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ANUNȚ IMPORTANT!
În această perioadă, editura „Familia” continuă să lucreze cu program normal. Publicaţiile „Gazeta Românească” și „Revista Familiei” își continuă apariţiile săptămânale fără
întreruperi. Societatea noastră deține o tipografie proprie care va continua să lucreze
pentru a tipări publicațiile noastre în limba română.
Ca urmare a epidemiei de Coronavirus și în conformitate cu indicațiile guvernului, o
serie de magazine se închid (împreună cu marile rețele de librării). De aceea, este probabil
ca distribuția tuturor publicațiilor, care se face prin societatea națională de distribuție
a presei, să aibă de suferit.
Nu mai sunt recomandate nici ieșirile în locurile aglomerate și, în aceste condiții, puteți
suna la redacție și încheia un abonament pe termen scurt (3 luni) care vă va asigura
primirea ziarelor și a revistelor acasă.
Informarea corectă a cetățenilor în această perioadă este o prioritate pentru noi iar
publicaţiile le primiți la domiciliu prin abonamente.

Sunați acum la 0524-716004!
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Jocurile Olimpice
2020 se amână

Președintele bunic

Ș

eful Comitetului Olimpic
Internațional, Thomas Bach, a declarat
marți că împreună cu
p re m i e r u l j a p o n e z ,
Shinzo Abe, a decis amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru
anul 2021 din cauza
Coronavirusului.
„Este vorba despre
protejarea vieții”, a spus
Bach într-o conferință
în care a anunțat prima
amânare a Jocurilor Olimpice din istoria lor de 124 de
ani. Datele precise pentru când vor avea loc noile Jocuri
Olimpice nu au fost încă stabilite.
Japonia a insistat mult timp ca jocurile să meargă
înainte, așa cum era planificat, și a cerut o perioadă de
consultare de patru săptămâni pentru că pierderile economice sunt uriașe. Însă opoziția din partea sportivilor
și a echipelor participante împreună cu nesiguranța în
ce privește evoluția Coronavirusului, au dus la această
decizie.

P

reşedintele Israelului, Reuven Rivlin, a decis să ia... un fel
de măsuri prin care să-i ajute pe părinţi și să-i ţină ocupaţi
pe cei mici. Rivlin, care este și bunic, a lăsat deoparte pentru o oră problemele țării și a hotărât să le citească online basme
copiilor aflaţi în izolare. Mii de copii l-au urmărit pe șeful statului
și au fost foarte încântați de poveștile lui Rivlin.
Stimați abonați,
În urma măsurilor de reducere a personalului lucrător,
dictate de Guvernul israelian, este posibil ca Poșta să lucreze
mai greoi și ziarele să vină cu întârziere. Vă rugăm să aveți
răbdare; facem tot posibilul ca presa să ajungă la timp în toate
localitățile, în special la moshavuri, kibuțuri și la periferie.
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Edy Grossman: Știri pe scurt
Un medicinist de excepție
Omul care a respins o regină
Mirel Taloș: „Undeva în Transilvania”
Enigmaticul Jud
Prestaţie de Oscar
Iubirea, mai presus decât carantina
David Bowie şi soţia au locuit în
Pentru încheierea unui
aceeaşi casă cu amanta cuplului
abonament puteți suna la:
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0524.716.004
pentru o femeie mult mai tânără!
O familie „de gata”
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A apus o legendă
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Mesajul lui Arnold
Rețete: Pui grecesc cu lămâie şi cartofi / Omletă cu roşii
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Israel fără Guvern
Perspectiva unui guvern unitar păleşte
după refuzul președintelui Knessetului, Yuli
Edelstein, de a stabili o dată de supunere la
vot a înlocuitorului său şi după ce Înalta Curte
a dispus organizarea în regim de urgență
a acestei votări

M

Yuli Edelstein

iniştrii din Likud s-au enervat la aflarea
intenţiei Alb-Albaştrilor de a-l înlocui pe
președintele Knessetului cu un membru din
partidul lor, în ciuda ameninţărilor de întrerupere a tratativelor pe marginea uniunii.
Şi pe Alb-Albaştri i-au înfuriat eforturile premierului Benjamin Netanyahu de a-l menţine în funcţie pe
Edelstein, în paralel cu sfidarea instanţei şi în ciuda autorităţii acestuia. Edelstein îşi va anunţa deciziile după
dispoziţiile unanime ale Înaltei Curţi, dar a declarat
că aceasta intervine de „o manieră fără precedent în
programul Knessetului din raţiuni politice”, adâncind
astfel tensiunile dintre tabăra politică a premierului şi
sistemul juridic.
Partidele religioase şi de dreapta au salutat refuzul
președintelui Knessetului de a indica o dată pentru
votare, deşi unii dintre ei, inclusiv fostul ministru al
justiţiei, Ayelet Shaked, şi conducerea Likud care au
criticat „amestecul” instanţei, au spus că deciziile acesteia trebuie ignorate.
Sute de oameni, fluturând steaguri negre şi israeliene, au protestat luni în faţa Knessetului din Ierusalim.
Protestatarii au cerut reluarea activităţilor parlamentului şi demisia președintelui Knessetului. Demonstranţii
cu pancarte pe care scria „Edelstein, dă-i drumul” au
cântat „Yuli, Yuli demisionează, nu te mai vrem” şi i-au
comparat pe oficialii din guvern cu infractorii.
Protestul sub lozinca „Pierderea democraţiei” a început la intersecţia Baka-Jatt din nordul țării, de unde
sute de maşini au început să se deplaseze spre capitală,
toate echipate cu steaguri negre şi israeliene pe care scria
„Democraţie sau fascism”.

Stați acasă!
Guvernul a aprobat marţi o serie de restricţii noi
referitoare la circulaţie, izolându-i pe israelieni
şi mai mult la domiciliu, în încercarea de a limita
răspândirea coronavirusului

P

ărăsirea locuinţei e complet interzisă cu excepţia ieşirilor
în vederea aprovizionării cu alimente şi medicamente sau
a deplasărilor la locurile de muncă, considerate esenţiale.
Plimbarea animalelor de companie și deplasările cetățenilor
sunt limitate la o distanţă de 100 metri de casă.
Transportul în comun este oprit complet iar taxiurile au voie
să transporte un singur client odată. Băncile şi alte servicii vitale
rămân deschise.
Oficialii din Ministerul Sănătăţii au cerut impunerea izolării
complete a populaţiei timp de o săptămână după ce israelienii au
ieşit în weekend în parcuri şi pe plaje. Miniştrii din guvern s-au
opus acestei măsuri, de teama că ar putea aduce o lovitură fatală
economiei, dar au fost de acord cu interzicerea oricăror deplasări
inutile, inclusiv a activităților sportive de orice fel în aer liber.
Serviciile de transport de hrană la domiciliul clienților va fi
permis, dar varianta de take-away nu mai este permisă.
La accesul în fiecare unitate de lucru, angajaților le va fi
măsurată temperatura, prin intermediul unor aparate special
achiziționate de fiecare angajator. Numai cei care au febra sub
38⁰C, vor avea acces în unitatea de lucru.
Ministerul Sănătății nu a reușit să impună o închidere completă a economiei, după ce propunerea a fost respinsă de Procurorul
general și de Ministerul de Finanțe.
Luni, numărul 2 din Ministerul Sănătăţii, profesorul Itamar
Grotto, a declarat că Israelul creşte numărul de testări şi a comandat 500.000 de teste suplimentare.
Premierul a cerut unei comisii de experţi în economie să
prezinte urgent un proiect național de sprijinire a israelienilor
concediaţi sau forţaţi să intre în concedii fără plată. Oficialii au
mai primit sarcina de a întocmi un plan de înmulţire a testărilor
de depistare a infectării cu coronavirus care trebuie să includă
localizarea cazurilor infectate dar şi testarea prin sondaj pentru
identificarea zonelor infectate.
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Dezastruosul „Plan B”

u toate privirile
politice ațintite
asupra lui Benny
Gantz, am observat că
numărul doi din partidul
Alb Albaștrilor, Yair Lapid, a devenit mărul discordiei între politicienii
care-l acuză că el este cauza pentru care am putea
merge în cel de-al patrulea tur de scrutin sau, mai
rău, am depinde de partidele arabe pentru
a hotărâ viitorul țării.
În aceste zile, politica israeliană este
concentrată pe probleme politice și juridice
care privesc alegerea președintelui Knessetului, mișcare strategică menită adoptării
unei legislații speciale care l-ar împiedica
pe primul ministru Benjamin Netanyahu
să formeze un Guvern sau să candideze la
alegeri din nou. Această legislație pare să
fi făcut parte dintr-un plan mai larg de
formare a unui Guvern minoritar al Alb
Albaștrilor, printr-o alianță dubioasă cu
„Lista arabă comună”.
Gantz se află într-o situație total ingrată; a fost numit de președinte să formeze
Guvernul, nu este capabil să-l facă și de
aceea vrea să poată da o lege pentru a-l bloca pe Netanyahu. Desigur e un joc politic
care în vremuri normale, ar putea trece
aproape neobservat. Din păcate, nu trăim
vremuri normale; dimpotrivă. Toate aceste
tergiversări distrug orice șansă pentru formarea unui guvern de urgență.
Acest „Plan B” al Alb Albaștrilor care
vor să-și folosească alianța cu partidele anti-sioniste pentru a adopta o lege pentru a
organiza alegeri directe ale unui prim-ministru, poate avea consecințe grave pe viitor. Planul va fi prezentat ca o cale de a ieși
dintr-o remiză politică sau, cu alte cuvinte,
ca o soluție națională. Într-un interviu recent, Yair Lapid a sugerat că aceasta este
soluția imediată pentru țară dacă Benny
Gantz nu reușește să formeze un Guvern.
Din păcate, ajungem în situația în care par-
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tidele arabe pot decide dacă drumul politic
al țării va fi de dreapta sau de stânga.
Statul Israel, evreiesc și democratic, oferă drepturi personale și drepturi de limbă și
religie minorităților a căror aliniere patriotică nu poate fi pusă la îndoială. Dar Israelul nu le poate acorda drepturi naționale
colective, așa cum cere documentul-platformă al Listei Arabe comune. Întreaga
regiune a Orientului Mijlociu este plină
de state naționale arabe pe care cu greu
le ținem în afara granițelor noastre. Dacă
oferim puteri sporite partidelor arabe din
țară, în special acelora care sunt cunoscute
că se ocupă cu terorismul, riscăm să vedem cum țara noastră începe să se divizeze
în regiuni autonome bazate pe religie sau
naționalitate. Oricine solicită ca Israelul să
îndeplinească cerințele naționale ale acestor cetățeni arabi, propune de fapt să-i lase
pe evrei fără drepturi naționale colective,
deoarece condițiile finale ale acestor regiuni arabe vor transforma treptat această
țară într-una arabă.
Făcându-l pe alegătorul arab să fie arbitrul dintre stânga și dreapta, va crea o
prăbușire generală, o înstrăinare și o ură
care vor face ca tensiunile actuale să pară
un joc de copii. Ideea de a organiza alegeri
directe pentru primul ministru este o joacă
cu focul.
Politicienii, pentru a-și atinge niște scopuri de moment, nu trebuie să profite de
actuala criză și de nevoia urgentă de a avea
un Guvern operațional, adoptând legi sau
înțelegeri ascunse care ar putea dăuna grav
pe viitor Statului Israel.
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Victime colaterale

istemul medical din Israel este
unul dintre cele mai bune din lume
și lucrează în aceste zile „la foc continuu”, conștient de gradul de urgență
pe care-l trăim. Deocamdată, izolarea
este cea mai bună soluție pentru a nu
transmite sau a fi infectat cu Coronavirusul. Totodată, o prioritate națională
este ca echipele medicale să fie protejate
împotriva infecției pentru că o penetrare a sistemului medical ar putea duce la
haos. De aceea este normal ca personalul
medical să se ocupe de funcționarea centrelor medicale în condiții de siguranță
în lupta cu agentul patogen ucigaș.
Dar ce facem cu ceilalți pacienți?
Avem un procent mare de populație de
vârsta a treia care are nevoi medicale
imediate. Este necesară o bună administrare a acestor nevoi, astfel încât să
se reducă la minimum daunele colaterale
pe care le întâmpină deja pacienți care au
nevoie de sistemul medical fără legătură
cu Coronavirusul.
Aceasta include pacienții ale căror
îngrijiri sunt amânate sau marginalizate

sau al căror prognostic pentru
recuperare ar putea fi compromis ireparabil și care s-ar putea
confrunta chiar cu decesul.
Acești oameni necesită îngrijiri medicale reale, nu numai
în cazurile de boli incurabile sau boli de
inimă, dar și în multe alte probleme.
Dacă nu se iau și acești pacienți în
considerare, am putea afla în curând că,
în timp ce am reușit să reducem la minimum infectarea și chiar decesul prin
Coronavirus, plătim un preț enorm în
cazurile de deces ca urmare a altor boli,
într-o proporție pe care nu am mai văzut
niciodată.
Există la ora actuală limitări impuse
medicilor și echipelor medicale de către
cei aflați în situația de a lua decizii în Ministerul Sănătății. Acești decidenți trebuie să-și modifice urgent instrucțiunile
către unitățile medicale, astfel încât paturile dedicate tratamentului cu Coronavirus să fie amenajate departe sau separat de populația neinfectată și, în același
timp, să ofere continuitate în îngrijirea

pacienților care continuă să solicite ajutorul doctorilor.
Echipele medicale trebuie, desigur, să
fie protejate pentru ca să nu riște infectarea cu Coronavirus și, implicit, o perioadă de carantină care ar reduce numărul
personalului medical.
Sunt absolut necesare adoptarea unor
modalități de gestionare a sistemului de
sănătate prin care să se asigure tratament
pentru cei care au nevoi urgente sau
pentru pacienții ce necesită continuarea
unor tratamente.
Consider că prăbușirea sistemului
nostru medical ar fi un dezastru la care
nu își dorește nimeni să asiste.
Le doresc tuturor medicilor succes în
fața acestor provocări și sper să arătăm
înțelepciunea, responsabilitatea și mai
ales angajamentul necesar în misiunea
noastră comună de a câștiga acest război.

Adio unui mare actor
Cu mare tristețe, anunțăm trecerea în neființă a lui Nicu Nitai, actor și regizor de teatru, pionier în teatrul israelian și fondatorul teatrului Karov. Nicu
Nitai a decedat la vârsta de 88 de ani, alături de familia sa.
Până în ultima zi, și-a exercitat dragostea pentru teatru, a jucat, a regizat, a
adaptat și a scris piese de teatru.
Nicu Nitai, (născut la 22 decembrie 1931 la București) a fost actor, regizor
de teatru și dramaturg. La vârsta de 10 ani a activat în grupul de copii din cadrul Teatrului Evreiesc „Barașeum” din București, care a funcționat între anii
1941–1945. După război, a studiat teatrul și cinematograful la Universitatea
din București. A imigrat în Israel în 1961. A devenit cunoscut publicului larg
datorită programului de televiziune pentru copii „Curcubeul și norii”, care a apărut în 1980, și datorită showului cu monologul „Căderea” de Albert Camus, prezentat de peste 40 de ani.
A fost unul dintre fondatorii Teatrului de la Haifa și a jucat la Teatrul Habima, Teatrul Ohel, Teatrul Tzavta ș.a.
Teatrul Karov l-a fondat în scopul de a crea și promova unele proiecte independente israeliene, extrașcolare, culturale
și educaționale și pentru a descoperi tinere talente pe care să le ajute în cariera teatrală.
Datorită situației din țară și a liniilor directoare restrictive impuse de Ministerul Sănătății, familia a organizat o slujbă
de înmormântare intimă iar o ceremonie deschisă publicului larg va avea loc la o dată ulterioară.
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500 deţinuţi în arest la domiciliu
Ministrul Siguranţei Interne, Gilad Erdan, a declarat vineri
că va lăsa circa 500 deţinuţi în arest la domiciliu în încercarea
de a reduce riscul răspândirii coronavirusului în închisori,
potrivit declaraţiei cabinetului său

E

rdan a acceptat recomandarea
şefului în exerciţiu al Serviciului
Israelian al Penitenciarelor, Asher
Vaknin, de a permite ca deţinuţii care se
apropie de ziua eliberării, să plece acasă
pe o perioadă de 30 zile.
Decizia se aplică cetăţenilor israelieni ce ispăşesc sentinţe pentru activităţi
infracţionale şi care nu sunt consideraţi
periculoşi. Ea nu se aplică persoanelor
închise pentru infracţiuni teroriste sau
de siguranţă naţională.
Marţea trecută, în închisorile israelie-

ne s-a interzis accesul din exterior, deţinuţii nemaiavând voie să primească vizite, să se întâlnească cu avocaţii lor sau
să plece în permisie, potrivit Serviciului
Israelian al Penitenciarelor. Închisorile
au făcut provizii de hrană, produse de
igienă şi dezinfectante sau alte produse
esenţiale şi se aşteaptă ca închiderea să
dureze o „perioadă prelungită”.
Până în prezent, nu s-au raportat cazuri de infectare cu Coronavirus în penitenciarele israeliene. Totuşi, la 12 martie,
s-a dispus izolarea a 119 deţinuţi şi 25

Terorism

Restricţii împotriva
răspândirii virusului

Forțele israeliene au împușcat și
neutralizat duminică noaptea un
bărbat palestinian în vârstă de 32
de ani, care arunca cu pietre spre
militarii israelieni

T

zahalul a
declarat că a evitat
un atac - care
a devenit un
eveniment
obișnuit în
zilele noastre
- și a deschis
focul spre o
serie de suspecți care aruncau bolovani în
vehiculele israeliene de pe o autostradă din
Cisiordania, în apropierea orașului Qalqilya.
Unul dintre atacanți, Sufian Khawaja,
a fost atins mortal de gloanțele armatei în
timp ce altul a fost rănit și a fugit.
Tzahalul a organizat o căutare după fugar în satul palestinian Nilin, la vest de Ramallah. Deși agresorul nu a fost localizat,
forțele de ordine au găsit pietre depozitate
în vehiculul atacatorului.
Ambii teroriști se crede că au în jur de
30 de ani.

6

angajaţi din centrul de detenţie „Complexul Rusesc” din Ierusalim, după ce un
ofiţer a raportat că a avut contact cu o
persoană infectată cu Coronaviris.
Sistemul de închisori are 33 centre de
detenţie în ţară, cu circa 20.000 deţinuţi
şi 9.000 angajaţi.

Premierul Autorităţii Palestiniene, Mohammed Shtayyeh,
a anunţat măsuri drastice de restricţionare a libertăţii de
mişcare pentru a încetini răspândirea virusului în zonele
administrate de AP

„

Toţi cetăţenii au interdicţia
de a-şi părăsi domiciliul, începând de la ora 10 diseară” a
declarat Shtayyeh în faţa reporterilor. Cu toate acestea, premierul a
precizat că persoanele care lucrează în instituţiile sanitare, farmacii,
brutării şi supermarketuri, vor avea
voie să meargă la serviciu, iar cei
ce doresc să meargă într-o astfel de
unitate, o vor putea face. Shtayyeh
a precizat că măsurile vor fi în vigoare timp de două săptămâni.
AP a restricţionat puternic circulaţia persoanelor în regiunea
Beitlehem, epicentrul cazurilor
de coronavirus confirmate din
Cisiordania.
Cu toate acestea, AP nu menţine controlul asupra unor localităţi
din Cisiordania unde autorităţile
israeliene au responsabilităţi de
securitate conform Acordurilor de
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Mohammed
Shtayyeh

la Oslo dintre Israel şi palestinieni.
Oficialii palestinieni au declarat că Israelul şi AP îşi coordonează îndeaproape eforturile pentru a
riposta faţă de virus în Cisiordania.
Purtătorul de cuvânt AP, Ibrahim
Milhelm, le-a spus duminică reporterilor că Israelul şi palestinienii „se
coordonează la nivel înalt pentru a
ţine virusul departe de noi, ei şi
lumea-ntreagă”.

Jo i , 2 6 m a r t i e 2 0 2 0

G A Z E TA A C T UA L I TAT E A
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Rivlin: „Cooperarea
e vitală”

Hamas, noi amenințări
Oficialii Hamas au declarat sâmbătă pentru ziarul libanez
al-Akhbar că s-au purtat discuţii în ultimele zile cu
negociatorii egipteni şi cei din Qatar pentru monitorizarea
situaţiei economice dificile din Gaza în lumina crizei
declanşate de coronavirus

Preşedintele Reuven Rivlin a discutat luni
cu Abu Mazen, preşedintele Autorităţii
Palestiniene, despre criza provocată de
Coronavirus şi efectele sale
asupra regiunii

E

mirul Qatar-ului,
Tamim bin Hamad Al Thani, a
dispus luni alocarea de
ajutoare în valoare de
150 de milioane de dolari către Fâșia Gaza în
următoarele șase luni.
Fondurile vor sprijini „diminuarea
suferințelor fratelui palestinian”,
proiecte umanitare operate de
Organizația Națiunilor Unite la
Gaza și eforturi pentru a preveni
răspândirea noului coronavirus.
Qatarul a virat sute de milioane de dolari în Gaza în ultima
perioadă pentru combustibil,
pentru alimentarea singurei centrale electrice a enclavei de coastă,
pentru ajutorarea unor familii sărace și pentru programe de angajare temporară ale ONU.
Oficialii Hamas amenințaseră
vineri că, dacă situaţia economică
se va deteriora, „situaţia din Israel va ajunge în punctul în care
organizaţiile teroriste din Gaza
vor împinge jumătate din populaţia israeliană în adăposturile

P

reşedintele a spus că „lumea se confruntă cu
o criză care nu face diferenţa între oameni
şi locul unde trăiesc” adăugând că „e vitală
cooperarea dintre noi pentru asigurarea sănătăţii
israelienilor şi palestinienilor.”

antiatomice.”
În felul acesta, susţineau ei,
se va dubla numărul israelienilor
infectaţi cu COVID-19 şi Israelul
va pierde controlul asupra virusului. În plus, oficialii Hamas au
avertizat că liniştea din Gaza ar
putea înceta dacă apare o întârziere în expedierea banilor din
Qatar sau dacă ajutoarele suplimentare pentru tratamentul celor
infectaţi nu va ajunge în Gaza.
Faţă de zecile de cazuri de infectare cu coronavirus din Yehuda şi Shomron, în Gaza nu s-au
mai raportat cazuri până acum.
Puţinele persoane cu simptome
virale au fost imediat plasate în
carantină în Rafah, dar nu au ieşit
pozitive în urma testării.

Reuven
Rivlin

Rivlin a adăugat că „şi capacitatea noastră de a
colabora pe timp de criză e un testament al capacităţii noastre de a conlucra pe viitor pentru binele
nostru, al tuturor.”
Cu câteva ore mai devreme, preşedintele a vorbit
cu autorităţile competente din Ministerul de Finanţe şi instituţia de securitate pe tema coordonării
sectorului sanitar, cu cel de pregătire medicală şi
transfer de echipamente. Preşedintele a subliniat
în discuţia sa cu Abu Mazen că e ţinut la curent
permanent cu situaţia şi e gata să ajute în orice
demers de coordonare ce se impune.

Esplanada Moscheilor închisă

Esplanada Moscheilor din Ierusalim a fost închisă pentru public
începând de luni, pentru a evita răspândirea noului tip de coronavirus.
Această măsură cu caracter excepţional a fost anunţată duminică de
Waqf, autoritatea care administrează lăcaşurile sfinte musulmane
din Oraşul Sfânt

E

ste pentru prima dată după 1967
când al treilea loc sfânt al religiei
islamice este închis pentru credincioşi în urma unei decizii a Waqf.
Potrivit unui comunicat emis de

Waqf duminică, credincioşii musulmani
nu vor putea să meargă la Esplanada
Moscheilor „pentru o perioadă tempo- vor avea acces şi ei vor putea să se roage
rară, în urma recomandărilor religioase în exteriorul moscheilor, precizează aceşi medicale”. Doar angajaţii din zonă laşi comunicat.
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Cazuri celebre - Charles Whitman

n serialul cazuri celebre ale neurocriminologiei,
se află Charles J. Whitman - ofițer în United States Marine Corps, medaliat, care a lăsat documente
scrise în timpul executării omorurilor. Documentele
sunt scrise cu câteva minute înainte și după executarea crimelor, și conținutul lor arată gândiri și stări
sufletești din acele momente, descrise cu claritate.
Ele au o valoare importantă pentru științele forensice, pentru neuroștiințe și antropologie, despre felul
cum a acționat acest creier criminal cu un proces
canceros extrem de virulent în el. În caz că nu ar fi
fost ucis în timpul celui de-al 16 omor, ar fi continuat să ucidă din turnul în care se afla, fiind un
lunetist de elită, cu o determinare categorică de a
omorî. Azi, la 54 de ani de la crimă, un volum uriaș
de studii și analize continuă să preocupe neurocriminologia.
Iată pe scurt poveste:
În ziua de 31 iulie 1966, Charles, în loc să meargă la
cursurile de matematică ale facultății din Texas unde era
înscris, s-a dus la o prăvălie și a cumpărat un binoclu și un
cuțit mare de bucătărie. În aceeași zi după amiază, s-a dus ca
de obicei și le-a luat pe mama și pe soția lui de la lucru, au
mers la o cofetărie lângă Universitate unde obișnuiau deseori
să ia masa de prânz, după care a condus-o pe mama acasă
și, împreună cu soția sa, s-au dus în vizită la prieteni. La ora
18:30, a condus-o din nou cu mașina pe soția lui la lucru
deoarece, în acea zi înlocuia o colegă care lucra de seară.
Întors acasă la ora 18:45, a început să-și scrie scrisoarea de
adio, alias declarația de sinucigaș din care redau următorul
fragment: „Eu nu mă prea înțeleg bine în aceste zile. Ar trebui să fiu un tânăr logic și inteligent. Cu toate acestea, în ultimul timp (nu-mi aduc aminte exact când aceasta a început),
am fost victima multor gânduri ieșite din comun și lipsite
de logică. Aceste gânduri se repetă mereu și îmi cer eforturi
sufletești uriașe să mă concentrez pe acțiuni folositoare”. În
continuarea scrisorii, lasă cu limbă de moarte să i se facă o
autopsie, pentru a se stabili dacă a existat vreo cauză care
din punct de vedere biologic ar putea explica durerile atroce
de cap, din ce în ce mai puternice. El scrie, de asemenea, că
a hotărât să o omoare pe mama și pe soția sa, deși există o
îndoială legată de motivele acestor acte, dar crede că mama
lui nu a avut parte de viața pe care o merita s-o aibe. În ceea
ce o privește pe soția lui, ea i-a fost o soție bună cum oricare
bărbat și-ar fi dorit. În continuare, descrie dorința sa de a le
scuti pe soția și mama sa de suferința și durerea actelor pe
care le va efectua.
Puțin după miezul nopții, deci în ziua de 1 august 1966,
se duce cu mașina la mama lui, în strada Guadelup 1212,
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intră în camera în care dormea mama sa și o omoară, înfigându-i un cuțit în inimă. Îi acoperă cadavrul cu cearceafuri
și se așează și scrie: „Către oricine care dorește să știe, exact
în aceste momente am luat viața mamei mele. Sunt foarte
îngrijorat de ceea ce am făcut. Cu toate acestea, eu cred că,
dacă există un Rai, ea este de-acum acolo; eu regret cu adevărat ce am făcut și, ca să fiu în afara oricărei bănuieli, declar
că am iubit-o din toată inima mea.”
Închide ușa cu cheia și pleacă acasă în strada Jewel 906,
unde o ucide pe soția sa cu trei împunsături de cuțit în inimă,
în timp ce dormea, învelește cadavrul în cearceafuri și continuă scrisoarea: „Înțeleg că las impresia că am ucis cu brutalitate pe cele mai iubite ființe ale mele. Eu nu am făcut decât
acte rapide și esențiale. Dacă polița de asigurare a mea mai
este valabilă, vă rog să plătiți toate datoriile mele și ce mai
rămâne donez în mod anonim pentru bolnavii psihici. Poate
cercetările vor putea evita pe viitor asemenea tragedii. Câinele nostru să fie dat soacrei mele și să fie menționat- Katy
a iubit-o mult pe Schocie. Dacă se poate, să-mi îndepliniți
ultima mea rugăminte de a-mi arde trupul după autopsie”.
După ce a terminat de scris totul, a telefonat la ora 05:45
la locul de muncă al soției și a anunțat că soția lui, Katy, nu
poate veni în acea zi. La ora potrivită, a dat telefon la locul de
muncă al mamei și a anunțat că nici ea nu poate veni la lucru.
Apoi, a plecat cu mașina încărcată cu arme la universitate.
S-a îndreptat spre turnul univeristății, a omorât 3 oameni
care-i stăteau în drum, a urcat la etajul 28 și a început să tragă
în studenții din piața turnului. După ce a ucis 10 oameni și
a rănit 31, dintre care au murit ulterior 6, a fost lichidat de
oamenii legii.
În conformitate cu cererea lui Charles Whitman, a fost
efectuată autopsia. Dr. Colman Caner a stabilit diagnosticul de astrocitom, tumoră canceroasă a creierului de mărimea unei nuci cu o mică zonă degenerativă. În concluzie,
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Medicamente gratis

se stabilește că tumora nu a influențat actele criminalului. La primirea dosarului și a rezultatului autopsiei, guvernatorul Texasului,
John Connally, a ordonat reexaminarea probelor autopsiei de către
o comisie formată din anatomopatologi însoțiți de neurochirurg,
psihiatru și psiholog, care vor prezenta un raport detailat. Rezultatul
raportului prezentat în ziua de 5 august 1966 a stabilit diagnosticul
de Glioblastom Multiform cu un conținut bogat vascular și zonă
extinsă de degenerare a creierului și de presiune asupra amigdalelor.
Această stare de fapt poate împiedica controlul și poate impune
agresivitatea asupra emoțiilor și deciziilor luate.
Tatăl lui Charles a fost crescut într-un orfelinat și a reușit să-și
însușească meseria de instalator. A cunoscut-o pe Margareta de tânăr, s-au căsătorit și au locuit în Savannah Georgia. A asigurat soției
și celor 3 fii ai săi o situaţie economică satisfăcătoare dar, fiind o fire
foarte autoritară, a impus un regim de cazarmă în familie, pedepsindu-i foarte des pe toți membrii, inclusiv pe soția care a suferit toată
viața abuzuri greu de descris. La un moment dat, Margareta a hotărât să se despartă și l-a anunțat întâi pe băiatul cel mare, Charles.
Din dosarul foarte cuprinzător al biografiei lui Charles Whitman, câteva date par importante pentru înțelegerea enigmei „trăgătorului din turn”. Copil și student, a impresionat prin politețea și
inteligența sa și, din această cauză, i se iertau desele reacții agresive
de moment. Un IQ de rutină, efectuat la vârsta de 6 ani, a arătat
rezultatul de 139. Foarte muzical, a cântat cu frații săi și mama sa
în corul bisericii la care aparțineau. A trecut clasele liceului ca premiant, cu mare ușurință. Din orele de pregătire a elevilor pe care
le dădea, și-a câştigat banii pentru a cumpăra o motocicletă Harley
Davidson. Și-a însușit pasiunea tatălui său pentru arme și cunoștea
poate mai bine decât el toate mărcile. Mergea totdeauna la vânătoare cu tatăl și devenise un țintaș de elită; era printre foarte puținii
care putea ținti o veveriță în mișcare. După o aspră bătaie primită
de la tatăl său ca pedeapsă pentru a fi venit beat acasă, s-a înscris
pe ascuns la United States Marien Corps, unde a fost primit cu
ușurință. După terminarea liceului, a continuat activitatea de ostaș
și a fost repede promovat în grad și chiar propus pentru a continua
studiile în timpul serviciului militar la Universitatea din Austin, la
facultatea de matematică și inginerie. La vârsta de 19 ani a întâlnit-o
pe KATHLEEN cu care se căsătorește după 6 luni.
În ziua de 15.09.1961 la vârsta de 20 de ani, împreună cu 2
colegi de facultate, a prins un cerb în grădina zoologică și au plecat
cu el acasă. Cineva i-a văzut și a anunțat poliția care, ajungând la
el acasă, l-au găsit pe Charles spintecând cerbul mort în cada din
baie. A fost condamnat să plătească o amendă mare. După 3 ani,
a fost din nou arestat pentru amenințări grave la adresa unui coleg
din Marine căruia îi împrumutase 30 de dolari și solicita 15 dolari
dobândă pentru împrumut. A fost arestat, condamnat la arest de o
lună, muncă forțată de câteva luni și retrogradare la rangul de ostaș.
De atunci, scrie jurnalul care a devenit o carte foarte solicitată.
După ce s-au scris zeci de mii de pagini despre cazul criminalului
din Turnul din Texas, se poate trage concluzia că genetica, educația
și tumorile creierului împreună pot realiza un asemenea monstru.
Posibilitatea însă de a stabili care este procentul fiecăruia dintre ele,
aparține Neurocriminologiei viitorului, nu atât de apropiat.
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roducătorul israelian de medicamente Teva a
anunţat vineri că va furniza gratuit spitalelor
americane zece milioane de doze din medicamentul său împotriva malariei, hidroxiclorochină,
care s-ar putea dovedi eficient în combaterea pandemiei cu coronavirus.
Compania a declarat că şase milioane de doze
vor fi livrate spitalelor americane până pe 31 martie
şi restul în interval de o lună. „Suntem hotărâţi să
contribuim la livrarea cât mai multor comprimate
cu putinţă, gratuit, dat fiind că cererea pentru acest
tratament creşte” a declarat vicepreşedintele executiv
al firmei Teva, Brendan O’Grady.
Preşedintele american Donald Trump a promovat joia trecută utilizarea potenţială a clorochinei
în tratarea infectării cu coronavirus după rezultatele încurajatoare din China şi Franţa, deşi mulţi
experţi sugerează prudenţă în administrarea acestei
substanţe. În Franţa, laboratorul Sanofi a declarat
marţea trecută că e pregătit să ofere milioane de doze
de hidroxiclorochină pentru tratarea potenţială a
300.000 pacienţi.
Molecula de hidroxiclorochină, folosită de decenii
pentru tratarea unor boli autoimune ca lupusul sau
artrita reumatoidă, ar putea avea într-adevăr un efect
în eliminarea virusului, a spus profesorul Didier Raoult, directorul Institutului Hospitale Universitaire
din Franţa (IHU) pentru studiul bolilor infecţioase.
Potrivit studiului realizat de Prof. Raoult pe 24
pacienţi cu coronavirus, după şase zile de administrare a hidroxiclorochinei, virusul a dispărut la trei
sferturi din persoanele tratate. Agenţia federală FDA
care supervizează comercializarea medicamentelor
în Statele Unite, a temperat oarecum entuziasmul
preşedintelui Trump, subliniind că tratamentul autorizat pentru anumite afecţiuni nu a fost încă aprobat pentru coronavirus. Dar se va realiza „un studiu
clinic amplu” a spus Stephen Hahn, liderul FDA.
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Vânzările au explodat

Pregătiri medicale

În ultima săptămână, frenezia cumpărăturilor a crescut şi mai
mult în Israel, populaţia temându-se că pandemia va impune
şederea la domiciliu pe o perioadă extinsă

Ca parte a pregătirii spitalului
Hadassah pentru prognozele
Ministerului Sănătății din Israel,
unitatea a început instruirea și
organizarea personalului Unității de
Terapie Intensivă (ICU) și concomitent
a început și testarea personalului
contra CO-Vid19

V

ânzarea produselor de larg
consum în intervalul 14-18
martie a fost cu 45% mai
mare decât în aceeaşi perioadă a
anului trecut, potrivit datelor furnizate de StoreNext.
Cea mai mare creştere s-a înregistrat la produsele de uz casnic, unde
vânzările produselor de îngrijire personală au crescut cu 80% ajungând
la 165 milioane şekeli, iar vânzările
la produselor pentru casă a crescut
cu 68%, ajungând la 123 milioane şekeli. O creştere excepţională
(40%, adică 929 milioane şekeli) s-a
înregistrat la vânzările de alimente,

iar la băuturi, vânzările au crescut
cu 26%, ajungând la 121 mnilioane
şekeli.
Cel mai repede s-au vândut de
pe rafturi produsele din hârtie, orezul, legumele, pastele, produsele de
igienă şi îngrijire a corpului la care,
în decurs de o săptămână, vânzările
s-au dublat, ajungând la 34 milioane
şekeli. Vânzările la produse de igienă au cunoscut o creştere fabuloasă
de 1309%. În ultimele două săptămâni, s-au vândut mai multe şerveţele umede cu alcool şi antiseptice
decât în tot anul 2019.
Cifrele furnizate de StoreNext
arată că cea mai rapidă
creştere a vânzărilor se
înregistrează în magazinele cu reduceri, farmacii
şi magazinele de cartier.
Combinaţia de coronavirus şi vreme rece are un
impact negativ asupra
vânzărilor la magazinele
universale, cu excepţia câtorva categorii cum ar fi
şerveţelele umede şi hârtia
igienică.

T

estarea va fi efectuată de două ori în
următoarele cinci zile. Toți cei testați
negativ vor purta pe reverul lor un ecuson verde „fără corona”.
Următorul testat va fi personalul departamentului de traumatisme și treptat tot personalul spitalului.
Până la sfârșitul testării, tot personalul spitalului va fi obligat să urmeze un protocol special în afara orelor de muncă.
Bank Hapoalim a făcut o donație de 600.000
șekeli pentru 12 spitale pentru a ajuta la lupta
lor împotriva coronavirusului. Spitalele sunt:
Rambam, Soroka, Bnei Zion, Poriya, Nazaret,
Ziv Safed, Schneider, Wolfson, Kaplan, Spitalul
Meir, Barzilai și Shaarei Zedek.
În plus, Bank Hapoalim a donat 500.000 de
șekeli organizației Magen David Adom pentru
campania de strângere de fonduri „Ajută MDA
să câștige”, care strânge bani pentru a desfășura
3.000 de paramedici și paramedici în toată țara
cu truse care conțin echipamente medicale și
medicamente care să salveze vieți pentru mii de
civili izolați în urma Coronavirusului.

Ora de vară
Guvernul a decis săptămâna aceasta să nu amâne trecerea de
la ora de iarnă la ora de vară, în principal pentru că au fost
prea multe complicații implicate în tratarea presetărilor digitale
ale serverelor și a altor computere și echipamente care au fost
deja configurate pentru schimbarea la ceasul de vară

D

rept urmare, vineri dimineață
la ora 2:00 am, ceasurile vor
avansa cu o oră și vor fi setate
la 3:00 am, în Israel, pentru ora de vară.
Ministerul Sănătății din Israel a avut
în vedere o întârziere în schimbarea orei
de vară în țară, pentru a ajuta oamenii

10

să nu încalce dispozițiile de carantină sau izolare la domiciliu.
Ministerul luase în considerarea posibilitatea amânării acestei acțiuni, în
lupta împotriva coronavirusului COVID-19. „Avem în vedere extinderea
timpului de vară”, a declarat vineri mi-
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nistrul Sănătății, Yaakov Litzman, întrun interviu acordat știrilor canalului 12.
Schimbarea oferă fermierilor israelieni o oră suplimentară de lumină spre
seară, creând o zi mai lungă pentru
producția agricolă.
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Aprovizionarea esențială

Mossad în acțiune

Lanţurile de aprovizionare cu hrană şi băuturi din
Israel au fost declarate „esenţiale pe timpul stării
de urgenţă,” permiţându-le angajaţilor să lucreze
la capacitate maximă

Mossadul, serviciul extern de informaţii israelian,
se va preocupa să localizeze kituri de testare a
coronavirusului disponibile la nivel mondial şi le va
aduce în Israel, care deocamdată înregistrează un
număr mic de bolnavi

T

oate fabricile şi furnizorii din industria alimentară şi
a băuturilor au fost scutite de indicaţiile Ministerului Sănătăţii care prevăd reducerea forţei de muncă
a afacerilor neesenţiale cu 70%.
Şi alte industrii, printre care cea a produselor de curăţat, produselor de toaletă, de igienă şi a scutecelor au
fost declarate esenţiale. Modificarea a fost promovată de
Ministrul Economiei, Eli Cohen, care a supus guvernului
spre aprobare o propunere în acest sens, propunere aprobată
duminica aceasta.

A

Înainte, doar furnizorii de alimente de bază, cum ar fi fabricile de produse lactate, brutăriile şi fabricile de conserve
erau definite ca fiind esenţiale. Potrivit noilor reglementări,
întregul lanţ de aprovizionare din industria alimentară, incluzând firmele de transport, logistică, expediţie, centrele
de ambalare, depozitare şi punctele de distribuţie au fost
considerate esenţiale.
Definirea întregului lanţ de aprovizionare alimentară
ca fiind „esenţial”, va contribui la funcţionarea normală a
industriei alimentare sub toate aspectele pentru ca alimentele să poată ajunge la marea masă a populaţiei fără perturbări majore. Pentru a permite derularea fără întreruperi
a importurilor din străinătate, multe servicii de transport,
depozitare şi vamale care se ocupă de importuri au fost
incluse în noua definiţie de servicii „esenţiale”.
Demersul e menit să asigure continuitatea importurilor
de produse alimentare către statul evreu pe cale maritimă şi
aeriană. Ministerul Economiei a adăugat într-un comunicat
că „majoritatea alimentelor consumate în Israel sunt produse în Israel. Nu sunt probleme în sectorul importurilor, deci
nu sunt lipsuri la alte produse alimentare sau de consum,
cum ar fi articolele de toaletă.”

genţia se foloseşte de reţeaua sa din întreaga lume
pentru a localiza firme de la care să cumpere teste, iar
luni noaptea a reuşit să aducă în ţară 100.000 de teste.
În următoarele zile, se aşteaptă să se mai obţină „câteva
milioane” de kituri de acest tip, a căror provenienţă nu a fost
dezvăluită. Israelul intenţionează să achiziţioneze 4 milioane
de teste.
Armata israeliană a format, începând de luni dimineaţa,
100 de echipe medicale care vor realiza testele de coronavirus
la domiciliile a mii de persoane. Săptămâna viitoare, vor fi
create alte 50 de echipe care vor face teste în bazele militare.
În plus, Ministerul Apărării va avea misiunea de a cumpăra
şi a aduce în ţară echipamente medicale necesare pentru a face
faţă bolii.
Ministerul Sănătăţii va defini necesităţile şi va gestiona
urgenţele, în timp ce Ministerul Apărării va trebui să localizeze, cumpere şi transporte materialul din alte ţări. În afară
de teste, autorităţile israeliene caută să cumpere beţişoare de
urechi, măşti şi ventilatoare.

ABONAMENTE LA PRESA ROMÂNEASCĂ
un mod sigur de a primi în fiecare
săptămână publicația preferată la domiciliu!
Plata prin CEC sau card bancar!
Revista Familiei: 330 șekeli / 3 luni
Gazeta Românească: 285 șekeli / 3 luni
Sunați la 0524-716004
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Ajutor pentru Italia

SUA suspendă
eliberarea de vize
Statele Unite ale Americii au suspendat vineri
eliberarea vizelor obişnuite în toate ţările lumii pe
fondul crizei sanitare provocate de COVID-19, a
anunţat Departamentul de Stat

„

Toate întâlnirile pentru vizele obişnuite de
vizită sau de imigrare
sunt anulate” începând de
vineri, anunţă Departamentul de Stat pe contul său de
Twitter.
„În limita posibilului,
ambasadele şi consulatele
vor continua să elibereze
vize de urgenţă”, se precizează în anunţul Departamentului de Stat, care promite
să reia restul serviciilor „cât
mai curând posibil”, fără să
indice o dată exactă.
Washingtonul anunţase
deja cu două zile în urmă
suspendarea vizelor obişnu-

ite în „numeroase ţări”, fără
să spună care sunt acestea.
De acum însă, măsura a fost
generalizată.
Statele Unite au interzis intrarea pe teritoriul lor
pentru străinii veniţi din
majoritatea ţărilor europene, urmând să închidă vineri
seara graniţa cu Canada iar,
privitor la Mexic, intenţionează să limiteze trecerile
între cele două ţări.
În acelaşi timp, Departamentul de Stat le-a cerut
tuturor americanilor să nu
se deplaseze în străinătate pe
fondul epidemiei declanşate
de noul coronavirus.

Izolare la domiciliu
Cancelarul german Angela Merkel (65) a intrat în
izolare la domiciliu începând de duminică, după
ce vineri s-a întâlnit cu un medic, acesta fiind
ulterior confirmat pozitiv la coronavirus

P

rimul test al cancelarului german Angela Merkel pentru
coronavirus a fost negativ,
a anunţat luni un purtător
de cuvânt al guvernului,
Steffen Seibert. Teste suplimentare vor fi efectuate
zilele următoare, a adăugat
acesta.
Cancelarul federal tocmai prezentase noi măsuri
contra epidemiei de Covid-19, între care interzicerea adunărilor cu mai mult
de două persoane.

12

Merkel, cancelar de
aproape 15 ani şi care ar putea să renunţe la această poziţie cel mai târziu în 2021,
a primit numeroase laude
după anunţul că se plasează
în carantină.

Angela
Merkel
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Italia, țară afectată serios de pandemia de
coronavirus, primește ajutor din Cuba și Rusia
52 de cadre
medicale cubaneze au sosit în
Lombardia, gata
să lupte cu COVID-1. Cadrele
medicale cubaneze se bucură de
o reputație excelentă: „Pregătirea medicilor din Cuba este una dintre principalele mândrii ale țării și din acest motiv guvernul cubanez a
oferit în mod repetat ajutor altor țări. Pregătirea medicilor cubanezi este atât de recunoscută încât în perioada 2006-2017,
Statele Unite au derulat un program de acordare a permiselor
de ședere permanentă celor care doreau să lucreze acolo”.

*

Rusia va furniza la rândul său vehicule, echipamente și
specialiști pentru Italia, care a devenit a doua cea mai afectată țară de coronavirus după China, depășindu-o chiar în ce
privește numărul de decese raportate din cauza COVID 19.
Ministrul Apărării din Rusia a menționat că a pregătit
nouă avioane militare cu provizii și 100 de oameni pentru
a-i trimite în Italia împreună cu echipamente, printre care
dezinfectanți și echipamente de protecție.

Scene de haos
Unităţile de terapie intensivă au intrat în colaps
în Spania, în special la Madrid, unde pacienţii sunt
aşezaţi pe podea, pe coridoare, aşteptând
să găsească paturi disponibile

P

e r n e
improvizate,
crize de tuse şi
oameni întinşi
pe jos, aşteptând un pat
liber, acestea
sunt scenele
filmate întrun spital din
Madrid. Întrebat despre
situația dispe-
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rată a acestor oameni, ministrul
sănătății a spus că
a existat un aflux
de pacienți la
sfârșitul săptămânii trecute la unitatea de primiri
urgențe.
Numărul de
persoane infectate şi decedate
în Spania este în
continuă creştere.
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Croația zguduită

Măști în loc de haine

Un seism cu magnitudinea de 5,3 a lovit duminică
dimineaţă capitala Croaţiei, Zegreb, şi împrejurimile
sale, rănind grav o adolescentă, autorităţile
cerându-le locuitorilor să nu se adune în grupuri
pentru a nu propaga noul coronavirus

Casele de modă Saint Laurent şi Balenciaga
vor începe să producă măşti sanitare pentru
a combate penuria acestor produse medicale
pe durata pandemiei de coronavirus, au
anunţat duminică reprezentanţii grupului
Kering, care deţine cele două companii

C

utremurul a fost resimţit la ora locală 06.00
(05.00 GMT), iar numeroşi locuitori ai Zegrebului
au ieşit în stradă panicaţi.
O față a catedralei din centrul vechi al oraşului a fost
afectată de seism, la fel ca faţadele mai multor imobile.
În confuzia creată, unii
medici au anunţat într-o primă fază decesul unui băiat de

15 ani, după care au rectificat
informaţia şi au precizat că este
vorba de fapt de o fată care
este la reanimare, într-o stare
critică.
În cartierele vechi din
centru, faţadele unor clădiri
s-au prăbuşit, iar numeroase
părţi din oraş au rămas fără
electricitate.
Seismul s-a resimţit în sudul
Austriei, Slovenia şi în nordul
şi estul Croaţiei.

G

rupul de lux Kering, cu sediul la Paris, care deţine totodată brandul italian Gucci, a anunţat
că Saint Laurent şi Balenciaga vor începe să
producă manual acest echipament medical în atelierele
lor, imediat după ce procesul de fabricaţie şi materialele utilizate vor fi aprobate de guvernul francez.
De asemenea, reprezentanţii grupului Kering au
declarat că vor oferi serviciului francez de sănătate
publică 2 milioane de măşti sanitare, pe care intenţionează să le importe din China. Totodată, Gucci va
produce 1,1 milioane de măşti sanitare şi 55.000 de
echipamente de protecţie care vor fi donate Italiei.
Companiile din industria produselor de lux vor fi
cel mai probabil puternic afectate de această criză, întrucât măsurile adoptate pentru limitarea pandemiei
le-au forţat să îşi închidă magazinele.

China revine la viață
Secțiunea Badaling a Marelui Zid Chinezesc a fost redeschisă
pentru turiști începând de astăzi, un semn că viața în China
revine la normal după epidemia de coronavirus
ceastă secțiune, aflată la apro- dată, trebuie să facă dovada că sunt
ximativ 70 de kilometri de Bei- sănătoși - verificarea făcându-se
jing, este cea mai vizitată parte a printr-un sistem informatic. Viziconstrucției, astfel încât autoritățile au tatorii trebuie să poarte măști pe
fost nevoite să instituie în iunie 2019 o față și să păstreze distanța de un
limită de 65.000 de vizitatori pe zi.
metru față de alte persoane.
Accesul va fi permis zilnic, în interCelelalte secțiuni ale Marevalul 9-16, însă va fi limitat la doar o lui Zid Chinezesc rămân închise
treime din numărul obișnuit de turiști. deocamdată.
Înainte de a începe turul, turiștilor li se
În mod normal, peste 10 milioane de
va verifica temperatura corporală. Toto- oameni vizitează Marele Zid Chinezesc

A
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în fiecare an, însă obiectivul UNESCO
a fost închis în data de 25 ianuarie din
cauza epidemiei de coronavirus.
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Livrări defectuoase

Pieţe închise

Ultima lovitură dată consumatorilor şi serviciilor poştale
a fost blocarea de către Amazon a expedierii majorităţii
articolelor către Israel sâmbătă, după expirarea ofertei
colosului de comerţ cu amănuntul online de a expedia
gratuit către Israel produsele din comenzile de peste
49$, ofertă demarată în noiembrie 2019

Duminică, poliţia a închis două din pieţele
cele mai populare în aer liber din Israel:
Mahane Yehuda din Ierusalim și Shuk
Hacarmel din Tel Aviv

S

-a menţionat că marea majoritate a produselor disponibile
în trecut pentru clienţii
israelieni nu mai sunt disponibile. Totuşi, vânzătorii terţi au în continuare
permisiunea de a expedia
către clienţii israelieni cu
costuri suplimentare. „Datorită
creşterii cererii, am redus temporar selecţia de produse disponibilă spre livrare în Israel,” a
precizat Amazon într-un email.
Săptămâna trecută, Amazon
a declarat că limitează mărcile şi
vânzătorii independenţi ce pot
expedia către depozitele sale din
SUA în următoarele trei săptămâni pentru a putea asigura

hârtia igienică, dezinfectantele
de mâini şi alte produse la mare
căutare. Printre produsele ce pot
fi expediate pe Amazon, se află
conservele de fasole, scutecele,
hrana pentru câini, şerveţelele
igienice, produsele medicale
şi diverse bunuri de uz casnic.
Produse ca blugii, carcasele de
telefoane mobile şi alte articole
neesenţiale nu vor fi permise.

T

otodată, poliţia nu va acţiona pentru suspendarea unor ceremonii religioase cu până
la 20 participanţi. Noile directive au intrat
în vigoare duminică dimineaţa, investind poliţia cu
puterea de a aplica ordine, chiar şi în lipsa unui mecanism efectiv de pedepsire sau urmărire a justiţie a
persoanelor ce încalcă regulile.
Potrivit relatărilor, poliţia nu va aplica directivele
de interzicere a grupurilor mai mari de 10 persoane
în spaţii închise la nunţi sau înmormântări, intervenind doar în cazul adunării a peste 20 oameni
sau dacă sunt încălcate regulile de distanţare socială
între participanţi.

Israelul, pe locul 14
în topul celor mai fericite
ţări din lume

P

În cel de-al optulea Raport al Fericirii Mondiale, Israelul a fost menţionat
pe poziţia a 14-a, sugerând că până şi epidemia de coronavirus va avea
de furcă pentru a şterge zâmbetele de pe feţele israelienilor

ublicat anual de Reţeaua de Soluţii Sustenabile de Dezvoltare a
Naţiunilor Unite de Ziua Internaţională a Fericirii, 20 martie, clasamentul se bazează pe sondajele realizate de
Grupul de Sondare Mondială a Opiniei
Publice Gallup în perioada 2017 – 2019.
Potrivit raportului, s-a constatat că ţările din vârful clasamentului „susţin starea de bine, incluzând venitul, speranţa de
viaţă sănătoasă, asistenţa socială, libertatea, încrederea şi generozitatea.”

14

Tel Avivul e considerat al optulea cel
mai fericit oraş din lume, pe baza evaluării de către locuitori a nivelului calităţii
vieţii. Tel Avivul şi Zurichul (locul 4) au
fost singurele oraşe din top 10 nesituate
în ţările nordice, Australia sau Noua Zeelandă. Ierusalimul a ocupat poziţia a 33-a
în topul oraşelor fericite.
Cele mai fericite ţări din lume în perioada examinată au fost, potrivit raportului, Finlanda, Danemarca şi Elveţia. La
polul opus al clasamentului celor 153 ţări,
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cele mai nefericite ţări menţioante au fost
Afganistan, Sudanul de Sud şi Zimbabwe.
Teritoriile palestiniene s-au clasat pe locul
125 în lume, între Liberia şi Uganda. Cele
mai mari evoluţii în clasamentul ţărilor
fericite s-au înregistrat în Benin, Togo şi
Ungaria.
Printre cei mai mulţumiţi orăşeni din
lume s-au numărat locuitorii din Helsinki, Aarhus (Danemarca) şi Wellington.
Cei mai nefericiţi locuitori au fost cei stabiliţi în oraşele Gaza, Sanaa şi Kabul.
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Previziuni sumbre

Poluare redusă

Şeful Serviciului Forţelor de Muncă a declarat marți că numărul
persoanelor şomere din Israel ar putea ajunge la un milion
dacă pandemia de coronavirus va continua să determine
concedieri în acelaşi ritm

„

Dacă se continuă în acest ritm,
vom ajunge probabil la un milion de şomeri, un sfert din
angajaţii din economie” a declarat
Rami Grauer pentru site-ul de ştiri
Znet. „Se pare că 20% din cei aflaţi
în prezent în concediu fără plată vor
fi şomeri până la sfârşitul crizei.”
Grauer a adăugat că personalul
său se străduieşte să prelucreze cererile la timp pentru ca lumea să poată
încasa plăţi înaintea sărbătorii de Pesach. În ultimele săptămâni, Israelul
a înregistrat o creştere a cererilor de
încetare a raporturilor de muncă, pe
fondul ravagiilor provocate de pandemie pe pieţele economice naţionale şi
globale.
De la începutul lunii martie, când
efectele virusului au început să-şi
ceară tributul în Israel, circa 676.000
israelieni s-au înscris la şomaj. Prin

Ministerul Protecţiei Mediului din
Israel a anunţat că reducerea
activităţilor economice cauzată
de pandemia Covid-19 a redus
semnificativ poluarea aerului
în Israel în ultima perioadă.
Concentraţia de dioxid de azot
(NO2) din atmosferă a scăzut cu
30% sub nivelurile medii

I
comparaţie, în februarie s-au înregistrat 25.576 solicitanţi de locuri de
muncă, iar în ianuarie - 23.173.
Institutul Naţional de Asigurări se
aşteaptă la 1,2 milioane de israelieni
şomeri din cauza crizei, a declarat săptămâna trecută Directorul Institutului. Estimările echivalează cu o rată a
şomajului de 13-32%. Înaintea crizei,
serviciul asista în medie 80.000 persoane. Nu e clar dacă plata medie per
persoană se va modifica.

nstrucţiunile draconice ale guvernului menite să atenueze curba de
infectare şi să diminueze contactul
social pentru a permite sistemului sanitar să facă faţă răspândirii epidemiei
au redus în special traficul de maşini şi
folosirea transportului public. Deplasarea cu mijloacele de transport public
a scăzut cu 50% în Ierusalim, cu 60%
în Tel Aviv şi cu 85% în zona Sharon.

Creșe în spitale
Ministrul muncii și bunăstării, Ofir Akunis (Likud), a dispus
directorului general al ministerului său și personalului din
cadrul Departamentului de îngrijire de zi al Ministerului Muncii
și Asistenței Sociale, să deschidă șapte creșe în spitale, pentru a
oferi o soluție personalului medical care are copii până la trei ani

C

reșele vor funcționa în spitale
din întreaga țară, inclusiv la
centrul medical Hadassah Ein
Kerem din Ierusalim, Hillel Yaffe din
Hadera, Rambam din Haifa, Ichilov
din Tel Aviv, Assaf Harofeh din Beer
Yaakov, Soroka din Beer Sheva și Barzilai din Ashkelon.
Fiecare creșă va avea trei sau patru
grupe de copii care, în conformitate
cu liniile directoare ale Ministerului
Sănătății, vor număra cel mult zece persoane adică opt copii și doi îngrijitori.

Jo i , 2 6 m a r t i e 2 0 2 0

•

Sistemul de monitorizare a aerului
la nivel naţional a examinat calitatea
aerului în ultima săptămână şi a comparat-o cu media ultimelor luni. Rezultatele testului efectuat de Dr. Ilan Levin
arată că în perioada 1 ianuarie 2020 –
11 martie 2020 concentraţiile de NO2
au scăzut cu 10 micrograme/m3 până
la 35,5 micrograme/m3. Concentraţia
medie în perioada 12 martie - 16 martie a fost de 25 micrograme/m3, adică
o reducere de 30%.
Ministerul Protecţiei Mediului susţine că deocamdată nu se poate afirma
fără echivoc că motivul reducerii nivelului de NO2 din ultima săptămână
e doar reducerea emisiei de substanţe
poluante din transport; e posibil ca şi
condiţiile meteo să fi avut un rol.
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Dr. Ernest HUȘANU

T

Neparalele
Nedumeriri

răim de la o vreme cu un ucigaș încoronat! Chiar
în nările și gâtlejurile noastre. Aceste mici, foarte
mici, microscopice creații din mediul înconjurător, actualmente dușmani neînduplecați, vicleni, pregătiți
permanent să pună în pericol vital pe toți bipezii care folosesc de milioane de ani globul pământesc, locație inamovibilă încă pentru speța umană, ne fac viața amară! Dacă
supraviețuim!
Ca atare, ca simplu locuitor terestru, acum stăpânit de
o psihoză avansată, am câteva nedumeriri.
1) Cu ce drept și cine a atribuit acestor minuscule vietăți
puteri ucigașe?
2) Ce găsesc acești îndrăciți viruși în nările și gâtlejurile
oamenilor invadați?
3) Ce forțe extraterestre le-au împuternicit și distins cu
o coroană? Este simbolul menirii războinice?
Mai am și alte întrebări, dar mă tem de vreun spirit
răzbunător.
Declar sincer și mă întreb dacă nu cumva sunt emanațiile
unor mașinațiuni subversive, comploturi răufăcătoare? Or
fi extratereștrii interesați?
Am o rugăminte celor care înțeleg mai bine cum stau
lucrurile: nu se pot interesa să împace ambițiile? Ce, virușii
aceștia nu pot trăi decât în gâtlejurile oamenilor?

O

Răspunderi şi
responsabilităţi

menirea trece prin mari şi grele încercări! O pandemie
de gripă cu totul nespecifică aruncă în disperare popoarele şi prăbuşeşte extrem de eficient economiile.
Derută financiară, pierderi pe toate bursele, industriile intră
în colaps, turismul începe să devină amintire, magazinele, mai
ales cele cu produse alimentare sau farmaceutice, expun rafturi
goale; până şi prostituţia, cea mai rentabilă componentă economică a societăţii, scârţâie din toate încheieturile, nu pentru
că prestatoarele ar avea cumva reumatism, ci pentru că nici
uşile TIR-urilor nu se mai deschid atât de des ca înainte. Jale!
Prognozele economiştilor privind creşterea economică sună
precum un prohod, un fel de linişte mormântală se aşterne
peste marile oraşe, şcolile se închid, orice fel de întrunire se
anulează, nu mai sunt nici meciuri, nici saloane auto, televiziunile arată doar proceduri de carantină şi internări în spitale
speciale, oamenii umblă cu măşti inutile pe faţă, arătând ca
nişte zombi, medicii sunt echipaţi precum cei care lucrează
în medii puternic radioactive şi, în general, atmosfera de apocalipsă depăşeşte scenariile profesioniştilor de la Hollywood.
Preocupările guvernului, retras în carantină pe malul unui
lac superb, sunt pe măsura gravităţii situaţiei. O luptă pe viaţă
şi pe moarte se dă între putere şi opoziţie pe tema alegerii
primarilor în două tururi de scrutin.
Poporul stă la televizor cu masca antivirus pe figură!
Deştept popor!

Eugenia SERAFINI

P

Mesaj din Italia

rofesor de artă şi design al Universităţii Calambria, poetă şi
artistă vizuală, d-na Eugenia
Serafini conduce un cenaclu literar la
Roma, cenaclu care include și poeți din
România și Basarabia, stabiliți în Italia.
În vremurile grele prin care trece Italia, Eugenia şi-a aşternut gândurile pe
hârtie, într-o poezie:

/ și privighetoarea care deja de la cinci
dimineața / a cântat în curtea mea venită de cine știe unde!
Da / petit rossignol / suntem încă
în viață, am auzit cântecul tău / și ne-a
surprins / vesel și incredibil / în aceste
zile virulente când / nici măcar clopotele nu mai sună / pentru a însoți morții
în sicrie / care nu sunt suficiente / nu
mai sunt suficiente / și Primăvara in# SUNT ACASĂ
tră pe fereastra mea / în acest condominiu roman / cu lumina sa orbitoare
SUNT ACASĂ / și Primăvara intră / și clopotele de amiază încurajează /
pe fereastra mea / cu sclipirea ei de soare neștiutoare și vesele / și când cineva
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cântă la pian / o vioară o trompetă / la
18 se deschid ferestrele și / balcoanele și
toată lumea cântă melodia lui disonantă / și aplaudă și strigă / Suntem aici /
suntem încă aici!
# SUNT ACASĂ / și Primăvara intră
pe fereastra mea / dar fantasmele obscure apărute cu noaptea / în odihna scurtă
care produce și rupe visul / a trupurilor
îmbrățișate cu mângâieri și sărutări și
evadări în eros / Vom reveni / ne vom
lăsa casele în piețe și / străzile pe alei și
plajele pe cărări / pe vârful munților /
și uimirea unei asemenea frumuseți /
va fi un strigăt de eliberare / și nu mă
întreba / Ce este asta? / O floare un nor
umbra unui pescăruș / nu știu nu știu /
astept astept...
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Nodul gordian al politicii

E

xpresia „nod gordian” se folosește atunci
când se ivește o situație
care, aparent, este imposibil
de rezolvat.
Pentru a deveni stăpânul
Asiei Mici, Alexandru Macedon trebuia să desfacă nodul
gordian, lucru pe care nimeni
înaintea lui nu a reușit să-l
facă. Istoria nu ne spune dacă
a încercat sau nu să dezlege și
el nodul pe cale normală, fapt
este că, fără să stea mult pe
gânduri, a scos sabia, a tăiat
nodul și, în felul acesta și-a
realizat planul sau dorința de
a deveni stăpânul Asiei Mici.
Nodul care împiedică la
ora actuală stabilitatea politică la noi în țară este în primul rând echilibrul de forțe
dintre cele două mari partide,
fapt care nu dă posibilitatea
practică nici unuia dintre ele
să ajungă la numărul necesar de mandate pentru formarea Guvernului. Una din

modalitățile care ar putea
conduce la delegarea acestui
nod ar fi găsirea unei formule
de compromis între cele două
partide și formarea unui guvern de uniune națională în
care cei doi șefi de partid să
ocupe prin rotație postul de
Prim Ministru.
Aici intervine însă un alt
nod, o altă divergență care,
la prima vedere pare nerezolvabilă: șeful cărui partid să
fie primul în postul de Prim
Ministru? Beni Gantz, șeful
partidului Alb-Albastru a încercat se dezlege acest nod,
acceptând ca rivalul său, Benjamin Netanyahu, să fie primul care să conducă guvernul
în prima jumătate a cadenței
sale.
Dar, dacă Alexandru Macedon lua hotărâri de unul
singur, Beni Gantz a avut nevoie de acordul acelora cu care
împărtășește conducerea partidului. Și, așa cum spune o

Măsuri drastice în România

M

inistrul român de interne, Marcel Vela, a prezentat,
marți seara, noile restricții pentru populație, prevăzute în ordonanța militară 3, în contextul crizei de coronavirus. Astfel, începând de miercuri, ora 12.00, sunt interzise
deplasările de la domiciliu, cu câteva excepții.
„Se permite deplasarea în interes profesional, deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de
activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea
oricăror activități sportive de echipa), cât și pentru nevoile
animalelor de companie/domestic”, a anunțat Marcel Vela.
În ceea ce privește persoanele cu vârstă peste 65 de ani,
ministrul de Interne a anunțat că acestea au voie să iasă din
casă doar între orele 11.00-13.00 și doar în aceleași scopuri
prevăzute pentru celelalte persoane. „Deplasarea persoanelor peste 65 de ani este permisă între orele 11 - 13, pentru
scopurile de mai sus”, a menționat Vela.

vorbă din bătrâni, unde sunt
prea multe moașe, copilul iese
mort și inițiativa lui Gantz a
eșuat în mod lamentabil.
La fel s-a întâmplat și
după prima rundă de alegeri
când Avi Gabai, șeful Partidului Muncii, a răspuns pozitiv chemării lui Netaniahu
de a se alătura coaliției și a
forma guvernul. Dar a făcut
imprudența să ceară părerea
tovarășilor de partid și chemarea a fost respinsă. Nu
știu dacă partidul ar fi avut
ceva de pierdut dacă accepta propunerea, dar cert este
că țara a pierdut foarte mult
fiind împinsă la încă două
sau poate chiar trei runde
de alegeri care, după toate
probabilitățile tot nu vor tăia
nodul.
Este de remarcat că din cei
patru conducători ai partidului Alb-Albastru, numai doi
s-au opus alăturării la un guvern condus în prima fază de
Netanyahu. Aceștia doi sunt
Yair Lapid și Bughi Ayalon,
ambii concediați de Netanyahu din posturile de miniștrii
pe care le dețineau în guvern
la ora respectivă. Actualul lor
refuz se datorează dorinței
de răzbunare sau respectării
unor principii? Greu de dat
un răspuns sigur dar ceea ce
mi se pare mie că se profilează
la orizont este prima variantă.
Nici Beni Gantz nu a ac-

Jo i , 2 6 m a r t i e 2 0 2 0

•

ceptat cu multă bucurie propunerea de a se alătura unui
nou guvern, condus chiar
și temporar de Netanyahu.
Dar el a înțeles gravitatea
momentului, a înțeles că
binele țării este mai presus
decât principiile partidului
și a acceptat soluția rotației
care, din păcate, s-a lovit de
un alt nod gordian: cine va fi
Ministrul Justiției în viitorul
Guvern. La ora actuală, ocupă acest post unul din cei mai
apropiați și fideli susținători
ai Primului Ministru. Beni
Gantz și partidul său doresc
să preia ei acest minister pentru a instaura principiile democratice care, la ora actuală
lipsesc după părerea multora.
Soluția numirii unui ministru adjunct care să aibă
drept de veto la hotărârile
ministrului titular mi se pare
că nu are nicio șansă să fie tradusă în practică.
Ce ne rămâne? Avem deocamdată în fața noastră un
nou nod gordian, nod pe care
trebuie să-l înlăture toate partidele, mari și mici, de fapt
întreaga populație. Acest nod
se numește virusul Corona și
sperăm că medicii, ajutați
de Guvern vor depăși acest
nod, nu cu sabia, ci cu puterea inteligenței, a științei și a
abnegației față de propriul lor
popor fără să țină seama cărui
partid îi aparțin.
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Pericopa cetățeanului de rând

m publicat în trecut un articol
intitulat „NETANYAHU TRAGE CORTINA ȘI STINGE LUMINILE RAMPEI”. Fraza de încheiere
al acestui articol era: „din exemplele de
mai sus, reiese că pe panta lunecoasă pe
care a urcat premierul, se poate ajunge
numai în ABIS”.
În acea perioadă, mass-media a publicat informații referitoare la investigațiile
făcute de poliție cu privire la o serie de
presupuse fapte efectuate de premier.
Domnul Netanyahu a declarat că este
vorba numai de calomnii cu privire la
persoana sa. Din câte îmi amintesc,
unul dintre cei mai apreciați avocați ai
Israelului – răposatul domn Weinrot - ,
analizând cercetările făcute, i-a propus
premierului să ducă tratative cu procuratura de a renunța la acuzații. În schimb,
domnul Netanyahu ar fi demisionat și
s-ar fi retras din politică.
Premierul, în acele timpuri, era în
culmea aprecierii majorității populației
din Israel, însă pasiunea sa de a susține

că numai El are dreptate și toți ceilalați
greșesc, l-a dus la situația tristă de a fi
convocat la tribunal pe baza actelor de
acuzare. Mereu am susținut că domnul Netanyahu este și va rămâne nevinovat, până când tribunalul va decide
contrariul.
Activitatea premierului din cadrul
partidului Likud duce la același rezultat,
asemănător cu cel provocat de răposatul
Ben Gurion, care a dus la autonimicirea
Partidului Muncii care se luptă pentru a
primi minimum de voturi pentru intra
ca fracțiune politică în Knesset.
Domnul Netanyahu a înlăturat toate
personalitățile politice veterane din partid iar cramponarea sa duce la nimicirea
partidului Likud.
Îmi imaginez că fondatorii acestui
partid înceacă să „țipe” din lumea celor
drepți, dar glasul lor nu este auzit, din
păcate.
Dacă partidul Likud va mai exista,
el va avea onoarea să stea 25 de ani în
opoziție.

Bianca MARCOVICI

││││PARALELE - Carantina
E mai puțină poluare în lume...
E firesc să ne dăm seama că noi distrugem planeta; pe vremea împușcatului
foloseam în loc de suluri de hârtie igienică doar ziare cu portretul lui Ceaușescu,
decupate frumos și cu mult plumb.
Mai mult, primele suluri de hârtie
le-am cumpărat de la librărie, după ’89!
Privesc marea... Niciun vapor în porturile Haifei!
Privesc cerul... Niciun avion nu mai
aterizează de la Eilat la Haifa! În fiecare
zi, urmăream cu emoție luminile avioanelor care aterizau! Când e vânt puternic,
fac mai multe ocoluri, parcă sunt pasări
nesigure de puterea aripilor lor care tre-
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buie să ajungă pe pistă!
Îmi imaginez că izolarea în case nu
seamănă cu filmul care folosea ca scenariu un oraș părăsit, în care doi tineri
supraviețuitori descoperă că orașul... nu
mai are cetățeni și că totul le este disponibil: cumpărăturile, băncile, casele oamenilor, bibliotecile, cazinourile, mutânduse mereu în alt loc, în speranța că totuși
nimic nu s-a întâmplat și că ei trăiesc
mereu doar aceeași zi ireală, cu oamenii
morți în urma unei catastrofe și dispăruți
ca dinozaurii! Plictiseala s-a instalat între cei doi tinerei, băiat și fată...până la
urmă, un cuplu! Chimia dintre ei nu a
mai funcționat!
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Acul
lui
BUJENIȚĂ
Sonete
SONETUL AVENTURII
(necanonic)
Era nevastă-mea plecată,
La un congres, pe undeva…
Şi-un fin miros ca de halva
Dădea sămânţa sfărâmată.
Un gând mă sâcâia cumva
Din tinereţea-mi depărtată,
Legat desigur de o fată
Cu care-aş tăinui ceva…
Ieşind eu, bine îmbrăcat,
Ne-am întâlnit, aşa, din mers
Şi, jur, nimic nu inventez,
De braţ ea ferm m-a apucat,
Apoi, zâmbind parcă pervers,
M-a ajutat să traversez!
SONETUL URAGANULUI
Sunt un titan cu trup de vânt şi
apă,
Puterea mea-i cât zeci de mii de
bombe,
Eu fac prăpăd cu ale mele trombe
Şi-un înveliş de nori port ca pe-o
capă.
Poveşti de groază torc la guri de
sobe,
Către infern sunt o deschisă
trapă.
Omor săraci, dar şi pe cei
ce-ndoapă
Iar tunet am cât miliard de tobe.
Pe unde trec, rămân numai ruine.
Sărmanii n-au nici lemn
de-nmormântare
Iar mai presus de rău dar şi de
bine.
Este divina mea determinare…
Şi sincer eu vă spun că decât
mine
Guvernul României e mai tare!
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HABABINI –
FIINȚE imaginare

artea lui Theo Eșet „În fața privirii” se axează pe un subiect mult
analizat și discutat „Hababini”
ființe care ar fi aterizat cândva pe pământul israelian. De altfel, încă în 1997,
răposatul comedian Dudu Topaz a prezentat un spectacol al cărei primă frază
era „acum două ore au aterizat în Israel
ființe de pe altă planetă”. Acest context a
stârnit vii dezbateri în presa vremii.
Universul este atât de incomensurabil
încât nu este exclus să fie în imensitatea
infinită a acestuia viață... În decursul
vremii, au apărut o sumedenie de cărți
în care, într-un fel sau altul, s-a dezbătut existența sau nonexistența acestor
ființe. Între altele, acestea erau denumite
„zombi” (ființe cu intenții secrete) sau
„arpadim” (desmodus rufus) despre care
amintesc scrierile biblice și pe care noi le
găsim în literatură ca „ababim”.
Dezbaterile pe această temă au la
bază mărturii, reflexii, cercetări intensive
pe care le constatăm și în zilele noastre.
Ziarele și revistele de aventuri din unele
perioade au dezvoltat subiectul; autorii
încercau să dea răspunsuri curiozității
lectorilor. Cuvintele „Haizer”, „Abam”,

NESTEMATE POETICE
culese de Ady Covaliu

Boltă de noapte cu
stele călătoare
de Rainer Maria Rilke

Uriașă boltă de splendoare plină,
hambar înalt, prinos de lumi deschise.
Noi – prea departe de a ei lumină,
aproape iar de-ntoarcerea-n culise.
Și cade-o stea! Dorința ta se-anină
precipitată, în străfulgerare.
Ce-i la izvor și ce-i la revărsare?
Ce ți se iartă? Cât rămâne vină?
Traducere de Ioana Pârvulescu

sau „extrapământean” nu au fost
înscrise în niciun
dicționar al vremii.
David Ronen,
redactor a unui ziar
israelian al vremii,
și-a axat numeroase
articole pe acest subiect. În introducerea
la cartea „ABAMI au coborât”, a scriitorului Meir Cohen, acesta scrie despre
astronomul american Gion I. Iang care
a pășit pe Lună – este cu alte cuvinte
„specialistul nr. 1”. Probabilitatea ar fi
ca, într-adevăr, ființe neidentificate să
existe. Descrierile lui Lang și traducerile unor romane apărute la vremea lor
se ocupă pe larg de aceste ființe iar unii
dintre autori pomenesc chiar de chipuri
feminine!?
Cercetările intensive întru descoperirea acestora se bazează pe unele afirmații
ale cercetătorilor americani. De asemenea, este citată teoria decesului actriței
Marilyn Monroe care a fost exterminată
de mafia americană. În unele reportaje
nu este exclusă posibilitatea că artista ar
fi vrut să facă unele mărturisiri în ceea
ce privesc descoperirile americanilor în
privința „oamenilor din altă planetă”.
Unele reportaje, din cotidienele israeliene se referă la evenimentul sus-semnalat, oferind lectorului locuri și date.
Dar fascinația „super-omului” a început
în Israel cu apariția volumului „Cu fața
înainte”, a scriitoarei Tzipora Carmel
-1993. Autoarea povestește despre trei
aterizări în diverse perioade, chiar în curtea lui Carmel. De asemenea, scriitoarea
descrie cele 30 de aterizări în regiunea
Kadima. Pentru a fi cât mai verosimilă afirmația, se subliniază că s-au găsit
unele semne (mici rotunjiri în pământ)
care au un miros deosebit de pătrunzător. Povestirea lui Carmel ne amintește
de unele mărturisiri care stau sub sem-
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nul întrebării. Autorul susține că s-au
constatat unele semne pe teren, precum
o imagine de om de trei ori mai înalt decât ființele pământeşti. Portretul acesta
este imprimat pe coperta cărții lui Carmel. Scriitoarea își bazează afirmațiile
pe mărturisirea unui cercetător în acest
domeniu din anul 1987.
Despre rădăcinile mărturisirilor lui
Carmel, putem lectura și cartea „Taina
Abamilor” a scriitorului Moșe Ialom.
Subiectul se bazează pe aterizarea misterioasă din Kadima. Autorul, în povestirile sale, se bazează pe unele semnalizări „științifice” ale unor teoreticieni din
țară și străinătate. De altfel, și acesta se
referă la Kadima ca loc presupus al aterizărilor astrale. Dar Ialom conclude că
„oamenii de știință încă nu pot confirma
evenimentul”.
Avi Greif, cercetător în domeniul
aviatic, afirmă cu multă convingere
existența unor apariții extraterestre.
În 21 aprilie 1994, Greif împreună cu
alți cercetători au pus bazele „Centrului israelit de cercetarea al ABAMEI”,
ei menţinând o permanentă legătură cu
asemenea centre din străinătate. Centrul
a publicat și un ziar la 24 august 1998.
Iată una din afirmații: „în timp ce am
ieșit în livadă la ora 20:45, am fost surprins să văd pe cer fel de fel de mici stele
a căror strălucire era aparte, neobișnuită,
care se îndreptau spre sud-vest. Cu cât
s-au îndepărtat, lumina devenea mai
opacă. Dudu Topaz a preluat povestirile,
transformându-le în scene pline de umor
iar talentata ȚIPI ȘAVIT a interpretat
rolul „suprapământesc”.
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aveau afecțiuni preexistente.

ocatarii căminului de bătrâni din Ierusalim unde
s-a înregistrat prima victimă
a coronavirusului din Israel,
Aryeh Even, au declarat sâmbătă că sunt profund întristaţi
de moartea bărbatului de 88
ani. „A fost un om încântător din Ierusalim care a locuit
toată viaţa sa alături de familie şi copii” a declarat pentru
şeful asociaţiei chiriaşilor di
cămin, el însuşi locatar al
centrului Nofim Tower, Zvika Levy.

126 anchete pentru
nerespectarea
regimului de carantină

L

Centrul Medical Shaare
Zedek din Ierusalim a declarat vineri că pacientul a
fost internat în stare gravă cu
multiple condiţii medicale
preexistente. În ciuda tratamentului intensiv, inclusiv
resuscitarea după un atac de
cord, starea sa s-a deteriorat
rapid. Bărbatul, alături de soţia sa în vârstă de 89 ani din
Ierusalim care de asemenea
luptă pentru viaţă la spitalul
Ein Kerem din Hadassah, s-a
aflat printre cei câţiva locatari
ai căminului Nofim infectaţi
cu coronavirus.
Marți, Ministerul Sănă
tății a anunțat încă două victime a Coronavirusului în țara
noastră. Malka Keva, în vârstă de 67 de ani din Bat Yam
a decedat la Spitalul Wolfson
din Holon și încă un bărbat
în vârstă de 87 de ani a decedat la spitalul Hadassa Ein
Kerem din Ierusalim. Ambii
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ipa, site-ul de ştiri în
ebraică a relatat că, de
la intrarea în vigoare a ordinelor Ministerului Sănătăţii
,poliţia a deschis 126 anchete împotriva celor ce nu au
respectat regimul de izolare. Până acum, s-au efectuat
peste 14.000 verificări ale
respectării carantinei, s-au
dat 42 amenzi şi s-au emise
ordine de închidere
pentru 18 firme care
nu respectau indicaţiile ministerului.
Poliţia israeliană
şi-a intensificat activitatea operaţională
obişnuită şi sub acoperire pentru a ajuta
Ministerul Sănătăţii
să pună în aplicare
măsurile de carantinare. În
cazurile de suspiciuni legate
de săvârşirea unei infracţiuni,
poliţia a acţionat în concordanţă cu politicile şi indicaţiile de prevenire a răspândirii
coronavirusului.
Până în prezent, au fost
întocmite 126 dosare penale
pentru încălcarea regimului
de carantină. În plus, Divizia
de Cercetări monitorizează şi
ţine evidenţa „ştirilor false”,
până în prezent fiind deschise
19 anchete pentru tentativa
de diseminare de ştiri false.
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În ultimele zile,
poliţia a întocmit
de asemenea rapoarte pentru abateri grave, punând
accent pe încălcarea regimului de
carantină şi refuzul de a se supune
ordinelor poliţiei
de a se împrăştia
în cazul adunărilor ilegale.
Până acum s-au înregistrat
42 rapoarte (12 pentru nerespectarea carantinei, 2 pentru
neraportarea înălcării carantinei, 28 pentru refuzul ruperii
rândurilor).
Ofiţerii s-au concentrat pe
verificarea respectării indicaţiilor de carantinare de către
câteva mii de persoane. Au
fost efectuate efectuat 14.213
vizite la domiciliu, dintre care
2.369 doar în weekendul
trecut.

Naftali
Bennett

Intern. Ministrul Apărării va
fi informat permanent în legătură cu activităţile centrului care vor fi administrate în
funcţie de evoluţia nevoilor
populaţiei.
Po t r i v i t m i n i s t r u l u i
Bennett, „Continuăm să discutăm cu populaţia şi ajutăm
la satisfacerea tuturor nevoilor
până vom depăşi criza. După
finalizarea proiectului hotelului în câteva zile, am trecut la
următoarea destinaţie.”
„Va exista multă confuzie
şi presiune în rândul populaţiei și e normal. Vom asigura
Ajutor populației
asistenţă non-stop, chiar şi
inistrul Apărării, Naf- la numărul de urgenţă 104,
tali Bennett, a instruit introdus azi de ComandaComandamentul Frontului mentul Frontului Intern şi
intern şi Tzahalul, miniştrii vom continua cu toată forţa”
din guvern şi organizaţiile de a adăugat Bennett.
voluntari să înfiinţeze imediat
Telefonul alarmă
un centru de asistenţă civilă
inisterul Sănătăţii din
pentru a ajuta populaţia în
Israel a dezvoltat şi a
lupta împotriva COVID-19.
Scopul centrului ce va ser- pus în funcţiune o aplicaţie
vi drept sediu de gestionare a pentru telefonul mobil care
asistenţei civile pe perioada avertizează atunci când cinecrizei, va fi sprijinirea auto- va se apropie de o persoană
rităţilor locale şi a populaţiei contagiată cu COVID-19.
Aplicaţia, intitulată „Masub toate aspectele, incluzând
aprovizionarea cu guen” (scut), se poate descăralimente, asistenţă ca gratuit de pe site-ul Mimedicală, consiliere nisterului Sănătăţii şi a fost
psihologică, trans- dezvoltată pentru a frâna răspândirea bolii în țară.
port şi altele.
„Această aplicaţie va preCentrul s-a deschis la începutul lua datele de localizare şi le va
săptămânii şi e con- compara cu locuri prin care
dus de Comanda- au trecut persoane contagiamentul Frontului te cu noul virus”, se arată în
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și în producția
internațională
Aladdin, film creat de compania
Disney.
Tzafir este bine
cunoscut pentru
îndelungata sa
carieră în timpul
instrucţiunile programului,
căreia a devenit un
care precizează că utilizatorul actor celebru pentru capacitava primi o alarmare în cazul tea sa de a imita voci și penîn care acesta ajunge în locuri tru rolurile în spectacolele de
prin care a trecut vreo persoană afectată de această boală.
Utilizatorul aplicaţiei trebuie să-şi dea acordul pentru
a i se permite geolocalizarea, date pe care mulţi sunt
de acord să le furnizeze în
cazul altor aplicaţii precum
Waze, pentru a putea obţine
cea mai bună rută, pentru a
face cumpărături sau pentru
a comunica.
Sistemul Magen conţine televiziune și teatru destinate
date de localizare a celor in- atât copiilor, cât și adulților.
Actorul a transmis fanilor
fectaţi şi a persoanelor care au
intrat în contact cu ei, o in- săi că se află acasă, este bine
formaţie ce cuprinde inclusiv și primește îngrijiri medicale.
deplasările lor cu două săptăViolența nu doarme
mâni înainte de punerea dim primit cu bucurie că,
agnosticului. Aceste date rădatorită izolării la domân înmagazinate în telefon
şi sunt împărtăşite cu Minis- miciliu a populației, a scăzut
terul Sănătăţii, însărcinat cu infracționalitatea, în special
lansarea alertelor pertinente. aproape că nu mai sunt sparAutorităţile israeliene uti- geri de locuințe sau accidente
lizează aceste mijloace tehnice de mașină.
În schimb, a crescut îngriale serviciilor secrete pentru
a urmări prin intermediul jorător violența domestică.
mobilelor locurile prin care Adăposturile pentru victimele
au fost bolnavii (cu două violenței în Israel sunt aproasăptămâni înainte de testarea pe pline pe fondul focarului
pozitivă) şi a persoanelor suspectate de contagiere.

A

Saba Tuvia are virus

A

ctorul Tuvia Tzafir, în
vârstă de 74 de ani, a
anunțat că are Coronavirus.
Saba Tuvia este unul dintre cei mai iubiți actori pentru copii din Israel; el a jucat

de coronavirus,
ceea ce a determinat Ministerul
Asistenței sociale
să deschidă noi
facilități, potrivit
unui raport publicat luni.
„Căutăm adă- Yair Lapid
posturi pentru
spus ceva de genul că putem
femeile care au nevoie de ieși din casă. Eu știam că Neajutor”, a declarat ministerul tanyahu este primul ministru
într-o declarație publică.
și totul este bine, dar se pare
Un raport pre- că există dezacorduri între pocizează că liniile liticieni și eu pot fi o victimă a
telefonice pentru neînțelegerilor dintre ei. Orivictime au înre- cum mi-am spus că voi pleca
gistrat o creștere a doar o oră și nu credeam că
plângerilor pentru este o afacere atât de mare.
abuz. Autoritățile Aveam nevoie să merg să fac
de asistență socială ceva personal.”
se așteptau ca nuBineînțeles că explicațiile
mărul cazurilor de aberante ale tinerei nu au fost
violență în familie luate în seamă de autorități
să crească din cau- care au băgat-o cu forța în
za incertitudinilor pandemice carantină. Poliția a deschis
și financiare dar nu chiar așa dosar penal pentru acest caz
de mult.
iar femeia urmează să răspun„Nu suntem pregătiți pen- dă în fața Tribunalului pentru
tru tsunami-ul care va veni. că a pus alte vieți în pericol.
Este o situație extremă pe care fapta sa poate fi încadrată la
nu am mai văzut-o. Sunt fa- tentativă de ucidere.
milii care raportează violență
Slăbirea șekelului
pentru prima dată și o deteriorare în rândul familiilor care
Șekelul s-a diminuat semerau deja în ciclul violenței”, nificativ ca paritate față de
a declarat Rivka Neumann, dolar și euro în ultimele zile.
directorul Diviziei WIZO
Bank Israel a declarat că
pentru Protecția Femeilor”.
va furniza băncilor până la
15 miliarde de dolari din reFuga de la izolare
zervele sale de schimb valutar
tânără care a încălcat de 130 de miliarde de dolari.
luni dimineața perioa- Programul va atenua deficida obligatorie de carantină, tul de dolari creat în sistemul
a declarat că a luat bancar prin cererea de la bănci
decizia de a pleca și instituții financiare pentru
de acasă după ce a a-și crește garanțiile pentru
ascultat declarațiile pozițiile internaționale.
parlamentarului Yair
Săptămâna s-a deschis cu
Lapid.
scăderi puternice de capital
„Am citit câteva pe piețele bursiere din Asia,
articole de presă și Europa și la Bursa de Valori
am văzut că Lapid a din Tel Aviv.
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Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat luni
că premierul Benjamin Netanyahu este cel care l-a trezit la realitate și l-a inspirat să
ia măsuri decisive împotriva
coronavirusului.
„Îi Mulțumesc lui Bibi
Netanyahu care m-a contac-

Medicul israelian Gai Peleg, care e acum în nordul
Italiei, orașul Parma, pentru a
ajută la tratarea celor infectați
cu COVID-19, a povestit despre cum arată situația din prima linie a celei mai afectate
zone de pe Glob și ce decizii
crunte trebuie să ia doctorii.
La secția unde
lucrează, sunt
primiți pacienții
terminali și spune că are grijă să îi
pună pe muribunzi
în legătură cu familiile prin telefon,
pentru a fi împreună, chiar dacă doar
virtual, în ultimele
momente.
„Ieri (sâmbătă - n.red.)
am fost de gardă la un fost
spital de ortopedie, acum
transformat în unitate pentru pacienții cu coronavirus.
Ajung la noi pacienți terminali și încercăm să îi alinăm
în ultimele lor momente de
viață, ajutându-i să ia legătura
cu membrii familiei, mai ales
că nu i-au avut de mult timp
alături, fiind în izolare”, a povestit Peleg.
Medicul israelian a dezvăluit că, din cauză că nu există
suficiente aparate de respirat
și aparate de resuscitare, medicii sunt forțați să ia decizii
extrem de grele în legătură
cu cine e salvat și cine e lăsat să moară. El spune că i
s-a transmis ca pacienții de
peste 60 de ani să nu mai fie
conectați la aparatele
de ventilație mecanică
pentru că acestea nu
sunt suficiente.
„ Tr e b u i e
să
înțelegeți însă că în
situația actuală nu
este posibil să îi ținem

tat cu câteva zile în urmă și
mi-a spus: „Sebastian, subestimezi acest lucru în Europa. Treziți-vă și faceți ceva”.
„Acesta a fost un apel care
m-a zguduit”, a spus Kurz luni
pentru ziarul german „Bild”.
Liderul austriac, în vârstă de 33 de ani, a declarat:
„Nu este o situație ușoară,
dar știm care este pericolul:
o prăbușire a sistemului de
sănătate austriac. Și nu vrem
asta. Știm, de asemenea, că nu
avem o alternativă la aceste
măsuri. Și un lucru este clar:
cu cât acționăm mai repede,
cu atât este mai bine”.
După conversația cu Netanyahu, Kurz a decis să impună măsuri stricte: închiderea școlilor, restaurantelor și
magazinelor, extinzând noile
reguli până pe data de 13
aprilie. Austriecii nu au voie
să iasă afară, cu excepția muncii, a cumpărăturilor necesare
și ajutorarea celor vulnerabili.
Austria are o graniță cu
Italia, care este una dintre
țările cele mai afectate din
lume de coronavirus.
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conectați la aparate pentru o
lungă perioada de timp. Nu
este suficientă aparatură, dar
eforturi se fac pentru toți
pacienții”, a explicat el, adăugând că situația din Parma
este tragică.
Italia este la acest moment
cea mai afectată țară europeană, cu aproape 60.000 de cazuri și 5.476 de decese. Până
acum, peste 7.000 de pacienți
s-au vindecat, dar 3.000 sunt
în continuare în stare critică.

va fi alocată angajaţilor care au avut cel mai
mult de suferit şi care
lucrau la producţii Netflix. Aceste suplimente
financiare sunt atribuite pe lângă concediile
plătite pentru două
săptămâni pe care compania americană le-a
promis angajaţilor implicaţi
în producţii care au fost suspendate săptămâna trecută.
De asemenea, reprezentanţii Netflix au spus că 15
milioane de dolari din acel
fond vor merge către organizaţii terţe şi asociații ce
asigură servicii de urgenţe în
beneficiul actorilor şi echipelor tehnice din ţările în care
compania americană deţine
studiouri de producţie.

STOPSTOPSTOP

STOPSTOPSTOP

Netflix a înfiinţat un fond
de 100 de milioane de dolari
pentru ajutorarea angajaţilor
unor producţii de film şi televiziune care au fost închise
din cauza pandemiei cauzate de noul coronavirus, au
anunţat vineri reprezentanţii
companiei americane.
Sute de mii de actori
şi membri ai echipelor de
producţie din lumea întreagă şi-au pierdut locurile de
muncă în timpul acestei crize. Printre ei se află şi electricieni, tâmplari, şoferi şi alţi
angajaţi sezonieri.
Cel mai mare serviciu de
streaming din lume a precizat
că mare parte din acea sumă
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Compania americană de
fastfood McDonald’s a declarat luni că, din cauza răspândirii coronavirusului, va
închide temporar filialele din
Israel, lăsând deschise doar
cinci care vor funcţiona în
regim de urgenţă şi vor livra
în principal hrană spitalelor, centrului Magen David
Adom şi forţelor de securitate
care contribuie la combaterea
epidemiei COVID-19.
McDonald’s Israel susţine
că decizia închiderii punctelor de lucru a fost un demers
filantropic menit să contribuie la combaterea răspândirii noului virus. Lanţul fastfood şi-a trecut în concediu
fără plată circa 4.000
din angajaţii din Israel. Demersul s-ar putea
extinde şi în alte ţări,
McDonald’s anunţând deja luni că-şi va
închide şi punctele de
desfacere din Marea
Britanie şi Irlanda.

G A Z E TA Î N S E M NĂ R I
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Politică condimentată cu un virus... iute

ltimul an a fost presărat cu evenimente multe care ne-au pus la
grea încercare nervii și răbdarea.
Totul a început cu evenimentul electoral
în aprilie 2019, care s-a soldat cu rezultate incerte; au urmat încă două încercări
după același tipar, care ne-au făcut să urmărim cuvântări încărcate de demagogie, contraziceri și certuri ajungând până
la insulte urâte și inutile. Căci finalul a
ieșit tot așa, aproximativ, evaziv; cu alte
cuvinte, țara continuă să plutească cu un
guvern provizoriu iar populația trăiește
în incertitudine, cu frica că va merge la
alegeri a patra oară într-un răstimp atât
de scurt.
Alegeri pentru a patra oară ni se părea
tuturor ceva imposibil de suportat, un
ghinion din cele mai mari. Dar niciodată
nu se știe când se atinge treapta cea mai
de jos a necazului. Se pare că acum știm
că mereu, după un rău, poate să apară
ceva și mai rău. De data asta, toate grijile
legate de politică au trecut pe planul doi,
înlocuite fiind de altele mult mai mari,
legate de sănătatea noastră individuală
dar și a întregii națiuni.
Mai întâi credeam că este un zvon
despre apariția unui virus necunoscut
într-o provincie din China. În curând,
zvonul s-a dovedit a fi real. Chinezii
însă au reușit rapid să se însănătoșească
fără a anula virusul, transferându-l doar
cu dărnicie vecinilor din Coreea, Japonia și altora, ca apoi lărgindu-și raza de
acțiune acesta să ajungă până în Europa, unde face mari necazuri populației
pe care a luat-o prin surprindere. Deoarece mijloacele de circulație moderne
funcționează foarte bine, virusul Corona
s-a extins cu viteza avioanelor, intrând și
în nord-estul continentului european, în
România, Grecia, Turcia, poposind și pe
la noi, în mica noastră Țară Sfântă. De
asemenea surprinsă de această invazie cu
totul neașteptată.
Deși, această catastrofă care amenință

viața oamenilor, a fost prevăzută cu ani
în urmă de către persoane înțelepte
și clarvăzătoare, trebuia să se știe că
într-una din zile va izbucni o pandemie
care va secera vieți omenești.
Chiar dacă nu s-a cunoscut natura
sau puterea de răspândire a virusului în
progresie geometrică, era totuși clar că,
mai devreme sau mai târziu, omenirea
va intra într-o criză existențială. Normal
deci să ne punem întrebarea, pe bună
dreptate, de ce conducerea lumii și a fie
cărei țări în parte nu a luat măsuri de
a-și pregăti sistemul medical și financiar,
pentru a fi dotați la nevoie într-o eventuală încercare.
Și fiindcă am amintit de clarviziuni,
de presupuneri sau chiar de speculații,
încerc să mă opresc asupra câtorva care
merită aduse în discuție.
Mai întâi despre preotul Malthus,
cunoscut din sec. VIII-XIX în Anglia
ca economist, sociolog și filozof. A lăsat o teorie discutată până astăzi ca teorie existențialistă. Malthus prevede
că, în următoarele veacuri, omenirea se
va înmulți în progresie geometrică, pe
când mijloacele de întreținere a vieții,
în principal hrana, se va dezvolta doar
în progresie aritmetică. Prin urmare,
umanitatea va trece prin crize și lipsuri,
ceea ce după părerea economistului va
cere micșorarea simțitoare a unui număr
de oameni. Cum? Prin războaie și epidemii, scria el, care vor determina diluarea
populației. Am expus desigur teoria în
mod simplist, pe scurt, dar am păstrat
ideea esențială. Bineînțeles că în epoca
modernă, nimeni nu mai este de acord
cu teoria lui Malthus, cu atât mai mult
cu cât știința și tehnica contemporană
facilitează destule mijloace de obținere
a hranei și altor nevoi ale omului. Sunt
însă și alte știri false la ora actuală din
nevoia populației de a înțelege multe lucruri legate de virusul care ne-a schimbat
viața atât de brusc și inexplicabil.
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Necunoașterea dezvoltă fantezia, care
dă naștere unor speculații greu de crezut,
deși curiozitatea omului își apleacă urechea spre acestea. S-a modernizat deci
povestea spiridușului care a scăpat din
sticla prizonieratului său, după care nu
a mai putut fi prins pentru a fi introdus
din nou în sticlă. De data asta, în rolul
spiridușului este virusul Corona care a
scăpat din eprubeta unui laborator de
chimie iar acuma o lume întreagă se luptă să-l întoarcă în respectiva eprubetă.
După cum se vede, este o treabă foarte
greu de realizat, cu toate străduințele
medicinei moderne.
Altă „bombă” au lansat purtătorii
de știri false, spunând că virusul a ieșit
într-adevăr dintr-un laborator, dar nu
din greșeală, ci din rea intenție. Deoarece fiecare dintre noi este amenințat
de Corona, teoria lansării intenționate
a virusului este cu atât mai puțin plauzibilă. Nu mai merită să scriu și despre
alte zvonuri lipsite de importanță. Preferabil este ca cei „de sus” dacă sunt în
cunoștință de cauză, să ne spună și nouă,
poporului, ce ni se întâmplă cu adevărat,
pentru a ne scăpa de panica și tensiunea
în care trăim în ultimul timp.
Este absolut necesar ca în fiecare
țară să existe o conducere fermă, unită
în hotărârea de salva populația de actuala, ca și de viitoarele situații dureroase
care se vor mai ivi. Însă nu numai pe
plan local, ci este nevoie de o străduință
internațională, o solidaritate între toate
țările în efortul de a salva lumea de pandemia virusului Corona.
Atunci va fi lumină la capătul
suferințelor iar omenirea va fi mai bună,
mai liberă, mai fericită. Asta fiind părerea optimistă a domnului profesor univ.
Harari, care și-a exprimat în cărți strălucite viziunea asupra viitorului omenirii.
Mă asociez convingerilor sale și tuturor
înțelepților convinși că „speranța moare
ultima”.
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Istoria viremiei Corona

ovestea începe cu genialul Louis Pasteur, descoperitorul vaccinului
contra turbării, boală care făcea
ravagii. Pasteur se declară contra teoriilor generațiilor spontane și intuiește existența unor
microorganisme ultramicroscopice care nu puteau fi văzute la
Francis Crick
James Watson
Maurice Wilkins
acea vreme. Cu 11 ani înaintea Rosalind Franklin
morții lui Pasteur, în 1884,
Charles Chamberland inventează filtrul care-i poartă nume- Fraenkel-Conrat și Robley Williams realizează purificarea lui
le, cu pori potriviți pentru a împiedeca traversarea oricărei și demonstrează că este un fragment de acid ribonuclein, adică
bacterii aflate în soluție și demonstrează prezența infecțiilor. de nucleotide care cresc pe socoteala gazdelor în care se află
Deci există microorganisme mai mici decât bacteriile care sunt (explicația în paragraful următor).
Au mai trecut 7 ani și în 1962, Rosalind Franklin, James
invizibile la microscop. El le numește „contagium vivum fluiWatson,
Francis Crick și Maurice Wilkins descoperă dubla
dum” pe scurt „virus”.
Cam în aceeaşi perioadă, Frederick Twort descoperă un spirală a acidului desoxiribonucelic (DNA). Ultimii 3 au prigrup de viruși care infectează bacteriile și le omoară. Numește mit premiul Nobel pentru medicină și fiziologie. DNA este
acești viruși „bacteriofage” (mâncătoare de bacterii). Posibi- matrița care conține alfabetul din care se crează celula, sau
litatea de a vindeca tifosul și holera cu ajutorul dezvoltării secretul eredității. Această moleculă este „genomul uman” sau
bacteriofagilor îl determină pe microbiologul franco-cana- „molecula de aur”, formată din 3 miliarde de trepte numite
dian Félix d’Herelle să studieze acest domeniu. Descoperirea perechi de baze, care permit ca întreaga informație genetică
accidentală a efectului ciupercii Penicilina, a diminuat acest despre corpul uman să fie conținută de fiecare dintre cele 32
trend al cercetărilor. Încă din perioada când nimeni nu văzuse de trilioane de celule ale corpului omenesc.
Culorile ochilor, pielii și părului, înălțimea, fizionomia
vreun virus, în 1931, Ernest William Goodpasture și Alice
feței,
talentele și predilecțiile sunt toate notate în fracțiunile
Miles Woodruff, foloseau ouăle de găină, să crească virusuri.
Cercetările lor au înlesnit lui Jonas Salk să realizeze vaccinul matriței numite gene. Și fiecare genă este formată din fracțiuni
de molecule a ADN-ului. Studii comparative ale genomelor dicontra poliomielitei prin inocularea unui virus atenuat.
Primele imagini ale unui virus au fost posibile odată cu feritelor specii din cadrul mamiferelor arată că există diferențe
inventarea microscopului electronic în 1931, de către ingi- stabile între ele. Între cimpanzeu și om există diferențe în
nerii germani Ernst Ruska și Max Knoll, aparat care mărea și proporție de 1.06%. Cea mai mare diferență fiind în domeniul
permitea descifrarea la nivel de nanometru (a miliarda par- cromozomului 2.
Sănătatea omului constă în păstrarea intactă a refacerii perte dintr-un metru). În anul 1935, biochimistul și virologul
manente
a celor 32 de trilioane de celule care formează corpul
american Wendell Meredith Stanley descrie virusul „tobacco
mozaic virus” (deoarece arăta ca un mozaic de obiecte unul uman, deci a fabricării permanente de celule din matrița răpeste altul) format din proteine pentru care primește pre- masă identică cu cea inițială. Dar, din păcate, refacerea orgamiul Nobel pentru chimie în anul 1946. Rosalind Franklin nismului uman fiind de facto o industrie imensă în plină și
descoperă structura virusului în 1955. În același an, Heinz permanentă activitate (în fiecare secundă se nasc 2 milioane
de celule roșii (hematii) și mor alte 2 milioane de celule
roșii) apar accidente de muncă, greșeli, erori, întârzieri, și noua producție are defecte. Apariția de material
deficitar, uneori din cauza unui virus pătruns în corp,
duce la îmbolnăvire sau deces. Un virus, adică un set
de nucleotide care se învelesc cu proteine din celulele gazdă, face ca materialul de construcție a milioane,
miliarde și trilioane de celule să fie deficitar. Peretele
Tabacco mosaic virus la un microscop electronic care
construit este șubred și apare boala.
mărește de 160.000 de ori
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A doua jumătate a secolului XX reprezintă perioada de glorie a virologiei
și peste 2000 de specii de viruși care
invadează specii de animale și plante
au fost descoperite. Ca exemple sunt
descoperirea pestivirusului diareii bovine, a hepatitei B, a retrovirusului și a
virusului HIV de către echipa lui Luc
Montagnier’s la Institutul Pasteur și a
virusului hepatitei C în 1989 de către
Michael Houghton.
Virusurile există peste tot unde există
viață; deci de atunci de când există celule
în natură. Ceea ce este revoluționar este
că, pentru a înțelege existența virusurilor, ne-am obișnuit cu ideea că prezența
nucleotidelor libere explică năpustirea
virusurilor asupra celulelor pentru a putea exista și a se multiplica. Dar descoperirea proteinelor lipsite de nucleotide
care pot ataca celulele corpului omenesc,
este greu de explicat, însă reprezintă o
realitate. Ele se numesc „prioni” și sunt
molecule de proteine care, deși nu conțin
nucleotide, provoacă boli grave.
Iată deci că fragmente incipiente de
viață rudimentară ca virusurile și proteinele pot ataca ființe și animale distrugând matrițele și armonia necesară
vieții. Virusurile împiedică reproducerile
corecte ale celulelor și le omoară. Virusurile au gene (nucleotide) adică fracțiuni

de ADN și, pentru a se reproduce, se
folosesc de structura celulară invadată.
Un virus este o particulă de acid nucleic,
numită virion adăpostit într-o coajă protectivă numită capsid făcut din unități
proteice identice capsomeres (vezi poza),
împreună se numesc nucleocapsoide care
nu au un metabolism al lor individual și
nu se pot reproduce, dar pot rezista multă vreme, până găsesc o celulă de atacat.
Ele pun în pericol plantele și animalele.
Atacă pentru a se întregi, multiplica și
deveni vietăți de dimensiuni de 20-300
nanometerii. Odată intrați în corp, ori
îi distrugem, ori ne distrug. Deci, cum
spunea Churchill: este începutul sfârşitului lor ori începutul sfârşitului nostru.

*

Primul caz de Coronavirus a fost o
pneumonie diagnosticată la data de 8
decembrie 2019. Virusul a fost analizat
și s-a stabilit la laboratorul Universității
din Wuhan că este vorba despre „2019nCoV”. Guvernul Chinei comuniste
nu a dat publicității boala. Dar, la data
de 23 ianuarie 2020, când numărul de
morți a fost de 18 și numărul de bolnavi
630, au trebuit să fie introduse măsuri
naționale de prevenire și situația a devenit publică pe plan international. Peste
170 de țări invadate de virus studiază
Corona din punct de vedere epidemiologic, clinic, biochimic și genetic, dar pro-

gresul terapeutic este nul. Virusul a fost
găsit în urină, sânge, fecale, spermă, etc.
Virulența sa nu poate fi diagnosticată.
Omenirea a avut șansa că pandemia
a început într-o metropolă care a fost
în trecut capitala Chinei, cu o populație
de 12 milioane de oameni, cu mari
posibilități spitalicești și de laborator și
au putut stabili virusul, altfel confuzia
cu Ebola, SERS, HIV or gripa ar fi agravat situația.
Posibilitatea ca să fi fost o eroare a
securității laboratorului de virusuri letale, sau o altă eroare nu mai are nicio
importanță. Mortalitatea de 2,7% pentru vârstele de la 0 la 69 de ani și de 32%
pentru vârstele de la 70-110 ani, este cunoscută. Simptomatologia de asemenea:
tuse, febră, dispnee.
CONCLUZII:
1. Pandemia are un început și un sfârșit.
2. Când se întinde pe suprafața a 167
de țări cu o întindere planetară, are
diferite forme de manifestare.
3. Forma de manifestare chineză (1/5
din populația globului) s-a stins în
6 luni: 1 noiembrie 2019 - 1 aprilie
2020.
4. Forma israeliană care a început la 1
februarie, va da semnele stingerii pe
1 august 2020, dacă se respectă măsurile impuse de Ministerul Sănătății.

120 milioane şekeli transferaţi
de Israel către palestinieni

M

inistrul de Finanţe, Moshe
Kahlon, a semnat duminică
un transfer de 120 milioane
şekeli din banii de taxe ai Autorității Palestiniene (AP) ca ajutoare de urgenţă în
lumina crizei provocate de coronavirus.
Şeful de Stat Major Tzahal, Aviv Kochavi, Coordonatorul Activităţilor Guvernamentale în Teritorii (COGAT),
Gen. Kamil Abu Rukun, precum şi alţi
oficiali din securitate au discutat cu
Kahlon, exprimându-şi îngrijorarea că
această criză ar exacerba criza economică
din Yehuda şi Shomron şi ar putea duce

la colapsul Autorității Palestiniene.
În trecut, Kahlon a refuzat cererea
„ministrului de finanţe” AP, Shukri
Bishara, de a debloca 650 milioane
şekeli din banii de taxe pe care Israelul
i-a blocat în baza legii de compensare a
salariilor teroriştilor. Fondurile transferate sunt un surplus din taxele strânse de
la AP şi reţinute de Israel, pe marginea
cărora s-au purtat negocieri şi făcut calcule o bună perioadă de timp.
Imediat după ce Israelul a anunţat
că va compensa salariile teroriştilor din
banii de taxe, Autoritatea Palestiniană a
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anunţat că nu va lua suma parţială din
acele fonduri de la Israel.
Preşedintele Abu Mazen a reiterat
că nu va accepta plata parţială a transferurilor de taxe datorate de Israel şi a
subliniat că nu va sista asistarea financiară a familiilor teroriştilor închişi sau
eliminaţi de Israel.
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Instrucțiuni de „luptă”
1. Virusul are o contagiozitate foarte mare, adică se poate contamina un
număr mare de persoane care intră în
contact cu o persoană cu COVID-19.
Din acest motiv, este estențial în primul
rând să evităm contactul cu diverse persoane în această perioadă.
2. Purtați mască dar trebuie să știți
că masca nu vă protejează foarte mult
împotriva contaminării cu Covid 19
dar este foarte important și acest lucru. Masca chirurgicală (acea albastră)
este de unică folosință, adică puteți să
o purtați maxim o zi, de preferat sub 4
ore. Daca însă o scoateți sau o umeziți,
trebuie să o schimbați.
Insistați ca oamenii pe care îi
cunoașteți să poarte mască pentru a se
proteja pe ei și pe voi.
3. Nu stați față în față cu cineva la o
distanță mai mică de 2 m și nu stați mai
mult de 15 minute ca durată.
4. Aerisiti bine camera în care locuiți
sau vă desfășurași activitatea de cât
mai multe ori posibil. Astfel scădeți
concentrația virusului în aer.
5. Tușiți sau strănutați la nivelul
cotului.
6. Mănușile te protejează, dar reprezintă și o mare capcană, deoarece crezi
că dacă ai mănuși nu te contaminezi.
Dacă mănușa este contaminată și pui
mâna pe față, te contaminezi. Mănușa
te protejează dacă o porți în zone
potențial contaminate, iar când ieși din
aceste zone, să o scoți, o arunci și te speli
bine pe mâini. Daca nu o arunci, devine
sursă de contaminare. Ai grijă și unde o
arunci, pentru că poți contamina acea
zona.
De fapt, măsura principală este să nu
duci mâna la față (cu sau fără mănușă) și
să te speli de cât mai multe ori pe mâini
cu apă și săpun, cel puțin 20 sec, astfel
încât să frecați bine toată suprafața ambelor mâini și între degete.
7. Dezinfectați des mânerul ușii de la
intrarea în casă sau din încăperile unde
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lucrați.
8. Pentru a evita contaminarea prin
haine, când ajungi acasă, după ce te-ai
spălat pe mâini, te dezbraci de hainele
de stradă, le pui pe balcon sau într-un
loc prestabilit, care să poată fi dezinfectat și poți face un duș sau după ce te
speli din nou pe mâini, te îmbraci în
hainele de casă.
Hainele de strada este bine să le lași
24-48 de ore, dacă nu le poți dezinfecta
sau călca la temperatură mare.
9. S-a constatat mai nou ca acest virus este rezistent pe sol, iar în zonele
unde sunt multe persoane contamiate sau unde se scuipă pe jos, pe sol se
gasesc o cantitate mare de viruși. Este
unul din motivele pentru care apar noi
și noi cazuri, deoarece talpa pantofului
este contaminată. Din acest motiv, recomand ca la intrarea în casă să aveți două
preșuri, unul în exterior și altul în interior. Cel din exterior să fie îmbibat în
soluție de clor. De pe primul preș, treci
pe al doilea, te descalți și îți pui pantoful
în același loc zilnic, undeva lângă intrare, pe o suprafață ce poate fi dezinfectată cu clor. NU UMBLA ÎN ACEIAȘI
PANTOFI AFARĂ ȘI ÎN CASĂ!
10. Pași recomandați când ajungem
acasă:
a. Înainte de a intra, dacă avem
mănuși, le dăm jos și le punem într-o
pungă pe care o sigilăm și aruncăm la
coșul de gunoi de afară.
b. Ștergem talpa pantofului de preșul
din exterior îmbibat cu clor
c. Intrăm în casă
d. Ne descălțăm și punem pantofii de
strada în același loc, dar să nu fie acela
în care ținem pantofii de casă
e. Luăm pantofii de casă
f. Ne spălăm bine mâinile
g. Ne schimbăm hainele și le izolăm
pe cele de stradă
h. Dezinfectăm clanța sau întrerupătoarele, cheile, telefonul sau alte obiecte
folosite
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i. Ne spălăm din nou pe mâini
j. Aerisim des încăperea
Dacă ne creăm un automatism
pentru a urma acești pași, ne va putea
feri de boală, să nu uităm că poate fi
o bătalie pe termen mai lung și orice
amănunt poate conta.
11. Virusul se elimină din organismul omului bolnav prin:
- aerul expirat
- materiile fecale (scaun)
Deci trebuie sa întrerupem aceste 2
verigi din lanțul de transmitere.
12. Boala evoluează sever în special
la persoanele cu risc: oameni peste 6570 ani, persoane cu boli cronice care
nu sunt ținute sub control, cum ar fi
diabet zaharat, obezitate, boli cronice
de plamani (astm bronsic, BPCO),
boli cronice cardiace ( HTA, cardiopatie ischemica, etc), boli cronice de
ficat (ciroza hepatică), boli autoimune,
neoplazii. Procentul de deces la aceste
persoane poate fi mare.
13. Pandemia a apărut datorită faptului că acest virus este unul nou, pentru care oamenii nu au imunitate (deci
nu au cum să se apere inițial). Epidemia
începe să se stingă în momentul în care
peste 60% din oameni se imunizează.
Imunizarea se poate face pe două căi:
1. prin boală (făcând boala)
2. prin vaccinare
Cum încă nu avem vaccinul, putem
avea două direcții strategice de acțiune:
1. Să protejăm bătrânii prin izolare
totală, iar restul să facă boala, se imunizează și încetul se stinge epidemia.
Aceasta strategie are dezavantajul că
trimitem la luptă tinerii, care în mod
normal fac forme mai ușoare, dar există și aici un risc, mai mic, de evoluție
nefavorabilă.
2. Să ne protejăm cu toții cât mai
bine, dar mai ales bătrânii, ca să
câștigăm timp până apare vaccinul,
cât și până apare un tratament dedicat
acestei boli.
Foarte probabil că un vaccin eficient
nu va apărea înainte de sfârșitul anului.
Bineînțeles că o strategie de izolare pe
termen mai lung are dezavantajul că
produce consecințe economice extrem

de negative pentru foarte multe domenii și pentru foarte mulți oameni.
Nu este deloc ușor să se găsească
strategia ideală; important este totuși
să luăm măsurile necesare pentru a permite sistemului nostru de sănătate să
nu fie copleșit și să funcţioneze în parametri optimi, pentru ca toți cei care
necesită cu adevărat asistență medicală
calificată, să poată beneficia de ea.
În caz contrar, putem avea soarta
Italiei.
Săptămânile viitoare sunt decisive,
trebuie să acționăm eficient, în masă!
Cazurile care vor necesita spitalizare,
pot fi atât de multe, încât se va instala
rapid panica, va fi foarte greu să se mai
facă ceva coordonat și fiecare va încerca
să acționeze individual să încerce să se
salveze cumva.
TREBUIE EVITAT CU ORICE
PREȚ ACEST SCENARIU pentru
că șansele de reușită pe cont propriu,
mai ales în cazurile care conduc la
complicații sunt foarte mici.
Dacă nu conștientizăm ACUM, în
masă, că nu e de joacă, dacă încă ne
credem mai presus de ceea ce se întâmplă în Italia (și nu numai), peste foarte
puțin timp poate fi prea târziu, putem
pierde pe mulți dintre cei dragi.
Concret, cu ce putem începem fiecare dintre noi:
1. Să ne evaluăm riscurile personale
și familiale:
- unde și în ce situație ne putem îmbolnăvi ?
- cui putem da boala?
- aplicăm măsurile de prevenție cât
mai complet și cât mai corect posibil?
- intrăm într-una din categoriile de
risc ?
- de unde putem cere ajutor?
- cui putem oferi ajutor?
2. Să vedem cum ne putem implica
la nivel individual cât și colectiv (pentru că multe măsuri colective ne vor
proteja și individual)
3. Sa respectăm cu strictețe regulile
și recomandările.

Numai împreună
vom reuși!
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP



Selecţii: Laurențiu Ghiță

BEEP

Medalion
Gheorghe Bălăceanu, Iaşi

Tiberiu ȘMILOVICI

Nou venit

ȘEFUL
De pare dur, rigid sau chiar anost
Dar e un „cap” aşa cum altul nu-i,
Să nu-l compari nicicum cu orice
prost...
Ci doar cu unul pe măsura lui!

U

n nou venit (ole hadash)
este desigur ușor de depistat
după felul deficitar în care
se exprimă. Dar mai există un mod
sigur de a repera un nou venit: felul
cum se descurcă cu o porție de pitafalafel pe care e nevoit să o mănânce
în picioare dintr-o pungă de hârtie
minimală și fragilă. Pe cât de mult îmi
place această delicatesă specific regională,
pe atât de dezgustător arăt după ce m-am
înfruptat din ea. E de ajuns doar s-o apuc
și deja sosurile și umplutura încep să se
prelingă. Nu mai zic de deznădejdea care
mă apucă, văzând cât de masivă este masa
de umplutură constituită din humus, pastă de susan, ulei de măsline, salate, cartofi
prăjiți, murături și desigur, falafel. Cine
poate să deschidă o gură atât de largă încât să poată mușca asemenea îngrămădeală culinară? Dar n-ai încotro și te apuci
să muști cum poți adică să împroști. Dar
cei născuți în țară au o abilitate incredibilă de-a se descurca cu această delicatesă
fără să se mânjească de loc. Cum reușesc
oare? M-am decis să investighez cazul, folosindu-mă de șansa de a avea un nepot
autohton și preadolescent.
- Ia zi nepoate, îți place pita-falafel?
- Și încă cum! Știi că-s nebun după
asta.
- Dar când mănânci așa ceva, nu te
murdărești?
- Cum să mă murdăresc, bunicule?
Dar ce, eu sunt copil mic sau nou venit?
- Nu te cred că reușești până nu văd.
- Scoate lovele, bunicule, și-ți
demonstrez.
- Poftim, dar o aduci aici întreagă!
A înșfăcat banii, a șters-o și s-a întors
cât ai clipi.
- Poftește, am adus-o întreagă. Am dat
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peste fiul vânzătorului, coleg de școală,
care-l înlocuiește uneori așa că mi-a umplut-o de dă să crape!
- Bun, hai să te vedem de ce ești în
stare! Trebuie să știi că eu, după aproape
patruzeci de ani, tot nu reușesc să rămân
curat. De fapt, ce să zic, mă mânjesc de-a
binelea; cum pun mâna pe ea, cum începe
să țâșnească. De fapt, nici nu cred că e
posibil să nu te murdărești, măcar un pic.
Dacă măcar ar fi pusă într-o pungă mai
rezistentă, dacă măcar pita ar fi mai mare
și mai consistentă, dacă măcar ți-ar da o
furculiță de plastic ... Hei, dar ce se întâmplă aici? Unde e porția de pita-falafel?
- Ce întrebare e asta, bunicule? Nu
m-ai văzut cu ea în mână?
- Și unde a dispărut?
- Zău, bunicule, pentru ce am aduso? Am lins-o! A picat bine, chiar aveam
poftă!
- Când ai mâncat-o pezevenghiule?
- Zău, că ești curios bunicule, am
ros-o aici în fața ta; poate n-ai băgat de
seamă că erai foarte ocupat; dădeai niște
explicații din alea în care ești expert, pe
care nu le cere nimeni. Eu n-am fost prea
atent, că eram ocupat cu halitul ...
- Cum și nu te-ai murdărit de loc? Nici
pe gură nici pe haine? Nici o urmă, nimic?
- Dar bine, bunicule, ce sunt eu, un
ageamiu de nou venit?
Asta e situația, dragilor: am fost, sunt
și o să rămân un ageamiu de nou venit.
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LIBERTATEA CUVÂNTULUI
Pe mulţi cu-a vorbei spadă-i
atacăm
Şi totuşi nimeni nu ne pedepseşte,
Fiindcă doar în scris îi înţepăm...
Şi dintre ei, niciunul nu citeşte!
GRUP MUZICAL MODERN
Blonde, brune, cântătoare,
Îmbrăcate-ntr-un ciorap,
Dau din mâini și din picioare,
Neavând ce da... din cap.
ÎMPLINIREA UNORA
Coarne, cam vreo trei perechi,
Împlinesc aşezământul
Locului dintre urechi,
Unde-ntruna bate vântul.
OPORTUNIŞTII SE
DESCURCĂ
De la românii c-un salar de slugă
Pe care sărăcia îi îndoaie,
Oportuniştii încă pot să sugă...
Din ce guvernul n-a putut să taie.
NEÎMPLINIRE
Deși trecut-am ani de-a rândul,
Uniți pe drumul vieții lung,
O-mbrățișez numai cu gândul ...
Că mâinile nu-mi prea ajung!
NEMULŢUMIRE
E trist când vede că de-atâtea ori
Nevasta tot îi caută pricină;
El n-a lovit-o doar decât cu flori...
De liliac... cu tot cu rădăcină!
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Eurovision anulat
Concursul Eurovision 2020 a fost anulat, din cauza pandemiei
de coronavirus, au anunțat organizatorii într-un comunicat de
presă. Spectacolul trebuia să aibă loc în luna mai, la Rotterdam

„

În ultimele săptămâni, am explorat
multe opțiuni alternative pentru a
permite concursului Eurovision
să meargă înainte. Cu toate acestea,
incertitudinea creată de răspândirea
Covid-19 în toată Europa și restricțiile
instituite de guvernele țărilor partici-

pante și de autoritățile olandeze
au determinat EBU să ia decizia
„În acest moment, nu putem gadificilă de a nu merge înainte cu eveni- ranta că vom fi capabili să organizăm
mentul, așa cum era planificat”, se arată un eveniment de o atât de mare amîn comunicat.
ploare mai târziu, în acest an. Dacă
EBU mai arată că vor continua ne- s-ar desfășura competiția mai târziu, în
gocierile pentru ca Rotterdam să găz- decursul acestui an, țara câștigăoare nu
duiască Eurovision ar avea suficient timp să se pregătească
2021.
pentru competiția de anul viitor”, arată
EBU mai ara- organizatorii.
tă că a preferat să
Israelul va fi reprezentat de Eden
anuleze și nu să Alene, în vârstă de 19 ani, care interTenorul spaniol Placido Domingo a anunţat
amâne concursul pretează melodia „Feker Livi”, care este
duminică, pe contul său de Facebook, că a
Eurovision pentru o amalgamare a ebraicii și a amharicufost testat pozitiv cu noul coronavirus
că situația, cel mai lui ei natal. Cuvântul „feker” înseamnă
probabil, va rămâne „iubit” în amharic, în timp ce cuvântul
l a precizat că a decis să facă testul după ce a
nesigură în lunile „libi” înseamnă „inima mea” în limba
prezentat simptome de febră şi tuse, însă a dat
următoare.
ebraică.
asigurări că este „în stare bună de sănătate”.
„Cred că este datoria mea morală să vă anunţ că am
fost testat pozitiv pentru COVID-19, coronavirus. Eu
şi familia mea suntem în autoizolare, atât timp cât va fi
necesar din punct de vedere medical”, a afirmat tenorul
Lumea sportului se uneşte pentru combaterea
spaniol, în vârstă de 79 de ani. „În prezent, suntem
coronavirusului. FIFA, Silvio Berlusconi şi familia
bine cu toţii, însă eu am avut simptome de febră şi tuse
Agnelli au făcut donaţii majore către autorităţi şi îi
şi am decis să fiu testat, iar rezultatul a fost pozitiv”, a
încurajează şi pe alţii să facă acelaşi lucru
mai scris el. „Vă rog să fiţi extrem de atenţi, să urmaţi
FIFA, prin vocea preşedinteregulile de bază, să vă spălaţi frecvent pe mâini, să staţi
lui
Gianni Infantino, a anunţat
la cel puţin doi metri distanţă de ceilalţi, să faceţi tot
că donează 10 milioane de doce vă stă în putere pentru a opri răspândirea virusului
lari către Organizaţia Mondială
şi, mai ales, rămâneţi acasă dacă puteţi!”, a mai spus
a Sănătăţii. Forul mondial spuPlacido Domingo.
ne că unitatea, solidaritatea şi
Un număr de 27 de femei l-au acuzat anul trecut pe
responsabilitatea sunt cele mai
Placido Domingo, fost director al Operelor din Waimportante lucruri din această
shington şi Los Angeles, de hărţuire sexuală şi comporperioadă şi îi încurajează pe cei
tament neadecvat.
Silvio Berlusconi
care
au
posibilitatea
să
contribuAnul trecut,
ie pentru ajutorarea celor aflaţi în dificultate.
ministrul spaniDe asemenea, o donaţie de 10 milioane de euro va face şi
ol al Culturii a
fostul premier al Italiei, Silvio Berlusconi. Banii vor merge către
decis suspendaregiunea Lombardia, care va beneficia de 400 de paturi noi la
rea reprezentasecţia de terapie intensivă, potrivit partidului Forza Italia.
ţiilor acestuia la
Familia Agnelli, care deţine şi clubul Juventus, va dona 10
Teatrul Naţional
milioane de euro pentru susţinerea sistemului de sănătate din
Zarzuela după
Italia. De asemenea, companiile familiei Agnelli au cumpărat
ce a recunoscut o
Placido
deja 150 de ventilatoare şi alte echipamente medicale pentru
parte din acuzaţii.
Domingo
dotarea spitalelor din Italia.

Testat pozitiv

E

Donații substanțiale
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Magdalena BRĂTESCU

„Une nuit à Paris” (Laila be’Pariz)

M

Premieră eveniment la Teatrul Ha’Cameri

ontarea regizorului
Gilad Kimhi care
semnează și coreografia este o delectare pentru
toți îndrăgostiții de șansonete
franțuzești în special și pentru
toți melomanii în general. E
lăudabilă ideea introducerii publicului în atmosfera specifică
Orașului Luminilor și vieții lui
de noapte înainte de începerea
spectacolului printr-un potpuriu de melodii și lighting designul lui Uri Morag. Cocheta sală
Cameri 3 este special amenajată
cu primul rând de scaune lângă măsuțe
cu veioze de cristal și pahare cu picior
(care vor fi umplute cu vin!), pentru că
„O noapte la Paris” e conceput în autentic stil de cabaret. Actorii trec printre spectatori, li se adresează, îi servesc
cu băutură. Surpriză! O cântăreață tânără și frumoasă poate ți se va așeza în
brațe și apoi va dansa cu tine pe scenă...
Dar dincolo de aceste artificii care
transportă virtual în capitala Franței,
ca un imn dedicat dragostei, peste douăzeci de piese muzicale alese dintre
cele mai frumoase din toate timpurile țin publicul conectat până la sfârșit,
când regretă că s-a terminat... Recomand achiziționarea programului care
cuprinde toate textele cântecelor, pe
lângă superbele fotografii artistice ale
interpreților. „La vie en rose” este chiar
în original. Menționez aici și foarte
reușitele traduceri în ebraică, majoritatea de Eli Bijaoui, dar și de Dori Parnes,
Nomi Shemer, Avi Koren, Yossi Banai
și alții. Șansonetele franțuzești au cuvinte de un lirism covârșitor, adevărate
poeme pline de sens, filozofie a vieții și
adevăruri care răscolesc sufletul. Apreciez de asemenea faptul că textele sunt,
simultan cu interpretarea melodiei, pro-

30

iectate pe două ecrane laterale pentru a
fi pe deplin înțelese și gustate de public.
Premiera prilejuiește reîntâlnirea cu
celebrele și nemuritoarele melodii „La
Boème” de Charles Aznavour, „Madeleine”, „Bonbons”, „Quand on n’a que
l’amour” (Când nu ai decât iubirea) sau
„La chanson des vieux amants” (Cântecul iubiților bătrâni, tradus superb în
ebraică „Ahava bat esrim”) de Jacques
Brel, „Milord”, „La vie en rose”, dar
mai ales cutremurătorul „Mon Dieu,
laissez-le moi!” (Doamne, lasă-mi-l!)
marile succese al cântăreței Edith Piaff, „Elle était si jolie” de Alain Barrière
și altele.
Am văzut în urmă cu trei ani la Municipalul din Beer Sheva un reușit spectacol Brel. Montarea de la Tel Aviv însă
copleșește de emoție prin diversitatea
melodiilor, nostalgice, comice, dansante, antrenante, dramatice. Și prin
viziunea regizorală care mută acțiunea
de pe stradă, în cabinele actorilor, întro casă de rendez-vous, sau la cinema.
Prin elementele de decor și recuzită
(excelent Eran Atzmon) deopotrivă cu
splendidele costume (talentata Orna
Smorgonski) asortate cu încălțămintea
multicoloră (Raya Lieder).

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

Ideea de cabaret mariată cu circul e subliniată prin apariția clovnului (Alon Sandler) cu intervenții
de pantomimă à la Marcel Marceau. Spectacolul dă posibilitate
actorilor să-și dezvăluie într-un
muzical talente mai puțin cunoscute. De la antologicul său Iago din
Otello, Rami Baruch dovedește și
talent muzical, interpretează cu o
voce plăcută melodia lui Aznavour
„Je m’voyais déjà” (Raiti et atzmi)
impunându-se pe toată scena și
dansând steps. Kineret Limoni,
o perfectă actriță de comedie, aici
impresionează prin frumusețea și dramatismul vocii în „Padam, padam” și
transmiterea emoției în „ Doamne, lasă-mi-l!” (Eli).
Menționez spre laudă originalitatea și șarmul comic al actorului Elad
Atrakchi în „Madeleine” și „Bomboane”, vivacitatea și grația lui Shani Shauli în „La foule” (Ha’amon) de Angel
Cabral, dar și pe Eran Mor („Elle était
si jolie”-Era atât de frumoasă) și Ofri
Biterman („La bohème” și „Quand on
n’a que l’amour”).
Momente de neuitat oferă talentații
Noy Halperin cântând în franceză și
într-o interpretare personală „Viața
în roz” și Alon Sandler cu desăvârșită
autenticitate în melodia lui Aznavour „Comme ils disent” (Ma taghidu).
Alături de aceștia, evoluează deasemenea Elena Yerlova („Irma la douce”) și
David Shaul („Ma liberté”).
Am apreciat contribuția muzicii live
interpretată la pian de Guy Frati (și dirijorul formației), Yurai Oron la contrabas, Amir David la tobe și acordeon.
La 75 de ani de la înființare, Teatrul
Ha’cameri și directorul său artistic Gilad Kimhi oferă publicului un spectacol
de excepție!
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V R A JA P R O Z E I S C U R T E L A H A I FA ( 2)
Cleopatra LORINȚIU

Povestiri de Madeleine Davidsohn

U

n abur oniric, ezoteric
de-a dreptul, învăluie
parte din povestirile
adunate în volumul de proză
scurtă „Autobuzul de noapte”
semnat de Madeleine Davidsohn, autoare israeliană de
limba română prezentă cu o
anumie ritmicitate în lansările de carte în limba română
din Israel.
Tradiția prozei (adeseori
a prozei scurte dar și a romanului cu sugestii de autobiografie, a rememorărilor
declarate sau disimulate) este
proprie acestui grup de scriitori români care au făcut în
perioade diferite Aliya, fiind
acum scriitori israelieni dar
păstrând, bună parte din ei,
preferința de-a scrie în continuare în limba română.
Găsesc că acest fapt de
literatură trebuie remarcat
cu perseverență, semnalat și
încurajat.
Din rândul celor mai active autoare ale momentului,
iată că Madeleine Davidsohn
(poetă și prozatoare născută la
Dorohoi și care a făcut Aliya
în 1973, de profesie medic
stomatolog) își consolidează
un nume respectat deopotrivă
în Israel și în România cum
o dovedesc multele cronici
literare care i-au punctat cu
sârguință cărțile publicate.
De remarcat că povestirea
începe la Madeleine Davidsohn în cea mai firească, chiar
banală realitate, o expresie a
obișnuitului să zicem și că, la
un moment dat, ea evadează
într-o zonă a necunoscutului,
într-o acoladă greu de definit.
Acea zonă a necunos-

cutului vizitată de mulți
autori de proză onirică, în
care neobișnuitul, fantasticul irumpe pe neașteptate
în cadrul realului cum ar fi
spus Tvetan Todorov, teoretizând proza fantastică, adăugând „doar că autorii își iau
libertăți și găsesc cărări nebătute ca să ne ducă spre ce
vor ei.” În cazul lui Madeleine
Davidsohn, „pariul” devine
comprehensibil și poate, tulburător, pe măsură ce subiectele se adună, se acumulează,
mai exact pe măsură ce înaintezi în lectura acestei cărți
de povestiri.
Căci, până la urmă, e vorba despre tot ce poate fi mai
tulburător pentru conștiința
omenească-relația cu aprehensiunea ideii de moarte,
linia, granița greu de înțeles
între tărâmuri, între biologie
și metafizică.
În povestirea „Binecuvântarea” sursa e una ezoterică,
cvasimistică, o aruncătură de
privire către firul subțire ce
ne leagă de lumea de dincolo. Tema, atât de dificilă în
sine, e tratată de scriitoare
foarte ingenios: asupra unei
tinere perechi de evrei se
abate, fără motiv aparent,
un fel de damnare. Le mor
noii născuți, unul după altul.
La sfatul rabinului, tânărul
pleacă la Ștefănești, în satul
în care își făcuse armata, pe
urmele unei iubite din cătănie
pe care se pare că ar fi abandonat-o odinioară.
Remarc enorma dificultate
a descrierii subiectului unor
povești care pot să pară unui
spirit pragmatic și materialist

imposibil de asumat.
Așadar, cititorul este
esențial ca parte din receptarea acestei cărți.
Cine nu e conștient
de granița subțire dintre lumi, cine are numai „certitudini” și nu
îndoieli, supoziții, presupuneri sau poate chiar
speranțe, cine nu își lasă
spiritul să divagheze pe
căi nebătute nu cred că
poate recepta aceste mesaje.
La fel de misterioase ca un
cod transmis de niciunde
pentru noi, venit din infinit, din netimp, din neloc.
De la impresia că totul e pe
linia subțire a fantasticului și
până la proza plină de umor,
în mod cu totul surprinzător,
adeseori e numai un pas: ne
pregătim de-o poveste cu fantome și lucruri ireale, chiar
înfricoșătoare într-o poveste
despre „apartamentul 13” în
care o pisică fantomatică și-ar
face apariția, și până la urmă
totul se termină cu haz: un
cotoi hămesit care se ascunde
și își găsește o intrare secretă,
disimulată îndărătul tapetului de pe perete. E plăcută capacitatea aceasta de alternare
a gravității cu amuzantul.
Vreau să spun că autoarea dovedește și acest simț al
anecdoticului. În general, povestirea ei e generoasă, curge
atractiv, fără artificii inutile,
emană adeseori o căldură a
spunerii, o dulceață de stirpe moldovenească, amintind
spiritul sadovenian ori uneori
al prozei lui Ionel Teodoreanu, chiar atunci când povestea ( Moștenitorul) ne poartă
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într-o perioadă grea, a unei
Românii rănite.
Autoarea pune în seama
unor personaje, propriile
trăiri, sigur că e posibil, de
aici, poate și autenticitatea
tabloului: „Când am deschis
dulapul, erau acolo caietele
mele de școală, caietele de
desen, de muzică, creioane
colorate, chiar și condeiul cu
peniță. ...În dulapul de haine erau uniformele de școală,
pantalonii cei buni, câteva
bluze, iar deasupra lor, împăturită, cravata mea de pionier.
Nu-mi venea a crede, cât s-a
străduit mama să-și lase impresia că mai sunt acolo, că
n-am plecat nicăieri.”
Fantastic, oniric, realism
magic și spirit tradițional,
nostalgic ori înduioșător,
toate laolaltă într-un amestec
personal, cu subiecte diferite,
dintr-o lume românească și
evreiască, cu personaje conturate în tușe pronunțate ori
abia schițate, cu melancolie
ori cu umor, cu naturalețe și
firesc, toate astea sunt, există,
cu autenticitatea lor grăitoare, în povestirile talentatei
autoare.
(preluare www.leviathan.ro)
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PROTV
INTERNAȚIONAL
JOI, 26 mar 2020
06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:45
21:45
23:15
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Numai iubirea
Inimă de țigan
Ce spun românii
Teleshopping

VINERI, 27 mar 2020
06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
23:15
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Românii au talent
Ce spun românii
Teleshopping

SÂMBĂTĂ, 28 mar 2020
06:15
07:00
10:00
11:30
12:45
13:00
13:15
14:00
15:00
15:30
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:45
23:45
00:15

Ce spun românii
Știrile ProTv
La Măruță
Acasă la români
Teleshopping
Știrile ProTv
România, te iubesc!
Lecții de viață
Arena bucătarilor
Românii au talent
I like IT
Superspeed
Știrile ProTv
Arena bucătarilor
Pe bune?!
Inimă de țigan
Acasă la români
Teleshopping
Lecții de viață

DUMINICĂ, 29 mar 2020
06:15
07:00
10:00
12:30
12:45
13:10
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Ce spun românii
Știrile ProTv
Românii au talent
Teleshopping
Arena bucătarilor
I like IT

13:30
14:25
14:30
15:00
15:45
16:30
18:00
19:00
20:00
20:30
21:30
22:45
23:30
00:15

Lecții de viață
Știrile ProTv
Ce se întâmplă, doctore?
ApropoTv
Ce spun românii
Gospodar fără pereche
România, te iubesc!
Știrile ProTv
Superspeed
Las Fierbinți
Inimă de țigan
Acasă la români
ApropoTv
Teleshopping

20:00 Telejurnal
21:00 Drag de România mea
23:00 Film * Tănase Scatiu

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 26 mar 2020

LUNI, 30 mar 2020
06:15
07:00
10:30
13:00
13:15
13:45
14:25
14:30
15:00
15:45
16:30
18:00
19:00
20:00
20:30
21:30
22:45
23:30
00:15

Ce spun românii
Știrile ProTv
Românii au talent
Teleshopping
Arena bucătarilor
Lecții de viață
Știrile ProTv
Ce se întâmplă, doctore?
ApropoTv
Ce spun românii
Gospodar fără pereche
România, te iubesc!
Știrile ProTv
Superspeed
Las Fierbinți
Inimă de țigan
Acasă la români
ApropoTv
Teleshopping
Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Numai iubirea
Inimă de țigan
La Bloc
Știrile ProTv
Teleshopping

MIERCURI, 1 apr 2020
06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
22:30
23:00
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Gospodar fără pereche
Știrile ProTv
La Bloc
Teleshopping
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Telejurnal
Diasporadar
Telejurnal
Vorbeşte corect!
Matinalii *Partea a III-a
Telejurnal
Discover Romania
Un doctor pentru dumneavoastră
Articolul VII
Telejurnal
Discover Romania
Profesioniştii*... cu Eugenia Vodă
România… în bucate
Serial TV * Căsătorie imposibilă
Exclusiv în România
Discover Romania
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
A doua Românie
România 9
Câştigă România!

07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
10:00
10:50
11:00
12:30
14:00
14:50
15:00
16:00
19:00
20:00
21:00
22:30
23:00

Telejurnal
Diasporadar
Telejurnal
Vorbeşte corect!
Matinalii *Partea a III-a
Telejurnal
Discover Romania
Un doctor pentru dumneavoastră
A doua Românie
Telejurnal
Discover Romania
Memorialul durerii
Zilele Alexandru Marghiloman
Obiectiv comun
Telejurnal
Dăruieşte, Românie!
Lumea azi
Teatru TV * Cerere în căsătorie

07:00
07:30
07:55
08:00
08:50
09:00
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
15:30
17:00
18:00
19:00

Natură şi aventură
Pescar hoinar
Diasporadar
Ferma
Discover Romania
Mic dejun cu un campion
Drag de România mea
Gala umorului
Telejurnal
La un pas de România
Poveștile lu’ Pilu
Handbal Masculin
Ora regelui
Telejurnal Moldova
Memorialul durerii

VINERI, 27 mar 2020

MARȚI, 31 mar 2020
06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
23:00
23:30
00:00

07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
10:00
10:50
11:00
12:30
14:00
14:50
15:00
16:00
16:30
17:30
18:20
18:30
20:00
21:00
22:30
23:30

SÂMBĂTĂ, 28 mar 2020

Jo i , 2 6 m a r t i e 2 0 2 0

DUMINICĂ, 29 mar 2020

07:00
07:50
08:00
08:50
09:20
10:00
10:35
11:50
12:00
12:50
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:45
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
23:00

Universul credinţei *Partea I
Diasporadar
Universul credinţei *Partea a II-a
Regatul sălbatic
Exclusiv în România
În grădina Danei
Viaţa satului *Partea I
Minutul de agricultură
Viaţa satului *Partea II
Discover Romania
Tezaur folcloric
Telejurnal
#Creativ
Timişoara, capitală culturală
europeană
Învingători. Vremuri şi destine
Discover Romania
Politică şi delicateţuri
Telejurnal Moldova
Memorialul durerii
Telejurnal
Vedeta populară *Partea I
Film * Haiducii lui Şaptecai

LUNI, 30 mar 2020

07:00
08:50
09:00
10:00
10:50
11:00
12:00
14:00
14:50
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
20:00
21:00
22:00
23:30

Matinal *Partea I
Vorbeşte corect! *
Matinalii *Partea a II-a
Ediţie specială
Discover Romania
Politică şi delicateţuri
Femei de 10, bărbaţi de 10
Telejurnal
Discover Romania
Teleşcoala - Clasa a VIII-a
Limba şi literatura română
Teleşcoala - Clasa a VIII-a
Matematică
România… în bucate
Serial TV *Căsătorie imposibilă
Teleşcoala *Clasa a XII-a
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
România 9
Avocatul dumneavoastră
Câştigă România!

MARȚI, 31 mar 2020

07:00
08:00
08:50
09:00
10:00
10:50
11:00
12:30
14:00
14:50
15:00

Matinal *Partea I
Matinal *Partea a II-a
Vorbeşte corect!
Matinalii *Partea a III-a
Ediţie specială
Discover Romania
Un doctor pentru dumneavoastră
Avocatul dumneavoastră
Telejurnal
Discover Romania
Teleşcoala - Clasa a VIII-a
Limba şi literatura română
15:30 Teleşcoala - Clasa a VIII-a

PROGR AMUL TV ROMÂNESC
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16:00
16:30
17:30
18:30
20:00
21:00
22:00
23:30

Matematică
România… în bucate
Serial TV *Căsătorie imposibilă
Teleşcoala *Clasa a XII-a
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
România 9
Investiţi în România!
Câştigă România!

07:00
08:00
08:50
09:00
10:00

Matinal *Partea I
Matinal *Partea a II-a
Vorbeşte corect!
Matinalii *Partea a III-a
Ediţie specială

MIERCURI, 1 apr 2020

10:50
11:00
12:30
14:00
14:50
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
20:00
21:00
22:00
23:30

Discover Romania
Un doctor pentru dumneavoastră
Investiţi în România!
Telejurnal
Discover Romania
Teleşcoala - Clasa a VIII-a
Limba şi literatura română
Teleşcoala - Clasa a VIII-a
România… în bucate
Serial TV *Fram
Teleşcoala - Clasa a XII-a
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
România 9
Articolul VII
Câştigă România!

REDUCERE
DE PREȚ LA
COLECȚIA
ALEXANDRU
ANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul
Doctor Mesmer
• Ca’n filme
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)

SCORPION

A discuta cu onestitate despre propriile sentimente te poate ajuta să afli lucruri noi despre
propria persoană. Nu mai fi atât de categoric
în raport cu persoanele cu care lucrezi!
Chiar dacă ești de părere că tu definești cel
mai bine problemele cu care se confruntă
echipa din care faci parte, experiențele pe
care le vei trăi te vor „invita” la flexibilitate.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

Modalitatea prin care te sustragi de la tot felul
de responsabilități, crează despre tine o imagine socială destul de „alunecoasă”. Ai mereu
nevoie de confirmare socială.

Fiecare dintre noi are un bagaj emoțional pe
care îl „cară” zi de zi. Pentru a rămâne mereu
în frunte, presupune autodisciplină și creionarea în detalii a obiectivelor pe care le ai.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

În această săptămână, ai idei noi pentru renovarea casei, vrei să te apuci de câteva cursuri de dezvoltare personală, petreci mult
mai mult timp în compania familiei.

Ai destul de multe tabieturi care te ajută să scapi de stresul cotidian. O „curățare
emoțională” zilnică este un bun aliat atunci
când vine vorba de sănătate psihică.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Anumite relații care și-au pierdut din însemnătate pentru tine, par să prindă din nou
contur în zilele următoare, dar asta nu înseamnă că ești pregătit să oferi o a doua șansă.

Ai nevoie de multă determinare pentru a
schimba anumite lucruri. În timp ce toată
lumea pare să acționeze disperat în ceea ce
privește cariera, la tine orice pas este calculat.

PEȘTI

21.06 - 22.05

Influența pe care o primești din partea Lunii,
te face să alegi dintre totul sau nimic. Această
atitudine drastică te ajută să elimini din viața
ta lucruri sau persoane care te țineau în loc.

Nu îți este atât de dificil pe cât crezi să te
adaptezi noilor contexte, dar nu înțelegi de
ce parcă te lași „învăluit” de această idee. Temerile pe care le ai, iau amploare.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

„Căderile” pe care le vei trăi te vor ajuta să
simplifici lucrurile în favoarea ta. Ai nevoie
să revizuiești anumite aspecte organizatorice
pentru a evita să mai ajungi în impas.

BERBEC

20.04 - 21.03

Ai senzația că energia și implicarea sunt concentrate pe direcții total greșite. Nimic din
ceea ce trăiești nu îți aduce împlinirea de care
ai nevoie.

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
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Îndrumări de Pesah

L

una Nisan: Trauma
evenimentelor ieşirii
evreilor din Egipt şi
a minunilor legate de acest
eveniment, a determinat
denumirea lunii Nisan ca
„Fruntea lunilor”. Luna
Nisan este luna eliberării şi
ieşirii evreilor din lanţurile
robiei egiptene.
În zilele noastre, începutul lunii este caracterizat
de pregătirile de Pesah, sărbătoare care începe în seara
de 14 Nisan (08/04/20) şi
continuă până pe data de 21
Nisan (15/04/20). Pesah este
singura sărbătoare ale cărei
obiceiuri şi legi sunt legate nu
numai de sărbătoarea în sine,
ci şi de perioada dinainte şi de
după Pesah.
Îmi amintesc de anii când
eram copil la Dorohoi și tata,
fie-i amintirea binecuvântată,
se ocupa încă, de la începutul
lunii de „kimha de pisha” –
făină de copt maţot – azimă.
El avea grijă ca fiecare evreu
să poată sărbători Pesahul cu
toate cele necesare. Ne explica nouă copiilor, că aşa vom
putea spune la masa de Seder:
„Fiecare înfometat este invitat să intre şi să se ni alăture
la prăznuirea Sederului, dar
dacă nu vom avea grijă ca
această invitaţie să fie reală,
nu poate fi un Seder perfect”.

Învăţaţii noştri, fie-le
amintirea binecuvântată, şiau pus întrebarea în legătură
cu oamenii care au în proprietatea lor cantităţi mari de
„hameţ”, respectiv proprietarii de magazine alimentare.
Ce trebuie să facă aceştia, deoarece legea spune că persoana care are în proprietatea lui
„hameţ” de Pesah, chiar dacă
nu mănâncă „hameţ”, tot
„hameţul” său va fi interzis
după Pesah?
În privința acestor persoane, învăţaţii noştri, fie-le
amintirea binecuvântată, au
decis ca pentru a nu avea pierderi economice, ei trebuie să
vândă „hameţul” unui neevreu şi să-l răscumpere după
Pesah.
Cel care vinde tot hameţul, este rabinul sinagogii,
cartierului, oraşului, care
după ce a făcut lista tuturor
enoriașilor săi, cu indicaţia
locului specific unde şi-au depozitat tot hameţul pe timpul
Pesahului, vinde tot hameţul
unui neevreu. Neevreul care
nu are suma necesară să cumpere tot hameţul după Pesah,
anulează afacerea.

Agalat keilim
(pregătirea și purificarea vaselor)

Scopul este îndepărtarea
oricăror resturi, sau firimituri
de hameţ. În general, este inMehirat hameţ
dicat ca pe parcursul anilor
(vânzarea alimentelor nedospite)
să fie păstrat un set special
Cauza rezidă, în faptul că, complet de vase, oale, farfurii,
după legile Torei, nu este sufi- pahare numai pentru Pesah.
cientă interzicerea consumuTotuşi, sunt încă multe
lui de hameţ, ci și interzicerea familii care nu-şi pot permica „hameţul” să se găsească în te acest lucru. Atunci aceste
proprietatea noastră.
familii pot folosi vasele de
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tot anul, dar ele trebuie să fie
pregătite de Pesah după legile
rituale. Sunt câteva feluri de
pregătire a vaselor prin ardere la foc, sau prin opărire cu
apă clocotită. De exemplu,
vasele care vin în contact cu
focul, sau tot felul de obiecte
metalice trebuie trecute prin
apă clocotită, vasele de sticlă
trebuie ţinute în apă timp de
trei zile schimbându-li-se apa
zilnic. Vasele făcute din două
materiale, de exemplu metal
şi plastic sau lemn, nu se pot
pregăti cușer pentru Pesah.

Maţa – azima
Este mâncarea tradiţională
de Pesah în locul pâinii dospite interzise cu desăvârşire.
Azima se mănâncă în amintirea pâinii care n-a apucat să
dospească atunci când evreii
au trebuit să se grăbească la
ieşirea din Egipt. Este făcută din făină şi apă plămădită
doar 18 minute ca să nu dospească. Există şi azima păzită,
făcută din făină de grâu şi ţinută sub observaţie după seceriş. Există o diferenţă între
interzicerea consumului de
hameţ şi obligaţia consumului de Maţa-azimă. Diferenţa
se referă la perioada de timp
cât durează aceste obligaţii.
Interzicerea consumului de
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hameţ ține 7 zile în Israel şi 8
zile în străinătate. Obligaţia
consumului de azimă păzită
este valabilă pentru seara de
Seder în Israel şi în două seri
de Seder în străinătate. În privinţa celorlalte zile de Pesah,
se poate mânca azima obişnuită. Cine nu poate mânca
azima păzită toată seara de
Seder, este obligat să mănânce în seara de Seder cel puţin
25 de grame.

Resturile de hameţ
Unul din obiceiurile care
s-au păstrat cu stricteţe şi s-au
transmis din tată în fiu, este
distrugerea hameţului în perioada sărbătorii. Acest fapt
are două scopuri:
Unul este să amintească
practic ieşirea evreilor din
Egipt, care a fost o minune
vizibilă de toţi, acea mână de
ajutor întinsă de Dumnezeu.
Cel de al doilea scop este
acela de a aminti generaţiilor
viitoare că părinţii noştri au
crezut cu tărie în credinţa lor
şi au avut deplină încredere în
Dumnezeu, cu toate că nu au
avut nicio pregătire morală.
Nu şi-au luat cu ei mâncare
în deşert, fiindcă erau siguri
că Dumnezeu care le-a făcut
minunea şi i-a scos din Egipt,
va avea grijă de ei şi în deşert.

G A Z E TA S Ă NĂTAT E
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Pregătiri pentru ce e mai rău
Spitalele din Israel se pregătesc continuu pentru afluxul sever
de cazuri de coronavirus (Covid-19)

C

entrul medical Haim
Sheba din Tel HaShomer
a pregătit o secție izolată
subterană de îngrijire de urgență
pentru cazuri critice, în doar 72
de ore. Secția va include 45 de paturi pentru pacienții care vor necesita ventilare și îngrijiri urgente. Profesorul Haim Berkenstadt,
șeful unității de anestezie Sheba,
a declarat că spitalul se pregătește
pentru următoarea etapă a focarului,
care poate aduce multe cazuri complexe și severe iar, potrivit experților,
ar putea începe încă de săptămâna
viitoare.
Locația subterană este o secție
specială de urgență care nu a mai fost
folosită până acum. Are o infrastructură complet separată pentru electricitate, linii de oxigen, monitoare și
multe altele. În cadrul pregătirilor
sale, spitalul a instruit echipe specializate pentru a trata cazurile de coronavirus. Personalul alocat provine
de la medicina de urgență, medicină

internă și personal de asistență medicală iar spitalul a accelerat pregătirea
cu echipamentul de protecție necesar
personalului.
De asemenea, Centrul medical
Tel Aviv Sourasky (Ichilov) și-a extins
capacitățile. Spitalul și-a mutat unitatea de îngrijire generală de urgență
la unitatea cardiacă de urgență, pentru a elibera 18 paturi și a folosi un
cabinet de urgență izolat. Întrucât
unitatea a fost deja folosită, are ventilatoare și echipamente de îngrijire
de urgență, echipamente de protecție
și echipamente de igienizare la o
investiție de milioane de șekeli.

Pauza de Șabat

Şefa Asociaţiei Israeliene a
Lucrătorilor Biochimişti și
Microbiologi din Laboratoare a
acuzat vineri Ministerul Sănătăţii că
nu permite laboratoarelor medicale
din Israel să lucreze la capacitate
maximă de Șabat, limitând numărul
testelor de coronavirus pe care le
pot efectua
Virusul nu ia pauză vinerea şi sâmbăta;
e un scandal” a fost declaraţia lui Ester
Admon citată de ştirile de pa Canal
13 TV.
După ce a lăudat serviciul de urgenţă
Magend David Adom pentru creşterea numărului de probe pe care le poate preleva
zilnic, Admon a spus că laboratoarele trebuie să lucreze la capacitate maximă pentru
a procesa aceste teste şi obţine rezultate.
„Întrebarea nu e câte teste s-au făcut azi, ci
câte se efectuează în laborator” a spus ea.

„

Naștere în condiții de Corona
O femeie diagnosticată cu COVID-19 a născut la un spital din
Tegucigalpa, capitala Honduras, un bebeluş sănătos după 32 de
săptămâni de sarcină, a informat ministrul adjunct al sănătăţii
al acestei ţări, Roberto Cosenza

E

ste vorba de o naştere pe cale
naturală care a avut loc la
Spitalul San Felipe din Tegucigalpa. Atât bebeluşul cât şi mama,
vor fi transferaţi la secţia de boli
nosocomiale cu specialităţi pediatrice unde vor fi supuşi unei serii de analize. Nou-născutul va fi
atent monitorizat, având în vedere
că mama a stat mai multe zile izolată la Spitalul Cardiopulmonar, din
Tegucigalpa, după ce a fost testată
pozitiv cu noul coronavirus. Fe-

meia în vârstă de 42 de ani, al cărui
nume nu a fost dat publicităţii, a venit în Honduras pe 4 martie după o
călătorie în Spania.
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Ministerul Sănătăţii a negat afirmaţia,
spunând că laboratoarele funcţionează
non-stop. „Laboratoarele sunt deschise
de Șabat. Se fac teste şi se dau răspunsuri
şi de Șabat. Chiar acum oamenii primesc
răspunsuri. Toţi muncim şapte zile pe săptămână” a scris Moshe Bat Siman-Tov, directorul general al Ministerului Sănătăţii.
Totuşi, potrivit site-ului de ştiri Ynet,
principalul laborator din regiunea Haifa
care poate efectua 330 teste pe zi, a aşteptat
de miercuri să primească permisiunea de a
lucra în ziua evreiască de odihnă.
Numeroase laboratoare au avut program limitat de muncă de Șabat, în timp
ce altele au avut forţă de muncă redusă,
potrivit aceluiaşi website.
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ORIZONTAL: 1. Cu părul de culoarea
piperului şi sării! 2. Fără încetare — A
face creţuri pe faţă. 3. Nimerit la tanc!
— Creştetul capului. 4. Orăşel în Suedia
— Cu sânge albastru (f.)! 5. Cândva, pe
vremuri — Munte în Creta. 6. Parte a unei
suprafeţe geometrice. 7. Regele naturii —
Un prostovan — Dimpotrivă. 8. Trebuie să
dea bani înapoi — Nu vede nimic. 9. Persia de altădată — Stricăciune la dinţi. 10.
Lucrare pregătitoare pentru aşezarea unei
linii ferate.
VERTICAL: 1. Cu capul acoperit cu o broboadă. 2. Un naiv, dar mult mai prost! — De
dimensiuni neobişnuite. 3. Şarpele cu clopoţei — Vechiul împărat al Rusiei. 4. Cântăreţ
nomad la vechii greci — A face încercări. 5.
Te distruge din punct de vedere financiar.
6. Lipseşte puţin şi e tot! — Fără pereche în
felul ei. 7. Nota redacţiei — Restaurant de
gradul trei! — Sunt posesor. 8. Se ruşinează
uşor (f.) — Cioburi de zile. 9. Mic roman
de dragoste fără urmări — Floare albă luată
ca simbol al inocenţei. 10. Patrie — Imens
podiş în Asia Centrală.
CUVINTE RARE: MIR — ROT — IDA — AED.

După sosirea lui Einstein în America, acesta a fost rugat să se aranjeze înaintea apariţiei în public, la care
acesta răspunde:
- De ce, oricum nu mă cunoaşte
nimeni!
Dupa câţiva ani, fiind rugat acelaşi
lucru, Einstein răspunde:
- Nu mai e nevoie, oricum mă cunoaşte toată lumea!

- La ce pot folosi oare aceste mănuşi?
- Păi cum la ce?! Cu ele te poţi spăla
pe mâini fără să te uzi!

*

Patronul unei companii discută cu
un tânăr care căuta de lucru:
- În primul rând, firma noastră este
obsedată de curăţenie, zice patronul.
V-aţi şters picioarele pe covoraş înainte
de a intra aici?
*
- O, da! Bineînţeles...
Două blonde priveau cu interes la o
- În al 2-lea rând, continuă patronul,
pereche de mănuşi din cauciuc aflate cerem colaboratorilor noştri sinceritaîntr-o vitrină.
te. Nu există niciun covoraş la intrare...
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Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: m, c, p, c, p, patinatori, totalitar, aurita,
asa, rotula, ot, tip, racile, ticaiti, r, catele, sei, t, ta,
cosi, pene, urat, u, orator, p, fatalitate, vasala, ar,
zar, raluri, repetitii.
Pag. 36: occidental, roca, laice, cm, stalcit, heliu,
tano, ems, apoi, p, so, oras, bi, trapez, sos, ram,
girate, arac, topit, legalizate.
Pag. 37: a) precis, port, rola, asi, eu, ocupati, sur,
macat, prost, o, itan, ulii, nada, arid, t, t, ana, on,
mi, ot, agasati, rut, art, inc, inalta, tata, usuratic,
ep. b) biblioteca, anticariat, t, s, rodie, des, ibm, el,
analfabeti, st, io, ed, e, catuse, ier, a, a, erata, lega,
ori, a, it, student. c) ogar, grasi, saracii, tn, tia, lesbos,
ierna, iole, l, europa, n, ison, lires, tirita, eli, ali, uti,
ib, te, prajini, extensibi. d) calculator, op, orar, me,
muta, cot, c, psalm, mici, l, naiva, ap, iti, za, vii,
munca, ce, ee, en, n, canin, naturalist, tratamente.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
ORIZONTAL :
1. A ieşi din pă1. Călător pe
1
1
mânt – A rămâne
ape. 2. Nu este
pe loc. 2. „Barca“
un profesionist 2
2
E
de la motocicletă
— Dop de butoi.
3
T
- Ştrudel umplut
3. Are o pre- 3
cu dovleac (pop.).
gătire specială 4
4
E
3. Care nu a izbu(fem.). 4. Înce5
T
tit să se afirme
put de alfabeti- 5
– Catran, smoală
zare — A alege
6
E
6
C
(reg.). 4. În Pi— Caiele! 5. O
reu! – Are mirosul
bucată de fitil! 7
7
E
eterului. 5. Ju— Cadă de baie
8
R
mătate din seră!
(pl.). 6. Spec ie 8
– Pământ pregătit
de grâu — Asta 9
9
I
cu plugul (masc.
nu spune nimic.
10
pl.). 6. Se referă
7. Flori specifice 10
la vârstă – La inîn ţara mor ilor
de vânt — Fir. 8. Falşi. 9. Rege în Wessex — Frântură de zi. 10. trarea în ţară! 7. Încă o dată – Un teren de zece pe zece (pl.).
8. Specie – Slab la faţă. 9. Iacă pe neasteptate! - Cu muchiile
Clar — Centru vienez cu muzică şi distracţii.
VERTICAL: 1. Capricii (ad.). 2. Încântată să te servească — retezate. 10. Lucrare în care sunt expuse principii fundamenCămaşă înflorată. 3. Undă marină — Absolut necesar în muzică. tale ale unei discipline - Dispozitiv de la războiul de tesut.
VERTICAL: 1. Pădure cu copaci rari (pl.) – În sită! 2. Aseme4. Ivit — Copaci înalţi. 5. A ondula o tablă sau hârtie — La
izvoarele Loarei! 6. Muzică de operă (pl.) — ... şi cel ce le nea – Rareori. 3. Aşezare rurală (pl.) - Lista greşelilor de tipar
cântă! 7. Scobitură — Papagal american. 8. Veche măsură de de la sfârşitul cărţilor. 4. În felul acesta – Alipit de ceva. 5.
capacitate — Pus în cui. 9. Potoliți, cumpătați. 10. O gamă de Un fel de balcon servind ca loc de odihnă sau de agrement. 6.
Indicativ auto pentru Iran! – Părinte (pl.) – Teşite! 7. Nu sunt de
culori — Alifie.
acord! – Simbol chimic pentru telur! 8. Un metru cub de lemne
CUVINTE RARE: ALAC, INI.
(pl.) – Mistuiţi de foc. 9. O mie de miliarde – Care şi-a petrecut
viața. 10. Campion! – Sac de drum, mai ales pentru săraci.
DICŢIONAR: RETES, TER, IRE, ITA, TERA.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
1. Face tot fe1
I
lul de nazuri. 2.
Refăcută din re- 2
A
sturi ce păreau
V
de neîntrebu- 3
inţat. 3. Punct 4
A
de zar — Curge
S
î n t r e F r a n ţ a 5
şi Germania —
6
A
Pudră lichidă
pentru pereţi! 7
4. Transportat — Peşte cu 8
gust fin. 5. Ve- 9
chea Grec ie —
Aceasta în po- 10
por. 6. Grămezi
de oameni — Pornire într-o întrecere sportivă. 7. A lega la
mijloc! — A suferi ceva ca un celebru Stan! — Începutul aortei!
8. Femeie de a cărei bună credinţă s-a abuzat — Între afară şi
înăuntru! 9. Mare aglomeraţie umană — Mijloc de depistare a
avioanelor. 10. Revenite la greşeala de la început.
VERTICAL: 1. A fost înaintea ta, pe locul tău. 2. Adâncire în
meditaţie. 3. În centrul oraşului Meca! — Între cătun şi oraş —
Vechi popor care a trăit pe teritoriul României de azi. 4. Mică
plimbare — Puşi... la bancă! 5. De genul unei lungi povestiri
(f.) — Cea mai bună carte de joc. 6. Frate mai mare la ţară —
Situaţii. 7. Perete! — A face de mâncare sau a se împopoţona!
— Avocat pe firmă. 8. Curea de strâns nările cailor la potcovit
— Trecut printr-un lichid. 9. Localitate japoneză — Drum fixat
dinainte. 10. Prilej de veselie şi petrecere.
CUVINTE RARE: CEGA — OTA.

ORIZONTAL: 1.
Aşternutul gros
1
de pe pat – Tras
de cai sau boi. 2.
2
Binevoitoare. 3.
3
Aici vezi sport,
acrobație, dre4
sură de animale
5
– Câine mare de
la stână. 4. Se
6
spune „măsura
lui Cuza“ – Casă
7
boierească de la
8
sat. 5. Margini de
uşă! – Culori dis9
puse într-o succe10
siune armonioasă
– Primele opriri!
6. Plantă ce urcă pe ziduri – Curge la robinet. 7. Unul foarte
sărac – O podoabă primită la logodnă. 8. Pantaloni din portul
popular românesc – La ieşirea din păduri! 9. Recruţi – Povestire
despre zei şi eroi legendari. 10. Mijloc de transport tras de
locomotivă – Prăjitură acoperită cu fructe şi cu cremă.
VERTICAL: 1. Haină bărbătească uşoară – „Casa“ drumeţilor
prin munți. 2. Prietenoasă – Un pamânt de zece! 3. Instrument
muzical folosit mai ales când se recitau poeme – Pieptar ţărănesc (pl.). 4. Băţul de la biliard - Ornament la unele obiecte de
îmbrăcăminte. 5. Elena Băleanu – Bârfeală răutăcioasă. 6. Aici
identic - Ceremonie religioasă. 7. Satelitul pământului – Bluză
femeiască din portul național românesc (pl.)! 8. Hambarul unei
nave – Douăsprezece luni – Mere! 9. Aici e ceva ascuns.10. Deosebit de bun - Veştejită.
DICŢIONAR: OCA, RIT.
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C O R E S P O N D E N ȚĂ D I N R O M Â N I A
xvcbzfhgkshgkscaneasca
Acad. prof. dr. Ioan Aurel POP - președinte Academia Română

A

Gânduri la vreme de restriște

venit nenorocirea
aceasta peste noi și nu
știm ce sa facem. Unii
ne lamentăm și ne gândim la
sfârșitul lumii și la prezicerile lui Nostradamus. Alții ne
dăm viteji în vorbe și declarăm ritos că nu ne temem de
nimic, dar în adâncul nostru
numai noi știm ce este. Cei
mai mulți tăcem, privim în
jur și nu ne vine să credem.
Știu că nu există cineva cu
vreo soluție miraculoasă
pentru a ne face optimiști în
aceste zile. Ne gândim la ce
este mai rău, ne uităm la cei
care sunt (deocamdată!) mai
loviți decât noi, ne cufundăm
în gânduri sumbre.
Evident, avem și câteva
remedii, unele doar paliative.
Râdem la primirea unor glume și filmulețe pe mail sau pe
WhatsApp și mai ieșim din
încordare. Râdem, dar nu e
întotdeauna râsul nostru.
Totuși, râsul ține de esența
umană, este tipic omenesc
și a salvat lumea de la multe
rele. Se spune că Aristotel a
avut un tratat despre râs, pe
care biserica occidentală ar fi
încercat să-l oculteze și să-l
condamne, fără să reușească.
Apoi, ne gândim că nu este
prima catastrofă planetară
prin care trece omenirea. Au
fost răciri sau încălziri bruște
de climă, au fost molime ucigătoare, de la Ciuma Neagră
care a omorât, pe la jumătatea
secolului al XIV-lea, între 3060% din populația Europei
până la Gripa Spaniolă de la
finele Primului Război Mondial, care a ucis mai mulți
oameni decât însuși războiul.

38

Și, de fiecare dată, viața a învins. Sigur că a învins pentru
cei rămași și nu i-a mai putut
învia pe cei duși dintre noi,
pe cei dragi ai noștri, lăsândune cu speranța în obșteasca
înviere…
Dar ne mai gândim, în
aceste zile, și la altele și ne
încurajăm cu vorba noastră,
salvatoare de multe ori, că în
tot răul este și un bine. De
când oare nu am mai respirat,
mai ales în marile orașe, un
aer mai curat? Deocamdată,
ne putem plimba pe jos – fiindcă Dumnezeu ne-a dat picioare ca să umblăm cu ele și
nu să le punem doar pe pedala
de accelerație a mașinii ori să
le îndreptăm obligatoriu spre
ascensoare – prin locuri mai
ferite, pe cărări demult uitate
și ocolite. Am trecut mereu
grăbiți pe lângă edificii și nu
am văzut un detaliu arhitectonic original, nu am avut
vreme să prețuim un colț de
stradă, o statuie sau un bust al
unui om odinioară faimos și
azi uitat. De când nu am mai
avut răgazul să privim o gâză
care învie după iarnă, de când
nu am mai conștientizat versurile lui Topârceanu cu puiul
de muscă ieșit „ca să-și usuce
labele”? Poate că în serile lungi, vom reuși și noi, ca Blaga,
să auzim (din nou ori pentru
prima dată) „cum bat în geamuri razele de lună”. Poate că
nu i-am mai ascultat demult
pe părinții și bunicii noștri,
cu durerile lor, cu poveștile
lor de demult, cu obsesiile lor
de oameni bătrâni și bolnavi.
S-ar putea ca ideile lor fixe,
sâcâielile lor, sfaturile lor și
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chiar amintirile lor, gândurile
nostalgice din viața lor trecută să ne ni se pară dintr-o dată
pline de farmec și de miez. De
când nu ne-am mai jucat în
chip serios cu nepoții ori copiii noștri, fără grabă, în tihnă, cu sufletul deschis? Iată că
avem acum timp să ne punem
în pielea lor și să înțelegem că
„bucuria și iubirea lor este jocul”, că au nevoie și ei de copilărie și că este așa de simplu,
de necesar să ne copilărim și
noi câteodată.
Ne s o c o t i m a d e s e a
mai proști decât alții, mai
necivilizați, mai inculți. Dăm
buzna în magazine, ne aprovizionăm peste măsură, dăm
din coate și zbierăm, mințim
că nu suntem infectați și că
nu am fost în zone de risc,
ne purtăm iresponsabil. Dar
oare alții – puși în fața acestei situații-limită – cum fac?
Oare sunt mult mai buni, mai
umani, mai solidari? Nu sunt
astfel întotdeauna și nu toți!
Am văzut cozi imense la Londra sau la Los Angeles, am
văzut îmbrânceli, insolențe
și prefăcătorii la Paris ori la
Madrid. Oamenii sunt oameni peste tot, cu bune și cu
rele. Popoarele nu sunt, însă,
bune sau rele, morale ori imorale, egoiste sau generoase, ci
numai oamenii sunt așa. Nu
este momentul să ne lamentăm, ci trebuie să ne adaptăm
cel mai bine împrejurărilor și
să mergem înainte.
Haideți să considerăm că,
în mijlocul acestui rău imens,
am câștigat în comunicare,
în dialog și în omenie. Văd
zilnic români care se duc să
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hrănească alți români, care
împart hrană și măști, care
duc vitamine pentru întărirea imunității organismului,
care au grijă de animalele
de companie rămase singure. Aceștia trebuie prețuiți
și încurajați. Văd și români
nepăsători, egoiști, sperjuri
sau cinici, iresponsabili sau
răi. Aceștia trebuie veștejiți
și pedepsiți. Legile curente și
cele excepționale, regulile de
viețuire și de conviețuire nu se
discută, ci se aplică. Nu este
acum momentul să fim originali, să ne exhibăm orgoliile
și inițiativele, să încercăm să
ne „descurcăm”.
Altminteri, „bucuroși leom duce toate”, pentru că ne
știm trecători și vulnerabili.
Suntem trestii gânditoare,
cum zicea Blaise Pascal și ne
purtăm ca atare, cu umilință
și cu semeție în același timp,
în căutarea echilibrului. Dacă
nu o facem mereu, înseamnă că avem mari carențe în
educație, că nu am făcut școală
cum se cade, că am rămas la
un stadiu de ființă inferioară.
Criza aceasta neașteptată ne-a
învățat ce să prețuim în viață,
cum să separăm valorile de
nimicuri, ce mare avere este
bogăția sufletească.
Poate că, după această grea
încercare, ne vom rândui alt
minteri viața individuală și socială, ne vom trezi să fim mai
buni și mai drepți, ne vom
revărsa preaplinul sufletului
spre lume și spre țară, adică
spre colțul nostru de lume, pe
care nu-l iubim pentru că este
perfect (nu este!), ci pentru că
este (încă) al nostru.

ditor

NOU

la Editura Familia

Magdalena Brătescu  Rendez-vous cu teatrul israelian (II)

vous
e pe
spre
onal,
ână”.
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A apărut cel mai recent volum al scriitoarei Francisca Stoleru

Glasul roţilor de tren

Semnalăm apariția la Editura Familia a celui de-al doilea
volum al antologiei „Rendez-vous cu teatrul” semnat de
talentata și binecunoscuta în Israel și în România, prozatoarea și jurnalista-critic de
teatru, Magdalena
Magdalena Brătescu
Brătescu.
Volumul cuprinde cronicile
dramatice semnate de autoare
în perioada 20172019 în „Gazeta
Românească”, pagina 30, la rubrica
săptămânală mult
vol. II
apreciată de cititori „Din fotoliul
spectatorului”.
În afară de recenziile spectacolelor de teatru
Editura Familia 2019
și Operă din toate
teatrele israeliene,
antologia cuprinde și un amplu capitol dedicat scenelor
bucureștene.

Editura 24 ore-Iaşi
Tamara, studentă din Naharia, care face zilnic naveta cu
trenul spre Universitatea din Tel-Aviv, este fermecată de
lumea pestriţă şi pitorească ce populează un compartiment
şi de oamenii ce-şi deapănă amintiri şi întâmplări.
„Eu nu am făcut decât să redau poveştile auzite... în ritmul roţilor alunecând pe şine... din mersul trenului”, spune ea. „Pentru
Francisca Stoleru, Haifa este acasă. Aici, la intersecţia atâtor
culturi, aproape de corabia marinarului Sindbad, ea aduce aromele balcanice pentru a le amesteca cu sarea Mediteranei, cu
parfumurile Arabiei, cu mirodeniile Orientului cel adevărat, în
foşnetul mătăsos al celor o mie şi una de nopţi.” - Ioan Holban

Un nou volum semnat
Hedi Simon

Semnal de carte

Ceea ce veți citi în
paginile acestui volum
este istoria unei
iubiri dintre doi tineri
minunați care, din
cauza împrejurărilor
și a epocii în care
trăiesc, trebuie să
treacă prin multe
situații periculoase și
tensionante, pentru ca,
în final, să ajungă unde
duce drumul tuturor
evreilor: în Țara Sfântă.

Cartea se poate
procura telefonând
la 04-8261123, sau
trimiţând un cec de
50 şekeli la adresa:
str. Ghivat Downes
21/3 Haifa 3434543

Curcubeu
peste Haifa
de
Bianca
Marcovici

Cartea se poate procura,
contactând editura Hasefer din București.

Bianca Marcovici trăiește emoțional și scriptic, între
două lumi… Literatura ei explorează, deopotrivă, drama
dezrădăcinării și a înrădăcinării. Fizic, Bianca s-a mutat lângă
Muntele meu, Carmel, dar adolescența și tinerețea au rămas
dincoace, în arealul/irealul ieșean (Nicolae TURTUREANU).
Pentru Bianca Marcovici, poezia este în fapt un tărâm al
făgăduinței, unde visul devine realitate și realitatea vis împlinit,
în care speranța și credința, deopotrivă, aduc iubire, aduc și
viețuirea în și prin poem (Ioana VASILESCU).
Volumul se poate achiziționa, accesând linkul:
www.editurajunimea.ro/produs/curcubeu-peste-haifa/
sau prin email: edjunimea@gmail.com
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!Timpul trece mai plăcut când citești o carte bună

șk.
șk.
șk.
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șk.
șk.

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

Editura Familia execută
traduceri de cărți în limba ebraică.
Tel. 0524-716004
ון
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המתחיל עם
שירתו של קומאן שובה הינה אפוס
מר קו

בצל ה בדי דות
אנה  -הצ לחה
רקו גר שון • די
מ

מריה גיאטן-
מוזס נולדה ב–
 1928ברומניה.
היא
בוגרת הפקו
בוקרסט .פעי לטה לפדגוגיה
וספרות של
ל
לותה התמקדה ב
תחום
ההו
תלמידים בגיל
ראה
הרך וגם ספר
שפו
רסם
ברו
מניה
השירים שלה,
הגן.
ב 1973-מכיל
שירים לילדי
ע
לתה
א
רצה
בשנת .1977
בעי
תונות בשפה הרומנית ,ב שיריה מופיעים
משו
ררים בשפה הרומנית ,קבצי שירים של
היש
וב
נוסף בקובץ
ראלי ״חוף ירוק״.
בשיריה מופיעים גם
בירחון קנדי ב
(2ארץ יצאו לאור ספרי השירה שפה הרומנית.
 ,)199״עדות״ ( ,)1998״חיים שלה  :״זהות״
מעגליים״ (.)2002
מריה גאיטן-
מוטס קיבלה
הפרסים
פרס מטעם קרן
אקמאור-פלטי.

ט
פמ
יליה ו
ד

ס

פמיליה
י

ו

מריה גי

גדולה.
העורך

החיים כמזמור

דיאנה

הצלחה בצל
הבדידות

גיאטן-מוזס

אטן-מוזס • זהות

מרקו גרשון
וצלח "אהבה ללא
אחרי הספר המ
הספר השני של מרקו
גבולות" זה
גרשון.
סיפור מרגש מאוד
תוכלו למצוא כאן
מאוד עם סיפור חיים
על אישה יפה
מעניין.
הנאה והוא הצלחה
הספר נקרא ב

ּצֹורְך
מה ֵ
תפילת יום הבריאה ,יצירתו החדשה ַ
ַּבּלָ ָבן ( ,)1996וחוזר לעבר התפילות מספר ביכוריו:
"התבוננת על מקום בשמיים /והמקום הזה הפך
לַ ֶּׁש ֶמׁש /היית זקוקה לו כמו לכלי /והוא הפך
לכבשן הבריות שלך /של אפר ומים – עליהם
נשפת /והם התחילו לנוע /,לשוטט בגינה /,ללכת
לאיבוד /,לאכול תפוחים /,להיקלע למחלוקת/
עד שהם צחקו בהתרגשות /אל-ו-הי-ת /.ולאחר
מכן ,הפנת את פנייך מהם /,השארת אותם כך /.אחרי כן /,נטעת בבשר
האדם בן /,בכדי להראות להם /כיצד את רצית שייראו האנשים /,כפי
אׁשית).
שיכלו היו להיות /.והם /...צלבו אותוּ(ְ ".ב ֵר ִ
זהו שיר המרשה לעצמו להיכתב ,ובאופן דומה ,נופל תחת שליטתו
של זה הכותב אותו"( .ביד ימין ,בקצה העט /,בחזה ,בעיניים ,ברקות/,
בנקבוביות ,בדמעה ,בנשימהַּ ,ב ֵּצל /,היא מעסיקה את כל כולי /.ואני
ֶׁש ָּלּה /.אני הקול שלה ,הרטט שלה ,הבכי שלה /,אני היד שכותבת את
ב-אלָ ה),
מה שהיא אומרת /,טהור /ופשוט /וכנוע ,”.מעיד קומאן שובה ֵ
היא משחקת משחק עם חיים-ומוות ,היא סיפורם של זוג של אהבה
צחה ,הרחק מנגיעתה הנֻ ְק ֶׁשה של תאוות הבשרים :באוטוביוגרפיה
לירית :״היכן שהוא יש לנו בית ,מתחת לצל /,שלנו /.והאדמה שמסביב
לו /,שלנו /,והעצים שחיים בסתיו /,שלנו /.והגדרות מסביב לבית/,
שלנו /.גדרות ושערים וחלקים של עונה /כולם שלנו /,אוויר המריח
מחורף /ועץ אשור  -האשוח מהריהוט /,שלנו /.ובאר מי התהום
הקרים /מתוקה ומהבילה – שלנו /,של אלו שהינם קומאן ואנה/,
בעלי חריצים /בנשימתם החופשייה /המילים /בלי שכחה יחדיו /.ללא
שכחה /,כמובן ללא שכחה" (לְ ֹלא ִׁשכְ ָחה).
השירה ,סיפור שמח ועצוב ,כמו החיים עצמם ,ב"מחזה" של קומאן
שובה ,אשר מוצג כבר למעלה מארבעים שנה :שכל הכרטיסים אליו
נמכרו מראש.
יואן חולְ ָּבן
ָ

מריה

קומאן שובה

קומאן שובה
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sk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.

◙

șk.

Moscova și lumea - Ambiția grandorii.  .  .  .  .  .  .  80
Ariel Sharon și bătăliile lui politice .  .  .  .  .  .  .100
Orizonturi roșii de Ion Mihai Pacepa .  .  .  .  .  .  . 130
Klaus Iohannis - Pas cu pas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65
Klaus Iohannis - Eu.Ro dialog despre Europa.  .  65
Mossad - istoria sângeroasă
a spionajului israelian.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80
 Povestea miracolului economic israeliannațiunea start-up.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Micul prinț de Antoine de Saint Exupery.  .  .  .  .  .  50
Conversații cu Regele Mihai.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Albert Einstein - Cum văd eu lumea .  .  .  .  .  .  .  .80
Horațiu Mălăele - Rătăciri.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Marin Sorescu - Unde fugim de acasă (copii) .  .  .  80
Războiul Arabo-israelian 1948 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45
Dracula de Bram Stocker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45
Suge-o Ramona! (bestseller, peste un milion
de cititori, poveste de dragoste).  .  .  .  .  .  .  .  .100
Suge-o Andrei (bestseller, continuarea romanului
de mai sus) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Tentații de Corina Ozon (din viața femeilor) .  .  .  .  80
Identități secrete (roman dragoste acțiune).  .  .  .  50
Abis (roman dragoste acțiune).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Noduri și semne de Nichita Stănescu (poezie).  .  .  50
Persecuția (Mișcarea studențească anticomunistă
București Iași 1956-1958 - Nume de cod „Frăția
Paleolitică”) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50

החיים כמזמור

șk.
șk.
șk.
șk.
șk.

Bibliotecara de la Auschwitz (pov. adevărată) .  .  80 șk.
Evadare de la Auschwitz (bestseller).  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Tatuatorul de la Auschwitz (poveste adevărată).  .80 șk.
Am supraviețuit lagărului Morții
(povestea româncei Eva Mozes).  .  .  .  .  .  .  .  .  .50 șk
Orient (mișcarea de rezistență evreiască) .  .  .  .  .  .80 șk.
Sărbătoare corturilor (premiul pentru proză USR).  80 șk.
Itzhak Rabin
soldat, lider, om de stat (biografie).  .  .  .  .  .  80 șk.
Trei etaje de Eshkol Nevo
(roman din societatea israeliană).  .  .  .  .  .  .  .  .80 șk.
Cum am devenit huligan de Mihail Sebastian .  .  .50 șk.
Istoria ca viitor de Ana Blandiana
(conferințe și texte uitate) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80 șk.
Căderea din timp de David Grossman
(autor israelian) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80 șk.
Un cal intră într-un bar de David Grossman
(autor israelian, bestseller) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Oamenii fericiți citesc și beau cafea
(dragoste, cea mai vândută carte în 2019).  .  .  .  80 șk.
Vin din Alep (itinerariul unui refugiat sirian).  .  .  .  50 șk.
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הספר מהווה חלק מהאוסף:

"שירה רו ָֹמנִ ית מודרנית בישראל"

