adică numele 
familiei mele de origine bu-
covineană, un nume lung, cu 
rezonanţă germană, Meisel-
man. Colegii mei de liceu, ca 
şi profesorii, erau obişnuiţi 
cu asemenea nume de fami-
lii, aproape toate sunau tot 
aşa. (Rosenberg, Weiselberg, 
Weinstein, etc.) Prin urmare, 
se pronunţa foarte uşor şi co-
rect. Necazul meu a început 
abia atunci când am devenit 
studentă, la Bucureşti. Cole-
gii, ca şi profesorii se descur-
cau mai greu cu acest nume. 
Am fost deci strigată: tovarăşa 
Masterman, tovarăşa Muzel-
man, tovarăşa Mizelman şi 
asta a durat cinci ani. Cu o 
singură excepţie, profesorul 
Eckert de limba germană, mi 
se adresa corect. Desigur, m-a 
deranjat situaţia. Ba am pro-
mis prietenilor mai apropiaţi 
din grupa mea, că mă voi mă-
rita cu un bărbat care are cel 
mai scurt nume posibil. Poate 
chiar cu un domn...„Oh..” iar 
mie mi se va adresa lumea din 

jur cu „doamna Oooh!” iar 
amicii mei se distrau copios.

Numai că în viaţă nu se 
poate programa nimic iar lu-
crurile ies deseori invers, cum 
se spune „din lac în puţ.”

Ca în orice iarnă, în peri-
oada anului nou am fost ple-
cată la Rădăuţi să-mi vizitez 
părinţii în vacanţă. La întoar-
cere, am coborât în staţia Iţ-
cani, pentru a urca în trenul 
accelerat spre Bucureşti. Dar, 
ca de-obicei, acceleratul tre-
cuse cu 10 minute mai devre-
me, lăsând pe peronul gării pe 
cei câţiva studenţi necăjiţi că 
trebuiau să aştepte următo-
rul tren până în zorii zilei. Pe 
lângă toate, mai era un ger 
cumplit iar eu tremuram ca 
un peşte în aspic. Lângă mine 
se învârtea un tânăr foarte 
înalt şi slab, în contrast total 
cu mine. Se vedea însă că şi el 
suferă din cauza gerului. La 
un moment dat, s-a hotărât 
să mă întrebe dacă şi eu am 
pierdut acceleratul. Am răs-
puns rapid cu un „da” până a 
urmat următoarea întrebare: 
„tot studentă ?” iar eu, din 
cauza frigului am reuşit să 
pronunţ doar un scurt „da”. 
Următoarea întrebare: „vrei 
să intrăm în sala de aştepta-
re?”am pornit rapid spre sala 
cu pricina. Doar că aici era 
aproape la fel de frig ca afară. 
„Ce ne facem până la ora 5? 
Întreb eu de data asta. Băiatul 
s-a gândit câteva clipe, apoi 
a îndrăznit să-mi comunice 
ideea sa, care s-a dovedit sal-
vatoare: „propun să mergem 
la restaurantul gării; poate ne 
încălzim cu un ceai fierbinte”. 
Fără a mai pune alte obiecţii, 
am pornit spre restaurant gră-
bită, în speranţa că am găsit 
o soluţie. Surpriza a fost că 
am găsit două scaune lângă 
tejghea şi aprobarea să ni se 
servească ceai, dar cu condiţia 

să-l amestecăm cu ţuică fiar-
tă. Ne-am uitat unul la altul 
şi am zâmbit „de ce nu, m-am 
gândit eu, să încerc şi asta. Pe 
aşa un ger este permisă şi ţui-
ca..”. În timp ce ne-am servit 
am constatat că o căldură bi-
necuvântată îmi cuprinde tot 
corpul, că mă simt din ce în 
ce mai bine, iar băiatul din 
faţa mea era simpatic, plăcut, 
chiar un brunet frumos. Tim-
pul a trecut uimitor de repe-
de; s-a făcut ora 5 iar noi am 
urcat într-un compartiment 
bine încălzit în care nu erau şi 
alţi călători. Știam deja că to-
varăşul meu de „beţie” se nu-
mea Ido, că a absolvit liceul 
„Nicu Gane” la Fălticeni, iar 
acuma se întoarce la facultate. 
Era student la conservatorul 
„Ciprian Porumbescu”. În 
tot restul drumului am vorbit 
despre muzică, ba mi-a şi cân-
tat la ureche câte puţin din 
ariile celebre. La Bucureşti 
am coborât spre amiază, ne-
am despărţit ca doi vechi pri-
eteni cu un pupic pe obraz şi 
cu hotărârea de a ne revedea. 
Hotărârea de revedere am res-
pectat-o şi „pupicul” s-a mai 
repetat până în prezent, după 
55 de ani. Dar eu, nu am de-
venit doamna „ooo!” ci nu-
mai Doamna Sternbaum, în 
loc de „tovarăşa Meiselman”. 

În acest timp, am vizionat 
foarte multe spectacole de 
operă, am citit biografii de 
compozitori, cântăreţi şi oa-
meni celebri, cu atât mai mult 
acum, de când stăm în casă 
„voluntar -obligatoriu”.

Iar numele l-am tot scur-
tat, atunci când am început 
să scriu pentru presă: în mod 
oficial semnez cu „Hedi S. 
Simon”, adică Hedi Stern-
baum Simon (Simon fiind 
numele tatălui meu). Doam-
na „oooh!” a rămas undeva în 
tinereţea îndepărtată.
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GAZETA BUCUREȘTEANĂ

Cercetări arheologice preventive  
la Marmorosch Blank (2019)

Strada Doamnei se situ-
ează în zona centrului 
istoric al Bucureştilor, 

apariţia ei fiind legată de 
evoluţia cartierului comer-
cial dezvoltat în jurul Curţii 
Domneşti. Un moment im-
portant în istoria zonei a fost 
terminarea edificiului Biseri-
ca Doamnei în anul 1683, cti-
torie a doamnei Maria Can-
tacuzino, de la care se trage şi 
numele străzii. Apariţia uliţei 
Doamnei, ce făcea legătura 
între Podul Mogoşoaiei şi uli-
ţa Colţei apare înregistrată în 
planul Ernst (1791). Numele 
străzii a fost însă modificat în 
timp: de la uliţa Doamnei în 
cursul secolului al XIX-lea, 
la strada Paris (1920-1930), 
Mauriciu Blank (1930-194?) 
şi în prezent Doamnei. Evo-
luţia arhitectural urbanistică 
a străzii poate fi urmărită pe 
planurile cartografice din se-
colele XIX-XX.

Astfel, pe planurile reali-
zate de maiorului Rudolf Ar-
thur Borroczyn 1847-1852 
se poate observa amplasarea 

clădirilor pe diferite loturi, 
precum şi numele unor pro-
prietari importanţi, cum sunt 
Mavru, Safta Castrişoaia şi 
Alecu Ghica. La sud de case-
le acestora, remarcăm Hanul 
Serafim, un cunoscut han bu-
cureştean, numit iniţial Câm-
pineanu. Acesta a fost cum-
părat de dragomanul Petros 
Serafim şi a ajuns prin căsă-
toria fiicei acestuia Polixenia 
cu Xavier Villacrosse, arhitect 
al capitalei (1831-1848), în 
proprietatea celui din urmă. 
Redenumit după numele no-
ului proprietar, hanul a func-
ţionat până la crearea în 1891 
a pasajului Macca-Villacrosse.

Planurile cadastrale de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea 
şi începutul secolului XX 
marchează importante modi-
ficări ale ţesutului urban. În 
această perioadă se realizează 
la nr. 4-6 Palatul Băncii Mar-
morosch-Blank (1915-1922) 
după planurile întocmite de 
arhitectul Petre Antonescu.

Cercetările noastre recente 
din anul 2019, desfăşurate pe 

latura de vest a fostei bănci 
Marmorosch Blank, au con-
dus, în prima etapă, la iden-
tificarea unor structuri de zid 
ce suprapun o conductă de 
apă din ceramică, încastra-
tă în cărămizi, conductă ce 
poate fi datată pe baza mate-
rialelor ceramice descoperite 
în prima jumătate a secolului 
al XIX-lea. Mai multe inter-
venţii moderne (şanţuri şi 
cămine de canalizare/apă) au 
afectat parţial structurile de 
zid identificate. 

Într-o altă etapă a cercetă-
rilor au fost descoperite şi alte 
fragmente de ziduri ce făceau 
parte din cel puţin două încă-
peri distincte. Din ele au mai 

rămas azi doar fundaţiile care 
au fost zidite din cărămidă, 
legată cu mortar de var.

La acest moment al cer-
cetărilor, ştim că două dintre 
fragmentele de zid (Z8 şi Z9) 
făceau parte dintr-o clădire ce 
se dezvolta spre sud. Suprapu-
nerea ridicării topografice a 
acestora cu planul Borroczyn 
din 1847 indică posibilitatea 
ca aceste fundaţii de ziduri să 
reprezinte partea de nord-est 
al Hanului Serafim, demolat 
la sfârşitul secolului al XIX-
lea, pentru edificarea pasaju-
lui Macca-Villacrosse.

Dr. Adelina Darie, 
Biroul de Istorie Veche și 

Arheologie, secția Istorie, MMBDetaliu din planul Borroczyn 1847Detaliu din planul Borroczyn 1847
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Magdalena BRĂTESCU

Cartea unui artist total

Personalitate em-
blematică a artelor 
româneşti contem-

porane, iubit şi iubitor de 
oameni, Horaţiu Mălăele 
se afirmă ca actor de tea-
tru, film, radio şi televizi-
une, scenarist, regizor de 
teatru şi film, desenator, 
caricaturist şi scriitor. Până 
în prezent a interpretat 
zeci de roluri pe scenă şi 
pe marele ecran, a montat 
douăzeci de piese, a regizat 
filmele „Nunta mută” (2008) şi „Fune-
ralii fericite” (2013). A fost încununat 
cu numeroase premii pentru cea mai 
bună interpretare, cel mai bun actor, re-
gie, cel mai bun spectacol, originalitate, 
excelenţă, premiul special al juriului la 
festivaluri de teatru şi nu mai puţin de 
trei premii UNITER.

În domeniul literar, a debutat cu „Ră-
tăciri” (2012), volum lansat la Târgul 
de carte din Bucureşti de acad. prof. dr. 
Jean Jacques Askenasy. De aproape două 
decenii, pe cei doi îi leagă o prietenie 
bazată pe admiraţie reciprocă, pentru că 
geniile se unesc prin infinite fibre, ne-
văzute de muritorii de rând. „Rătăciri” 
după cum declară autorul însuşi „măsoa-
ră subiectiv existenţa mea. Este o carte a 
amintirilor despre Tehomirul copilăriei 
mele, cald şi nostalgic, cu oameni săraci 
dar gospodari, guralivi şi beţivi, olteni 
adevăraţi din stirpea lui Minulescu”. 

Horaţiu Mălăele e preţuit în Româ-
nia şi peste hotarele ei, pretutindeni în 
lume. El a devenit febleţea israelienilor 
de origine română, această dragoste fi-
ind pe deplin împărtăşită. Artistul iubeş-
te Israelul şi ne vizitează des bucurân-
du-ne cu spectacolele sale. De curând, 
a decis să încredinţeze noul său volum 
„Tehomir” lui Dragoş Nelersa, directo-
rul Editurii Familia. Prefaţa semnată de 
Jean Askenasy subliniază că această carte 
„te face să simţi revolta contra trecutu-
lui întunecat (al României n.n.) redată 

prin înţelepciunea naivă a 
ţăranului oltean, suferinţa 
copilului care şi-a pus am-
prenta pe artistul celebru. 
Ca tezaur lingvistic, e o 
dovadă a mândriei sale go-
rjeneşti ”.

„Tehomir” este o biju-
terie literară care, şi din 
punct de vedere grafic, 
arată ireproşabil. Coperţile 
albe, cu schiţele în peniţă 
ale autoportretului auto-
rului, au două clapete. Pe 

prima, Mălăele se adresează cititorului: 
„Dacă din întâmplare sau cu interese vei 
umbla desculţ prin aburul acestei poves-
tiri, vei auzi o chemare tainică şi dure-
roasă, ca un îndemn la împăcare. O mu-
zică venită de dincolo de pasiunea vieţii 
şi vremelnicia lucrurilor, ceva dureros de 
tainic, lacrima trecutului, nostalgia”.

Pe a doua clapetă, editorul Dragoş 
Nelersa notează că „Horaţiu ne dezvălu-
ie un fragment din copilăria sa, farmecul 
primei iubiri, tradiţiile şi credinţele sa-
tului, toate împletite cu tristele realităţi 
ale comunismului”.

Pentru mine, citadină din naştere şi 
vocaţie, lectura cărţii „Tehomir” a fost 
o delectare artistică la cel mai înalt grad 
prin dezvăluirea lumii de vrajă a satului 
gorjean. M-a captivat de la prima la ul-
tima pagină. Non multa, sed multum! 
Esenţele tari se ţin în recipiente mici, iar 
parfumul lor ne urmăreşte obsesiv tran-
spunându-ne pe un tărâm mirific. Mă-
lăele are autenticitate şi candoare, scrie 
o proză poetică în care se manifestă nu 
numai ca literat, ci şi ca pictor acuarelist, 
ca regizor al filmului naturii dezlănţuite, 
cu personaje vii pe care le vezi aievea. 
Săteni care vorbesc puţin, suferă de o 
românească resemnare, au gestică grăi-
toare, cred în eresuri, fantazează, se tem 
de Dumnezeu şi încearcă să-i îmbuneze 
urgiile. 

Paginile sunt scrise cu cerneala su-
fletului, oamenii, zugrăviţi cu pensula 

iubirii, întâmplările smulse din durerile 
istoriei: cedarea cu sila a pământului, 
arestările, schingiuirile, colectivizarea 
impusă cu forţa. Moşu’ -bunicul auto-
rului- îi vorbeşte pământului: „De mi 
te-o lua, tu tot al meu rămâi!” Împotriva 
securiştilor, slugilor regimului totalitar, 
cuvintele se încrâncenează, scuipă şi dis-
preţuiesc trezind o scârbă fizică.

„Tehomir” este o carte multidimen-
sională. Ea e clădită nu numai în spaţiu 
şi timp, ci şi din culori, mirosuri, sunete. 
Actuala pandemie i-a amintit autorului 
de carantina de trei luni petrecută în pa-
radisul copilăriei, la bunicii mamama şi 
moşu’, în satul Tehomir (în traducere 
din slavonă, linişte şi pace). Și-a aşter-
nut amintirile într-o proză de un lirism 
emoţionant până la lacrimi. Descrierea 
casei ţărăneşti, a dezlănţuirii naturii în-
tr-un potop biblic, zgomotele demne 
de o bandă sonoră de film, obiceiurile şi 
tradiţiile populare, plantele medicinale, 
păsările cântătoare, cadoul dragostei ne-
mărginite, exprimată în fapte şi lucruri, 
măreţe sau neînsemnate dar importan-
te, toate s-au gravat pe veci în memoria 
copilului de altădată. Împărtăşite plastic 
cititorului, ele reînvie un trecut, oameni 
dispăruţi, unii iubiţi, alţii dispreţuiţi din 
revoltă contra nedreptăţii. 

Episoadele „trecerilor”, reale şi ima-
ginare, sunt toate de domeniul antolo-
giei cinematografice: şatra ţigănească, 
circarii cu orchestră, clovni, catalige, 
jonglerii şi animale, cioclii-servitori ai 
noului regim scormonitori ca şobolanii. 
Acestora, fantezia copilului ce va deveni 
creator, le alătură imaginea -desprinsă 
dintr-o revistă veche- a palatului regal 
care pluteşte deasupra satului.

Citindu-l pe Mălăele, am văzut ima-
gini vii, am auzit sunetul tânguitor al 
viorii, cel profund al orgii şi cel dramatic 
al violoncelului din final. Mi-am scăldat 
ochii în culorile florilor, mi-am desfătat 
urechile cu ciripitul păsărilor şi ţârâitul 
greierilor, am mirosit tămâia şi lavanda, 
am lăcrimat la „lacrima lumânării”. Am 
asistat la prefacerea vremii şi vremurilor 
şi neprefacerea oamenilor adevăraţi. 

„Tehomir” e cartea unui artist total, 
înzestrat cu toate harurile. M-a emoţio-
nat ca nicio alta.
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Fraudă... ingenioasă

Se pare că bărbatul a depus mai multe cereri frauduloase 
pentru a accesa împrumuturile, iar după ce a primit ba-
nii, acesta a plasat mai multe pariuri la bursă şi a jucat 

sute de mii de dolari la mai multe cazinouri din Las Vegas.
Anchetatorii spun că Andrew Marnell, care de multe ori 

folosea alte nume, a depus documente false, care includeau 
plata taxelor şi ordine de plată către angajaţi. Un program dez-
voltat de statul american asigură peste 2.2 miliarde de dolari 
pentru cetăţenii care sunt afectaţi economic de pandemia de 
coronavirus. Programul PPP alocă împrumuturi afacerilor 
mici, cu scadenţă la 2 ani şi cu o dobândă de 1%, iar banii 
trebuie folosiţi doar pentru salarii, chirii şi utilităţi. Autori-
tăţile au declarat că Marnell riscă 30 de ani în închisoare sub 
infracţiunea de fraudă bancară.

Andrew Marnell, un californian în vârstă de 40 de 
ani, a fost arestat, după ce a obținut fraudulos 9 

milioane de dolari împrumut din fondurile destinate 
ajutorării oamenilor, în contextul pandemiei de 

coronavirus

Supraviețuire

Băiatul a fost dus la spital cu răni la mâni, cap şi piept, 
iar starea lui este bună. Autorităţile au spus că rechinul 
a fugit imediat 

ce tatăl băiatului a să-
rit în apă pentru a-şi 
ajuta copilul.

Atacurile rechini-
lor sunt un lucru rar 
în Tasmania, compa-
rativ cu zone precum 
New South Wale sau 
Queensland, din Aus-
tralia. De-a lungul vremii, au fost raportate doar 12 atacuri 
fatale ale rechinilor în Tasmania, cel mai recent fiind acum 
5 ani.

„Astfel de incidente sunt extrem de rare. Se pare că rechi-
nul a fost atras fie de momeală, fie de peştii prinşi şi ţinuţi 
în barcă”, a declarat Natalie Banks, un cercetător marin din 
Australia.

Un copil de 10 ani din Australia a supraviețuit 
atacului unui rechin care l-a tras în apă direct din 
barca în care pescuia alături de tatăl său, în largul 

coastei Tasmaniei

Masca salvatoare

Coafezele sunt anga-
jate la un salon din 
oraşul Springfield, 

din Missouri. Prima din-
tre ele a fost testată pozitiv 
pe 12 mai, iar cealaltă, la 
trei zile distanţă.

Angajaţii Departamen-
tului de Sănătate au cerce-

tat toţi clienţii şi au spus că niciunul nu a prezentat simpto-
mele îmbolnăvirii cu Covid-19. De asemenea, nici contacţii 
lor direcţi nu au prezentat vreun simptom.

Rezultatul fost inclus într-un raport al Centrului pentru 
Controlul şi Prevenţia Bolilor din SUA, pentru a sublinia im-
portanţa purtării măştii. 

Cel puţin 22 de state americane au impus obligativitatea 
purtării măştii în spaţiile publice. În SUA, sunt peste 3 mili-
oane de persoane infectate cu noul coronavirus. 

Două coafeze din Statele Unite s-au îmbolnăvit de 
Covid-19, dar nu au transmis virusul mai departe 

celor 139 de clienți cu care au intrat în contact 
pentru că au purtat mască

Insulă de vânzare

Insula este deţinută de Wayne şi Laureth Rumble, prin 
compania lor So-
journ Retreats. 

„A fost locul ide-
al pentru a petrece 
carantina în timpul 
pandemiei”, a declarat 
cuplul. „Este retras, 
intim şi ai libertate 
totală de a te deplasa, 
de a fi afară... copiii noştri se jucau doar afară, pe plajă, iar 
viaţa a decurs normal pentru noi”.

Insula a fost listată pe piaţă cu suma de 17 milioane de 
dolari americani. Înainte de 1961, insula era o fermă de 
stridii care aparţinea unui bărbat numit Snigger Findlay. 

„Un cuplu, Roger şi Merle Mason, s-a îndrăgostit de 
Pumpkin Island, dar Snigger nu a vrut să o vândă. Aşadar, 
atunci când Roger l-a provocat pe Snigger la un joc de po-
ker, el a spus că, dacă va câştiga Snigger, va trebui să-i vândă 
insula lui Roger. Roger a câştigat şi a cumpărat insula cu 
60 de lire sterline”, spun soţii Rumbles.

O insulă privată, cu toate utilitățile, aflată în 
Marea Barieră de Corali, este acum scoasă la 
vânzare. Insula Pumpkin este situată la 14 

kilometri sau o plimbare de 30 de minute cu 
barca în largul coastei Queensland din Australia
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Nouă carte despre 
Donald Trump

Când pui numele lui Donald 
Trump pe un produs, aşteap-
tă-te să îţi explodeze vânzările. 

Mary Trump a setat un nou record 
în ziua lansării noii cărţi. A vândut 
950.000 de copii pentru cartea „Prea 
mult şi niciodată îndeajuns: Cum a 
creat familia mea cel mai periculos 
om din lume”. Cartea îl prezintă pe 
preşedintele Donald Trump într-o lu-
mină nefavorabilă şi, bineînţeles, des-
chide apetitul cititorilor. Cartea lui Mary se alătură altor 3 
volume de succes despre Trump: „Fear” de Bob Woodward, 
„A Higher Loyalty” de James Comey şi „Fire & Fury” de Mi-
chael Wolff.

Nepotul lui Elvis 
Presley s-a sinucis

Conform procurorilor care se ocupă de caz, rezulta-
tele autopsiei arată că Benjamin Keough şi-a pus 
ţeava armei în 

gură şi a apăsat pe tră-
gaci. DailyMail a aflat, 
în exclusivitate, că Ben-
jamin Keough s-a închis 
într-una din băile casei 
sale cu cinci camere, în 
primele ore ale dimine-
ţii de sâmbătă. Cadavrul 
a fost descoperit de un 
apropiat, care a sunat la poliţie să anunţe decesul. Corpul 
lui Keough era căzut lângă toaletă, exact ca în cazul buni-
cului său, Elvis Presley. Iniţial, poliţia a crezut că Keough 
s-a împuşcat în piept, dar autopsia arată că plaga a fost 
„intraorală”.

Rezultatele autopsiei arată că nepotul lui Elvis 
Presley, Benjamin Keough, și-a tras un glonț în cap

Noua carte despre Donald Trump a avut vânzări 
record în ziua lansării. Deși a fost dată în 

judecată, nepoata președintelui american, Maryl 
Trump, a câștigat procesul și a publicat volumul

Nuntă princiară în 
vreme de pandemie

Cei doi se logodiseră 
în septembrie anul 
trecut, iar nunta era 

programată pentru luna 
mai, dar au fost nevoiţi să-şi 
anuleze planurile din cauza 
pandemiei. 

Noul membru al familiei 
regale, Edoardo Mapelli Mozzi, este dezvoltator imobiliar.

„Ceremonia privată de căsătorie a prinţesei Beatrice cu 
domnul Edoardo Mapelli Mozzi a avut loc la ora 11:00, 
vineri, 17 iulie, la Capela Regală din Royal Lodge, Windsor. 
La ceremonia desfăşurată în cadru restrâns, au participat 
regina, ducele de Edinburgh şi alţi membri ai familiei re-
gale. Căsătoria s-a desfăşurat cu respectarea recomandărilor 
Guvernului (în materie de pandemie - n.r.)”, a confirmat, 
într-un comunicat, Palatul Buckingham.Candidează la 

președenție

Chiar dacă votanţii şi susţinătorii lui Kanye West nu 
ştiu deocamdată dacă acesta va candida într-adevăr 
la alegerile prezidenţiale, cântăreţul rapp continuă 

seria mesajelor cu iz politic.
West a postat o imagine 

pe Internet, în care chipul 
său apare sculptat în ce-
lebrul monument de pe 
Muntele Rushmore, alături 
de cele 4 figuri emblemati-
ce, foşti preşedinţi ai SUA.

O anchetă New York Magazine arată că West nu va can-
dida, însă echipa rapper-ului a completat deja formalităţile 
la Comisia Electorală Federală, întrunind criteriile pentru a 
intra în cursa electorală. Kanye West a ratat câteva termene 
limită în mai multe state, aşa că nu va fi pe buletinele de 
vot în luna noiembrie.

Totuşi, rapperul va putea fi votat în cel puţin un stat - 
Oklahoma, care i-a acceptat la timp candidatura. 

Prințesa Beatrice, membră a familiei regale a 
Marii Britanii, fiica cea mare a prințului Andrew 

și a ducesei de York, Sarah, s-a căsătorit cu 
logodnicul său, Edoardo Mapelli Mozzi, vineri, la 

Palatul Windsor

Cântărețul american Kanye West se pregătește 
de alegeri pentru președenția Statelor Unite

Benjamin Keough  Benjamin Keough  
și mama sa,  și mama sa,  
Priscilla PresleyPriscilla Presley
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GAZETA UMORISTICĂ

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEŞTI
Selecții: Laurențiu Ghiță

Petre Ion Florin Vasilescu 
(Craiova)

Să fii Partidului oștean... 
Când concentraţi, în ordine 

deplină, 
Ascultă oameni treji, versaţi, cu 

şpil, 
Ce porunceşte-absurd un imbecil 
Aceasta se numeşte... disciplină!

Aut Caesar, aut nihil... 
Se-nfig în fruntea ţării agramaţii, 
Corupţii, hoţomanii, impostorii; 
Ne fac de râs prin lume, îngălaţii, 
Că par mai respectabili... 

trădătorii! 

Adio, dar rămân cu tine... 
comunism! 

Te-neci de indignare şi durere 
Că nu mai ai sudalme să arunci, 
Văzând cum azi se-ndeasă la 

putere 
Lacheii... servitorilor de-atunci! 

Prea... multor medici 
Cerşirea „plicului” e-o boală 
Malignă, rea, contagioasă, 
Luată-n şase ani de şcoală... 
Când n-ai cei şapte ani de-acasă! 

O rețetă a nemuririi 
Pe aripi largi de vis, la tinereţe, 
Zglobiu, îndrăgostit şi optimist, 
Te înăcreşti treptat spre bătrâneţe 
Și uite-aşa... devii epigramist! 

Unui confrate 
Dilema mă nelinişteşte 
Și spune – cât te rog frumos – 
Mă duşmăneşti prieteneşte 
Sau mi-eşti prieten duşmănos?

Sufletul comerțului 
Un mezelar din piaţă, un casap, 
A pus în geam reclama asta nouă: 
„În lumea mare toate au un cap, 
Cârnaţii noştri însă... are două”!

Tiberiu ȘMILOVICI

SUS MASCA!

Pandemia în curs este o pleaşcă ne-
sperată pentru autorii emisiunilor 
radio-TV; în situaţia creată nu mai 

trebuie să-şi bată capul de loc cu conce-
perea de emisiuni noi. „Încoronarea” asta 
se poate şi trebuie exploatată cât mai te-
meinic până la epuizarea care, deocam-
dată, nu se întrezăreşte. Și ce simplu este 
acum, sunt nenumăraţi specialişti mai 
mari sau mai mici, care se dau în vânt să 
se dea mari pe sticlă, aşa că producătorii 
au oricând de ales; şi desigur, nu le poate 
nimeni pretinde să acţioneze altfel decât 
în direcţia măririi ratingului. Deci, aceia 
care nu sunt de ajuns de panicarzi, care 
vor vorbi raţional, vor linişti oamenii şi 
îi vor face să reducă din timpul acordat 
holbării la ecran, trebuie evitaţi cât mai 
mult. 

Foarte bine, dragi producători de emi-
siuni; eu vă înţeleg. Dar şi voi să mă în-
ţelegeţi pe mine; şi poate şi pe alţii; dacă 
vreau să rămân zdravăn la cap (mă rog, 
atât cât se mai poate...), atunci trebuie 
să evit reportajele voastre pandemice cât 
mai mult posibil. Uneori, dau drumul la 
televizor şi pe ecran apare un ochelarist 
încruntat care ameninţă grav cu degetul; 
cum îl văd îi tai imediat macaroana. Une-
ori însă, unii reuşesc să mă păcălească; 
dau peste o persoană cu aspect nevinovat 
care nu trădează nici o pornire alarmistică 
şi deodată, ce să vezi! Începe să prolifereze 
cai verzi pe pereţi sub formă de progno-
ze din alea care-ţi provoacă viziunea unei 
mase de oameni care-şi ard televizoarele 
în piaţa centrală. 

Oricum, cam toate aceste comentarii 
sun inutile; deja ştim sau ar trebui să ştim 
cum să ne protejăm. Este evident că unde 

oamenii sunt disciplinaţi şi respectă regu-
lile elementare, epidemia scade drastic. 

Întrebarea este dacă, noi israelienii, 
suntem o naţiune disciplinată. Aici răs-
punsul e mai complicat. Dacă a fi disci-
plinaţi înseamnă să respectăm cu sfinţe-
nie un consens colectiv, atunci da, suntem 
disciplinaţi. Din păcate însă, consensul 
de care e vorba, este că toţi, fiind atât de 
deştepţi şi atoateştiutori, fiecare poate şi 
trebuie să facă cum îl taie capul (şi chiar 
dacă nu-l taie, tot trebuie să facă ceva, nu 
contează ce; important e să nu se ia după 
nimeni altcineva). 

În aceste condiţii, până când va fi pro-
dus un vaccin măcar parţial eficient, pan-
demia o să mai dureze, căci dacă mă uit 
cum se păzesc cetăţenii, nu sunt şanse să 
o putem combate eficient. 

Iată, de exemplu, cum am constatat 
că se comportă marea majoritate a celor 
care, de bine de rău, poartă mască. Este 
foarte important să purtăm mască; s-a 
constatat că dacă două persoane intră în 
contact (adică sub doi metri) şi unul e 
contaminat dar ambii poartă mască apli-
cată corect, atunci şansele de contaminare 
sunt foarte mici, cam 1.5 %. 

Dar la noi, oamenii merg cu masca 
până se întâlnesc cu un cunoscut. Atunci 
se opresc unul în faţa celuilalt, încep să 
tăifăsuiască şi... îşi dau jos măştile ca 
să vorbească nestânjeniţi. Deci tocmai 
atunci când încep să se împroaşte cu scui-
pat de la jumate metru, ei îşi dezvelesc 
căile respiratorii!

Îmi revin în minte vorbele marelui 
Garibaldi, aşa cum au fost reproduse de 
conul Leonida: „Bravos naţiune! Halal 
să-ţi fie!”

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

BEEP  BEEP
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Va rămâne pe viață 
la Real Madrid

„Ramos va 
fi aici toată 
viaţa,  aşa 

că fanii pot sta 
liniştiţi. El a 
impresionat ca 
lider, a format o 
echipă în jurul 
său, iar zvonu-
rile referitoare la 
plecarea sa sunt 
simple minciuni”, declara Perez.

Contractul fundaşului este programat să expi-
re în vara anului 2021 şi acesta speră să semneze 
pentru încă doi ani. Până acum, clubul i-a oferit o 
reînnoire contractuală de doar un an.

Lumea patinajului artistic, 
în doliu

Ekaterina Ale-
xandrovskaya 
a fost cam-

pioană mondială 
la juniori în proba 
de perechi în 2017 
la Taipei alături de 
australianul Harley 
Windsor. Moscovită 
de origine, Alexandrovskaya obţi-
nuse un an mai devreme cetăţenia 
australiană.

„Cuvintele nu pot descrie ce 
simt acum. Sunt răvăşit după 
moartea subită a Katiei. Nu voi 
uita niciodată tot ce am reuşit îm-
preună şi va rămâne întotdeauna 
în inima mea. Niciodată nu pu-
tem fi pregătiţi pentru asemenea 

vesti. Odihneş-
te-te în pace, 
Katia”, a reac-
ţionat pe In-
stagram Harley 
Windsor, parte-
nerul pe gheaţă 
al sportivei.

Antrenorul 
tinerei, Andrei Hekalo, a declarat 
că ea a căzut de la etajul şase al 
unei clădiri din centrul Mosco-
vei. Presa rusă afirmă că ea a lăsat 
un bilet, sugerând că ar putea fi 
vorba de o sinucidere. Potrivit lui 
Andrei Hekalo, Alexandrovskaya 
a fost diagnosticată în ianuarie cu 
epilepsie, ceea ce a făcut-o să-şi 
încheie cariera. 

Australianca de origine rusă Ekaterina Alexandrovskaya, 
campioană mondială la patinaj artistic la juniori în 2017, a 

decedat vineri la vârsta de 20 de ani

Contra Jocurilor Olimpice 

Conform sondajului realizat 
agenţia niponă Kyodo şi de 
canalul Tokyo MX, între 26 

şi 28 iunie, pe un eşantion de 1.030 
respondenţi, 51,7% au răspuns că 
speră ca Jocurile să fie din nou amâ-
nate sau anulate, în timp ce 46,3% 
susţin organizarea lor în 2021.

Jocurile Olimpice şi Jocurile Pa-
ra-olimpice din acest an au fost amânate pentru 2021, la finalul lunii 
martie, din cauza pandemiei de coronavirus care a provocat cea mai 
mare perturbare pe plan mondial de după al doilea război mondial.

„Vom organiza Jocurile într-o ambianţă sigură şi serenă atât pen-
tru sportivii şi spectatorii veniţi din străinătate, cât şi pentru locuitorii 
din Tokyo’’, a declarat recent guvernatoarea capitalei nipone, Yuriko 
Koike.

Mai mult de jumătate din locuitorii orașului Tokyo, 
51,7%, conform unui sondaj public realizat de două 

organizații media nipone, se opun organizării Jocurilor 
Olimpice în 2021, după ce au fost amânate cu un an din 

cauza pandemiei de coronavirus

Președintele clubului Real Madrid, 
Florentino Perez, i-a liniștit pe fanii 
madrileni cu privire la negocierile 

contractuale purtate cu căpitanul echipei, 
Sergio Ramos. Perez a declarat după 

câștigarea campionatului că Ramos are la 
Madrid contract pe viață

Ekaterina Ekaterina 
AlexandrovskayaAlexandrovskaya

Balonul de Aur  
2020

Organizatorii de la revista France Football au 
anunţat luni că abandonarea meciurilor şi 
amânarea unor competiţii ca EURO 2020 

şi Copa America nu ar fi permis un vot corect.
„Circumstanţe excepţionale, decizii excepţiona-

le. Un asemenea an unic, nu poate şi nu ar trebui să 
fie tratat ca un an obişnuit’’, se arată în comunicatul 
France Football.

Balonul de Aur se acordă în urma votului unui 
juriu internaţional de jurnalişti. Între 2010 şi 2015, 
France Footbal şi FIFA şi-au unit forţele pentru 
atribuirea acestui premiu, dar din 2016, forul in-
ternaţional al fotbalului a decis să atribuie propriile 
premii. France Football a precizat că viitoarea ediţie 
a Balonului de Aur va avea loc în 2021.

Balonul de Aur, cel mai important 
premiu al fotbalului mondial, nu va fi 

acordat în acest an, pentru prima oară 
de la înființarea lui în 1956, din cauza 

pandemiei de coronavirus
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Magdalena BRĂTESCU

„A fost sau n-a fost” (Haya o lo haya)  
de Edna Mazya de Edna Mazya la Teatrul Ha’Cameri

O piesă despre prima-
dona Habimei, Han-
na Rovina, prezintă 

un interes major pentru iu-
bitorii teatrului. Melodrama 
Ednei Mazya înfăţişează două 
aspecte principale ale vieţii 
culturale din Israelul anilor 
’30. Pe deoparte conflictul 
din sânul pleiadei Haim Na-
hman Bialik, poetul naţional, 
tradiţionalist şi mai tinerii 
Avraham Shlonski şi Alexan-
der Penn, exponenţi ai curentului so-
cialist. Pe de alta, viaţa profesională şi 
cea privată a actriţei Hanna Rovina care 
a trăit un furtunos roman de dragoste 
cu Penn. El nu împlinise încă treizeci 
de ani, ea depăşise patruzeci. Ea fiind 
steaua inegalabilă a scenei ebraice, ce-
lebră, severă, trecută prin şcoala lui Sta-
nislavski şi Vahtangov. El, poet, actor, 
regizor, boxer, ducând o viaţă boemă, 
de bărbat infantil, iresponsabil, afeme-
iat, alcoolic. S-au iubit şi au avut un 
copil împreună, o fetiţă născută în afara 
căsătoriei, fapt ieşit din comun pentru 
acele vremuri.

Iniţial, dramaturga Edna Mazya a 
scris un scenariu de film pentru tele-
viziune (2003). Titlul e împrumutat 
dintr-un vers al poeziei „Romanţă” de 
Alexander Penn. Ulterior, ca piesă de 
teatru, a fost montată pe scena Ha’Ca-
meri în regia lui Omri Nitzan. Desigur 
subiectul rivalităţii dintre poeţii epo-
cii, ca şi cel al creaţiei şi iubirii Hannei 
Rovina cu Alexander Penn nu poate fi 
aprofundat în două ore de spectacol. 
Dar ceea ce n-a oferit textul, oarecum 
lipsit de dramatism până aproape de 
sfârşitul primei părţi, au compensat 
artistic regia şi interpretarea magistra-
lă a actorilor. La care se adaugă şi ilus-
traţia muzicală semnată Iosi Ben Nun, 
intercalată la începutul fiecărei scene. 

Răsună superbe coruri pe versurile lui 
Alterman, Bialik, Shlonski şi Penn. Și 
sunt de-asemenea momente solo inter-
pretate de soprana Eynat Orenstein (ca 
fiica lui Penn), Eli Gorenstein („Tran-
dafirii”) şi Meytal Damari (cabiniera).

Costumele Ornei Smorgonski sunt 
elegante şi de bun gust, ele recreând 
vestimentar perioada începutului de 
secol în lumea intelectualităţii artis-
tice. Decorurile (Dror Hernsohn) 
nu există practic decât prin mobilier, 
câteva mese diferit dispuse pe scenă. 
Dar schimbarea locului acţiunii este 
suficient sugerată, cafeneaua poeţilor, 
bufetul Teatrului Habima, cabina de 
machiaj a Hannei, livingul actriţei sau 
patul dragostei. 

Legătura cu evenimentele istorice se 
realizează pe fundal prin proiecţii video 
cu imagini din Israel şi Germania lui 
Hitler (lighting design Keren Granek). 
Spectacolul beneficiază de splendida 
coregrafie a lui Yehezkel Lazarov (Penn) 
care dansează el însuşi, solo charlesto-
ne, vals în ansamblu, sau pas de deux 
în tangou senzual.

Drama nostalgică „A fost sau n-a 
fost” e alcătuită din elemente reale pre-
cum dragostea dintre Rovina şi Penn, 
aventurile lui amoroase, rivalităţile 
dintre poeţi, năzuinţa spre perfecţiune 
interpretativă a reginei teatrului ebra-

ic, eşecurile lui Penn, ideile 
marxiste ale versurilor sale, 
alcătuirea repertoriului, mân-
cătoria şi invidia din teatru, 
iubirea şi trădarea ei. 

Actorii sunt excelent ma-
chiaţi şi aleşi să semene cu 
personajele reale, Rovina 
(Elena Yerlova), Penn, Shlon-
ski (Amir Krayef), Bialik (Iosi 
Graber), Bella, soţia lui Penn 
(Sharon Danon), jurnalis-
ta Ada (Shiri Gdani). Edna 

Mazya adaugă şi câteva portrete ima-
ginare care corelează şi susţin acţiunea 
piesei: Niusea, menajera Hannei (Rivka 
Gur), Pnina, proprietara cafenelei (Irit 
Kaplan) şi Natan Natansohn, critic 
teatral (Eli Gorenstein). Toţi interpre-
ţii joacă excelent şi crează perfect iluzia 
reînvierii unor oameni şi vremuri din 
trecut, din istoria literaturii şi vieţii 
culturale a Israelului la început de veac. 

Pentru spectatorul care nu le cu-
noaşte, va fi o revelaţie. Pentru cel avi-
zat, o revizuire delectată despre intros-
pecţiile, frământările Hannei ca actriţă 
şi amantă. Plus o sumedenie de citate 
din poezii celebre, unele devenite texte 
de cântece. Partea a doua a piesei oferă 
şi numeroase răsturnări de situaţii, ne-
prevăzutul fiind la înălţimea unei dra-
maturge talentate precum Edna Mazya.

Elena Yerlova este ireproşabilă în 
Rovina, i-a studiat gesturile şi mimica, 
redă perfect mixtul de trufie a vedetei 
cu slăbiciunea îndoielilor, rănile provo-
cate de criticile nedrepte, sacrificiile pe 
altarul artei, năzuinţa de împlinire în 
plan sentimental. Alături de ea, Yehez-
kel Lazarov pare întruchiparea lui Ale-
xander Penn, cu talentul liric, patima 
pentru băutură şi femei, infantilismul 
şi iresponsabilitatea.

Un spectacol bine realizat despre 
celebrităţile artei ebraice.
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Despre muzică și poezie

Ediţia „Cafenelei Ro-
mâneşti” online din 
data de 16 iulie 2020, 

organizată de ICR Tel Aviv, 
l-a avut ca invitat pe compo-
zitorul israelian de origine ro-
mână, prof. univ. dr. Vladimir 
Școlnic.

În cadrul discuţiei intitu-
late „Despre muzică şi poezie 
cu compozitorul Vladimir 
Școlnic” personalitatea israe-
liană a explorat relaţia dintre 
muzică şi poezie, mai precis 
felurile de integrare artistică 
ale operelor lui Blaga, Emi-
nescu, Topârceanu şi ale Anei 
Blandiana în muzica sa, me-
todele prin care compozitorul 
unifică muzica poeziei cu mu-
zica sunetelor, folosindu-se în 
acest scop de exemplificări ale 
textelor în raport cu muzica, 
precum poeziile „Frumoa-
se Mâni” şi „Trei Feţe” de 

Lucian Blaga, pe de o parte 
şi „Simfonia” şi piesa ”Life 
Circles” compuse de acesta, 
pe de altă parte. Fragmente 
din transpunerea muzicală a 
poeziilor „Și dacă” de Mihai 
Eminescu, „Câţi ca voi” de 
George Topârceanu şi „Nea-
legere” de Ana Blandiana au 
fost, de asemenea, incluse în 
acest eveniment dedicat arte-
lor ce integrează naţionalul 
cu universalul. Fragmentele 
prezentate au fost interpre-
tate de muzicieni români şi 
israelieni.

Vladimir Școlnic a subli-
niat că unul dintre principiile 
de bază ale actului său com-
poziţional rezultă din faptul 
că „poezia şi muzica sunt ex-
primate prin sunete ale căror 
înţeles derivă din limba în 
care sunt redate. Astfel, cu-
vântul dragoste poate fi expri-

mat în diverse 
feluri. Este clar 
că  di feri te le 
formulări ale 
aceluiaşi cuvânt 
transmit de fie-
care dată un alt 
mesaj. Precum 
limba vorbită, 
limbajul muzical presupune 
două elemente: comunicarea 
gramaticală şi comunicarea 
emoţională, cea din urmă 
dând naştere expresivităţii 
muzicale.”

Evenimentul a oferit pu-
blicului ocazia de a pătrunde 
în laboratorul de creaţie al 
compozitorului de muzică 
contemporană Vladimir Școl-
nic şi de a vedea în ce constă 
transpunerea limbajului poe-
tic în limbaj muzical. Astfel, 
aflăm că „muzica este expri-
mată şi ea prin sunete, adică 

prin construcţii sonore, dar 
în limba sunetelor nu există 
concepte, ci în limba sune-
telor acţionează forţe fizice 
universale, precum legea gra-
vitaţiei universale a lui New-
ton şi alte principii elaborate 
de acesta, ca de exemplu legile 
mişcării. Înţelegerea lor pre-
supune analiza profesională 
a interpretării ce ar include şi 
echivalarea termenilor nece-
sari pe un nivel analog şi per-
mit muzicianului să înţeleagă 
impactul lor asupra procese-
lor micro şi macro de creare a 
unei opere muzicale.”

Vladimir ŞcolnicVladimir Şcolnic

O fotografie celebră

La19 iulie s-a serbat ziua arătatu-
lui limbii, acest muşchi ce ajută 
la mâncat şi vorbit. Astfel, încer-

caţi să faceţi acest gest care, în alt con-
text, nu este agreabil. Dacă vă este greu, 
gândiţi-vă la Einstein a cărui fotografie 
în care scoate limba a făcut înconjurul 
pământului şi încă este apreciată.

Nu se ştie exact cine este inventato-
rul acestei sărbători; multi cred că este 
posibil ca această sărbătoare să fi fost 
inventată pentru a încuraja oamenii să 
contrazică aparenţele şi să încerce lu-

cruri pe care le găsesc greu 
de făcut.

Una dintre cele mai cu-
noscute fotografii din lume 
îl are în prim plan pe faimo-
sul fizician Albert Einstein. 
Poza a fost făcută la petre-
cerea organizată cu ocazia 

zilei de naştere a fizicianului, când 
acesta a împlinit 72 de ani. La 14 mar-
tie 1951, în Clubul Princeton, Einstein 
l-a cunoscut pe fotograful Arthur Sasse, 
căruia i-a permis să-l fotografieze. La 
sfârşitul serii, pe când fizicianul se afla 
în maşină, gata de plecare, Sasse a in-
sistat să mai facă o poză. Uşor deranjat 
de rugămintea fotografului, Einstein a 
scos limba spre aparat în momentul în 
care bliţul s-a activat.

Einstein a fost cucerit de această 
imagine pentru care a cerut mai mul-

te exemplare. Mai târziu, fotografia a 
fost inclusă pe toate felicitările pe care 
le-a trimis. Fotografia originală în care 
Einstein scoate limba, a fost vândută 
pentru suma de 72.300 dolari în 2009, 
devenind cel mai scump portret al unui 
om de ştiinţă. 

Multe culturi iau în considerare 
scoaterea limbii la cineva ca un gest 
copilăresc, nepoliticos şi insultător. În 
aceste culturi, atunci când copiii scot 
limba la adulţi, este privită ca un act de 
neascultare. În Tibet, totuşi, arătarea 
limbii este considerată o formă politi-
coasă de salut.

Astăzi, scoaterea limbii pe Internet 
sau prin text (sau SMS) este făcută prin 
„emoticoane” adică acele feţe simpati-
ce care însoţesc textele. Emoticonul de 
scoatere a limbii este scris prin tastarea 
caracterelor :-P
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PROTV 
INTERNAȚIONAL
JOI, 23 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, 24 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, 25 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
DUMINICĂ, 26 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

LUNI, 27 iulie 2020
06:00 Știrile ProTv 
10:30 Vorbește lumea 
13:00 Știrile ProTv 
14:00 Teleshopping
14:15 Acasă la români
15:45 Superspeed
16:15 Lecții de viață
17:00 Știrile ProTv 
18:00 Ce spun românii
19:00 Știrile ProTv 
20:30 Lacrimi de iubire
21:30 Regina
22:45 La Bloc
23:15 Teleshopping
23:45 Știrile ProTv
00:30 Acasă la români

MARȚI, 28 iulie 2020
06:00 Știrile ProTv 
10:30 Vorbește lumea 
13:00 Știrile ProTv 
14:00 Teleshopping
14:15 Acasă la români
15:45 Arena bucătarilor
16:15 Lecții de viață
17:00 Știrile ProTv 
18:00 Ce spun românii
19:00 Știrile ProTv 
20:30 Lacrimi de iubire
21:30 Regina 
22:45 La Bloc
23:15 Știrile ProTv
23:45 Teleshopping
00:15 Acasă la români
MIERCURI, 29 iulie 2020
06:00 Știrile ProTv 
10:30 Vorbește lumea 
13:00 Știrile ProTv 
14:00 Teleshopping
14:15 Acasă la români
15:15 ApropoTv
16:15 Lecții de viață
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, 23 iulie 2020

07:00 Teljurnal
07:50 Discover Romania
08:00 Telejurnal
08:50 5 minute de istorie
09:00 Telejurnal
09:35 Generația Fit
10:00 Ca’n viață
10:50 Diasporadar
11:00 Un doctor pentru dumneavoastră
12:30 Articolul VII
14:00 Telejurnal
14:50 Vorbește corect!
15:00 Politică şi delicateţuri
16:00 Descălecați în Carpați 
16:30 Ieri, azi, mâine
17:30 Piersic Show
18:30 Un doctor pentru dumneavoastră 
20:00 Telejurnal
20:50 5 minute de istorie
21:00 A doua Românie 
22:30 România 9
23:30 Câștigă România!
00:30 Cap compas

VINERI, 24 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 viață
10:50 Diasporadar
11:00 Un doctor pentru dumneavoastră
12:30 A doua Românie
14:00 Telejurnal
14:50 Vorbește corect!
14:55 5 minute de istorie
15:00 Exclusiv în România
15:50 Discover Romania
16:00 Descălecați în Carpați 
16:30 Ieri, azi, mâine
17:30 Piersic Show
18:30 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, 25 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
21:00 Drag de România mea
23:00 Liceenii rock’n roll
00:40 Lumea azi
DUMINICĂ, 26 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 Duios Anastasia trecea 
00:35 Breaking Fake News

LUNI, 27 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 Actualitate TVRi
12:00 Femei de 10, bărbaţi de 10
14:00 Telejurnal
14:50 Vorbește corect!
15:00 Drumul lui Leșe
16:00 Descălecați în Carpați
16:30 Ieri, azi, mâine
17:30 Piersic Show
18:30 Un doctor pentru dumneavoastră 
20:00 Telejurnal
20:50 5 minute de istorie
21:00 Avocatul dumneavoastră
22:30 România 9
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Patru cărți pentru numai 190 de șekeli!
Sunați acum la editură la tel. 0524-716004 

și comandați pachetul Alexandru Andy!
(Prețul 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

23:30 Câștigă România!
00:30 Cap compas

MARȚI, 28 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, 29 iulie 2020
07:00 Telejurnal
07:50 Discover Romania
08:00 Telejurnal
08:50 5 minute de istorie
09:00 Telejurnal
09:35 Generația Fit
10:00 Ca’n viaţă
10:50 Diasporadar
11:00 Un doctor pentru dumneavoastră 
12:30 Investiți în România!
14:00 Telejurnal
14:50 Vorbește corect!
15:00 Destine ca-n filme
16:00 Descălecați în Carpați
16:30 Ieri, azi, mâine
17:30 Piersic Show
18:30 Un doctor pentru dumneavoastră 
20:00 Telejurnal
20:50 5 minute de istorie
21:00 Articolul VII
22:30 România 9
23:30 Câștigă România!
00:30 Cap compas
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3 Deşi atitudinea persoanei iubite poate fi în-

doielnică, şi tu eşti mult prea exigent cu cei 
din jur. Zilele acestei săptămâni te scot din 
zona de confort. 

Găsirea unui nou sens al propriei vieţi îţi 
întreţine motivaţia de a face lucruri care te 
împlinesc şi îţi „hrănesc” dorinţa de a te 
autodepăşi.

Lucrurile încep să prindă contur în plan 
profesional. Te simţi sprijinit cu adevărat 
de persoanele care contează pentru tine, iar 
asta este esenţial.

Nimic din ceea ce faci sau simţi nu este în 
van. Trebuie să te încrezi mai mult în propria 
intuiţie. În plan profesional, cu siguranţă eşti 
capabil de reuşite extraordinare.

Deşi consideri că îţi cunoşti limitele, sunt 
persoane care te scot destul de des din zona 
de confort. Această săptămână va fi greu de 
suportat din cauza schimbărilor climatice.

Nimic din ceea ce spui nu poate anula această 
senzaţie pe care o resimt cei din jur în raport 
cu tine. Majoritatea intrigilor pe parcursul 
acestei săptămâni îţi oferă o nouă perspectivă.

Totul se complică pe ultima sută de metri 
înainte de atingerea obiectivului. Această 
săptămână aduce cu sine zile cu evenimente 
intense din punct de vedere emoţional.

Este important să fii mai chibzuit în ceea ce 
priveşte finanţele. Chiar dacă pe moment te 
simţi îndreptăţit să susţii anumite lucruri, un 
timp de gândire ar anula multe conflicte.

Sunt sectoare în viaţa ta în care achiziţiile pe 
care le vei face te vor ajuta să vezi lucrurile 
într-o manieră mai matură. Uranus aduce în 
viaţa ta multe schimbări radicale.

Eşti într-o continuă căutare de indicii care 
să îţi sugereze drumul pe care trebuie să pă-
şeşti. Vezi totul în perspectivă şi eşti conştient 
mereu de implicaţiile deciziilor pe care le iei.

În plan profesional, ai nevoie de mai multă 
validare. Dintotdeauna ai simţit că nu eşti 
apreciat la adevărata valoare, iar acest fapt te 
scoate din zona de confort.

Maniera în care faci lucrurile, este cea care îţi 
va aduce armonie. Ai încredere în tine! Chiar 
dacă simţi că trebuie să le dai dreptate, nu te 
mai lăsa influenţat de opinia celor dragi.
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Desert răcoritor

Mod de preparare: bananele 
congelate se dau pe răzătoare şi 
se amestecă imediat cu iaurtul 
grecesc.

Ar fi bine să porţi o mănuşă de 
menaj curată şi igienizată, pen-
tru că îţi îngheaţă mâna până dai 
toată banana pe răzătoare. Fulgii 
uşori şi parfumaţi de banane vor 
da dulceaţă şi o aromă plăcută 
acestui desert răcoritor, care va avea consistenţa unei îngheţate.

La final, poţi adăuga câţiva fulgi de ciocolată amăruie sau chiar 
un sos de ciocolată. Pentru un efect şi mai răcoritor, poţi ţine ia-
urtul grecesc la congelator câteva ore înainte de a-l folosi. Iar sosul 
de ciocolată poate fi înlocuit cu miere, dacă vrei să fie mai dulce.

5 măști pentru ten 
preparate în casă

Mască de față cu bicarbonat de sodiu: amestecă 1 
linguriţă de bicarbonat de sodiu, câteva picături de 
miere caldă şi apă, ca să obţii o pastă elastică. Aplic-o 
pe faţă şi ţine-o timp de 20 de minute, apoi clăteşte cu 
apă călduţă. Pentru un plus de luminozitate, adăugă 
două-trei picături de suc de lămâie. Atenţie! Masca 
nu este potrivită pentru persoanele alergice la miere. 
Cu precauţie ar trebui să o folosească şi persoanele cu 
pielea subţire, uscată şi sensibilă.

Efect: Masca îndepărtează excesul de grăsime, 
ameliorează inflamaţiile, acneea, strânge porii şi sti-
mulează regenerarea pielii.
Mască de față cu ou: o astfel de mască înlocuieşte 
perfect măştile din comerţ de tip şerveţel. Separă găl-
benuşul de albuş. Aplică albuşul pe toată faţa, evitând 
zona ochilor şi ţine-o 15-20 de minute, apoi clăteşte 
cu apă rece. Albuşul are proprietatea de a strânge po-
rii, masca fiind recomandată femeilor cu tenul uscat, 
iritat sau acneic.
Mască de față cu halva: amestecă o bucăţică mă-
runţită de halva cu puţină apă până când formezi o 
pastă. Aplic-o pe faţă şi las-o timp de cel puţin 30 de 
minute, apoi clăteşte cu apă la temperatura camerei. 
Masca trebuie utilizată mai rar de femeile cu tenul 
gras. Masca favorizează regenerarea celulelor, întine-
reşte pielea şi o protejează de îmbătrânirea prematură, 
netezeşte ridurile şi hidratează în profunzime.
Mască de față cu drojdie: Amestecă 10 g drojdie cu 
chefir sau cu iaurt până ce formezi o pastă. Aplic-o pe 
faţă, ţine 20 de minute, apoi clăteşte cu apă călduţă. 
Masca este potrivită pentru toate tipurile de piele, 
dar are un efect complet magic pentru tenul acneic.
Mască de față cu aloe vera: Amestecă 2 linguri de 
gel de aloe vera cu 2-3 frunze tocate de mentă proas-
pătă şi cu 4-5 picături de ulei de ceai verde. Aplică pe 
faţă, evitând zona ochilor şi las-o să acţioneze 10-15 
minute, apoi clăteşte. Uleiul de arbore de ceai conferă 
măştii un efect antibacterian, curăţă pielea, strânge 
porii, hidratează şi tonifică, împrospătează şi răcoreşte.

Statul în casă îți 
permite acum să 
ai mai mult timp 
pentru tine. Dacă 

începi cu tenul, iată 
cinci măști care îți 
vor reîmprospăta 

pielea feței

Dietă cu măr verde

Variante pentru  
micul dejun

- Un măr verde, o felie de pâi-
ne integrală cu şuncă de curcan 
şi o cană cu infuzie.
- Un ou fiert, doi biscuiţi inte-
grali şi un măr verde.
- Omletă cu două ouă, măr 
verde şi o ceaşcă de cafea cu 
lapte degresat.
- Felii de măr verde unse cu 
un pic de unt de arahide şi un 
pahar cu lapte de ovăz.
- Pâine integrală cu o felie de 
avocado, un măr verde şi ceai 
de plante.

Variante pentru prânz
- Salată de legume crude, o 
porţie de carne de viţel sau de 
pui la grătar şi un măr verde.
- Legume fierte, o porţie de 

ton cu lămâie şi un măr verde.
- Salată de legume verzi condi-
mentate cu oţet, lămâie şi sare, 
o porţie de peşte alb la cuptor 
şi un măr verde.
- File de piept de pui, broccoli 
preparat la aburi cu orez inte-
gral şi un măr verde.
- Legume sote preparate în ulei 
de măsline, piept de pui prăjit 
şi un măr verde.

Variante pentru cină
- Salată de legume verzi cu so-
mon şi un măr verde.
- Salată de morcovi şi ţelină şi 
un suc de mere.
- Orez cu lapte degresat şi un 
măr verde.
- Supă de legume şi un măr 
verde.
- Salată mixtă cu mere.

Dieta cu mere verzi are la bază o detoxifiere a 
organismului, bazată pe vitamine și nutrienți pe care le 

vei lua din alimentație. În mod cert, nu vei consuma doar 
mere, ci vei avea cele trei feluri principale ale zilei

Cumpără banane coapte, curăță-le de coajă și pune-le 
într-o pungă alimentară la congelator. Al doilea ingredient 

este iaurtul grecesc, ușor, dietetic și cu un gust catifelat. În 
rest, nu îți mai trebuie nimic. Opțional, poți decora desertul 
cu un sos de ciocolată amăruie. Poți folosi orice alte fructe 

congelate și mărunțite apoi la blender.
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Roboții noștri

Este incredibil 
de eficient, 
nu are nici-

odată nevoie de o 
pauză de cafea, nu 
se plânge de orele 
îndelungate şi nu 
este îngrijorat că 
se contaminează cu 
COVID-19. Și asta pentru că este... 
un robot.

Numit ROSA, (Asistent Robotic 
Chirurgical), micul robot şi-a dove-
dit deja valoarea în sala de operaţie. 
De la sosirea lui ROSA, datorită unei 
finanţări acordate de Oficiul Școlilor 
Americane şi Spitalelor USAID, el a 
ajutat spitalul Hadassa din Ierusa-
lim să înlocuiască genunchii a 20 de 
pacienţi.

ROSA are multe „calităţi”. Știe, 
de exemplu, să avertizeze chirurgii 
că, dacă taie osul la un unghi de 5 
grade, ar putea împiedica alinierea 
corectă a piciorului, în timp ce un 

unghi de 3 grade 
va avea ca rezultat 
o poziţionare mai 
bună a implantului 
artificial.

Chirurgia ro-
botică nu este ceva 
nou la Hadassa. 
În ultimii 15 ani, 

medicii de aici au folosit sistemul 
de asistenţă robotică ACMazor Ro-
botics Renaissance pentru a plasa, 
cu un plus de siguranţă şi precizie, 
şuruburile la nivelul coloanelor 
vertebrale ale pacienţilor. Roboţii 
acordă, de asemenea, o mână - sau, 
mai degrabă, un braţ mecanic - tes-
telor esenţiale pentru COVID-19 pe 
care le efectuează Spitalul Hadassa. 
Pentru a ajuta în timpul pandemi-
ei coronavirusului, Hadassah a im-
plementat robotică pentru a rezolva 
nevoia bruscă şi masivă de analiză 
urgentă a probelor de sânge pentru 
COVID-19.

Chirurgii ortopedici de la spitalul Hadassah din Ierusalim au 
salutat recent un nou venit în echipa lor

Studiu

Studiile derulate de cele două instituţii 
au descoperit că Fenofibrat (Tricor), un 
medicament deja existent, folosit pen-

tru micşorarea concentraţiilor de grăsimi (li-
pide) din sânge, ar putea reduce capacitatea 

SARS-CoV-2 de a se reproduce şi l-ar putea 
face chiar să dispară. 

„Virusurile sunt paraziţi”, explică Yaacov 
Nahmias, profesor la Universitatea Ebraică. 
„Nu se pot reproduce singure. Nu pot pro-
duce noi virusuri. Trebuie să acceseze o celu-
lă umană”, spune expertul. Înţelegând cum 
SARS-CoV-2 ne controlează metabolismul, 
putem prelua controlul şi putem să lipsim 
virusul de resursele de care are nevoie pentru 
a supravieţui”, spune Nahmias.

După ce a înţeles modul în care se com-
portă virusul, echipa a analizat apoi efectul 
a opt medicamente folosite deja de medici 
pentru tratarea altor afecţiuni. Fenofibrat 
(Tricor) a avut cel mai bun efect, forţând 
celulele să ardă grăsimile.

Cercetătorii de la Universitatea 
Ebraică din Ierusalim și spitalul Mount 

Sinai din New York cred că au găsit 
soluția pentru a reduce semnificativ 
severitatea bolii COVID-19, produsă 

de noul coronavirus

Dispozitiv miraculos

Metoda a fost dezvoltată de o 
echipă de cercetare de la In-
stitutul Zimin pentru Uni-

versitatea Tel Aviv, echipă condusă de 
prof. Noam Shomron şi studentul de 
doctorat Artem Danilevsky.

Shomron explică că deseori rămân 
celule canceroase nedetectate după 
îndepărtarea tumorii. Deoarece acele 
celule se pot răspândi în tot corpul, pa-
cientul trebuie să urmeze tratamente de 
chimioterapie pentru a le omorî.

Problema este că intervalul critic 
dintre chirurgie şi rezultatele testelor de 

laborator de detectare a celule-
lor canceroase poate fi de câte-
va săptămâni, o întârziere care 
creşte drastic riscul unei răs-
pândiri a cancerului reînnoit.

Noul instrument dezvoltat de 
Shomron şi Danilevsky se bazează pe un 
dispozitiv de secvenţiere genetică numit 
MinION, produs de Oxford Nanopo-
re Technologies. MinION, dispozitiv 
care le permite medicilor şi pacienţilor 
să primească rezultate în câteva minute 
până la câteva ore.

Cercetătorii iau o probă de lichid de 

sânge şi cavitate abdominală, în timp ce 
pacientul are o intervenţie chirurgicală 
de eliminare a tumorii. 

Probele sunt introduse în dispoziti-
vul MinION, care, folosind un algoritm 
unic dezvoltat de cercetătorii israelieni, 
poate spune dacă eşantionul seamănă 
mai mult cu cel al unei persoane sănă-
toase sau al unui bolnav de cancer.

O nouă metodă israeliană medicală reduce semnificativ timpul 
de așteptare pentru rezultatele de laborator ale testelor 

de detectare a celulelor canceroase în urma intervențiilor 
chirurgicale de eliminare a tumorilor maligne din abdomen
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GAZETA REBUS - INTEGRAME

ORIZONTAL: 1. Dat de-a dura. 2. Referi-
tor la muşchii circulari (pl.). 3. Ridicătură 
de pământ, avant-garda muntelui — Pe 
sine — Noroi. 4. Oală — Exprimă râsul — 
Fripţi. 5. Se face cu ou şi cu oţet (şi la 
figurat şi la propriu!) 6. Curăţat din punct 
de vedere politic — A cunoaşte. 7. Gol pic-
tat! — Cu părul aranjat la coafor. 8. Locu-
itor infernal! — Cursă (la teatru). 9. Clar 
şi verde în faţă! — Apărut. 10. Înjositoare.

VERTICAL: 1. Plantă exotică ornamen-
tală. 2. Localitate în Rusia — Sărbătoare 
veselă la Evrei. 3. Ued în Algeria — Lipiţi 
între ei prin sudură. 4. Bandit pur şi sim-
plu! — Coli rupte! 5. Limbă veche franceză 
— Un fel de grâu — Nota 7! 6. Localitate 
în SUA — Se însoţeşte de... puternic! 7. 
Sare a acidului oleic — Oraş japonez. 8. 
Nota diapazonului — A alinta prea mult. 
9. Floare la... ochi! — Pachiderm de ge-
nul elefantului, cu o trompă mai mică. 10. 
Stare de permanentă ruşinare şi sfiiciune.

CUVINTE RARE: OREL — SBA — GUS — 
ARIO.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: i, s, ungur, tuba, mersi, rau, tm, ma, e, g, 

egalabile, uza, turbat, zis, taina, votca, istm, i, eunuci, 
b, nc, lana, so, ampli, atu, protocolar, tragatori.

Pag. 36: peritonita, aliterativ, pinacoteci, asola, amar, 
vali, ml, lu, ebo, cais, l, regalitate, itita, aton, nac, pa-
tent, animale, aa.

Pag. 37: a) caligrafic, idealitate, negrisor, l, emana, 
mine, gela, dinar, eni, arc, si, titanian, t, italic, eva, 
coti, acrit, areografie. b) suplinitori, acreditare, tais, 
citate, iza, aut, doc, sumar, acera, fr, bar, pair, aisor, i, 
nci, c, unelti, as, urca, abuz, a, taitei, taur, activ, tarie. 
c) fandoseala, elegant, es, rea, ro, oja, cs, nebune, h, 
cuci, ora, elice, frac, zari, ita, e, uri, un, bs, impodobiti, 
taia, talie. d) agramatism, lealitate, iritari, ca, motorase, 
m, ene, esuare, nt, l, arcas, total, i, st, aladin, ite, ro, 
elastic, agonizanta.

Proprietarul unei firme de con-
strucţii vorbeşte cu primarul oraşului:

- Am la firmă un Mercedes nou, de 
care nimeni nu se foloseşte, mă gân-
deam să vi-l fac cadou.

- Nu, nici într-un caz! Eu nu pot 
primi aşa cadouri scumpe.

- În cazul acesta, aş putea să vi-l 
vând cu 100 de euro.

- Eeee... atunci aş vrea să cumpăr 
două.

*
- Zi-mi un banc bun, să i-l spun şi 

lu‘ soacră-mea.

- Da‘ ce-i trebuie lu‘ soacră-ta 
bancuri?

- Nu-i trebuie, da‘ la bancu‘ ăla pe 
care mi l-ai spus ieri era să moară de 
râs!

*
- Nu am mai vorbit cu soţia mea 

de 18 luni.
- De ce nu? 
- Nu-mi place să o întrerup.

*
Soţul către soţie: 
- Sunt uimit că ai vorbit la telefon 

cu prietena ta doar 20 de minute.
Soţia:
- Ah... formasem numărul greşit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 T O

2 I L

3 L E

4 H A

5 A T

6 R

7

8

9

10
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ORIZONTAL: 
1. E la margi-
nea unui oraş 
(f.). 2. A pune 
mâna pe ceva 
— Omul fără 
buric! 3. Plantă 
cu seminţe bo-
gate în ulei 
(pl.). — Fire 
de... fasole! 4. 
Măsură de ca-
pacitate, veche 
— Lac în Suedia 
— Alexandru cel 
mic. 5. Plecate 
din localitea 
Xingu (Brazilia)! 
— Lucrător de curte boierească. 6. Persia de azi —Muza ele-
giei. 7. Posedare cu forţa — Alifie la ţară. 8. Origi nară din 
Teba — Băutură absolut necesară vieţii. 9. Plantă textilă — 
Şi-a pierdut momentan cunoştinţa. 10. Ia ghici!

VERTICAL: 1. Ajuns la cel mai înalt grad de senzaţie. 2. 
Oameni dedaţi plăcerilor vieţii. 3. În trucaj! — Simbol de 
imaculat. 4. Aici — Se ivesc odată la 12 luni (m). 5. Nume 
ve chi de felinar — Simbolul căsă toriei. 6. Fiinţe supranatu-
rale, cu aripioare şi... drăgălaşe! 7. Zeul Soare — Gaură la 
nas! — Sfârşit la sfârşit! 8. Munte în Creta — Îţi aparţine 
— Insulă în Pacific. 9. Femeie rea şi cicălitoare — Invenţia 
lui Gutenberg. 10. Adusă într-o stare sau formă mai bună.

CUVINTE RARE: ANN — ANU.

ORIZONTAL: 
1. Dovedit cu 
argumente se-
rioase. 2. Are 
grijă de ne-
voile oraşului 
— Pământuri 
care nu dau ni-
ciun produs. 3. 
Dispreţuitor al 
moralei obiş-
nuite — Soi de 
peşte. 4. Râu 
în Africa — De-
osebeşte oa-
menii după cu-
loare. 5. Pâine 
cu puţin miez 
— O calci în pi-
cioare! 6. Pană de despicat lemne — Formaţie politică între 
graniţe fixe — Bile! 7. Se referă la organizarea unei lupte — 
Râu în Italia. 8. Localitate japoneză — Un mare prostălău. 
9. Motor care a trecut primele începuturi — Viteji pe câm -
pul de bătălie. 10. Instrumente medicale pentru spălături.

VERTICAL: 1. Reduceri de... capete! 2. Te lămureşte pe 
deplin. 3. Teren cu mine — A şovăi. 4. Râu în Sudan — Acest 
(pop.) — Argint în chimie. 5. ...şi crom în chimie! — Scop 
bine definit. 6. Pe cal — A năvăli asupra cuiva. 7. Fixat cu 
anticipaţie — Pisc în Alpi. 8. Duşman în termeni literari — 
Stat în Venezuela 9. Spadă ruptă! — Aparat zburător fără 
motor. 10. Operă compusă din patru volume.

CUVINTE RARE: AFA — LAO — ATO — TEO.

ORIZONTAL: 
1. Recensământ 
ce tăţenesc la 
Romani — Bi-
necuvântat cu 
două soacre! 2. 
Independentă la 
o vârstă mică. 
3. Risc iniţial! 
— Vorbit  cu 
voce aspră. 4. 
Pus la înfăţişare 
pentru toţi — 
Totalitatea ele-
mentelor lichide 
de pe glob. 5. 
Localitate în 
Peru — Abia! — 
Noroi. 6. Beţişor 

de legat firele la războiul de ţesut — Pune condiţii! 7. A 
condus cea dintâi me najerie! — Lovit cu violenţă. 8. Pune 
mâna! — Metal de... clopot! 9. Celebru munte cunoscut de 
la potop — Crustaceu. 10. Cum s-ar spune o boccea!

VERTICAL: 1. Totalitatea regulilor la o solemnitate. 2. 
Staţie care transmite un program radio fonic. 3. Targa pen-
tru un decedat — Bag la urmă! 4. În vârf de snopi... — 
...producător de snopi! — A pregăti pământul pentru snopi! 
5. Cârâit de cioară — Parcat. 6. Vrednică de milă — Animal 
din America tropicală. 7. Localitate în Austria — Primul om 
după le gendă. 8. S-a terminat! — Lucră tori la calea ferată. 
9. Altfel decât e normal să fie (f.) — Instrument casnic. 10 
Studiul mărimilor şi can tităţilor.

CUVINTE RARE: MALA — OTINC — TATU — IPS.

ORIZONTAL: 
1. Ce de-a mai 
apă! — De bă-
tut darabana. 
2. Vital în aer 
— Piesă de Cor-
neille. 3. Femei 
care aduc plo-
ile în supersti-
ţiile populare. 
4. Stropire cu 
apă — Plin de 
apă. 5. Uneori 
— Nesfîrşit de 
apă. 6. Ivite — 
Teşite! 7. Se 
rupe unde e 
subţire — Cal-
ciu... — ...şi cupru. 8. Râu în Spania — Metal nobil. 9. O 
mare care ne stă la inimă! (2 cuv.) 10. Li s-au înecat coră-
biile — Aş!

VERTICAL: 1. Te trec peste ape — A iubi odinioară. 2. Fi-
nal de box! — Trecută din mână în mână — Posed. 3. Scoasă 
la tipar. 4. Câine de vînătoare — Monedă cu două feţe! 5 
Minge de rugby vegetală! — Râu în Peru. 6. Poftim — Sfert 
de marinar. 7. Tur de plimbare — Poet de mijloc! 8. Trecut 
în mâna duşmanului — Fruntaş! 9. Cutie de tinichea — Locu-
inţă de păsărele. 10. La intervale apropiate — Trece peste 
roţi învârtindu-le.

CUVINTE RARE: ULLA.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 O

2 L

3 I

4

5

6

7 L

8 A

9 R

10 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 C E N S

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 F I A

2 A A A D A

3 N A A

4 A A A

5 A R A

6 A A

7

8 A A A A

9 A

10 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2 C I D

3

4

5

6

7

8

9 A

10 A
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MAZAL TOV!
rabinului comunității originarilor din România 

RAV. AV. I. WASSERMAN
cu ocazia nașterii unui nou nepoțel.

Multă sănătate întregii familii cu bucurii și multă fericire
redacția Gazeta

GAZETA PUBLICITATE

PROGNOZA METEO
23 - 25 iulie

Zonă joi,
23 iulie

vineri,
24 iulie

sâmbătă,
25 iulie

Haifa 30° 30° 30° 
Nazareth 35° 35° 35° 

Tveria 39° 39° 40° 

TelAviv 30° 30° 30° 
Ierusalim 33° 33° 33° 
Eilat 42° 42° 43° 

*valorilereprezintămediazilei

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade23.07.2020

șekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,40 3,46
1 euro 3,89 3,96
1 liră 

sterlină 4,28 4,36
1 leu 

românesc 0,81 0,83

Aprinderea lumânărilor de Șabat
Pericopa Dvarim 

VINERI
24.07.2020

SÂMBĂTĂ
25.07.2020

Tel Aviv 19:21 20:21
Ierusalim 19:06 20:25

Haifa 19:14 20:25

București 20:31 21:40

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 - rețete din întreaga lume .....150șk.
I. Schechter - Schechterezada ...............80șk.
Stela și Arșinel - O pereche fără pereche.........80șk.
Ștefan Mitroi -Guantanamo.................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 revoluției..........70șk.
Noul Țar (Vladimir Putin) ................130șk.
Moscova și lumea - Ambiția 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 - 
națiunea start-up.....................80șk.
Marin Sorescu-Unde fugim de acasă(copii) ........80șk.
Dracula de Bram Stocker ..................45șk.
CalistratHogaș-Pe drumuri de munte...........50șk.
AlexandruMacedonski-Poema rondelurilor ........50șk.
1000 de evenimente care au modelat lumea 

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

Comandă acum la telefon 0524-716004
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  OOPPOORRTTUUNNIITTAATTEE  DDEE  AAFFAACCEERRII  ÎÎNN  LLUUNNCCŞOOAARRAA    
Luncsoara reprezintă o 

comunitate restrânsă, un 
sat mic din comuna Auseu, 
situat în județul Bihor, în 

partea de nord-vest a României, la 
aproximativ 50 km de granița cu Ungaria.  

 
Formele de teren ale 

satului nostru sunt 
reprezentate de câmpuri 
simple, înconjurate de 
păduri verzi, făcând satul nostru potrivit 
atât pentru industria agricolă, cât și pentru 
extragerea și prelucrarea lemnului. 

 
 

În ceea ce privește 
infrastructura, Luncsoara 
are ieșire directă pe șoseaua 
europeană E60, care este 

într-o stare excelentă pentru transport. 
 
De asemenea, satul este 

situat între două orașe 
importante ce dispun de 
aeroporturi, Cluj și Oradea, 
facilitând astfel călătoriile pentru posibili 
investitori..  

 
 

Luncsoara poate 
asigura pentru cei 
interesaţi, locaţia 
necesară desfăşură 

rii activităţii, fie spre vânzare, fie spre 
închiriat, constând din câmpuri pe care se 
pot cultiva culturi sau se pot construi săli 
de producție .   

 
Utilităţile nu 

reprezintă o problemă, 
deoarece satul nostru 
dispune de apă curentă, 
sistem de canalizare și 
electricitate .  
 

 În ceea ce 
privește resursele 
umane, 
comunitatea 
noastră poate 
oferi forță de 
muncă loială, muncitoare și ieftină. Din 
cauza lipsei locurilor de muncă, oamenii 
de aici ar fi mai mult decât recunoscători 
să aibă un job sigur. Dacă numărul 
necesar de lucrători îl depășește pe cel 
existent în sat, mai mulți muncitori pot fi 
aduși din satele din apropiere și din 
orașul Alesd. 

 
Datorită faptului 

că este o comunitate 
mică, dar unită și 
entuziastă, toată 
lumea va participa și 
va susține investitorii, 
în principal Primăria 

și Consiliul Local. Primarul a sprijinit 
comunitatea până acum și va fi mai mult 
decât bucuros să ofere sprijin 
suplimentar partenerilor noștri, inclusiv 
în privinţa facilităților fiscale. 

 
Iată câteva exemple de afaceri de 

succes care au avut succes în ultimii ani 
în comuna noastră: 
 Compania Arfungo, al 

cărei obiect principal de 
activitate este colectarea și 
prelucrarea ciupercilor și 
fructelor sălbatice 

  Trei restaurante, unul în 
Auseu și două în 
Gheghie, care servesc ca 
hală pentru petreceri și 
evenimente majore 

  Patiseria Tunduc din 
satul Grosi 

 Două companii din 
industria metalurgică: Metalsim Grosi 
și Betsum Gheghie 

 

Pentru informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: adibotici@gmail.com  



Timpul trece greu în timpul pandemiei?

Colecția de integrame a 
Revistei Familiei vă ajută 

să vă relaxați și să practicați  
cel mai sănătos sport: 

sportul minții!
7 reviste de integrame doar 210 șekeli

Sunați la 0524-716004


