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În contextul pandemiei de
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Populația țării
Cu ocazia celei de-a 72-a Zile a Independenței
Statului Israel, populația țării este de 9.190.000,
a anunțat duminică Biroul Central de Statistică

D

in populația statului Israel, 6.806 milioane (74%)
sunt evrei, 1.93 milioane (21%) sunt arabi, iar
454.000 de persoane (5%) sunt definiți ca „alte
naționalități” .
De anul trecut, populația țării a crescut cu 171.000 (cu
1,9%), ceea ce include aproximativ 180.000 de nou-născuți
în cursul anului și 32.000 de noi imigranți.
44.000 de oameni au decedat în ultimul an.
La înființarea statului, populația Israelului număra
806.000 de suflete. De atunci, au sosit 3,3 milioane de imigranți, aproximativ 44% dintre aceștia din 1990 și până în
prezent.
Biroul Central de Statistică estimează că până în 2030,
populația Israelului va număra 11 milioane de oameni și că,
în a 100-a Zi a Independenței, în 2048, 15,2 milioane de
oameni vor trăi în Israel.
45% din populația evreilor din lume trăiește în Israel.
Aproximativ 78% dintre evreii din țară sunt Sabras (născuți
în Israel). Aproape 950.000 de copii cu vârste între 0-4 ani
trăiesc în Israel. Aproximativ 50.000 de persoane cu vârsta
de peste 90 de ani trăiesc în Israel.
Populația israeliană este tânără în comparație cu țările
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dezvoltate: 28% dintre rezidenții israelieni sunt copii până
la 14 ani, în timp ce media în țările OCDE este de 18%.
Proporția persoanelor în vârstă de 65 de ani și peste este de
12% în comparație cu media de 17% din alte țări OCDE.

Președintele vine
la tine acasă

C

ompania israeliană Tetavi le va permite israelienilor să-l aducă pe președintele Reuven Rivlin în
casele lor pentru Ziua Independenței prin intermediul realității virtuale.
Milioane de israelieni au rămas în casele lor din cauza
focarului de coronavirus, neputând participa la diferitele
ceremonii de Ziua Independenței.
Datorită
companiei Tetavi, acum este
posibil să-l vedeți
și să-l auziți pe
Reuven Rivlin
de Ziua Independenței ca o hologramă 3D.
Președintele
poate apărea pe
ecranul computerului dvs. prin intermediul programului Tetavi și vă va vorbi: „Bună ziua! Cum sunteți? Vă mulțumesc
că m-ați invitat să vă vizitez astăzi. Cum sărbătoriți Ziua
Independenței? Îmi amintesc de prima Zi a Independenței,
ziua în care steagul israelian a fost ridicat pentru prima oară
și am simțit că asistăm la o minune, iar aici suntem astăzi, 72
de ani mai târziu. Tu și cu mine - împreună, iar acest lucru
este emoționant! Ziua Independenței fericită, dragii mei”.
Președintele Rivlin o să vă invite să faceți o poză împreună și o să vă atragă atenția: „nu uita să zâmbești!”
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Acord de coaliție
Vineri dimineață, partidul AlbAlbaștrilor a semnat un acord de
coaliție cu Partidul Muncii, aducând
astfel partidul mai mic într-un guvern
de uniune cu Likud

P

otrivit acordului, parlamentarul laburist
Amir Peretz va ocupa funcția de Ministru al Economiei și Industriilor, precum
și ministru al cabinetului. Parlamentarul Itzik
Shmuli va fi ministru al Bunăstării și Serviciilor
de Asistență Socială.
Președintele Alb-Albaștrilor, parlamentarul
Benny Gantz a spus, „Îl felicit pe președintele
partidului Muncii, parlamentarul Amir Peretz,
care e un lider ministerial și parlamentar experimentat și reprezintă un câștig pentru societate foarte important și semnificativ și pe
parlamentarul Itzik Shmuli, pentru aderarea
la blocul Alb-Albaștrilor în următorul guvern.”
Peretz a spus: „Intrăm într-un guvern de
uniune și egalitate, cu o rotație pentru funcția
de premier peste un an și jumătate. În guvern
vom prelua conducerea la ministerele sociale,
ceea ce va reconstrui bunăstarea socială și gestiona consecințele economice ale crizei provocate de coronavirus.”
Explicând decizia partidului său, Shmuli a
spus: „În fața unui milion de întreprinzători
șomeri, în colaps, și de tineri pensionari care
cerșesc ajutor, nu vom sta indiferenți – trebuie
să fim vocea lor și scutul lor în guvern. Guvernul la care am fost de acord să aderăm, e un
guvern de urgență națională și egalitate. Vom
face parte din blocul Alb-Albastru și intenționăm să promovăm o politică socială reală.”

Costul guvernului de uniune
Deși acordul pentru guvernul de uniune semnat de
președintele Alb-Albaștrilor, Benny Gantz și premierul
Benjamin Netanyahu de săptămâna trecută i-a scutit pe
israelieni de un al patrulea scrutin electoral costisitor,
contribuabilii vor trebui să suporte costul exagerat al coaliției

P

otrivit cifrelor, noul guvern îi va costa pe contribuabili
peste 900 milioane
șekeli în următorii
trei ani. Notă de plată pe care israelienii
o vor împărți când
se preconizează că
creșterea economică
va stagna semnificativ din cauza epidemiei de coronavirus.
Potrivit acordului
semnat de Alb-Albaștri și Likud,
52 legiuitori vor avea desemnată o
poziție la masa guvernului - 36 miniștri și 16 miniștri adjuncți. Pentru comparație, ultimul guvern al
țării a avut 21-23 miniștri.
Se preconizează că noul guvern
va costa circa un miliard de șekeli
dată fiind gama variată de servicii

oferite fiecărui ministru și ministru
adjunct. Un cabinet propriu și angajații săi, un salariu,
o mașină personală
și un șofer, logistică
și beneficii (neincluzând excursiile în străinătate și
evenimentele), toate acestea ajung la
circa șase milioane
șekeli anual.
Costul anual al
tuturor ministerelor se ridică la
circa 216 milioane șekeli (aproape 648 milioane șekeli peste trei
ani). Cheltuielile fiecărui ministru
adjunct totalizează circa trei milioane șekeli anual, aducând totalul
la circa 48 milioane șekeli, sau circa 144 milioane șekeli în decurs de
trei ani.

Părăseşte Ministerul Sănătăţii
Ministrul Sănătăţii, Yaacov Litzman, a luat decizia finală
de a renunţa la funcţie în favoarea portofoliului de la
Ministerului Construcţilor şi Locuinţelor

V

inerea trecută, Litzman i-a
spus premierului că e de
acord să facă schimb de
portofolii, atâta timp cât Ministerul Construcţiilor şi Locuinţelor va
include puternica Autoritate Funciară Israeliană.
Se anticipează că Alb-Albaştrii
vor solicita portofoliul Sănătăţii
deşi anterior s-a crezut că vor renunţa la Ministerul de Externe în
schimbul Ministerului Sănătăţii
pentru ca parlamentarul Gabi Ash-
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kenazi să devină următorul ministru al sănătăţii; sâmbătă, Ashkenazi
a declarat că partidul vrea ca în
funcţia respectivă să fie numit un
profesionist.
Candidatul din partea partidului va fi directorul general al centrului medical Sheba, Dr. Itzhak
Kreiss, un general de brigadă în
rezervă care a fost un apropiat al
liderului Alb-Albaştrilor, Benny
Gantz, în perioada în care au activat în Tzahal.

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

3

G A Z E TA E D I T O R I A L
xvcbzfhgkshgkscaneasca

AZETA
GRomâneasca

Ioana TOFF

Ziar săptămânal

Apare în fiecare joi
Redacția și
Administrația:
Gazeta Românească,
P.O.Box 7159
Rishon Letzion,
7517101, Israel
Tel: 03-952.5821.
Fax: 0737-37.23.76
0524-716.004 (Dragoș)
0524-88.55.44 (Ioana)
Site: www.efamilia.org
E-mail: gazetarom@gmail.com
www.facebook.com/Revista.Familiei

Director general: N. DRAGOȘ
Redactor Șef: IOANA TOFF
Colaboratori: MAGDALENA
BRĂTESCU, ADA SHAULOVENGHELBERG, PAUL LEIBOVICI,
MATEI GRISARU, HEDI SIMON,
EDI MATTES, MIOARA LEON,
EDUARD & SEMIRETA GROSSMAN,
ARIE KUPFERSCHMIDT, GABI
MOSCOVICI, ADY COVALIU,
BIANCA MARCOVICI,
PETRE CIOCLU, SHAUL LEIZER,
TH. TOIVI, ANDY CEAUȘU,
S. OMRI.
Artist grafic: EMESE K.
Corectură: ADY COVALIU
Cuvinte încrucișate:
A. GYURIS, D. STRULOVICI
Fotoreporter: VLADIMIR BRĂTESCU
Colaboratori din România:
I. Airinei, L. Ghiță, C. Pătrășcan
R. Voncu, V. Mireuță, A. Cristian
Gazeta Românească este partener
al agenției de presă „AGERPRES”
Copyright © 2020 Familia
Toate drepturile rezervate societății „Familia”.
Reproducerile parțiale sau totale sub orice formă
sau motiv, fără acordul scris al societății „Familia”,
sunt interzise sub sancțiunile legii.
Articolele publicate în ziar reprezintă punctul
de vedere al autorilor și exclud responsabilitatea
juridică a ziarului. Manuscrisele și fotografiile
trimise redacției nu se restituie.
Redacția nu răspunde de conținutul anunțurilor publicitare.

Ziar editat, tipărit și publicat în Israel
de Familia Ltd.

4

G

Rețetă pentru dezastru

uvernul a hotărât relaxarea măsurilor de izolare
impuse publicului și deja
parcă ne simțim mai bine. A venit primăvara și se pare că vremea
călduroasă ne-a făcut să uităm că
există o pandemie care încă mai
face ravagii în lume.
Magazinele s-au deschis în
mare parte iar veștile de la Ministerul Sănătății sunt bune. A
scăzut numărul de bolnavi iar aparatură și
materiale medicale avem din abundență.
Israelienii au ieșit cu toții pe străzi; unii
nici nu mai poartă măști iar magazinele au
fost luate cu asalt. Dacă am analiza o clipă
situația medicală încă existentă în lume, am
ajunge repede la concluzia că ne dorim să
ajungem la un dezastru.
Primul ministru Benjamin Netanyahu
pare, de asemenea, confuz. Presiunea care
a fost pusă asupra cabinetului său pentru
a relansa economia - ca să nu mai vorbim
de opinia publică care a protestat masiv în
Piața Rabin din Tel Aviv - l-au oprit să mai
gândească la un plan de ieșire din pandemie.
În timp ce cele mai bune creiere ale fiecărei țări lucrează la un plan în etape de
revenire la viața normală, Israelul a luat piciorul de pe orice și se comportă de parcă
Coronavirusul nici nu ar exista. Locuri de
muncă neesențiale, magazine de tot felul,
furnizori de servicii neesențiali precum saloane de înfrumusețare - toate sunt disponibile începând de duminică iar canioanele
se vor deschide zilele acestea.
Totul pare minunat după izolarea de coșmar prin care tocmai am trecut. Acum ieșim,
simțim că trăim, ne distrăm și e normal pentru că avem nevoie de toate acestea. Problema este însă că răspândirea virusului violent
din întreaga lume nu a fost încă eradicată.
Unele țări se ocupă în continuare de sute de
cazuri fatale zilnic, în timp ce în Israel destui
pacienți noi sunt diagnosticați în fiecare zi.
Această libertate totală poate provoca pagube care vor fi foarte greu de reparat. Un alt
focar ar putea însemna un număr mai mare

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă
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de decese și ne poate trage înapoi într-o situație în care toți vom fi din nou obligați să
stăm închiși în case.
Între aceste două situații extreme, există o altă opțiune, mai logică și mai simplă:
luarea de măsuri treptate pentru a proteja
populația la expunerea virală.
Am putea gestiona boala într-un mod
care ar reduce rata deceselor și ar permite
economiei și vieții noastre să revină la normal, dar în etape.
O astfel de strategie necesită o urmărire
în continuare a pacienților, mii de teste rapide efectuate zilnic și identificarea imediată
a lanțurilor de infecție. Pacienții depistați
pozitivi trebuie izolați în spații speciale - nu
acasă - respectând regulile de distanțare socială pentru o perioadă îndelungată. Există
mari speranțe că, cu acest sistem, am putea
reveni la normal, în timp ce ne asumăm un
risc minim.
Ministerul Sănătății pare că a renunțat
în ultimele zile la orice măsură restrictivă,
susținând că aceasta implică un efort logistic mult prea mare și că populația devine
indisciplinată.
Dacă ministerul consideră că aceasta este
o sarcină imposibilă, prim-ministrul Benjamin Netanyahu trebuie să-și asume responsabilitatea și să îi instruiască pe miniștrii
care îi sunt subordonați.
În caz contrar, toate deciziile pe care le-a
luat până acum, care au adus Israelul în cea
mai bună situație posibilă în lupta împotriva coronavirusului, se vor dovedi că au fost
degeaba. Virusul este încă aici și nu avem
nici vaccin și nici tratament.
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Sănătatea
înainte de toate

uțini salariați din Ministerul Sănătății vor vărsa o lacrimă după decizia ministrului sănătății, Yaakov
Litzman, de a părăsi funcția și de a prelua
portofoliul de la construcții și locuințe.
Cu doar trei săptămâni în urmă, Litzman a fost supus unei presiuni publice
pentru a demisiona. Pe fondul crizei
Coronavirusului, o mare mare parte a
unităților sanitare din Israel, nu au fost
niciodată într-o stare mai tristă.
Potrivit unui raport publicat în luna
martie de Controlorul de stat, spitalele
de stat au fost găsite insuficient pregătite pentru un focar de boli virale infecțioase, care ar putea afecta până la 2,25
milioane de oameni. Una dintre principalele probleme raportate a fost o lipsă
severă de medicamente, stocul actual
putând răspunde nevoilor de doar 16%
din populația țării, vaccinuri și soluții de
ambulatoriu.
Sistemul de sănătate a suferit în special din lipsa bugetelor, nivelul de îngrijire al pacienților fiind semnificativ mai
scăzut la periferie. Timpul de așteptare
pentru a primi consultații și tratamente
a devenit din ce în ce mai lung, afectând

sănătatea populației. S-a ajus până la
faptul că nivelul de îngrijire a pacienților a scăzut semnificativ și numite
proceduri au devenit pur și simplu
indisponibile.
Ministrul Litzman se confruntă și
cu probleme penale. El este cercetat că
a oferit tratament preferențial pentru
pacienții „VIP”, cum ar fi soția Marelui
Rabin Gur. Poliția mai susține că Litzman a intervenit în două anchete în care
erau vizate personalități ale comunității
ultrareligioase acuzate de pedofilie, personalități pe care oamenii ministrului
i-au declarat ca suferind de anumite boli
pentru a scăpa de anchetă.
În august 2019, anchetatorii poliției
au declarat că există o bază suficientă
pentru a-l judeca pe Litzman pentru fraudă, încălcarea încrederii, mărturie mincinoasă și luare de mită.
Totodată, este adevărat că, la începutul focarului de coronavirus, Litzman a
fost primul care a cerut încetarea tuturor
zborurilor comerciale și înăsprirea restricțiilor de sănătate publică în efortul de a
ține virusul în afara granițelor țării.
El a închis toate trecerile de frontieră,

V. MIREUȚĂ

C

Știri pe scurt

luburile profesioniste de fotbal
din Israel au primit permisiunea
guvernului de a relua antrenamentele, a anunţat Ministerul israelian
al Sportului.
Activitatea din cele două ligi profesioniste ale Israelului, Premier League
şi National League, a fost suspendată la
începutul lunii martie, după ce primele
cazuri de coronavirus au fost diagnos-

ticate în ţară.
În conformitate cu recomandările
Ministerului israelian al Sănătăţii, echipele pot efectuat şedinţe de pregătire în
grup, fără contact, terenul urmând să
fie împărţit în două părţi, pe fiecare
dintre acestea putându-se antrena câte
10 jucători.

*

Haosul din Knesset determinat de
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Yaakov Litzman

a îndepărtat toți turiștii indiferent de țara
de origine, s-a confruntat cu oficialii Ministerului de Externe care l-au acuzat că
„a distrus reputația națiunii” și nu a cedat
oficialilor de la Ambasada Chineză din
Israel care au cerut relaxarea restricțiilor.
În ciuda poziției sale dure în lupta împotriva virusului, Liztman a cerut ca sinagogile să rămână deschise și chiar el însuși
a încălcat ordinele propriului minister și
a participat la o rugăciune în masă într-o
unitate închisă. Virusul nu l-a iertat și, la
începutul lunii aprilie, atât el, cât și soția
sa au contractat COVID-19.
Ministerul Sănătății este o instituție
foarte dificil de condus, mai ales în timpul acestei pandemii necunoscute care a
creat panică în întreaga lume. E nevoie la
conducerea ministerului de o mână forte,
un om cu viziunea de a reforma sistemul
medical pentru a îmbunătăți serviciile sanitare și nu de alt șef care a obținut postul
prin mijloace politice.

zvonurile privind încetarea regulilor de
deplasare și, mai exact, legate de decizia
de a pune capăt acestora a fost clarificat
luni.
Începând de astăzi, 30 aprilie, limita de 500 de metri de deplasare față de
domiciliu va fi ridicată.

*

La închiderea ediției, presa ne dă
vești cu adevărat îmbucurătoare. Nivelul de îmbolnăviri din ultimele 24 de
ore se situează la 68 de cazuri și niciun
deces. În ceea ce privește numărul cazurilor de bolnavi aflați la terapie intensivă, numărul acestora a scăzut sub 100.
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Palestinienii vor plăti

Abu Mazen

Tribunalul Districtual din Ierusalim a dispus strângerea a circa
500 milioane şekeli de la Autoritatea Palestiniană, reprezentând
daune civile pentru o serie de atacuri teroriste comise în special
în timpul celei de-a doua Intifade (2000 - 2005)

D

eşi decizia a fost pronunţată vineri târziu, ea a fost anunţată de
Shurat Hadin abia duminică.
Tribunalul Districtual din Ierusalim
a decis că AP e responsabilă pentru aceste daune încă din luna iulie 2019. De
atunci încoace, Shurat Hadin, acţionând
în numele familiilor a opt victime şi în
legătură cu 17 plângeri, a trebuit să dovedească existenţa daunelor.
Deşi e posibil ca daunele să ajungă
la 1 miliard de şekeli din cauza implicaţiilor diplomatice complexe, instanţa a
dispus că în faza actuală daunele strânse

vor fi de circa 500 milioane şekeli.
Plata nu se va face direct, ci eşalonat, în timp.
O parte din fondurile strânse
vor reprezenta o compensare a
fondurilor plătite de AP teroriştilor din închisori şi familiilor acestora, iar o parte din ele vor fi colectate
lunar din cele peste 500 milioane şekeli
transferate de Israel sub formă de taxe
vamale în fiecare lună.
Ideea e că doar o parte din fondurile vamale vor fi folosite în fiecare lună
pentru onorarea constantă a noii deci-

Bibi e încrezător
Premierul Benjamin Netanyahu şi-a exprimat
duminică încrederea că Washingtonul va da undă
verde Israelului în două luni pentru a merge mai
departe cu anexarea de facto a unor părţi din Yehuda
și Shomron (Cisiordania)

N

etanyahu, anunţând un acord cu Benny Gantz săptămâna trecută pentru formarea unui guvern de unitate
naţională, a fixat data de 1 iulie pentru începerea discuţiilor cabinetului despre extinderea suveranităţii israeliene
asupra coloniilor din Cisiordania şi anexarea pur şi simplu a
Văii Iordanului.
O astfel de decizie ar urma să fie convenită cu Washingtonul,
potrivit acordului Netanyahu-Gantz.
Într-un mesaj video adresat duminică unui grup creştin
proisraelian din Europa, Netanyahu a descris propunerea de
pace americană anunţată de Donald Trump în ianuarie drept o
promisiune de a recunoaşte autoritatea Israelului asupra coloniilor israeliene din
Cisiordania.
„În câteva luni,
sunt sigur că acest
angajament va fi
onorat”, a declarat
Netanyahu Comisiei europene pentru Israel.
Benjamin Netanyahu
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zii judecătoreşti, majoritatea fondurilor
ajungând tot la AP.
Nu e limpede ce poziţie va adopta
guvernul israelian cu privire la ordinul
de colectare, date fiind implicaţiile diplomatice complexe ale demersului, dar
ministrul justiţiei Amir Ohana a susţinut în trecut aceste măsuri.

Atac cibernetic asupra
aprovizionării cu apă
Un atac cibernetic a încercat să preia
computerele sistemului de alimentare cu apă
și canalizare al Israelului, dar autoritățile l-au
oprit înainte de a produce vreo pagubă

H

ackeri necunoscuți au organizat un atac cibernetic asupra instalațiilor de apă din Israel cu
scopul de a prelua sistemele de operare și de a
perturba operațiunile pompelor, a informat luni presa
israeliană.
Atacul asupra mai multor stații de pompare a apei
și a stațiilor de canalizare din întreaga țară a avut loc în
weekend, însă nu este clar dacă au fost preluate sisteme
de operare sau operațiunile de pompare au fost perturbate. Operatorii de apă și canalizare au fost instruiți
să acționeze imediat pentru a schimba parolele pentru funcționarea
instalațiilor, „cu
accent pe sistemele operaționale și în special
pe sistemele de
adăugare a clorului”, se arată
în raport.
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Noi atacuri „incendiare”
Zmee și baloane incendiare au aterizat luni în trei locații din Lod,
inclusiv în apropierea unui liceu local și la doar cinci kilometri
de Aeroportul Internațional Ben Gurion

Relaxare în Gaza
Restaurantele din Gaza se
vor redeschide în timpul lunii
Ramadanului, timp în care se vor
lua măsuri de precauție pentru
protejarea oamenilor de pandemia
coronavirusului, au declarat
duminică autoritățile din Gaza

P

rimarul Lod-ului,
Yair Revivo, a apelat
la ministrul Securității Publice, Gilad Erdan, cerând să întreprindă acțiuni
dure împotriva autorilor.
Locuitorii furioși au spus
că au fost depuse multe
plângeri la poliție și că orașul are o atmosferă de dezordine și lipsă de control. De
la începutul vacanței musulmane de Ramadan, zeci de artificii

au fost trase în aer, iar acum li s-au
alăturat baloanele incendiare.

Statistică tristă
Numărul victimelor israeliene căzute în războaiele țării de
la 1860 și până astăzi se ridică la 23.816, potrivit cifrelor
publicate de Ministerul Apărării vineri dimineață

D

e la Ziua Aducerii Aminte
de anul trecut, 42 de persoane au fost adăugate pe
lista soldaților căzuți, precum și alte
33 de persoane cu handicap care au
murit ca urmare a dizabilității lor și
au fost recunoscute în cursul anului
drept victime de război.

R

estaurantele și cafenelele s-au deschis începând de luni sub anumite
reglementări de precauție pe care
lucrătorii și clienții trebuie să le respecte.
Măsurile includ sterilizarea localurilor,
un nivel ridicat de igienă și nu permit utilizarea bunurilor personale de către alții, cum
ar fi telefoanele mobile sau alte dispozitive.
Numărul de cazuri confirmate de coronavirus în Fâșia Gaza este de 17 începând
cu 21 aprilie.
Dintre acestea, 10 și-au revenit.

Atac în Siria
Apărarea aerienă siriană a anunțat luni că a interceptat
„atacuri ostile” asupra capitalei Damascului, a informat
agenția de știri SANA

S

ANA a adăugat că sistemul de apărare aeriană a interceptat „agresiunea israeliană” venită din spațiul
aerian libanez și că a doborât câteva rachete înainte de a-și atinge țintele.
Există rapoarte siriene despre daune
și victime. Au decedat în incident patru
militanți iranieni și trei civili sirieni.
Alte patru persoane sunt rănite.
Raportul vine exact la o săptămână
după un alt presupus atac israelian în

orașul Palmyra din estul
provinciei Homs din centrul Siriei.
Atacul a fost al doilea în
mai puțin de o lună, atac atribuit Israelului care, în ultimii ani, a lansat sute
de atacuri asupra milițiilor susținute de
iranieni și bazele acestora în Siria.
Israelul confirmă rareori atacurile și
nu a comentat nici acest ultim presupus
atac. Totuși, țara noastră a recunoscut că
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s-a aflat în spatele unei serii de atacuri
aeriene care au vizat în principal forțele
Hezbollah iraniene și libaneze din Siria
care sunt alături de forțele guvernamentale siriene.
Și în trecut Israelul a folosit spațiul
aerian al Libanului pentru a lansa atacuri asupra Siriei.
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CARICATURA ZILEI

Acad. prof. dr. Jean
ASKENASY

Tableta zilei

O să împărțim
totul pe din două!

La frontiera
dintre om și animal (I)

Ș

tiința comportamentului „behaviorismul” include atât
comportamentul animal sau etologia, cât și comportamentul uman sau antropologia. Pandemia corona permite
scoaterea în evidență a unor aspecte
comportamentale ale stăpânilor planetei, ale celor stăpâniți și a relațiilor
dintre ei.
Pandemia corona, între alte observații interesante, scoate în evidență
schimbările criminologice. Astfel,
criminologia consemnează în luna
martie 2020 creșterea la un procent
îngrijorător de 41% pe lună a infracțiunilor sexuale în familie, față
de luna martie a anului 2019. Actele de violență în familie
cresc de asemeni cu 16%. Aceste creșteri semnificative a două
delincvențe sociale sunt grăitoare, chiar dacă acceptăm că încetarea activității grupelor educative contra violenței în familie a
contribuit și ea. De asemeni, scăderea cu 45% a infracțiunilor
de furt și spargeri și scăderea cu 46,5% a comerțului cu droguri, datorită condițiilor extrem de nefavorabile sunt impuse
de pandemia corona. Toate aceste observații scot în evidență
natura umană (date publicate de Poliția Israeliană).
Din punct de vedere sociologic, se observă acutizarea antagonismelor dintre religioși și nereligioși în pandemia corona.
Lipsa de înțelegere a situației de criză și înăsprirea antagonismelor sociale, scoase în evidență de medie, cresc în progresie
aritmetică. Diferențele de păreri, ideologii, vederi, s-au transformat în ură degenerată în setea răzbunării. Aceste manifestări
comportamentale fără limite, dependente de inteligență sau
nivel cultural sau social, sunt dezastroase. Ele, în loc să convingă, înfricoșează sau conduc sufletele exaltate la acte antisociale
periculoase.
Pandemia coronei are loc într-o perioadă în care universul înconjurător trece de 4-5 ani schimbări drastice de climă.
Despădurirea, dispariția resurselor de apă, poluarea, scăderea
biodiversității, creșterea găurii de ozon, creșterea densității
populației și migrația, au schimbat natura înconjurătoare și
continuă să o schimbe în mod drastic. Ca o reacție a acestor
schimbări, societatea omenească este preocupată și în limita
puterilor să-i facă față. Este la fel de interesant să privim ce se
întâmplă în lumea animală? Care este reacția etologică?
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Regnul animal, ca o reacție instinctivă de apărare, se îndreaptă spre așezările omenești.
Este o reacție de adaptare la noile
condiții; instinctele conduc animalele
spre așezările omenești, unde pot găsi
hrana întrebuințată sau neîntrebuințată de ei. Animale ca urși, maimuțe, țapi, cerbi, porci mistreți, vulpi și
urși se apropie, din cauza catastrofei
climaterice, de așezările omenești, infestând și declanșând pandemii.
Un aspect care trebuie subliniat din studiile etologice
este caracterul zoonotic al pandemiei corona (provenită de
la animale). Oamenii de știință au studiat comportamentul,
sexualitatea, emoțiile și comunicarea dintre diferitele specii
ale animalelor. Au studiat care comportamente au fost părăsite și care au fost păstrate sau dezvoltate. Cum a influențat
consumul de carne animală viața omului. Poate aci stă și unul
dintre secretele pandemiei cu Corona. Chinezii sunt oameni
care mănâncă tot ce se mișcă. Ebola este un virus care a existat
în lilieci. Liliecii ca rezervor de virus au infestat și maimuțele și
oamenii. Ne aflăm în fața unor epidemii zoonotice (provenite
de la animale).
Consecințele observațiilor etologice și antropologice ale
pandemiei Corona solicită de la întreaga omenire: „evitarea
contactului fizic cu animale și oameni prin respectarea distanței, evitarea consumului de carne infestată, conștientizarea
noțiunii de om și omenie, stăpânirea urii omului de către om”.
Vaccinul va fi găsit. El nu va soluționa 100% boala Corona,
dar împreună cu recomandațiile dintre ghilimele, ne vor feri
în mod eficient de îmbolnăvire.

Sri Lanka, martie 2020
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Statistică
Duminică dimineața, Ministerul Sănătății a publicat statisticile
privind mortalitatea asociată pandemiei cu coronavirus,
raportată pe zone geografice

C

onform datelor, localitatea cu cel
mai mare număr de pacienți cu
coronavirus la 100.000 de rezidenți care nu și-au revenit este orașul
Deir al-Assad din zona Galilului Superior. Până în prezent, 150 de pacienți cu
coronavirus au fost diagnosticați și doar
nouă dintre ei și-au revenit. Orașul are
o populație de 12.348 și o rată de mortalitate de 1.134 la 100.000.
Al doilea la nivelul de mortalitate este
orașul Bnei Brak, unde până în prezent

au fost diagnosticați 2.747 de
pacienți, dintre care doar 1.065
s-au recuperat deja. Bnei Brak are
o populație de 198.863 și o rată
de mortalitate de 861 la 100.000
de bolnavi.
Următoarele orașe ca rată a mortalității provocată de coronavirus sunt Beitar
Illit, Modi’in Illit, Kochav Ya’akov, Beit
Shemesh, Ierusalim, Peki’in (Bukaya),
Bena, Netivot, Jasser a-Zarqa, Kiryat
Yearim, Yehuda, Mitzpe Ramon, Givat

Coronavirusul dispare în
70 de zile, indiferent de
restricţiile sociale

Măști pentru
populație

Poliția israeliană a achiziționat
aproximativ un milion de măști de
protecție pentru a le distribui publicului
pe fondul pandemiei coronavirusului

În vreme ce statele lumii încearcă să găsească modalități
prin care să oprească răspândirea noului coronavirus, tot
mai mulți cercetători prezintă teorii referitoare la sfârșitul
pandemiei ce a dus la decesul a peste 200.000 de oameni

I

tzhak Ben-Israel, șeful programului de securitate la Universitatea
Tel Aviv și președintele Consiliului Național pentru Cercetare și
Dezvoltare, prezintă într-un studiu faptul că virusul își atinge climaxul după 40 de zile de la apariție, iar apoi intră în declin.
Potrivit cercetărilor sale, graficul infecțiilor zilnice, ca procent din
numărul acumulat de infecții, începe de la 30%, dar se reduce la 10%
după șase săptămâni, iar în final, atinge un prag de 5% după încă o
săptămână. „Analiza noastră arată că acesta este un model constant în
toate țările”, susține Ben-Israel.
După 70 de zile, virusul ar dispărea, indiferent de măsurile de distanțare socială impuse de
autorități.
„Acest model este comun
pentru țările care au impus
restricții dure, inclusiv blocarea economiei, dar și pentru cele care au implementat
o politică mult mai blândă și
și-au continuat viața aproape
în mod obișnuit”, a mai spus
Itzhak Ben-Israel
cercetătorul.
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Zeev, Tveria, Riechasim, Efrat, Katzrin,
Harish, Kfar Chabad, Beit Arye și Beit
El. Cel mai acut focar din ultimele zile
a fost în satul beduin Hura din Negev,
unde în ultimele 3 zile au fost diagnosticați 16 noi pacienți cu coronavirus, cu
o creștere de 553% a numărului de pacienți din comunitate.

•

A

cestea vor fi distribuite de către poliție în
zilele următoare, ca parte a activităților
explicative pentru a preveni răspândirea
virusului. Măștile vor fi distribuite pe stradă împreună cu pliante informative, precum și autocolante cu sloganul „Protejează-ți viața pentru
un viitor sigur”. Ca atare, acum când poliția va
împărți noile măști, oricine va fi găsit fără mască
va fi amendat mai întâi și apoi va primi masca,
pliantul și autocolantul.
În plus, oricine conduce sau deține o afacere
deschisă publicului și care nu respectă restricțiile
guvernamentale, va fi amendat cu 1.000 de șekeli.
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Israelul se deschide
De duminică dimineață, guvernul a aprobat redeschiderea
tuturor magazinelor stradale, a frizeriilor și saloanelor de
înfrumusețare

M

all-urile mari, sălile de gimnastică, restaurantele și cafenelele care nu oferă servicii de
livrare, rămân deocamdată închise.
Magazinele vor trebui să respecte directivele de sănătate și să ridice bariere
între clienți și personalul de vânzări. Vor
exista de asemenea restricții referitoare la
numărul de clienți ce pot intra în fiecare magazin. Ministerul Sănătății a spus
că e datoria fiecărui patron de firmă să
prevină adunarea mulțimilor mari de clienți în fața intrării în magazine. Patronii
trebuie de asemenea să monteze indicatoare la fiecare intrare în care să le spună
clienților câte persoane au voie înăuntru.
Un angajat trebuie postat la intrarea în
fiecare magazin și el trebuie dotat cu termometre digitale pentru a măsura tempe-

ratura clienților. La firmele care
le cer angajaților să muncească
în schimburi, aceiași angajați
trebuie să muncească în fiecare schimb. Angajații frizeriilor
și saloanelor de înfrumusețare
trebuie să poarte mănuși, care trebuie
schimbate de la un client la altul, la fel
ca și echipamentele de protecție a feței.
Angajații trebuie să păstreze pe cât posibil
o distanță de doi metri față de clienți.
Firmele cu spații de 75 mp nu pot
avea mai mult de 6 clienți în același
timp, iar dacă spațiul măsoară peste
100 mp, au voie să intre mai mult de
8 clienți. Patronii de firme care încalcă
directivele sănătății, sunt pasibili de maxim șase luni închisoare și amenzi uriașe. Decizia de redeschidere a mallurilor

Aplicare de amenzi
Poliţia a trecut la amendarea celor ce nu poartă măşti în public

P

oliţia Israeliană a început
să-i amendeze pe israelienii care
nu poartă măşti pe
faţă, conform dispoziţiei guvernamentale destinate prevenirii răspândirii
epidemiei de coronavirus.
Duminică, miniştrii au aprobat
măsura aplicării unei amenzi de 200
şekeli pentru orice persoană prinsă
de cel puţin două ori fără mască pe
faţă în public.
Măsura prevede ca măştile ce acoperă gura şi nasul, trebuie purtate
atunci când persoana se află „în altă
clădire decât propriul domiciliu sau
în alt loc decât cel unde persoana
locuieşte de obicei”, în mijloacele
de transport în comun, şi în timpul

10

„adunării într-un
spaţiu deschis.”
De asemenea,
măştile trebuie purtate la ieşirea din
locuinţă. În plus,
patronii de afaceri
trebuie să refuze
intrarea şi servirea
clienţilor ce nu poartă măşti.
Şi totuşi, măsura nu se aplică în
cazul copiilor sub 6 ani, al persoanelor cu probleme emoţionale, mentale sau medicale care-i împiedică
să poarte măşti, al şoferilor aflaţi în
maşinile proprietate personală, al
persoanelor aflate singure într-o clădire, al prezenţei a doi angajaţi care
lucrează de obicei împreună cât timp
aceştia respectă distanţarea socială.
Măştile pot fi confecţionate acasă, pot fi artizanale sau cumpărate.
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va fi redezbătută după ce o aplicație de
monitorizare a cumpărătorilor va obține
aprobare de la oficialii guvernului.
Ministerul Educației a anunțat de
asemenea că personalul de conducere
din majoritatea școlilor israeliene a fost
rugat să revină la muncă, semnalând o
nouă ridicare a restricțiilor din sistemul
educațional. Printre cei ce vor reveni la
muncă, se numără directorii de școli și
adjuncții lor, secretarele, bibliotecarele și
managerii de logistică. Clasele de educație specială au fost redeschise la începutul săptămânii trecute.

Un nou protest

C

irca 2.000 oameni au protestat
sâmbătă seara în Piaţa Rabin din
Tel Aviv în cadrul unei demonstraţii sub „steag negru” împotriva erodării democraţiei israeliene sub conducerea
premierului Benjamin Netanyahu. Cei ce
au luat cuvântul au susţinut că noul acord
al coaliţiei ameninţă să calce în picioare
Legile Fundamentale cvasi-constituţionale
şi distruge autoritatea Knesset-ului.
Protestatarii au respectat regulile de
distanţare socială destinate combaterii
răspândirii epidemiei de coronavirus, conform indicaţiilor Ministerului Sănătăţii,
menţinând o distanţă de doi metri între ei.
Alte câteva sute de persoane au demonstrat
de asemenea în Kiryat Tivon, o suburbie
din Haifa.
Denumirea de „steag negru” a mişcării
de protest e dată de steagurile negre fixate
de demonstranţi pe maşinile lor, drept simbol al convingerii acestora că guvernarea
continuă a lui Netanyahu reprezintă un
pericol pentru democraţia israeliană.

Jo i , 3 0 a p r i l i e 2 0 2 0

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

Shaked: „Sistăm
urmărirea telefoanelor”
Comisia Israeliană de Apărare şi Afaceri Externe
a decis sistarea legislaţiei ce permite localizarea
telefoanelor celulare pentru asigurarea respectării
regimului de autoizolare în cazurile în carea acesta
se impune

P

arlamentara Ayeled
Shaked a publicat
anunţul pe internet

luni.
„Poliţia va efectua mii
de vizite la domiciliile celor
obligaţi să stea la izolare, deci
beneficiul e sub cel al încălcării intimităţii. Cetăţenii israelieni, în cea mai mare parte,
respectă obligaţia izolării,
Ayeled Shaked
ceea ce e bine” a precizat ea.
Referitor la perioada de după pandemia de coronavirus˝,
Shaked a menţionat că „sarcina actuală e slăbirea strangulării economiei şi deschiderea firmelor: frizerii, saloane de
cosmetică şi alte magazine.”
Pe 15 martie, guvernul israelian a aprobat un plan de
folosire a datelor de pe celulare pentru monitorizarea persoanelor în timpul pandemiei de coronavirus. Demersul
a stârnit îngrijorări la acea vreme. Grupurile de apărare a
drepturilor civile şi experţii juridici au spus că permisiunea
de accesare a datelor de pe telefoane, în lipsa oricărei supervizări din partea instanţelor, pare să depăşească beneficiile.”

Rămân închise
În ciuda relaxării restricţiilor aplicate în sectorul
economic din cauza pandemiei de coronavirus,
sute de afaceri din Israel au rămas închise
duminică în semn de protest faţă de lipsa
sprijinului financiar din partea guvernului

P

otrivit unei decizii guvernamentale adoptate vineri,
toate magazinele, frizeriile şi saloanele de înfrumuseţare stradale au voie să funcţioneze începând de duminică dimineaţa dacă respectă indicaţiile sanitare menite să
reducă răspândirea COVID-19.
Protestul e condus de patronii a 200 mari întreprinderi
israeliene – printre care şi coloşii din domeniul modei israeliene Castro şi Fox – care cer guvernului despăgubiri pentru
pierderea veniturilor în luna în care au fost închise pentru
combaterea coronavirusului.
Asociaţia Lanţurilor Comerciale şi de Modă a declarat
într-un comunicat că deschiderea magazinelor aflate acum
la capacitate limitată, fără o plasă de siguranţă din partea
guvernului, n-ar face decât să agraveze pierderile financiare.
„Propunerea noastră de despăgubire e cinstită şi minimă, ea
ţinând cont şi de celelalte sectoare ce au nevoie de fonduri
publice,” s-a precizat în comunicat.
Asociaţia cere ca fiecare firmă care a pierdut peste 25%
din încasările obişnuite în perioada închiderii, să primească
o despăgubire echivalentă cu 5% din pierderi. Firmele care
au pierdut peste 50% din încasări ar urma să primească o
despăgubire egală cu 10% din pierderi.
Patronii protestatari cer şi acordarea unui pachet de sprijin
financiar pentru fiecare angajat rechemat la muncă din concediu fără plată, dar şi susţinere sporită din partea guvernului
prin acordarea de împrumuturi firmelor din cadrul asociaţiei.

Semnal de alarmă la Eilat
Peste 500 oameni au protestat joi în Eilat față de răspunsul
guvernului la criza economică cu care se confruntă
afacerile locale, în urma crizei de coronavirus

D

in cauza crizei, orașul a cărui
economie se baza aproape exclusiv pe turism, a ajuns la o
rată a șomajului de aproape 100%.
Ethi Krychli, adjunctul directorului-general al departamentului de resurse umane al lanțului hotelier Isrotel,
a făcut un apel către guvern să intervină
cât mai repede cu putință.
„Ajutați-ne, orașul se îneacă,” a spus
Krychli, „orașul nostru e gol din cauza
coronavirusului.” Apoi, Krychli a adău-

gat: „Suntem un oraș cu o rată
de angajare de 100% și peste
noapte am devenit un oraș cu
o rată a șomajului de aproape
100%.”
Potrivit spuselor lui Krychli, statul
trebuie să-și extindă eligibilitatea pentru
a primi ajutoare de șomaj în Eilat, deoarece alte orașe vor reuși să se redreseze
mult mai rapid.
Protestatarii au susținut că oficialii de
la Trezorerie „ignoră grosolan” experien-
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ța trecută, atunci când pregătesc planuri
de ajutorare pentru muncitori și acționează doar pe baza teoriilor academice.
„Acest plan iluzoriu întocmit acum reflectă opacitatea guvernului. E vremea ca
guvernul să se trezească,” a spus o voce
din mulțime.
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Pedeapsă abolită

Cuvinte retrase
Comunitatea medicală l-a criticat pe președintele
Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, după ce
acesta a sugerat să se cerceteze dacă dezinfectantul
injectat în corp ar putea opri infecția cu noul coronavirus
„Văd că dezinfectantul
îl poate elimina (n.r. coronavirusul) într-un minut.
Un minut. Există o modalitate prin care am putea
face asta, prin injectarea
în corp sau altă modalitate
de curățare? Ar fi interesant
să verificăm asta. Se poate
Donald Trump
sau nu se poate. Nu sunt
medic”, a declarat Donald Trump.
Ulterior, Trump a „dres busuiocul”, spunând că „a fost o
întrebare sarcastică pentru reporterii prezenți”.
Doctorii şi liderii din industria dezinfectantelor au emis
mai multe comunicate prin care au avertizat oamenii să nu
folosească produselor care sunt foarte periculoase.

Tunel pe sub
Marea Baltică
Lucrările de construcţie a tunelului pe sub Marea
Baltică, între Danemarca şi Germania, vor începe
din partea daneză anul viitor, a declarat vineri un
ministru de la Copenhaga

P

roiectul cunoscut ca
Fehmarn Belt „va fi
o nouă poartă către
Europa şi o nouă poartă
către viitorul soluțiilor de
transport ecologice. Danemarca şi Germania au
discutat de câțiva ani stabilirea unei legături rutiere
şi feroviare care să traverseze strâmtoarea dintre insula daneză
Lolland şi cea germană Fehmarn. Prin tunelul de circa 18 km va
trece o linie ferată electrică dublă şi o şosea cu patru benzi. Cea
mai mare parte a costurilor va fi suportată de partea daneză, însă
finanțarea va fi asigurată şi de Uniunea Europeană.
Ideea legăturii între cele două insule este mai veche; în trecut
s-a vorbit despre un pod, dar soluția prin tunel a fost considerată
până la urmă mai sigură şi mai puţin dăunătoare pentru mediu.
Durata unei deplasări cu automobilul de la Copenhaga la
Hamburg va scădea astfel cu o oră, iar călătoria cu trenul va fi
mai scurtă cu două ore, de la cinci ore în prezent în ambele cazuri.
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Arabia Sudită va pune capăt formei de
pedepsire prin flagelare (biciuire)

D

ecizia care
urmează să fie
publicată în cursul acestei luni, va
înlocui pedeapsa
prin biciuire cu
închisoarea sau cu
amendă ori după caz cu amândouă.
„Decizia este o extindere a drepturilor omului din reformele conduse de Regele Salman şi sub directa supraveghere
a Prințului Mohammed Bin Salman”, se arată în document. Biciuirea este o pedeapsă folosită pentru numeroase infracțiuni din Arabia Sudită. Alte forme de pedepsire
corporală precum amputarea pentru furt sau decapitarea
pentru crimă sau terorism nu au fost încă abolite prin lege.
„Este un pas binevenit, dar trebuia să se întâmple cu ani
în urmă”, a spus Adam Coogle, Director al Departamentului de Supraveghere a Drepturilor Omului din Orientul
Mijlociu şi Nordul Africii.

Tren special
Un tren special care i-ar aparţine lui Kim Jong
Un, președintele Coreei de Nord, a fost observat
săptămâna aceasta în portul Wonsan, în care se
află o stațiune balneară, pe coasta de est a țării,
potrivit unor imagini satelitare

I

nformația vine în contextul în care starea sănătăţii
dictatorului nord-coreean face obiectul unor speculații. Mai multe publicații din China și Japonia au
scris că liderul de la Phenian ar fi murit în urma unei
operații. Acest tren se pare că a staționat de la 21 la 23
aprilie într-o gară de la Wonsan rezervată lui Kim Jong
Un şi membrilor familiei sale.
Mai multe publicații americane şi sud-coreene au
dezvăluit marţi că Kim Jong Un se află într-o stare gravă,
în urma unei operații cardiovasculare,
informaţii puse la
îndoială în cercurile
oficiale de la Beijing şi Seul. Presa
nord-coreeană păstrează tăcerea asupra
acestui subiect.
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Sezonul de vacanță
în Grecia
Grecia se pregătește să-i întâmpine pe turiștii
străini în iulie, dar sosirile nu vor fi din
toată lumea, așa cum se întâmplă în fiecare
an, a anunţat ministrul Turismului, Charis
Theocharis, într-un interviu acordat BBC

„

Deschiderea frontierelor este ceva ce trebuie discutat cu experții din sănătate şi sperăm că vor fi de
acord cu o deschidere graduală. Avem ca obiectiv
luna iulie pentru
primirea turiștilor,
dar ei nu vor putea
veni din orice destinaţie”, a explicat
Theocharis. Săptămâna aceasta, ministrul Turismului
a anunţat că autoritățile de la Atena vor să introducă
„un paşaport de sănătate”, care va servi ca dovadă că o
persoană nu este infectată cu COVID-19.
Sezonul turistic din acest an va dura doar trei luni,
în perioada iulie-septembrie, a explicat Theocharis,
adăugând că, dacă evoluţiile sunt pozitive, în perioada
octombrie - noiembrie s-ar putea înregistra o creştere
a numărului de turişti în Grecia. Totuşi, cea mai mare
dificultate pentru Grecia, dependentă de turism, va fi
să stabilească exact cine şi cum va putea intra în ţară.

Studii clinice pe oameni
Primele studii clinice realizate pe pacienţi umani,
pentru testarea unui vaccin dezvoltat împotriva
noului coronavirus vor fi lansate în Germania de
compania BioNTech, cu sediul în oraşul Meinz, în
colaborare cu laboratorul american Pfizer

A

ceste studii
clinice vor fi
desfășurate
într-o primă etapă
pe 200 de voluntari
sănătoși cu vârstele
cuprinse între 18 şi
55 de ani, a precizat
Institutul Paul Ehrlich (IPE) într-un
mesaj publicat pe site-ul său oficial. În a doua fază a studiului,
noul vaccin va fi testat pe un eşantion mai mare de persoane,
inclusiv pe indivizi aflați în categoria cu cel mai ridicat risc
asociat acestei maladii.
Teste ale noului vaccin sunt planificate şi în Statele Unite,
după obţinerea aprobărilor necesare în vederea utilizării sale
pe pacienţi umani, a dezvăluit compania BioNTech, specializată până acum în cercetări care vizează tratamente împotriva
cancerului.
Aproximativ 150 de proiecte se află în prezent în diverse
etape de implementare pe plan mondial în vederea obținerii
unui vaccin împotriva noului coronavirus.

Cernobîl, cea mai mare catastrofă nucleară civilă
Duminică, s-au împlinit 34 de ani de la
accidentul nuclear de la Cernobîl, considerat cel
mai grav din istorie

Î

n urma exploziei reactorului 4 al centralei nucleare, s-a format un nor radioactiv, care a fost purtat de vânt deasupra
unei mari părţi din Europa şi a afectat
mai ales Ucraina, Belarus şi Rusia.
Autorităţile sovietice au ascuns amploarea dezastrului şi nici în prezent nu
se cunoaşte exact numărul total al victimelor care şi- au pierdut viaţa din cauza
radiaților, în acele zile şi în lunile şi în
anii care au urmat.
Un nor radioactiv a ajuns în partea
de vest a Uniunii Sovietice, în Europa

şi în estul Americii de Nord,
cele mai afectate ţări fiind
Ucraina, Belarus şi Rusia, cu 8,4 milioane de locuitori, expuşi la radiații. Accidentul a fost
ţinut sub tăcere, zile la rând; abia după
19 zile, liderul sovietic Mihail Gorbaciov a vorbit la televiziunea de stat despre dezastrul, care - spunea el - a afectat
profund poporul sovietic şi a perturbat
opinia publică mondială.
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Cifrele exacte despre victimele incidentului nuclear sunt şi azi necunoscute, deşi Ucraina a confirmat că 125
de mii de oameni au murit din cauza
efectelor radiaților. Pripeat este acum
un oraş-fantomă şi o zonă vastă de excludere cu o rază de 30 de km a rămas
abandonată în jurul centralei.
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Plan de ajutorare

Condiții de relaxare

Guvernul a aprobat vineri un plan în valoare de
8 miliarde şekeli pentru intensificarea susţinerii
israelienilor liber-profesionişti şi a patronilor micilor
afaceri care au fost grav afectaţi de coronavirus, în
urma acuzaţiilor potrivit cărora Israelul nu sprijină
firmele care au fost nevoite să se închidă

Sâmbătă, Ministerul Sănătății a definit noii
parametri pe care își va baza deciziile privind
ușurarea sau înăsprirea restricțiilor asupra
publicului și economiei, pe fondul criticilor pe
scară largă asupra procesului decizional confuz

P

lanul include o subvenţie de maxim 400.000 şekeli per
firmă sau organizaţie non-profit, în funcţie de gradul de
restrângere a activităţile acestora, potrivit unui comunicat din partea Ministerului de Finanţe. Ajutoarele vor fi plătite
direct de Autoritatea Fiscală începând din luna
mai, s-a menţionat în comunicat,
fără a se furniza
însă detalii despre
modul de stabilire
a eligibilităţii.
Totodată, planul include şi un
ajutor destinat
lucrătorilor liber-profesionişti, reprezentând 70% din venitul
regulat al acestora până la suma maximă de 10.500 şekeli
Guvernul a aprobat şi un ajutor special pentru persoanele
trecute de 67 ani care şi-au pierdut locurile de muncă din cauza
pandemiei, a specificat Ministerul de Finanţe într-un comunicat
separat. Ajutoarele de acest tip, care vor fi acordate în luna mai,
vor fi de cel mult 4.000 şekeli.

P

otrivit rapoartelor mass-media, oricare dintre următoarele condiții va duce la restricții
crescute.
a Peste 300 de noi bolnavi pe zi (numerele au crescut între 200 și 300 în ultimele zile);
a Peste 300 de pacienți grav bolnavi (în prezent 130
sunt în stare gravă);
a O dublare a numărului național de bolnavi la fiecare 10 zile sau mai puțin (în prezent cazurile se
dublează în jurul a fiecare 20 de zile).
Dacă parametrii vor rămâne sub aceste praguri,
relaxarea restricțiilor va continua.

Termen prelungit
Guvernul a aprobat un amendament la Legea Aviaţiei
prezentate în Israel, se vor supune
acestei legi.
Amendamentul anulează şi
despăgubirea ce poate fi plătită
pentru un zbor anulat. În condiţii
normale, consumatorii au dreptul la o rambursare între 1.300 şi
mendamentul e în detrimentul 3.100 şekeli. Componenta de despăgubire
consumatorilor prin faptul că e acum anulată, dar consumatorii îşi vor
prelungeşte termenul de ram- putea recupera banii plătiţi pentru zbobursare a preţului unui zbor anulat de rurile anulate la iniţiativa liniilor aeriene.
la 21 zile la 90 zile, dar nu obligă liniÎn plus, amendamentul defineşte o
ile aeriene să restituie bani în numerar anulare care-l îndreptăţeşte pe consuconsumatorului. Toate liniile aeriene re- mator să beneficieze de o rambursare a

A
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oricărei curse aeriene care decolează cu o
întârziere de 20 ore sau mai mult peste
ora planificată, în loc de opt ore cât e în
prezent.
Preambulul la amendament stipulează că acesta e impus de condiţiile actuale
şi defineşte poziţia dificilă în care liniile
aeriene se află de la izbucnirea pandemiei
de coronavirus.
Legea amendată va intra în vigoare la
sfârşitul lunii mai, dar ministerele au puterea să-i prelungească valabilitatea cu o
lună până la opt luni. Amendamentul e
retroactiv până la 1 martie 2020.
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Au salutat spitalele
În cadrul manifestărilor de Ziua
Independenţei de anul acesta, avioanele
Forţelor Aeriene Israeliene au survolat
deasupra spitalelor din ţară

P

atru avioane Texan II T-6s au executat figuri
acrobatice, salutând angajaţii spitalelor şi sistemul sanitar aflat în prima linie a luptei împotriva coronavirusului.
Tzahal a cerut populaţiei să
respecte indicaţiile Ministerului Sănătăţii şi
să se abţină de
la organizarea
unor reuniuni.
De Ziua Independenţei, survolurile aeriene au fost
transmise în direct la TV şi pe reţelele de socializare.

Primăria ajută artiștii

Municipalitatea Tel Aviv va acorda subvenții artiștilor în
dificultate și locuitorilor orașului care lucrează
în organizații culturale

P

rimarul Tel Avivului,
Ron Huldai, a anunțat
înființarea unui fond de
urgență pentru a ajuta artiștii independenți ai orașului, precum
și pentru locuitorii din tel Aviv
care lucrează în organizațiile culturale municipale și asociațiile
culturale care sunt susținute de municipalitate. Artiștii independenți sunt unul dintre grupurile cele mai puternic afectate de criza
financiară cauzată de pandemia COVID-19, întrucât adunările în
masă vor fi interzise încă o perioadă lungă de timp. Este vorba de un
buget de 700.000 de șekeli ce va fi acordat prin intermediul Fundației de Dezvoltare Tel Aviv. Beneficiarii de subvenții și burse vor fi
selectați de un comitet special care se va întruni în zilele următoare.

Cum vom călători cu avionul după pandemie?
Este clar că zborul cu avionul va arăta altfel după pandemia de
coronavirus, iar în timp ce unele companii aeriene iau în calcul
scoaterea scaunului din mijloc, astfel încât pasagerii să nu stea atât
de aproape unul de celălalt, o companie care se ocupă cu amenajarea
interioară a aeronavelor, propune câteva concepte pentru adaptarea
avioanelor care transportă pasageri la clasa economică

D

esignerii italieni de la Aviointeriors au prezentat două noi
modele de scaune menite să
păstreze o distanță sigură între pasageri
„în conformitate cu noile cerințe”, fără
a compromite prea mult din spațiul de
la bord, în condițiile în care reprezentanții companiilor low-cost anunță deja
că nu sunt de acord să lase un scaun gol,
pentru a respecta
măsurile de distanțare socială.
Numit după
un zeu al Romei
Antice, scaunul
„Janus” are „două
fețe” și este confecționat din materiale care se pot
igieniza ușor și
repede. Scaunul

„Janus” este un scaun cu 3 locuri iar
pasagerul care ocupă locul din mijloc
va fi așezat invers pentru a asigura „o
izolare maximă între pasagerii așezați
unul lângă altul”.
În plus, fiecare scaun va avea o margine înaltă de plexigals pentru a preveni
răspândirea virusului.
În timp ce scaunul „Janus” ar necesita revizuirea
cabinelor existente, „Glassafe”,
a doua propunere
a celor de la Aviointeriors, poate fi montată pe
majoritatea scaunelor standard ale
avionului. Ecranul de protecție
transparent este
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destinat să impună o barieră sigură între pasagerii care sunt așezați unul lângă
celălalt, creând un „spațiu izolat în jurul
pasagerului” pentru a „reduce probabilitatea contaminării cu viruși”.
Aviointeriors a declarat că companiile aeriene manifestă deja interes pentru
ambele proiecte, iar compania înregistrează deja prototipul celor două concepte și a început parcurgerea etapelor
de proiectare.
După ce au trecut prin toate fazele de proiectare, acestea trebuie să fie
aprobate de autoritățile din domeniul
aviației. Cu toate acestea, compania
consideră că poate ajunge de la stadiul
de concept la cel de implementare într-o perioadă de 8 până la 11 luni.
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Preot român destituit

Dr. Ernest HUȘANU

Arhiepiscopia Bucureștiului a înlocuit un fost
purtător de cuvânt, acuzat de echivalarea
evreilor cu un virus

Neparalele

A

Un virus viclean

dorm greu. Sunt nopți în care uneori nu mai știu dacă
sunt treaz sau visez.
De când am devenit un om ostracizat, înfricoșat și
izolat în casă 24 de ore pe zi, folosesc tot felul de medicamente
sedative și hipnotice. Poate abuzez.
Poate de aceea relatarea mea de față nu este întru totul credibilă. E reală, veridică sau o fantasmagorie indusă de abuzul
în folosirea medicamentelor?
Am avut în cursul unei asemenea nopți un musafir la urechea mea dreaptă. Am auzit clar:
- Sunt un virus! Sunt mereu lângă tine, deși rareori îmi
recunoști prezența. Conviețuirea noastră este foarte veche,
milioane de ani după calculele voastre.
- Pleacă de lângă urechea mea!
- Voi pleca! Dar vreau să-ți explic fapte pe care nu le cunoști! Nu toți virușii vă sunt dușmani! Există în lumea noastră,
a virușilor, mai multe neamuri, specii, cum le denumiți voi,
oamenii. Este cunoscută printre noi o specie războinică. Are
pretenții de întâietate în lume. E organizată în detașamente
de luptă. Pe acești războinici îi recunoști după uniformă și ca
distincție de luptători, poartă o coroană. Vor să stăpânească
lumea!
- Da? Dar mor oameni! Mulți!
- Ar trebui să găsiți o cale de împăcare. Au și ei istoria lor
milenară, au și ei dreptul să trăiască, cu sau fără voia oamenilor.
- Unde vrei să ajungi cu argumentele tale?
- Iată! În disperare ați luat măsuri stupide!
- Adică?
- Stropiți peste tot cu niște substanțe toxice: caldarâmul,
pereții caselor, frunzișul copacilor. Mai mult! Ați învrăjbit
oamenii, familiile lor, i-ați obligat să nu respecte tradiții și
precepte religioase! Nu mai au voie oamenii să-și dea mâna, să
meargă alături unul de altul. I-ați obligat să poarte măști ca la
carnaval, i-ați făcut niște caraghioși! Ne omorâți și confrații,
viruși blânzi, de care veți avea nevoie!
În timp ce îl auzeam pe acest „prieten”, nu-mi mai găseam
locul pe pat. Capul îmi vâjâia complet!
- Ești un virus viclean! Vrei să nu mai stropim cu dezinfectante, să nu mai purtăm măști! Să fim la vrerea voastră! Să
ne moară cei dragi! Vom lupta și vom învinge atacurile voastre perfide! Vom lupta împotriva vicleniei voastre, a crimelor
voastre!
- Ai spus ceva, omule? Văd că te agiți!
- Nu mă agit! Doar m-am dumirit ce vrei!
Devenisem treaz. Începea o nouă zi… cu mască!
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P

relatul catolic din România a făcut referire la teama de coronavirus; în timpul unei predici despre
teama discipolilor creştini de evrei, el a spus că cei
ce l-au acuzat de discurs antisemit au fost „părtinitori” în
defavoarea sa.
Francisc Doboş, purtătorul de cuvânt pentru arhiepiscopia Bucureştiului a scris lunea trecută cele de mai sus
pe Facebook. Pe 9 aprilie, într-un film cu urări înainte de
Paşte, Doboş a vorbit despre cum „se temeau de evrei”
discipolii lui Isus, adăugând „şi aici, în paranteză ar trebui
să înţelegem: se temeau de virus.”
Doboş a respins pe Facebook criticile Centrului Român
de Monitorizare şi Combatere a Antisemitismului MCA,
care a menţionat într-un comunicat că referirea lui la virus
a riscat să fie echivalată cu evreii în minţile telespectatorilor săi. În comunicat, referirea la evrei din predică a fost
criticată ca fiind deplasată, dar Doboş nu a fost acuzat de
antisemitism.
„Am parafrazat , spunând că în aceste zile de pandemie
suntem închişi în case de teama virusului. Şi am adăugat că
nu de teamă, ci din prudenţă. Intenţia mea a fost să spun:
Chiar dacă suntem închişi sau în case, Isus înviat vine la
noi” a scris Doboş în răspunsul la critici.
„Cineva a interpretat cuvintele mele ca pe o echivalare a
evreilor cu virusul. Am fost şocat că cineva a făcut această
asociere. „Consider interpretarea antisemită în defavoarea
mea. Nu mai e prudent să postezi nici măcar lucruri care
nu ofensează pe nimeni.”

Scrisori de acreditare

Jo i , 3 0 a p r i l i e 2 0 2 0

A

mbasada României ne-a informat
că, la 23 aprilie 2020,
domnul Radu Ioanid,
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al
României în Statul Israel a prezentat copiile
scrisorilor de acreditare
ambasadorului Reuben
Meron, Șeful Protocolului de stat din cadrul
Ministerului israelian
al afacerilor externe.
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S

E decizia noastră!

ecretarul de stat Mike Pompeo a
declarat vineri că e decizia Israelului dacă să anexeze părţi din Cisiordania şi dacă Statele Unite vor prezenta punctul lor de vedere pe această temă
noului guvern israelian în particular.
„Cât despre anexarea Cisiordaniei, israelienii vor lua în ultima instanţă deciziile respective,” a declarat Pompeo într-o
declaraţie de presă.
Pompeo a mai declarat că e fericit
că premierul Benjamin Netanyahu şi
rivalul său de centru, Benny Gantz, au
semnat luni o înţelegere pentru formarea de urgenţă a unui guvern de uniune
naţională, spunând că nu crede că un al
patrulea scrutin consecutiv e în interesul
Israelului. Acordul pentru coaliţie stipulează că deşi noul guvern va urmări
pacea şi stabilitatea regională, ar putea
fi promovate planuri de extindere a suveranităţii israeliene la coloniile evreieşti

din Cisiordania.
Demersul ar putea însemna o anexare de facto a
teritoriului pe care Israelul
l-a confiscat în Războiul de
Şase Zile din 1967 şi care în
prezent se află sub control
militar israelian. El ar urma
să primească undă verde de
la Statele Unite, după care
lui Netanyahu i se va permite să promoveze planurile de la 1 iulie, se susţine în acord.
Pompeo a adăugat că Iranul trebuie tras la răspundere pentru lansarea cu
succes de către Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice a primului satelit militar iranian în spaţiu. „Acum au o organizaţie militară considerată de Statele
Unite teroristă care încearcă să lanseze
un satelit” a spus Pompeo.
Preşedintele Autorităţii Palestinene

Mike Pompeo

Abu Mazen a declarat săptămâna trecută că administraţia sa va considera acordurile sale cu Israelul şi Statele Unite
„complet anulate” dacă Israelul anexează
teritorii în Cisiordania. „Am informat
părţile internaţionale interesate, inclusiv guvernele american şi israelian, că
nu vom sta cu mâinile încrucişate dacă
Israelul anunţă anexarea oricărei părţi
din teritoriul nostru” a declarat Abu pe
postul Palestina TV.

Un inconștient
SUA a hotărât suspendarea unei vize de lucru emisă
unui cetățean israelian care s-a îmbarcat joi la
Newark spre Tel Aviv, fără să anunțe pe nimeni
că s-a dovedit pozitiv pentru COVID-19

O

ficialii americani au
precizat că Ministerul Sănătății american intenționează să depună
și o plângere la poliție împotriva sa.
Un oficial de securitate a
confirmat că bărbatul lucra
ca supraveghetor de Kashrut
din orașul ultra-ortodox Beitar Illit.
Viza suspendată nu îi va
mai permite omului să lucreze în SUA.
„Acesta este unul dintre
cele mai grave incidente pe
care le-am văzut”, a declarat
pentru Canal 12 o sursă din
Ministerul Sănătății.

Bărbatul s-a îmbarcat joi
într-un zbor către Israel, fără
să anunțe echipajul că fusese confirmat a fi infectat cu
COVID-19. Familia sa a sunat autoritățile israeliene în
timp ce se îndrepta spre Tel
Aviv pentru a spune adevărul autorităților, că acesta a
fost depistat pozitiv pentru
coronavirus.
Bărbatul a fost testat săptămâna trecută în Israel, dar
a hotărât să zboare oricum în
SUA.
În timp ce era acolo, a
fost anunțat că rezultatele
sale au sosit pozitive.
Nu a putut primi trata-

ment în SUA din cauza lipsei
unei asigurări de sănătate și a
decis să se întoarcă în Israel.
La aterizare, vineri, a fost
dus într-un hotel pentru izolare împreună cu ceilalți 38
de pasageri din avion; avionul era plin doar 10%.
Ministerul Sănătății nu
a avut suficient echipament
pentru a testa fiecare persoană care a intrat în țară - în
ciuda unei declarații inițiale
a primului ministru Ben-
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jamin Netanyahu la începutul acestei luni că guvernul
va face acest lucru. Acum, a
fost luată o decizie de testare a pasagerilor din zborul
United Airlines, datorită
„circumstanțelor speciale”
determinate de acest incident nedorit.
Pasagerii au fost testați
de două ori în timpul șederii lor în hotelul de izolare
iar avionul a fost ulterior
dezinfectat.
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A

Ce este mai actual decât
epidemia cu corona?

ștept date informative de la Institutul de statistică al țării, pentru
a dovedi calculele mele, conform
cărora numărul persoanelor decedate în
ultimele 3 luni nu este mai mare, comparativ cu lunile februarie, martie și aprilie
ale anului trecut (2019). Toată panica
difuzată de „stimatul nostru premier”
are unica și singura tendință de a sustrage atenția de la problemele sale juridice
– penale. Revin și accentuez că domnul
premier, ca orice cetățean al țării, este deocamdată nevinovat, deoarece nu a fost
confruntat în nicio instanță juridică.
La data când scriu acest articol
(26.04.2020), au fost înregistrate 15.148
de cazuri de boală și 198 de persoane
decedate.
Nu-mi este clar de ce numărul persoanelor decedate care nu au fost bolnave de
acest virus, nu este publicat pentru a informa populația Israelului.
Este cazul să menționez că acest virus
se răspândește mai puțin în țările calde.
Din informațiile publicate în mass-media, numărul bolnavilor din Africa este
mult mai mic față de țările unde temperatura este scăzută. Este de dorit ca

populația Israelului să nu fie îngrijorată
de această pandemie, deoarece o serie de
instituții din domeniul colectării informațiilor din străinătate analizează datele
pentru a le prezenta guvernului.
Vârsta medie a populației Israelului
este comparativ mai tânără față de cea din
țările Europei. Datorită situației militare
legată de vecinii noștri, cetățenii israelieni sunt obișnuiți cu schimbări extreme
militare, inclusiv cu stări de război. Deci,
populația israeliană se acomodează mai
ușor cu aceste devieri.
Zeci de persoane care colectează informații din toate domeniile de activitate de
pe întreg globul, nu trebuie să se deplaseze la diferite instituții; stând acasă în
fața computerului, lucrează și difuzează
instituțiilor de stat date importante de
ultimă oră.
În Israel sunt instituții și persoane care
au idei și inițiative noi în domeniile de
știință și tehnică și acestea sunt imediat
înregistrate ca „patent israelian” pentru a
nu a fi copiate de alte țări.
Panica creată de guvern referitoare la
Coronavirus este exagerată pentru anumite interese politice.

Bianca MARCOVICI

N

││││PARALELE

e gospodărim singuri în această
perioadă critică a coronei C19,
invincibile. Întorcându-mă de la
Supersal-ul din cartier, mereu învingătoare, cu produsele fricii... o frică rămasă
în mine ca o traumă de pe vremea împușcatului, înainte de ’89!
Trebuia să cobor din mașină; începusem dezinfectarea volanului, a clanțelor
cu alcoolul-gel. Dar privesc pe geam cu
atenție: doi băieți plimbându-se înainte

18

și înapoi, fără mănuși și fără măști! E
ora 10 dimineață. Mai apoi, unul dispare din fața ochilor, aplecându-se sub
o mașină albă, parcată de-a curmezișul
trotuarului, lângă un stâlp de iluminare
a străzii. Curiozitatea mă împinge, fac o
fotografie în apropiere și am curajul să-i
cer tânărului aplecat care lucra, permisul
de tehnician energetic. Un fir roșu era
coborât din blocul din față exact spre
acel stâlp. Tânărul pătrunsese deja în
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Acul
lui
BUJENIȚĂ
SONETUL
PRAFULUI
Cu mine, chiar universul a-nceput.
Sori sau planete din praf s-au
întrupat
Iar Ziditorul pe mine m-a chemat,
Când vieţii, în lut suflând, îi dă
debut.
Iară pe Tera, din Asii adunat
Şi adus pe copite, amarnic tribut,
Printre voi am ajuns atribut.
Că praful coroane şi regi a-nhăţat.
Eu strălucesc în mii de nestemate
Când totul este-acoperit de brumă,
Dar şi-n vorba de ocară, cam ades...
Deci, vă feriţi de gânduri
blestemate,
Căci eu voi fi conceptul de pe urmă
Când se va spune că praful s-a ales!
DECLARAŢIE DE AVERE
Dom’ ministru declarase
Prin hârtii de procedură:
Proprietăţi, moşii plus case
Dar şi-o vastă incultură.
DANSATOR
Fiind student am exersat
Să fiu un dansator cu şarm
Cu-o fată-n rock m-am antrenat
Şi-ntr-o bătută cu-n jandarm.
cavitatea stâlpului și tăiase un fir verde!
Nu avea permis... încearca să pună totul
la loc. Celălalt băiat de vreo 16 ani era
de pază, cu glugă peste cap ținea cică
„de 6”... Firul roșu, ca la un semn, a fost
ridicat în sus, la un etaj al blocului din
față. Îi cer soțului meu să sune la poliție.
Poliția vine... cu mare întârziere... le dau
pozele mele făcute de mine... ca o mare
dovadă. Hoții de curent reușesc să se facă
nevăzuți! Cert este că stâlpul de lumină
a fost reparat până a doua zi. Probabil,
poliția a sunat la Primărie și au pus un
inel de protecție la stâlp. Pericolul pentru copii a fost anihilat, dar nouă încă ne
este frică să mai ieșim din casă...
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A

Ziua Independenței

u trecut 72 de ani de când a fost
declarat Statul Israel. Pentru noi,
acei tineri care am făcut parte din
organizațiile sioniste din România - tineri
plini de entuziasm, visători dar și activiști,
știrea primită la orele unei după-amiezi
de primăvară, a stârnit o bucurie care s-a
concretizat printr-o horă și prin strigăte
de bucurie în curtea sediului organizației
din orașul Bacău.
Din nefericire, în plin dans, am fost
întrerupți de câteva pietre aruncate asupra noastră. Ne-am retras în clădirea
organizației. Nu a trecut multă vreme
– cam o oră – și o veste îmbucurătoare
(prin prezența în mijlocul nostru a unui
membru din grupul sioniștilor maturi,
dr. Sabat, care de altfel își avea cabinetul în apropiere) ne-a surprins în timp
ce cantăm.
„Haverim” – spuse cu o voce în care
am recunoscut nu numai emoția sa, dar
și entuziasmul. „Prieteni tineri, mâine la
ora 13, ne vom reuni toți membrii organizațiilor sioniste din localitate. Vom
sărbători ZIUA INDEPENDENȚEI
STATULUI EVREILOR”. Cu toți am
izbucnit într-o cântare comună a HATIKVEI. Dr. Sabat s-a alăturat. Apoi, ne-a
ținut o scurtă prelegere despre ceea ce trebuia să fie adunarea generală a tuturor
sioniștilor – a cetățenilor evrei din Bacău.
Au trecut 72 de ani de când „Consiliul
poporului” a aprobat formula Declarației

Independenței. Era ora patru după amiaza. Pe tot teritoriul Israelului a izbucnit
veselia și bucuria. Citind și
recitind jurnalul personal a
lui Ben Gurion, mi se pare
că dacă fiecare din noi ar
citi „jurnalul” de câteva ori,
poate Statul Evreiesc ar fi
mai bine înțeles. Acest act de naștere este
pentru fiecare evreu o Mițva (o poruncă)
așa precum rugăciunile care se citesc zi
de zi.
Declarația Independenței Israelului
este consemnarea în fapt a ideii sioniste,
a regrupării evreilor de pretutindeni în
patria veche-nouă, Eretz Israel.
Piața Palatului Culturii din Bacău era
încă de la orele dimineții înconjurată de
polițiști. Evreii – dintre care numeroși
maturi, au vărsat lacrimi de bucurie. Unii
dintre aceștia își aveau, la acea dată copii
și rude în Eretz Israel. La orele 13, pe
balconul Prefecturii își făcuseră apariția
dr. Sabat, Rothenberg, Eibschitz, reprezentanți ai sioniștilor.
Se făcu liniște; unul dintre cei desemnați citi declarația rostită de BenGurion...
au urmat murmure... În mai, toporașii,
zambilele înfloresc iar parfumul dulceag
umple corpul cu balsam...balsamul magic! Ziua Independenței Israelului a fost
„Ziua marii sărbători”. Printre tineri care
au venit la întrunire, au fost „tinerii or-

POEZIE ROMÂNEASCĂ SCRISĂ
ÎN ȚARA SFÂNTĂ

Î N T R - O A LTĂ G A L A X I E
de Bianca Marcovici
Poate nu aș fi plâns
De dimineață ... câțiva copii au trecut
pe trotuarul celalalt...
Semănau cu nepoții mei de la
Rosh-Hanikra
Poate cei de la Kfar Saba...

Dar nu erau ei...
Și m-a cuprins un dor fără margine,
O pandemie care ne-a separat viața
tocmai la pensie... transformând-o.
Îmi aud gândurile...
Umilite la bătrânețe!
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Yom Haatzamaut
- 1960 - Yaffo

fani din Transnistria” care și-au pierdut
părinții, rămânând ca frunzele bătute de
vânt.
Anii au trecut... tânărul din acele zile
– sionistul care a plătit scump – crezul
de a se alătura părinților aflați de ani în
Eretz Israel, a devenit peste ani, unul dintre membrii Comitetului Casei-Muzeu
„BEN GURION” din Tel-Aviv. An de an,
întruneam Comitetul, invitații în SALA
de la parter, iar unul dintre noi rostea, cu
adâncă emoție „Cuvântul de deschidere”.
Apoi citeam „Declarația Independenței”
cu aceeași emoție, cu bucuria de a fi ajuns
ziua în care să pot citi Actul Sfânt – Actul
Independenței pe care vineri 14 mai 1948
l-a citit creatorul statului nostru.
Pentru formularea actului, au lucrat
zi și noapte Zwi Berenzon, Bahan, Uri
Iadin și Zwi Beiker; juriști și funcționari
ai secției juridice s-au străduit, prin formularea clară, răspicată, să cuprindă articolele – care au devenit peste ani ACTUL
de NAȘTERE al STATULUI ISRAEL.
În acest an al 72 de existență a Statului
Israel, a căminului tuturor evreilor, este
absolut necesar ca fiecare dintre noi, indiferent de generația din care facem parte, să
ne dăm seama de acest element unic, principal, „statul tuturor evreilor” și să căutăm
pe cât posibil să fim mai îngăduitori unii
cu alții, mai maleabili, mai înțelegători.
În împrejurările din aceste zile, când
suntem amenințați de virusul corona,
să respectăm dispozițiile date de forurile competente. Să fim mai uniți, mai
patrioți, mai credincioși în apărarea și
prosperitatea statului nostru „ERETZ
ISRAEL”.
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Rute redeschise

T

ransportatorul aerian low-cost Wizz Air a
anunțat că repornește zborurile către Israel, cu condiția să
nu fie aplicate noi restricții
guvernamentale. Compania
aeriană demarează zboruri
între Londra Luton și aeroportul Ben Gurion duminică, 3 mai. Wizz Air va începe
cu trei zboruri pe săptămână,
programând patru zboruri
săptămânale mai târziu în
mai și zboruri zilnice în iunie.

De asemenea, Wizz Air reintroduce ruta Tel Aviv - Viena începând cu 16 mai.
Wizz Air a declarat că
echipajul de cabină va purta
măști și mănuși pe parcursul
zborurilor și va distribui șervețele igienizante pasagerilor,
în timp ce aeronavele vor fi
dezinfectate peste noapte.
British Airways a anunțat
la rândul său că reactivează
zborurile London Heathrow
- Tel Aviv la 1 mai, iar Air
Canada repornește zborurile între Tel Aviv și Toronto
și Montreal în mai și iunie.
United Airlines, care a continuat să opereze zboruri Tel
Aviv - New York de-a lungul
crizei coronavirusului, reintroduce zborurile Tel Aviv San Francisco.
În prezent, non-israelienilor nu le este permis accesul
în Israel iar israelienii care se
întorc din străinătate trebuie
să se auto-izoleze timp de 14
zile.

20

Religioșii online

R

abinii comunităților
ultrareligioase au decis
restricționarea utilizării internetului, temându-se că
adepții lor pot fi supuși la
materiale necașer.
Evreii religioși din Israel,
care în mod tradițional evită
utilizarea internetului sau a
telefoanelor inteligente, au
început să folosească din ce
în ce mai mult mediul online
pentru cumpărături, studiu și
videoconferințe, deoarece focarul de coronavirus
îi obligă să rămână
acasă.
Ca urmare a izolării și a nevoii de
internet, rabinii au
constatat o creștere
cu 40% a traficului
online în rândul comunității ultrareligioase.
Dacă până acum religioșii
nu foloseau deloc internetul
iată că ei se adaptează crizei
sanitare în care ne aflăm și au
început să „circule” online.
Întrebați dacă le place și
vor continua să folosească internetul pentru apeluri video
și după criză, 53% au spus că
DA.
În ceea ce privește infecția
cu Coronavirusul, daunele
cauzate de nefolosirea internetului și a televiziunii au fost
clare. Majoritatea comunităților ultraortodoxe sunt masiv
contaminate și oamenii suferă în izolare. Ei își dau seama
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că au fost rupți
de realitate pentru că foloseau
numai informații
religioase pentru
că nu aveau permisiunea rabinilor nici măcar de
a privi știrile.

Lapte de la bancă

B

anca Națională a Laptelui
matern din Israel, sub îngrijirea Magen David Adom
(MDA), a primit o solicitare
de la Centrul Medical Carmel
din Haifa pentru o aprovizionare urgentă cu lapte matern pentru un copil născut
prematur.
Bebelușul s-a născut mai
repede din cauza unei complicații medicale suferite de
mama sa, care nu a putut
să-l alăpteze. MDA a aprobat
imediat cererea, iar bebelușul
a devenit primul copil din Israel care primește lapte
de la Banca Națională
de Lapte.
Timp de două săptămâni, sugarul a primit laptele matern de
la alte mame de sugari
prematuri, care au trecut prin procesele de
testare necesare și acum
se simte foarte bine.
„Bebelușul era într-o situație periculoasă pentru că nu era
capabil să digere laptele praf ”, a spus dr. Sharon
Bransburg-Tzabari, directorul băncii de
lapte. „Personalul medical a acționat conform
îndrumărilor
autorizate și a
înțeles că bebelușul are nevoie
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urgentă de lapte de sân,” a
adăugat acesta.
Liraz și Gal Carmeli, părinții sugarului, au mulțumit
Centrului Medical Carmel,
MDA și mamelor care și-au
donat din timp laptele matern care a fost păstrat în bancă la temperatura constantă
de -80C.

A

Tâlharii

ctivitatea de pază a Administrației Civile din
Yehuda și Șomron (Cisiordania) a fost redusă aproape de
zero în timpul crizei Coronavirusului. Jefuitorii de morminte și vânătorii de comori

au profitat de situație pentru
a tâlhări siturile de antichități
din zonă.
Membrii organizației
„Shomrim al Hanetzach” care
activează pentru conservarea
obiectelor de patrimoniu au
raportat săpături intense într-o peșteră situată în rezervația naturală Muntele Kabir,
de pe Valea Iordanului.
Fotografii recente au dez-
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văluit că săptămâna trecută
au fost făcute trei noi deschideri în peretele de stâncă al
peșterii, probabil cu scopul
de a coborî în adâncime. În
aceste locuri, au fost descoperite vestigii arheologice ale
unui oraș antic cunoscut sub
numele de Hirbat Marjama și
săpăturile au dezvăluit obiecte deosebit de rare din epoca
bronzului mijlociu - cu aproximativ 4.000 de ani în urmă.

și în conformitate cu toate
instrucțiunile”.

O

Indisciplinații

familie mare care s-a întâlnit pentru a sărbători
Pesahul împreună, încălcând
regulile impuse de ministerul
sănătății, a fost expusă Coronavirusului și 13 dintre cele
16 persoane prezente au fost
infectate, inclusiv o femeie în
luna a noua de sarcină.
Petrecerea a avut loc la
Bătrânul ghinionist
Netivot unde membrii unei
n pacient în vârstă de 86 familii religioase erau obișde ani a reușit să învin- nuiți să se vadă zilnic. Așa că
gă virusul doar pentru puțin ei nu au mai ținut seama de
timp după care s-a reinfectat, închiderea impusă de Guvern
ridicând întrebări despre ca- și au petrecut seara de Seder
pacitatea organismului de a
dezvolta imunitate la noua
boală. Bărbatul a fost internat
din nou la spitalul din Tveria
după ce s-a constatat că este
din nou pozitiv la coronavirus. După ce plecase bine
sănătos din spital, de data
aceasta cazul său este grav,
pacientul fiind anesteziat și
intubat.
„Au existat incidente simi- Pesah împreună.
lare în lume”, a spus echipa
Ministerul Sănătății a
medicală de la spitalul Baruch emis ordine sanitare clare
Padeh. „În acest moment, pentru petrecerea serii de
având în vedere faptul că este Seder, în care se spunea clar:
vorba despre o boală în stu- „fiecare în propria casă doar
diu, nu avem nicio explicație. cu familia cu care locuiește”.
Știm că nu a existat o eroare
„Ancheta epidemiologică
de testare, având în vedere că a relevat că nu au fost respecmultiple teste au fost efectu- tate regulile impuse și copiii
ate într-un interval de 24 de din clădire se jucau cu toții
ore, după cum era necesar împreună”, se arată într-o

U

declarație a
ministerului
sănătății.
Membrii
familiei infectate au
fost mutați
la un hotel de
carantină din
Ashkelon.

Divorțul, o
obsesie
Pe măsură ce
cuplurile și familiile petrec din ce în
ce mai mult timp
în interior, în timpul unei perioade
de stres și incertitudine, avocații
întâmpină numeroase cereri de divorț cu motive dintre cele mai ciudate.
Pandemia de coronavirus
i-a obligat pe mulți israelieni
să petreacă ore întregi acasă
la adăpost cu cei dragi. Unii
se așteaptă la un baby-boom
la sfârșitul pandemiei dar
se pare că
mai degrabă vom avea
o explozie a
divorțurilor.
Un locuitor din
nordul Israelului a sunat recent la
avocatul său
solicitând să
înceapă procedurile pentru
divorț, după ce soția a refuzat să-i facă „ciule” (mâncare
tradițională evreiască). Femeia spune că a fost supărată pe
soțul ei pentru că acesta nu a
spălat vasele.
O altă femeie divorțează
de soțul ei, deoarece ea a gătit pentru el încontinuu iar
într-o zi el a comandat pizza
și burgeri. Ea a depus actele
pentru divorț, susținând că
aceasta este o cheltuială pe
care nu și-o pot permite.
Într-o familie care locuiește în sud, soțul s-a alarmat
atât de mult din cauza epidemiei de coronavirus, încât
a început să curețe casa fără
întrerupere și să cumpere
produse de igienă de mii de
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șekeli, pe lângă măști și materiale de dezinfectare. Soția a
depus actele de divorț după ce
a pretins că, din cauza acestei
cheltuieli scandaloase, „nu
mai avem bani pentru a cumpăra mâncare pentru copii”.
Mai mulți soți au depus
divorț după ce soțiile lor au
cheltuit prea mulți bani pentru cumpărăturile online.
Există și plângeri de natură sexuală. O femeie a achiziționat un vibrator de 1.000
de șekeli și susține că soțul ei
nu mai este interesat de sex și
doar stă toată ziua și se uită la
știrile cu actualizări care privesc virusul.
O altă femeie care locuiește în nord divorțează de soțul
ei, după ce l-a prins cumpărând mâncare scumpă de la
restaurant pentru amanta lui.
O femeie din centrul Israelului a aflat de vizitele soțului
său la un bordel când plimbările sale zilnice cu câinele au
devenit mult mai lungi decât
de obicei. „L-am urmat și am
aflat că stă la coadă la un bordel cu alți bărbați”, a spus ea.
„Acest lucru este jenant; dacă
îl vedea vreun vecin...”
Avocatul Sharin Solan specializat în divorțuri ne explică
că situația de viață tensionată îi face pe oameni mult mai
pătimași decât sunt de obicei
și că, odată ce lucrurile vor reveni la normal, o parte dintre
aceștia vor anula procesele de
divorț.
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spitalul Rambam din Haifa,
Pandemia de coronavi- unde medicii au decis să o
rus e departe de a se încheia sedeze și să o conecteze la un
în SUA, dar unele state au ventilator.
Rapoartele medicale susțin că mușchiul
inimii este afectat de
complicațiile virusului
(pericardită).
Anterior, cea mai
tânără persoană din
Israel care a necesitat
ventilație din cauza
COVID-19, avea 19
ani.
deschis anumite activităţi de
STOPSTOPSTOP
petrecere a timpului precum
O femeie de 74 de ani din
sălile de sport, saloanele, dar
Ecuador, declarată moartă
şi plajele.
în urmă cu o lună, când era
Un bărbat din Florida este
spitalizată din cauza coronadecis să tragă un semnal de
virusului, este în viață. Famialarmă că deschidere prea delia acesteia fusese anunțată că
vreme a formelor de distracţie
femeia a decedat, a fost chear putea duce la o nouă creştere a numărului de infectaţi.
El a anunţat că pe data de 1
mai va colinda plajele din Florida costumat în Moarte pentru a le aminti cetăţenilor să
stea acasă.
STOPSTOPSTOP

STOPSTOPSTOP

O fetiță de 11 ani infectată
cu coronavirus a fost plasată
duminică pe un aparat de
ventilat, ceea ce o face cea mai
tânără persoană din Israel în
stare gravă.
Fata, din Tveria, a fost
adusă vineri la Centrul Medical Poriya din nordul orașului, cu febră ridicată, vărsături
și lipsa poftei de mâncare. De
atunci starea ei s-a deteriorat,
iar duminică a fost mutată la

22

mată să o identifice și chiar a
primit apoi ceea ce li s-a spus
că este cenușa acesteia.
Alba Maruri, din orașul
Guayaquil, epicentrul focarului de coronavirus din Ecuador, a fost declarată decedată
în 27 martie, într-un spital
din oraş în care era internată
cu COVID-19. Familia a fost
informată despre moartea femeii și, ulterior,
spitalul i-a trimis
cenușa decedatei.
Joi, însă, una
dintre pacientele
din spitalul din
Guayaquil s-a
trezit din comă,
a spus că este
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Alba Maruri și le-a
cerut cadrelor medicale să o sune pe sora
ei. Familia s-a bucurat enorm la aflarea
veștii, dar a rămas
cu întrebări privind
identitatea persoanei
a cărei cenuşă o are
în casă.
Potrivit ziarului local „El
Comercio”, Alba Maruri a
fost internată luna trecută cu
febră mare și dificultăți de respirație. La 27 martie, familia
a fost anunțată că a murit. Li
s-a arătat un cadavru în morga spitalului, dar a trebuit să
fie ținut la distanță din cauza
riscului de contagiune.
STOPSTOPSTOP

Evreii religioși din New
York, un oraș greu lovit de
coronavirus, transformă blestemul într-o binecuvântare,
prin donarea anticorpilor prezenți în
plasma din sângele
lor pentru a ajuta
la vindecarea altor
americani.
Peste 3.000 de
evrei au donat deja
plasmă la băncile de sânge
din zona New York iar Haim
Lebovits, un angrosist de încălțăminte din Monsey, New
York, care a condus operațiunea, spune că speră ca, în
total, aproximativ 45.000 de
evrei din zona New York să ia
parte la donarea de plasmă.
Lebovits s-a implicat în organizarea acestei acțiuni
când a fost contactat de dr. Shmuel
Shoham, un expert
în bolile infecțioase
de la Universitatea
Johns Hopkins. În
martie, Shoham
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și-a dat seama că plasma
din sângele persoanelor care
aveau COVID-19 și s-au
recuperat - ar putea fi cheia
combaterii bolii.
Fiecare donator furnizează
suficientă plasmă de care pot
beneficia trei pacienți și fiecare donator poate dona plasma
la fiecare șapte zile.
STOPSTOPSTOP

Comercianții din piața de
fructe și legume Mahane Yehuda din Ierusalim s-au confruntat cu poliția duminică,
în timpul unei manifestații
menită să protesteze împotriva continuării închiderii
pieței în aer liber, în ciuda
faptului că alte magazine la
nivel național au primit permis să se redeschidă.
Videoclipurile postate online au arătat o serie de comercianți care s-au ciocnit cu
ofițerii în uniformă la intrarea
pe strada Agrippas din piață.
Unul dintre protestatari a fost
arestat și eliberat mai târziu,
iar Tali Friedman, care îi reprezintă pe proprietarii magazinelor din Mahane Yehuda, a
fost chemată la poliție pentru
a fi interogată.
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Povestea
unui erou uitat

n kibutzul Tzoreea stă singuratică o
casă impunătoare, care ar fi trebuit
vizitată de mulți oameni, precum se
vizitează un muzeu deschis tuturora în
memoria unei persoane importante. De
fapt și este un muzeu, de Arte Orientale, purtând numele de „Casa Wilfrid”
deși aproape nimeni nu știe care este
însemnătatea acestei denumiri. Cine a
fost acest om care și-a lăsat numele pe
zidul alb al unei clădiri dintr-un kibuț?
Vă împărtășesc puținele informații
pe care le-am obținut recent din diferite
surse, deși se pare că în curând lumea
se va trezi din nepăsare și vor apare informații în presă, reportaje sau chiar un
film despre biografia acestui om... Până
atunci, vă împărtășesc puținul pe care
l-am aflat eu.
Deci, Wilfrid Berthold Iacob Israel
a trăit în Anglia și Germania numai
44 de ani, între 11 iulie1899 și 01 iunie1943. A avut un tată creștin, dar o
mamă evreică care i-a dăruit trei nume
de evreu, religia iudaică și un suflet de
OM.
În scurta sa viață, Wilfrid Israel a
fost un om de afaceri anglo-german,
deținând bani mulți, relații și influență
în cercurile înalte din ambele țări. Anii
’30 au însemnat schimbări radicale în
existența Germaniei datorită ridicării la
putere a nazismului, dar și a lumii în-

tregi, cu schimbări distrugătoare pentru
toți. Totuși, Wilfrid și-a continuat business-ul fără a fi înlăturat de către noua
putere. De ce? Fiindcă și noua conducere avea nevoie de produsele ieșite din
întreprinderile lui Wilfrid, dar mai ales
de banii acestuia.
Așadar, nimeni nu s-a atins de el
până la declanșarea războiului, mai ales
că el poseda și un pașaport britanic. În
schimb, s-au atins de sute dintre muncitorii săi, arestându-i pe evrei și pe comuniști. Wilfrid a luat legătura cu șefii
Gestapo-ului, mituindu-i cu sume uriașe. Astfel au fost eliberați toți angajații
întreprinderilor Wilfrid, pe care proprietarul i-a scos de urgență din țară, dar
nu înainte de a le plăti salariul în avans,
pentru următorii doi ani.
A continuat și în alte ocazii acțiunea de salvare a evreilor, dând dovadă
de aceeași generozitate și înțelegere a
nevoii urgente de a salva cât mai mulți
evrei, scoțându-i din Germania. Tot în
acest scop, Wilfrid Israel s-a folosit de
cetățenia sa britanică pentru a face câteva călătorii la Londra, unde a reușit să
convingă persoane influente din guvern
ca Anglia să primească grupuri de copii din Germania, cu scopul de a-i salva
de la exterminare. Astfel, el personal a
condus în câteva rânduri grupe cu sute
de copii. După ultima călătorie, fiind

POEZIE ISRAELIANĂ TRADUSĂ ÎN ROMÂNEȘTE

A TE IUBI BĂTRÂNĂ de Yossi Sarid
Mă opun cu vehemență
să-ți faci operație plastică
fiindcă mai vreau sa-mi pot trece
degetele peste ridurile tale
și să-ți mângâi pielea ofilită.
Nu mai am răbdare
să-ți aștept menopauza

care întârzie, îmbătrânirea
care niciodată n-o va prinde
pe a mea, și mi-am pierdut orice
convingere că voi avea ocazia
de-a te iubi bătrână.
(traducere de Adina Herscovici)
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convins că au mai rămas în Germania
și alți copii pe care trebuie neapărat să-i
evacueze spre Anglia, el s-a mai întors
o dată, dar de data aceasta nu a reușit
o nouă acțiune de salvare. Chiar atunci
Germania a declarat război Angliei, iar
Wilfrid nu a mai putut efectua ultima
călătorie. A rămas în Germania și, ulterior, el însuși a fost arestat, fiind omorât
de Gestapo pe 1 iunie 1943.
Imediat după război, multe personalități mari din lume s-au exprimat în
mod superlativ despre Wilfrid Israel,
considerându-l un erou, un altruist, un
om de omenie cum nu sunt mulți. A fost
numit „Salvatorul din Berlin” iar Albert
Einstein s-a exprimat despre Wilfrid că
„este prea bun pentru lumea asta” - la
fel și Profesorul Weitzman, viitorul Președinte al Statului Israel, aflat pe atunci
încă la Londra, înainte de proclamarea
independenței statului evreilor.
Wilfrid Berthold Iacob Israel este
omul care a salvat multe mii de vieți
omenești, a făcut de fapt același lucru
ca și Schindler, generosul german care a
salvat 2000 de muncitori evrei care lucrau în întreprinderea sa. Putem desigur
să ne întrebăm care este motivul pentru
care Schindler a devenit un erou-salvator, primind de la Yad va Shem titlul
de „Drept între popoare” iar Wilfrid a
rămas timp de 70 de ani un erou necunoscut și uitat? De ce asemenea nedreptate? Pentru faptul că Wilfrid Israel
era un evreu considerat „colaborator”
cu naziștii, fără a se ține cont că această
colaborare a avut scopul cel mai nobil:
salvarea a mii de evrei de la o moarte
cruntă în lagăre de concentrare. Chiar
nu a înțeles nimeni că există momente
critice, chiar extreme în viață, în care
„scopul scuză mijloacele” iar mijloacele
lui Wilfrid au fost mituirea naziștilor
pentru eliberarea unor oameni? Oare
nu se spune că drumul spre Purgatoriu
este presărat cu fapte bune?
Acuma, când mass media s-a trezit
dintr-un somn de decenii, sperăm că va
reuși să trezească memoria și sentimentele de recunoștință ale israelienilor. Și
chiar dacă cu întârziere, istoria va face
dreptate unui erou necunoscut și uitat.
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Aniversarea Independenței Statului Israel

entru a putea explica şi înţelege corect sensul profund
al Zilei Independenței Statului Israel, voi începe cu o poveste
talmudică, despre călătoriile minunate ale învățatului Raba Bar
Bar Hana, unul dintre cei mai
mari „amoraim” (povestitori),
elevul învățatului Rabi Iohanan.
„Într-o zi – povestește Raba Bar
Bar Hana – un negustor işmaelit
(turc) care arăta ca un beduin bătrân, a venit la mine şi m-a poftit să
facem împreună o călătorie atât de minunată, încât nu am putut să nu mă las pradă
ispitei. Hai să-ţi arăt locul unde se îmbrățișează Cerul cu Pământul, locul unde se
întâlnesc, la orizont.”
Pe un om ca Raba Bar Bar Hana, iubitor de călătorii, nu l-a răbdat inima să
refuze şi s-a lăsat cuprins de dorul de ducă.
Iată cum îşi continuă povestirea: „Mi-am
luat traista, am pus-o pe umăr şi m-am dus
după negustorul beduin”.
Cei doi au plecat împreună şi au trecut
peste mări şi ţări, peste ape, munţi şi dealuri, până când au ajuns în cele din urmă
la acel loc unde au vrut să ajungă. Şi s-a
minunat Raba Bar Bar Hana când, spre
marea lui mirare, s-a văzut împreună cu
negustorul işmaelit într-un loc gol şi pustiu, de la capătul lumii. Și-a dat jos traista
de pe umăr, şi-a pus-o lângă picioare şi a
început să se bucure de ceea ce vedea în
jurul său. Pe când privea încoace şi încolo,
a văzut că i-a dispărut traista. Raba Bar
Bar Hana s-a uitat la negustor, singura fiinţă omenească aflată lângă el, dar mâinile
acestuia erau goale. Raba Bar Bar Hana a
început să strige din toate puterile, ca în
pustiu. „Cine mi-a luat traista, aici la capătul lumii, că nici țipenie de om nu este
în acest loc neștiut de nimeni. Însă negustorul l-a liniştit şi i-a spus: „Aici lângă noi,
se învârtește roata Soarelui şi ea ţi-a luat
traista în una din rotațiile pe care le-a făcut. Stai aici şi aşteaptă 24 de ore, și când
roata se va întoarce în același loc, îți vei
vedea traista agățată de ea și vei vedea că
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nu-ţi lipseşte nimic”.

Ce caută şi cere un evreu
pentru viaţa şi sufletul său?
Raba Bar Bar Hana simbolizează şi reprezintă evreul rătăcitor care a peregrinat
aproape 2000 de ani, mai bine zis 4000 de
ani de la primul „Mergi” - Leh leha- din istoria noastră, poruncă dată de Dumnezeul
lui Avraham, părintele poporului nostru.
Raba Bar Bar Hana caută şi cere ceva.
Dar ce caută? Şi ce caută şi cere un evreu
pentru viaţa şi sufletul său de-a lungul tuturor anilor de galut, de exil?
Răspunsul vine de-îndată: o bucată de
pământ, un loc pe care să-şi pună capul şi
să-și întindă picioarele. Dacă nu să stăpânească o moșie, ci un loc de odihnă, puțină
linişte şi tihnă. Dar dacă asta era tot ce
voia şi cerea evreul rătăcitor, veșnicul evreu
rătăcitor, nu era nevoie să caute timp de
2000 de ani. Din când în când, uneori i
s-au oferit locuri în care să-şi odihnească
trupul şi oasele. De ajuns să amintim câteva asemenea propuneri care i-au fost făcute
în ultima sută de ani.
Dacă evreului i se oferă uneori, pe ici
pe colo, o bucată de pământ – şi are şi o
viaţă spirituală – dar totuşi el continuă să
caute, atunci ce vrea el de fapt? Probabil
că nu-i este de ajuns o bucată de pământ
şi o spiritualitate separate una de cealaltă.
Generația următoare de evrei va cauta împletirea celor două elemente, adică locul
în care Pământul se îmbrățișează cu Cerul.
Acest loc est unic în lume și acolo se află o
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scară cu picioarele pe pământ și
cu vârful în cer.
Patriarhul Iaakov, părintele
poporului nostru, a spus despre
acest loc: „Aceasta este casa lui
Dumnezeu şi poarta cerului”.
Acest loc este Ereţ Israel, ţara lui
Israel.
Aceasta este ţara evreilor, iar
cerul care se înalță deasupra noastră îi face să simtă ce au spus înțelepții noștri. „Nu există nicio
Tora -învăţătură- ca Tora din Ereţ
Israel”. Nici la Vilna, nici la Praga, nici
în România nu am primit, din punct de
vedere calitativ, ceea ce am primit şi putem primi în Ereţ Israel, respectiv belşugul
spiritual. Acesta este lucrul pe care îl caută
evreul, pe care l-a căutat tot timpul în perioada Galutului, a exilului şi a suferinței.
Şi iată că după toate peregrinările, evreul
ajunge, în sfârşit, în Ereţ Israel.

Bilanțul sufletesc
Bilanțul sufletesc făcut de Ziua Independenței, în special acum, când Statul
Israel a împlinit 72 de ani, cu ajutorul legendei lui Raba Bar Bar Hana, este simplu
de făcut şi totodată cuprinde câteva idei
morale.
Dacă aruncăm o privire optimistă în
jurul nostru, vom vedea jumătatea plină a
paharului. Ochii noștri vor vedea că s-au
adunat în ţară mulți evrei, din toate țările împrăștierii, ajungându-se la „Kibuţ
Galuiot” (adunarea diferitelor comunități
de evrei împreună). Până mai ieri, acest
lucru părea un vis îndepărtat, irealizabil.
În special, în privința evreilor din România, aproape o generaţie întreagă a avut
norocul, cu ajutorul lui Dumnezeu, să
ajungă să trăiască pe pământul Israelului.
În zilele noastre, în afară de continuarea
aducerii în ţară a evreilor din toate țările
împrăștierii, respectiv a continuării actului
de „Kibuţ Galuiot”, avem rolul important
şi datoria de a reunifica poporul. De aceea,
rugăciunea spusă de Ziua Independenței
este atât de actuală.
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Supravegherea oamenilor motivată
de pandemie „poate crea un sistem
totalitar cum nu a mai existat vreodată”

Y

uval Noah Harari
este un istoric israelian, profesor titular la
departamentul de Istorie al
Universității Ebraice din Ierusalim. Este autorul cărților
de succes internațional „Sapiens - Scurtă istorie a omenirii„ (2011), tradusă în românește în 2017 și „Homo Deus
- Scurtă istorie a viitorului”
(2015), tradusă în românește
în 2018.
Într-un interviu recent accordat de Harari site-ului german Deutche Welle, acesta
explică direcția în care lumea
se va îndrepta după pandemia
cu coronavirus.
DW: Domnule profesor
Harari, ne aflăm în toiul
unei pandemii. Ce vă îngrijorează cel mai mult în contextul schimbărilor care au
loc în lume?
Yuval Noah Harari: Cred
că cel mai mare pericol nu
este virusul în sine. Umanitatea dispune de toate cunoştinţele ştiinţifice şi de uneltele tehnologice pentru a birui
virusul. Problema cu adevărat
majoră este demonul nostru
lăuntric, ura noastră, lăcomia
şi ignoranţa.
Mă tem că oamenii reacţionează la această criză nu cu
solidaritate globală, ci cu ură,
învinuind alte ţări, învinuind
minorităţi etnice şi religioase.
Dar eu sper că vom fi capabili să ne dezvoltăm compasiunea şi nu ura, să reacţionăm
cu solidaritate globală, care va
dezvolta generozitatea noastră de a ajuta oameni aflaţi la
nevoie. Şi sper că ne vom dez-

volta abilitatea de a discerne
adevărul şi nu vom da crezare
tuturor acestor teorii ale conspiraţiei. Dacă vom face asta,
nu mă îndoiesc că vom birui
cu uşurinţă această criză.
DW: Ne aflăm, după cum
aţi spus, în faţa alegerii între supraveghere totalitară şi
sporirea puterii cetăţenilor.
Dacă nu suntem atenţi, epidemia va marca o cumpănă a
apelor în istoria supravegherii. Dar cum pot eu fi atent
cu ceva ce nu se află sub controlul meu?
Nu se află complet în afara controlului dumneavoastră, cel puţin în democraţie.
Votaţi în favoarea unor politicieni anume şi partide care
fac politica. Astfel aveţi ceva
control asupra sistemului politic. Chiar dacă acum nu au
fost alegeri, politicienii sunt
în continuare sensibili la presiunile opiniei publice.
Dacă publicul este înspăimântat de epidemie şi vrea
să preia conducerea un lider
puternic, atunci este mult
mai uşor pentru un dictator
să facă exact asta, să preia frâiele puterii. Dacă, de partea
cealaltă, există reacţie din partea publicului atunci când un
politician merge prea departe, atunci aceasta poate împiedica cele mai periculoase
evoluţii.
DW: Cum pot eu şti
în cine sau în ce să am
încredere?
Yuval Noah Harari: În
primul rând aveţi experienţa
trecutului. Dacă aveţi politicieni care v-au minţit ani în

şir, atunci aveţi mai puţine
motive să aveţi încredere în
ei în această stare de urgenţă. În al doilea rând, puteţi
pune întrebări în legătură
cu teoriile pe care vi le spun
oamenii. Dacă cineva vine
cu o teorie conspiraţionistă în legătură cu originea şi
propagarea coronavirusului,
cereţi acelei persoane să vă explice ce este un virus şi cum
provoacă acesta boala. Dacă
acea persoană habar nu are,
adică nu dispune de cunoştinţe ştiinţifice de bază, atunci
nu credeţi nimic din ce vă
spune acea persoană despre
epidemia de coronavirus. Nu
e nevoie să fii biolog de meserie, dar e nevoie de cunoştinţe
ştiinţifice de bază pentru a înţelege aceste lucruri.
Sper că vom avea grijă să
oferim în şcoli o bună educaţie ştiinţifică despre ce sunt
viruşii şi teoria evoluţiei. Sper
de asemenea că atunci când
oamenii de ştiinţă ne avertizează de alte lucruri, pe lângă
epidemii, cum ar fi schimbările climatice şi colapsul
ecologic, le vom lua în serios
avertismentele, la fel ca afirmaţiile lor privind epidemia
de coronavirus.
DW: Numeroase ţări
implementează mecanisme
de supraveghere digitală în
aşa fel încât să prevină răspândirea virusului. Cum
pot fi controlate aceste
mecanisme?
De câte ori se sporesc măsurile de supraveghere a cetăţenilor, ar trebui să se sporească şi măsurile de supraveghere
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Yuval Noah Harari

a guvernului. În această criză,
guvernele cheltuie bani de
parcă ar fi apă. În SUA, două
bilioane de dolari. În Germania sute de miliarde de euro
etc. În calitate de cetăţean, aş
vrea să ştiu cine ia deciziile şi
pe ce se duc banii. Dacă banii
sunt folosiţi pentru a salva de
la faliment mari corporaţii,
care erau în dificultate chiar
înainte de pandemie, din cauza deciziilor greşite luate de
managerii lor? Sau poate că
banii sunt folosiţi pentru a
ajuta mici afaceri, restaurante şi magazine şi lucruri de
genul acesta?
Dacă un guvern este atât
de ahtiat să aibă mai multă
supraveghere, această supraveghere ar trebui să fie
în ambele sensuri. Iar când
guvernul afirmă că e prea
complicat, că nu poate face
publice chiar toate tranzacţiile financiare, atunci ar trebui
să spunem: „Nu, nu este prea
complicat. La fel cum tu, guvern, poţi pune la punct un
imens sistem de supraveghere
pentru a vedea unde mă duc
eu în fiecare zi, la fel de simplu ar trebui creat un sistem
care îmi arată mie, plătitor
de impozite, ce faci cu banii
mei. rând, să fim atenţi cu ce
permitem să se întâmple în
această stare de urgenţă în
care ne aflăm.
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Căpitanul voluntar

I-a făcut iubitei cadă
în autobasculantă
Dave Eastwood, de 63 de ani, munceşte în construcții
de peste 40 de ani şi locuiește la o fermă izolată din
Honley, New Yorkshire, Marea Britanie, împreună cu
iubita lui, Helen Kettleborough, de 60 de ani

Î

ncă de când s-au mutat împreună, Helen
i-a spus că se mută la
ţară dacă îi creează condiţii de oraş. După ce l-a bătut la cap să îi facă o cadă
în care să se bălăcească în
voie, Dave a venit cu o
idee genială. A transformat o autobasculantă într-un veritabil jacuzzi pentru iubita
lui. „A avut o idee foarte bună. M-am relaxat de minune în cada
mea timp de o oră, cât mi-am băut vinul. Acum o să îi zic lui
Dave să îşi cumpere o autobasculantă că nu îl mai las să îmi ia
cada la câmp”, a declarat Helen.

Căpitanul Tom Moore, un veteran de război în
vârstă de 99 de ani, a reuşit să strângă peste
28,6 milioane de lire sterline (35 de milioane de
dolari) pentru angajaţii din sistemul de sănătate
din Marea Britanie

Î

n schimbul donaţiilor,
Moore a promis că va
parcurge de 100 de ori un
traseu de 25 de metri făcut în grădina casei sale,
până la cea de-a o suta
aniversare. Performanţa
sa a fost înscrisă în Guinness Book, Moore devenind persoana care a strâns cei mai
mulţi bani în interes caritabil, parcurgând un traseu pe jos.
Tom Moore, care va împlini 100 de ani pe 30 aprilie, a avut
ca scop iniţial să strângă 1.000 de lire sterline, dar donaţiile
generate de iniţiativa sa, au depăşit orice aşteptări.
Iar Tom Moore a înregistrat acum și un duet cu cântărețul Michael Ball – fără a-și părăsi locuința și a încălca
în vreun fel carantina iar melodia „You’ll Never Walk Alone” a zburat pe primul loc în topul single-urilor din Marea
Britanie!

Teatru online gratuit

Așteptată și solicitată de cei mai mulți dintre iubitorii de
teatru, difuzarea online a unor spectacolelor de teatru din
repertoriul Teatrului Național București a debutat vineri, 24
aprilie 2020, timp de trei zile în fiecare week-end de aici încolo

L

ista titlurilor propuse spre difuzare online include atât spectacole
care au ținut afișul cu mare succes în stagiunile trecute, fiind în
prezent scoase din repertoriu, cât și unele piese care se vor juca
în continuare odată cu redeschiderea sălilor de teatru.
De vineri până duminică, timp de 3 zile la rând, se va difuza același
spectacol, cu câte o singură reprezentație pe zi: vineri de la ora 16.00,
sâmbătă de la ora 18.00 și duminica de la ora 18.00. Difuzarea spectacolelor va fi asigurată online pe canalul Youtube și de pagina de Facebook
a teatrului. Spectacolele vor putea fi vizionate doar live, în datele și la
orele anunțate.
Difuzarea online a spectacolelor va include titluri ca: „Furtuna”, după
William Shakespeare și „Vizita bătrânei Doamne” de Friedrich Dürenmatt, „Două loturi”, adaptarea
după I.L. Caragiale, „Allegro,
ma non troppo…” de Ion Minulescu, „Dumnezeu se îmbracă de la second-hand” de Iulian
Margu, „Năpasta” de I.L. Caragiale, „Take, Ianke și Cadîr” de
Victor Ion Popa.
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Noul model Bugatti
Producătorul francez de automobile
Bugatti a creat o nouă supermașină, Divo,
care costă 8,5 milioane de dolari

E

vorba despre o mașină sport cu motor central, care poartă numele șoferului de curse francez Albert Divo. Acesta a concurat
pentru Bugatti în anii ’20, câștigând de două ori
cursa Targa Florio.
Constructorul a anunțat că a fost
f a b ri c a t ă o
serie limitată
de 40 de unități Divo, care
pot fi achiziționate doar de
proprietarii autoturismelor Bugatti Chiron.
Dezvăluit în 2018, Bugatti Divo deține același
motor 8.0-L W16 precum Chiron, capabil să dezvolte 1.500 de cai putere și să ajungă la 60 km/h
în doar 2,4 secunde.
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Prințul Louis
a împlinit 2 ani

Cadou surpriză
Corona de Vries, un băiat în vârstă de opt ani din
Australia, i-a scris lui Tom Hanks după ce a aflat că
actorul şi soţia sa au fost infectaţi cu coronavirus.
Băiatul i s-a plâns totodată actorului că este hărţuit
de ceilalţi copii din cauza numelui său

„

Am auzit la ştiri că
tu şi soţia ta v-aţi
înbolnăvit de coronavirus. Sunteţi OK?”,
i-a scris băiatul lui Tom
Hanks.
El i s-a plâns actorului că la şcoală ceilalţi
copii îi spun „coronavirus”, din cauza numelui său.
Tom Hanks i-a răspuns băiatului printr-o scrisoare şi i-a trimis
acestuia o maşină de scris Corona.
„Scrisoarea ta ne-a făcut pe
mine şi pe soţia mea să ne simţim
minunat”, i-a răspuns Hanks băiatului, într-o scrisoare redactată la o maşină de scris Corona.
„Ştii, e prima când aud că o persoană se numeşte Corona – ca şi cercul ce înconjoară soarele”, a mai scris Hanks.
„Cred că maşina asta de scris o să îţi prindă bine. Întreabă-i pe cei din jur cum funcţionează şi foloseşte-o ca să-mi
trimiţi o scrisoare. P. S. Ai un prieten în persoana mea!”,
i-a mai transmis actorul.

Nou membru în familie
Leonardo DiCaprio, în vârstă de 45 de ani, şi iubita
lui, Camila Morrone, 22 de ani, s-au afișat pe
străzile din LA în timpul pandemiei

C

ei doi au ieșit din izolare pentru un motiv bine întemeiat, o plimbare alături de cel mai nou membru al
familiei, un cățel Husky de toată frumusețea.
Cei doi erau
dotați corespunzător cu
măşti şi îmbrăcați casual. Ba
mai mult, ca să
nu atragă atenția, Leo purta șapcă, dar
şi ochelari de
soare.

Prinţul William şi soţia sa, Kate, au marcat joi
cea de-a doua aniversare a fiului lor cel mic,
prinţul Louis, publicând o serie de fotografii care îl
înfăţişează pe mezinul familiei realizând un desen
în culorile curcubeului, devenit simbol al speranţei
în Marea Britanie în timpul pandemiei de COVID-19

S

etul de cinci fotografii îl înfăţişează pe mezinul ducilor de Cambridge cu mâinile acoperite de acuarele în
timp ce creează o imagine curcubeu, care evocă lucrări
similare realizate de copii din toate colţurile
Marii Britanii şi afişate
la ferestrele
locuinţelor.
Fotografiile cu micul
Louis au fost realizate luna aceasta de Kate la reşedinţa din
estul Angliei unde familia ducilor de Cambridge se află pe
perioada izolării la domiciliu.

A plantat copaci
pe tocuri-cui

Fiecare apariție a Melaniei Trump este o reclamă
fantastică pentru multe branduri de lux, care
suferă grav în perioadă de pandemie

M

elania și
Donald
Trump au
marcat cum se cuvine Ziua Pământului,
sărbătorită pe 22
aprilie, și au plantat
un arțar pe gazonul
din fața Casei Albe.
Evident, Melania
Trump (49 de ani) a reușit din nou să își eclipseze soțul,
căci ținuta ei nu avea cum să treacă neobservată. Prima
doamnă a Americii a pășit ca o gazelă pe iarbă, încălțată
cu pantofi cu tocuri-cui, de 10 centimetri, marca Manolo
Blahnik și a pus mâna pe lopată cu toată delicatețea de care
a fost capabilă.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP

E



BEEP

Selecţii: Laurențiu Ghiță

Criza petrolului!

jale în toată Arabia! Mii de
prinți și șeici din Orientul
Mijlociu spun că prăbușirea prețului petrolului i-a adus în
sărăcie și abia își mai duc zilele cu
1 milion de dolari pe zi, iar prețurile la produsele de bază, precum
iahturile, limuzinele sau elicopterele, continuă să crească.
„Sincer, nu știu dacă mâine pot
să pun pe masa familiei și caviar și
homari. Nu știu dacă am bani de
ambele”, declară în lacrimi Mahmoud bin Kasap al Islam. Prinții saudiți
se plâng că anul ăsta nu-și pot lua mai
mult de două soții suplimentare pentru
harem: „N-am crezut să ajungem la așa
sărăcie. Ce-o să facem?”, spune alt șeic,
care se teme că va fi nevoit să-și vândă
castelul din Anglia, sau mai rău, iahtul,
care e mult mai scump.

Eugen Deutsch, Iaşi
RECORD DEMN DE
GUINESS BOOK…
Din directive de la centru,
La noi, notează un raport,
Salariul e maxim pentru
Acei cu minimul efort.
CONTROLUL GLICEMIEI
Este, de un timp, povaţa
Pentru-o viaţă mai uşoară:
„Fii atent căci şi dulceaţa
E amară”!

Unii prinți recunosc chiar că au fost
nevoiți să se împrumute de la vecini:
„Am cerut mașina Lamborghini vecinului
meu, ca să mă duc la magazin să-i cumpăr
o blană unei amante, ca să nu-mi mai fac
asigurare la Rolls Royce-ul meu. Am vrut
să fac și eu o economie, că nu mă mai
ajung cu banii”.
sursa TNR

UMOR

miştii: - Vom ajunge cu toţii să
cerşim! Pesimiştii: - De la cine?

Maşina mea de spălat nu mai
acceptă decât pijamale. Am băgat o pereche de blugi şi mi-a
apărut pe ecran: „Stai acasă!”

Rolul măştilor este acela de a
obişnui cetăţenii că după botniţă, urmează lesa!

*

*

*

*

*

Singura persoană care s-a bucurat
- Ştiaţi că virusul ăsta nenorocit intră noaptea prin dulapuri şi strâmtează când m-a văzut cu mască, a fost mama!
Era visul ei de-o viaţă să mă vadă doctor!
hainele? Eu am păţit-o!
- Ce ţi-a zis soţia când te-a prins cu
Atenţie!!! Dacă aveţi următoarele simptome: - Dureri de cap - Vede- vecina? - Aaaa, nimic! Oricum dinţii din
re înceţoşată - Insomnie - Nervozitate faţă trebuiau scoşi.
- Ameţeli Nu este COVID-19! Sunt
*
simptomele lipsei de bani; boala se nuAseară, la un control al poliţiei:
meşte CARDVID-20
- Simt miros de alcool!
- Asta este, zic eu, pentru că nu păs*
Gânduri pentru anul 2020: Opti- trezi distanţa de doi metri!
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O UNIVERSITATE DE TOP
Cu banii jos, prin edificiu
Poţi fi oricând laureat;
Căci doar femeia de serviciu
De-acolo n-are-un doctorat.
DUELUL EPIGRAMATIC
- definiţie
O bătălie, dar… cu flori,
C-un adversar brav şi distins,
Având mai mulţi învingători
Şi niciodată un învins.
PREZIDENT ECOLOGIST
Înţelegând perfect etapa,
Dovadă dă de agerime:
El economiseşte apa,
Făcând băi calde de mulţime.
TIMPURI NOI…
Astăzi bravul nostru om politic
Se prezintă-n văzul tuturor
Cu tehnologii de viitor,
Şi năravuri de paleolitic.
ALEGERILE
Par, o spunem cu tristeţe
Când privim atent tribuna,
Un concurs de frumuseţe
Pentru titlul... Miss Minciuna!
CANDIDAŢI „SOLIZI”
Cer votu-n vorbe cu zorzoane
Dar nu ne mişcă nici un pic
Când ei au mii de milioane
Iar milioane... n-au nimic!
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Nou președinte

Amânat încă o dată

Gary Hoffman a fost numit vineri în
funcția de preşedinte al primei ligi
engleze de fotbal, Premier League,
urmând să lucreze alături de actualul
preşedinte executiv, Richard Masters

Turneul de tenis de la Roland Garros, singurul de Mare Șlem care
se dispută pe zgură, va fi decalat cu încă o săptămână şi urmează
să debuteze pe 27 septembrie, anunță cotidianul Le Parisien

Î

n vârstă de
59 de ani,
Hoffman îi
va succeda, de
la 1 iunie, Claudiei Arney, cea
Gary Hoffman
care a condus
liga ca preşedinte interimar, după ce Richard Scudamore,
preşedinte timp de 20 de ani, a demisionat.
Gary Hoffman a lucrat, printre altele, la
companiile Barclay’s şi Visa şi este preşedinte
al Coventry Building Society şi al băncii electronice Monzo.
Din cauza pandemiei de coronavirus, Premier League este suspendată cel puţin până
în luna mai.

P

revăzut iniţial între 18
mai şi 7 iunie, turneul parizian a fost amânat
într-o primă fază
pentru perioada 20 septembrie – 4
octombrie de către responsabilii Federaţiei franceze de tenis (FFT), din
cauza pandemiei de coronavirus, atrăgând numeroase critici din lumea tenisului, care i-a acuzat pe francezi că
au luat unilateral această decizie.
De această dată, hotărârea de amânare cu o săptămână suplimentară s-a
luat de comun acord cu ATP şi WTA,
afirmă cotidianul, pentru a se permite includerea a două turnee între US
Open (31 aug. – 13 sept.) şi Roland
Garros (27 sept. – 11 oct.), în calen-

Nume nou

Cel mai bun

Miliardarul britanic Alkiviades David a
dezvăluit că negociază cu clubul spaniol
FC Barcelona în privința unui eventual
parteneriat pentru sezonul viitor, în
legătură cu numele stadionului Camp Nou

Argentinianul Lionel Messi, atacantul echipei FC
Barcelona, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al lumii
în ultimii 25 de ani, de revista britanică de specialitate
FourFourTwo, care a dorit să marcheze astfel împlinirea
unui sfert de secol de existenţă

B

P

arca a anunţat marţi că stadionul său va avea
un nume diferit de Camp Nou, iar profiturile
obţinute în urma acestei „denumiri” vor fi
destinate luptei împotriva noului coronavirus. Unul
dintre candidați este cunoscut. Alkiviades David, un
miliardar britanic în vârstă de 51 de ani, a indicat
vineri că a avut discuţii cu conducerea grupării catalane în legătură cu un parteneriat.
Asocierea cu Barca ar face bine imaginii lui David,
care în decembrie
a fost condamnat
de justiția americană să vireze
58 de milioane
de dolari uneia Alkiviades
dintre asistentele David
sale pentru hărţuire sexuală.

ublicația britanică subliniază
că Messi este „un pretendent
la fel de bun şi pentru coroana
rezervată celui mai bun fotbalist din
toate timpurile, având un amestec de
strălucire şi consistenţă de un nivel ce
Lionel Messi
poate fi rar văzut”.
Messi este urmat în clasamentul revistei britanice de marele său rival
portughez Cristiano Ronaldo (Juventus Torino), în timp ce poziția a
treia este ocupată de fostul căpitan al selecționatei Franței, Zinedine
Zidane, actualul antrenor al lui Real Madrid.
Cei trei sunt urmați de brazilienii Ronaldo Nazario de Lima şi Ronalidnho, francezul Thierry Henry, spaniolii Xavi Hernandez şi Anders
Iniesta, italienii Paolo Maldini şi Roberto Baggio, brazilianul Rivaldo,
italianul Fabio Cannavaro, galezul Ryan Giggs, brazilianul Ricardo
Kaka, englezul Wayne Rooney, portughezul Luis Figo, argentinianul
Gabriel Batistuta, francezul Eric Cantona şi croatul Luka Modric.
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darul care este pe
punctul de a fi stabilit de responsabilii
celor două circuite.
Această săptămână suplimentară va
permite, totodată, disputarea calificărilor pentru Roland Garros, care
nu fuseseră prevăzute iniţial de organizatori, o decizie care a atras critici
din partea unor jucători francezi care
doreau să participe.
Aceste noi date depind însă, în
primul rând, de evoluția pandemiei
de coronavirus, în condițiile în care
tot mai mulți actori ai acestui sport
se tem că tenisul s-ar putea confrunta cu un sezon alb sau cu o amânare a startului competițiilor până în
septembrie.
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Magdalena BRĂTESCU

„Acasă la tata” de Mimi Brănescu

M

imi Brănescu, scenarist,
dramaturg, actor de teatru, film și TV, s-a lansat cu piesa „Bigudiuri” (2004) și
e foarte cunoscut datorită scenariului pentru serialul „Las Fierbinți”
(2012). Autorul declară că „scriu
despre ce trăiesc eu, despre locurile
pe care le cunosc și problemele oamenilor pe care îi cunosc. Oameni
simpli, cu bani puțini, oameni cu
probleme obișnuite. Probleme pe
care le discuți, de obicei, la o bere”.
Este exact ceea ce transmite la prima
vedere piesa „Acasă la tata”, o comedie amară despre viața cotidiană a
românilor liberi de peste treizeci de
ani să-și asume eșecurile, iresponsabilitatea, invaliditatea sufletească,
lipsa orizontului, bețivănia, invidiile și
agresivitatea.
Regizorul spectacolului, Vlad Massaci subliniază că „ e o comedie, râdem,
dar ca orice comedie bună, ea crește pe
un sol foarte trist. E imaginea tristei
noastre Românii”.
Robert (Vlad Zamfirescu) pleacă de
„acasă”, de la București și vine „acasă”
la tata (Gheorghe Dănilă), la țară, într-un moment de panică al cărei motiv
îl aflăm de abia în ultima scenă. În mediul rural, e perceput ca intelectualul
jurnalist, autor al unei cărți de poezie.
Revenit la obârșie după o absență care
înseamnă și trecerea de la copilărie la
maturitate, Robi își reîntâlnește trecutul într-un prezent decepționant. El
devine astfel liantul câtorva povești de
viață, excelent angrenate dramatic de
Mimi Brănescu, având dezvăluiri treptate și o excelentă caracterizare a sufletului omenesc. Și scenic de Massaci cu
respect pentru text, justa doză de comic
și emoție, simplitate și autenticitate.
Golul interiorului omenesc și al
vieții e sugerat de lipsa decorului înlo-

30

la Teatrul de Comedie

cuit cu mese, scaune și lăzi din plastic
pentru bere, esența românească a mâncării, băuturii și statului la taclale. Nu
e nevoie de mai mult. Scenografia lui
Andu Dumitrescu crează doar spații de
joc cu denivelări geometrice și delimitează episoadele printr-o cortină transparentă care sugerează dezvăluirile fără
perdea. Interludiile muzicale (Cristian
Juncu) marchează prin disonanțele
coardelor ciupite și aluziile lăutărești o
jale dureroasă.
Ce schimbări s-au petrecut în viața
familială și amicițiile lui Robi în decursul celor cincisprezece ani de absență?
Mama a murit, tatăl și-a găsit o concubină tânără, Iuliana (Mihaela Măcelaru), prietenul cel mai bun, Petrică
(Marius Florea Vizante) e faianțer, s-a
însurat cu Mia (Mirela Oprișor) și are
doi copii, frumoasa clasei, Paula (Laura
Creț) e vânzătoare la cârciuma-magazin
din sat, iar fostul lor profesor, Plesnea
(Florin Anton) dă semne de senilitate.
Mimi Brănescu conduce cu abilitate
acțiunea, surprinde prin dezvăluiri neașteptate, combină aparența cu esența,
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minciuna cu durerosul adevăr, așteptările cu decepțiile, caracterizează subtil sufletul omenesc, ascunzând tot tragismul ratării în carieră
și viața personală prin replici hazoase. Așa cum dintotdeauna poporul
român și-a focalizat durerea spre
anecdote.
Poetul poate trăi din scris? Mai
ales când își autofinanțează tipărirea
cărții? Gloria lui admirată, invidiată, minimalizată, disprețuită, e oare
reală? Robert inventează călătorii în
străinătate și n-are curaj să-și clădească un viitor, să-și întemeieze o
familie, să aducă pe lume un copil,
pentru că e lipsit de resurse materiale și sufletești.
Fiecare personaj are mica lui
mare dramă. Mirela Oprișor este o
apariție emoționantă ca soția sătulă de
un soț bețiv și obsedat de altă femeie.
Laura Creț, frumoasa curtată de mulți,
a rămas singură. Unicul ei vis realizat
fiind o baie cu boiler.
Marius Florea Vizante creează tipul
golănașului de la țară care înlocuiește
dragostea cu sexul, sentimentele cu
resentimentele față de colegul bun la
învățătură, ajuns la oraș, cu poza în
ziar, față de profesorul Plesnea care-l
plesnea, față de socrul care-l tolerează
în casă, față de soția nemulțumită, față
de amanta care-l respinge. Actorul reușește performanța de a îmbrăca toate
aceste drame în ambalajul comicului
care stârnește hohote de râs.
Alături de el, tot un tânăr mare actor
al scenei românești, Vlad Zamfirescu,
construiește perfect rolul omului care
nu e nicăieri acasă. E singurul conștient
de propria ratare și cu atât mai îndurerat cu cât zâmbește...
Un spectacol excelent realizat artistic. Cu final deschis, ca viața: „mai
vedem”!
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Cine și-ar fi închipuit?

m citit cartea „Soarele
Se Face Lună” a profesorului Silviu Sanie
însoțită de excelentele ilustrații ale lui Andi Ceaușu.
După ce am citit anumite
poezii a doua oară, mi-a venit în minte prietenia dintre
două elite bine cunoscute:
matematicianul Solomon
Marcus și poetul Nichita
Stănescu. După ce primul a
publicat studiul său despre
poetica matematică, Nichita
i-a dedicat o poezie cu următoarea dedicație: „matematica
s-o fi scriind cu cifre, dar poezia nu se scrie cu cuvinte”.
Poezia lui Silviu Sanie mi
se pare o poezie scrisă cu simboluri. Nu am nici calitatea
și nici cunoștințele necesare
pentru a discuta complexa
operă științifică a profesorului Silviu Sanie. Ca neurolog
însă, pasionat de a cunoaște
creierele oamenilor, deși cum

spun israelienii „Catonti”
(sunt prea mic pentru a le
discuta) chiar ca posesor
de diplomă, descoperirea
într-un eminent cercetător de-o viață în arheologie, a unui poet filozof mă
fascinează.
Poetul Silviu Sanie
este cercetător științific
principal în arheologie,
istoria antică, istoria religiilor, simbolismul funerar iudaic și ține cursuri
de epigrafie greacă și latină (decodificarea inscripțiilor vechi). Este autor
a peste 200 de articole
științifice, recenzii, note,
intervenții consemnate
în reviste de specialitate, enciclopedii și dicționare, pentru care a primit nenumărate
premii. A scris 12 cărți aducând contribuții importante
în toate aceste domenii. În
paralel cu toată această acti-

NESTEMATE POETICE
culese de Ady Covaliu

Ce faci tu?

De Ion Minulescu
Ce faci tu? De-atâta vreme
N-am mai rătăcit prin crânguri,
N-a încercat să te mai cheme
Dorul ca să fim iar singuri?

Și-ochii tăi ca doi luceferi
Să-i lumine ca-n trecut,
Să te văd cum o să-i aperi
Dacă-oi vrea să ți-i sărut.

Haide, fii copil cuminte;
N-aștepta să vin la tine
Să te fac cu rugăminte
Să pricepi ce e mai bine.

Pe poteca înfundată,
Iarba deasă să se-ascunză,
S-ascultăm ca și-altădată
Freamătul duios de frunză.

De-ai știi tu ce farmec dulce
E sub teiul singuratic.....
Vino, crângu-o să ne culce
Pe-al lui pat de flori, sălbatic.

Și privind cum de povară
Teiul floarea-ncepe-a cerne,
Să-nvățăm pe dinafară
Cântul dragostei eterne.

Silviu Sanie

vitate, poetul Silviu Sanie ia
două domenii uriașe cu duble
implicații în științe și arte, ca
poezia și filosofia și le unește
într-o armonie care elogiază
neuro-științele. Întrebuințează tehnici poetice pentru
a exprima legi universale sau
adevăruri de a căror existență
s-a convins de a lungul zecilor
de ani de cercetare științifică.
Această îndeletnicire îi conferă calitatea de poet filozof.
Iată un rezultat: poezie filozofică intitulată „Însemnări de
călătorie II”.
Există în această poezie
o înțelepciune care-i conferă savoarea de a o citi, reciti
și admira. Pentru a mă convinge, am făcut următoarea
experiență cabalistică; am
descompus titlurile de text și
am obținut 2 fraze de a căror
savoare stau și mă minunez.
Iată titlurile: „Plecat, săpând,
înseninat privesc, mă-ncrâncenez înmărmurit, m-opresc,
constat” și iată textul „Pe

Jo i , 3 0 a p r i l i e 2 0 2 0

•

urme de strămoș în
subteranele de gând,
de spațiul încă necălcat,
ce-i pământean și ce-i
ceresc, puțin tangibil și
mult crez, ca drumu-n
urmă-i năruit, e depărtare de firesc, un singur
sens și-s resemnat”.
Și titlurile separate de
text și textul separat de
titluri conțin semantica
filozofică a vieții. Fiecare cuvânt luat în parte
sau în sintagmă sau ca propoziție, simbolizează ontologia
și epistemologia trăirii, pentru a se încheia cu infailibilul:
„singur sens și-s resemnat”.
Dante consideră că, pentru a fi un poet filozof, trebuie să fii metafizic. Este adevărat, un om de știință poate fi
și metafizic dar, în ceea ce îl
privește pe Silviu Sanie, din
câte îl cunosc, mă îndoiesc.
Cred că a găsit în poezia filozofică posibilitatea de a expune într-un mod sui generis
crezul său științific, conferindu-i „relativitatea lui Einstein” obligatorie. Talentul de
a crea armonie și bucurie în
citirea textului fără a utiliza
versul quartet sau rima, i-a
dat după o viață de cercetare asiduă, plină de decepții și
satisfacții, posibilitatea de a-și
expune crezul în forma poeziei filozofice. Mulți ar vrea s-o
facă (inclusiv eu) dar nu sunt
capabili.
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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

Agitația care se va instala în perioada următoare la nivel astral, te va forța să te lași „captivată” de tot felul de detalii care îți „hrănesc”
orgoliul.
Tot ceea ce te interesează este să te reîndrăgostești de propria viață. Pui accent din nou pe
dezvoltarea personală, pe echilibru fizic, psihic și pe tot ceea ce are legătură cu familia ta.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

Resimți nevoia compulsivă de a așterne pe
hârtie propriile emoții. Îți simți amenințată
poziția în cadrul anumitor relații importante
pentru tine.

În perioada următoare vei avea parte de susținere necondiționată din partea anumitor
persoane din viața ta. Acest fapt îți oferă șansa să faci lucrurile exact așa cum îți dorești.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

Ești exigentă cu propria persoană. A face
ceva cu jumătate de măsură nu reprezintă
pentru tine o opțiune care poate fi luată în
considerare.

Obiectivul pe care îl ai în minte pentru această săptămână, este să finalizezi tot ceea ce ți-ai
propus în plan profesional. Un context favorabil te va ajuta să îți redescoperi partenerul.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Momentele frumoase petrecute alături de
partener te fac să te încrezi în noțiunea de
„fericire în doi”. Starea de anxietate trăită în
ultimele luni își pierde din intensitate.

Ești încrezătoare în viitorul tău profesional și
ești convinsă de ceea ce îți dorești. Mai mult
decât atât; această dispoziţie pozitivă pe care
o resimți, te ajută și în tot ceea ce întreprinzi.

PEȘTI

21.06 - 22.05

Cariera continuă să fie destul de solicitantă
din punct de vedere psihic. În acest plan al
vieții tale, lucrurile nu decurg niciodată lin.
Ai totuși de câștigat dacă vei avea răbdare.

Te simți „urmărită” de tot felul de nevoi care
nu au fost satisfăcute de-a lungul anilor, iar
modul în care încerci să maschezi anumite
sentimente, nu te poate ajuta să faci lucrurile.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Pe parcursul săptămânii, ai parte de tot felul
de evenimente pe care le vei resimți ca un
atac la propria persoană. Este important să
lupți pentru ceea ce îți dorești.

BERBEC

20.04 - 21.03

Prezența lui Venus te inspiră întreaga săptămână. Casa zodiei tale este „inundată” de
energii bune. Resimți intens acest lucru, mai
ales în viața personală.

21.09 - 23.08
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Cum păstrăm
verdețurile proaspete

Gelul dezinfectant
Gelul dezinfectant pentru mâini a devenit aproape
indispensabil în aceste zile, în care gravitatea epidemiei de
coronavirus crește în țara noastră. Este bine să îl ai cu tine
oricând ieși din casă și să îți dezinfectezi mâinile de fiecare
dată când atingi obiecte pe care pune toată lumea mâna.
Dar iată și ce alte utilizări mai poate avea acest produs
dezinfectant

Stăm acasă, ieșim rar la cumpărături, dar
am vrea să avem verdețuri de primăvară
proaspete în fiecare zi. Chiar dacă le
cumperi o dată pe săptămână, există soluții
să păstrezi salata și verdețurile fragede
aproximativ 5 – 7 zile

N

Curăță petele de marker. Dacă te-ai pătat la serviciu
cu marker, fie pe mâini, fie pe
haine, poți folosi imediat gelul
dezinfectant pe bază de alcool.
Acesta curăță foarte bine petele
persistente de marker, tocmai
datorită alcoolului.
Curăță petele de cosmetice. Orice pată de ruj, de mascara sau de fond de ten poate fi curățată cu gelul dezinfectant pentru
mâini. Alcoolul dizolvă grăsimea și pigmenții din cosmetice și te
ajută să scapi de pete. După ce speli hainele, nici nu vei mai știi
unde a fost pata de ruj!
Gelul dezinfectant pentru mâini pe post de deodorant. Dacă ai transpirat și nu ai șansa să te speli și să te schimbi
imediat, caută o toaletă și tamponează-te la subraț cu acest gel.
Alcoolul dizolvă imediat transpirația, înlătură mirosul neplăcut și
lasă pielea curată și uscată.

imic nu se
compară
primăvara
cu o salată verde,
asezonată cu pătrunjel proaspăt,
ceapă verde și ridichi. Dar cum să
păstrezi salata și
verdețurile proaspete când iei mai multe odată și nu
le consumi imediat? Iată trei soluții simple.

Verdețurile se țin în borcane cu apă
Dacă vrei să păstrezi ceapa verde și buchețelele de
coriandru sau pătrunjel proaspete mai mult timp,
este suficient să le pui în borcane cu apă sau în pahare
cu apă la frigider. Ținute la rece și hrănite cu apă,
verdețurile se mențin mai bine de o săptămână.

Ridichile, delicatese de primăvară
Cumpără ridichile cu frunze cu tot, pentru că ele
continuă să se hrănească din frunzele lor și după ce
au fost culese din pământ. Acasă, spală ridichile și
pune-le într-un prosop de bumbac umed la frigider.
Așa se vor menține proaspete și crocante timp de
aproape 5 zile. Mai există o metodă prin care le poți
păstra mai mult timp. Spală bine ridichile de pământ,
rupe frunzele complet și pune-le într-un borcan cu
apă rece la frigider. Ținute în apă, nu se vor strica și
nu se vor deshidrata. Vor fi bune de mâncat și peste
o săptămână.

Cum păstrezi salata și verdețurile
delicate precum spanacul sau leurda
Un ștergar de bumbac umed este o soluție bună să
păstrezi proaspete câteva zile salata verde sau spanacul. Însă cea mai bună soluție este să le sigilezi în
pungi vidate. Ideal ar fi să ai un aparat de vidat, dar
dacă nu ai, poți scoate aerul din pungi cu ajutorul
unui pai de suc. Ținute în pungi vidate, salata și verdețurile de primăvară se păstrează o perioadă mult
mai lungă de timp la frigider.
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Risotto cu ciuperci
Ingrediente: 1/2 ceapă galbenă, 3 linguri unt, o lingură ulei
de măsline, 10 cm tulpină de țelină, 400 g orez pentru risotto,
5 linguri vin alb, 400 ml supă concentrată de pui, 300 g mix de
ciuperci, 4-5 crenguțe cimbru proaspăt, 2-3 linguri parmezan

T

oacă ceapa mărunt și călește-o în 2 linguri de unt topit
cu uleiul, la foc mic. Toacă
țelina la fel de mărunt și adaug-o
peste ceapă, urmată de orez și dă
focul puțin mai mare.
Când amestecul începe să sfârâie, stinge-l cu vinul alb. Lasă risotto-ul la foc mic pentru 1-2 minute, amestecând, apoi adaugă treptat
câte puțină supă concentrată (jumătate din cantitate), continuând
să amesteci pentru 10 minute. După 10 minute, adaugă ciupercile
tocate, 4-5 crenguțe de cimbru și continuă să adaugi supă concentrată
și să amesteci continuu, pentru alte 10-15 minute. După ce stingi
focul, adaugă ultima lingură de unt, rade 2-3 linguri de parmezan și
acoperă risotto cu ciuperci cu un capac. Servește-l după alte 5 minute,
decorat cu frunze de pătrunjel proaspăt.

•
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Coronavirusul
poate trăi în ochi

Concluzie medicală
Mai mulți medici din America şi Italia au
descoperit că starea pacienților pare să se
deterioreze rapid după ce sunt intubați.
Dr. Radu Ţincu spune că plasarea unui
tub la nivelul traheei modifică tot ceea ce
înseamnă fiziologia normală a aparatului
respirator

Pe lângă febră și dificultăți de respirație, conjunctivita poate
fi un simptom al coronavirusului, au stabilit studii recente

Î

ntr-un studiu publicat luna
trecută în New England Journal of Medicine, cercetătorii au
descoperit „congestie conjunctivă” la nouă dintre cei 1.099
pacienți cu coronavirus confirmați în 30 de spitale chineze.
Un studiu publicat în JAMA
Ophtalmology în martie a descoperit conjunctivita la doi din 38 de pacienți cu coronavirus internați
într-un spital chinez. Doi pacienți din 72 de pacienți confirmați cu
coronavirus internați între 17 și 28 ianuarie la Tongji Medical College din China au prezentat conjunctivită, potrivit unui studiu din
februarie.
Ceea ce face ca coronavirusul să se răspândească în ochi nu a fost
încă cercetat în amănunt, dar Academia Americană de Oftalmologie
(AAO) sugerează că se poate întâmpla prin transfer de aerosoli la ochi,
de exemplu, dacă un pacient cu coronavirus tușește sau strănută la
până la șase metri față de cineva care nu poartă ochelari de protecție.
În plus, atingerea ochilor după ce s-a intrat în contact cu picăturile de coronavirus pe anumite suprafețe, poate duce la infectarea cu
virusul. Într-un interviu acordat CNN luna trecută, o asistentă de la
Life Care Center din Kirkland, Washington, a declarat că majoritatea
pacienților ei cu coronavirus aveau ochii roșii.

D

in Statele Unite şi până în Italia cea mai
mare dilemă pe care o au medicii este
legată de stabilirea momentului optim
în care să intubeze pacienții gravi cu noul COVID-19. Dacă la începutul epidemiei, pacienții
care nu puteau respira, erau trataţi după protocolul aplicat sindromului de depresare respiratorie şi erau intubați devreme, acum acest lucru
este întârziat de medici cât de mult posibil. Ei
au realizat că manifestările date de COVID-19
nu sunt la fel cu cele date de tulburările respiratorii obișnuite şi că plămânii nu sunt deteriorați
în același mod, ei ar fi mai puţin rigizi în cazul
infecției cu SARS-Cov-2.
Mulți doctori spun că nu se mai pot baza pe
protocolul obişnuit atunci când vine vorba să
intubeze pacienții cu COVID-19 aflați în stare
gravă. Ei au descoperit că starea pacienților se deteriorează rapid după intubație, lucru care a dus
în multe spitale la întârzierea folosirii aparatelor
de ventilație.
În Marea Britanie şi New York, 80% dintre
pacienții intubați au murit.
În loc să intubeze rapid, medicii folosesc acum
niveluri mai mici de suport de oxigen: canule
nazale (tuburi mici în nări), măşti convenționale
sau mai sofisticate, oxigenare cu flux ridicat sau
chiar plasează pacientul culcat pe burtă, poziţie care ajută plămânii. Se întâmplă deja la New
York, unde au murit peste 10.000 de oameni.
Şi dacă pacienții ajung să aibă nevoie de un
aparat de ventilație, acesta este reglat diferit pentru a furniza aer cu mai puțină presiune.

Licență aprobată
Israelul a aprobat licența unei versiuni generice a unui
medicament pentru SIDA, ca să fie folosit la tratarea
pacienților infectați cu coronavirus, în ciuda îndoielilor cu
privire la eficacitatea acestuia în studii

M

edicamentul anti-viral Kaletra, produs de AbbVie Inc, ar
putea fi un posibil tratament
pentru COVID-19, a declarat Ministerul Sănătății după ce s-a emis un acord
preliminar.
În timp ce brevetul lui AbbVie pentru
Kaletra în Israel se încheie în 2024, brevetul în alte țări, precum India, a expirat.
Este prima dată când procurorul general permite utilizarea unei
versiuni generice a unui medicament protejat prin brevet în Israel, unde
există numeroase cazuri de coronavirus confirmate.
Acesta a declarat că Kaletra generic va fi utilizat doar pentru a trata
coronavirusul și nu SIDA, pentru a proteja titularul brevetului.
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ORIZONTAL: 1. Suporturi de statuie.
2. Legenda spune că a întemeiat Roma
— Originar dintr-o anume ţară baltică.
3. Notă muzicală — Coşcogea om! 4. Copac folosit în industria lemnului — Loca
litate în India. 5. A se ivi — Măsură în
muzică. 6. Oraş în vechea Caldee — Se
ţine departe de religie (f.). 7. Iute, înfocat — Rezultat sportiv. 8. Ţinut în secret
— Între două nopţi! 9. Cunoscut afluent al
Dunării — Vechiul nume al Iugoslaviei de
azi. 10. A lua atitudine faţă de o anumită
împrejurare.
VERTICAL: 1. Face găuri. 2. În stare de
nemişcare — Fără culoare la faţă (f. pl.).
3. La capăt de alee! — Are sticleţi în cap!
4. Mişcare ritmică în unu, doi sau... mai
mulţi! — Mare fluviu european. 5. Usturoiat (pop.) — Simţul limbii! 6. Avertisment
de orice natură — Apuci. 7. Localitate în
China — Localitate în Brazilia sau un...
fidel cubanez! 8. Caracteristic sportivilor
fruntaşi — Ban găurit! 9. Altă localitate în
China — Mănăstire lângă Căciulata. 10. La
începutul oricărei enciclopedii! — Complet
stricat.
CUVINTE RARE: ENA, AIT, TSI, LOAN.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:

La psihiatru:
- A spus că-s obeză, neobrăzatul
- Felicitări, domnule, faceţi pro- şi mincinosul!
grese. Terapia dă rezultate.
- Şi credeţi că asta o să vă ajute să
- Asta numiţi dv. progrese? Cu trei mai daţi jos din şunci?
luni în urmă, eram Napoleon, iar
*
acum un nimeni.
- Un singur bărbat a reuşit să mă
*
facă să sufăr.
- Ce-aveţi cu băiatul de-l bateţi cu
- Cine?
atâta înverşunare?
- Dentistul.
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Integramă: a, z, ultim, unsi, nn, is, ec, m, r, n,
aloca, demoni, nes, pura, ata, predispusi, oz, vier,
c, abia, al, sn, angajante, ib, ave, era, iapa, voal,
alternanta.
Pag. 36: parfumerie, apartament, ras, ara, di, tras,
intim, iertat, rao, c, iacata, l, ur, pi, agio, lari, cring,
amanta, cai, reticulate.
Pag. 37: a) colaborare, agitatoric, tabacit, do, arici,
agil, rida, greco, a, insa, mag, tantari, ti, omo, cactus,
roscat, art, iris, aurii. b) cotonogari, abominabil,
seninatate, aride, at, g, t, fata, eta, obi, ali, el, raca,
anini, itari, abis, tarate, est, acetonurie. c) spate,
soti, cosari, ma, os, rapt, sp, legaturica, atena, anan,
rani, agg, e, i, t, otelar, cutii, or, cata, nobil, plante,
ani. d) ceaprazarie, acoperamant, nor, palarie, on,
joben, cr, tonuri, da, i, imn, t, nimic, ei, nebunie,
r, marama, pa, abis, li, fes, ae, lotci, t, tulpan, cula.
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2

3

4

5

6

7
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1

ORIZONTAL:
1.
Solist, une1
ori într-o orchestră. 2....Şi
2
o lucrare unde
3
V E C I N I C
există adesea
un solist... —
4
P
Viteji pe câm5
R
pul de luptă.
3. N-are sfârşit
6
A
în timp. 4. Plin
de apă — Loca7
V
litate în Iugos8
I
lavia. 5. Enervate — Scut! 6.
9
L
Locuri de naşE
10
tere — Orăşel
în Belgia. 7. Jumătate de oval! — Dau forţă şi tărie (f. pl.). 8. Un basm
antic — Cutie de conserve, în format mare! 9. Mângâiat
în durere — Orăşel în China. 10. Agitaţie permanentă.
VERTICAL: 1. Narcoman care prizează un anume drog.
2. Operă mică — Vechi legi. 3. Silit, fără voie — Orăşel
în Australia. 4. Care are zimţi făcuţi cu cuţitul — Nins
pe coadă! 5. Judecător în Infern — Fond destinat unui
anume scop. 6. Murdărită. 7. Vierme intestinal — Noroi.
8. Plantă numită şi stânjenel — Pielea capului pe care
Indienii o tăiau de la învinşi. 9. Lovitură puternică — A
îngrozi. 10. Cutie! — A rămâne pe loc — Preţuit metal
galben.
CUVINTE RARE: NIS — SPA — LIU — TIA — EAC.

ORIZONTAL: 1. Un text original confruntat cu o copie sau o reproducere, pentru autenticitate. 2. Termeni
sau grup lexical care nu-s omonime dar se pronunţă la
fel – Radical-interjecţie pentru a bubui. 3. Curent literar de la finele secolului XIX şi începutul secolului XX,
ce trata predilect problema ţărănească în România. 4.
Un consens general – Nume englezesc la propilee! 5.
Rugăciune cuprinzătoare spusă
simultan de slujitorul de cult
1
2
3
4
şi de credincioşi, la plural, titlul unei poezii de Arghezi –
1
A
Nicolae Filimon. 6. A iubi, în
forma italienizată, propusă de
2
Ion Heliade Rădulescu – Scriere
tainică, precum hieroglifele. 7.
3
Patria ce are o limbă naţională
şi evidente limbi sau idiomuri
4
A
ale minorităţilor conlocuitoare
– Rest de tarif! – Unu în lim5
I
A
bajul tablagiilor. 8. Aici la serviciu! – Călătoria albinelor. 9.
6
A
A
Particulă a viitorului – Efectuează transporturi. 10. I se cere
7
A
A
profesorului la clasă.
VERTICAL: 1. Conjuncţie co8
I
I
ordonatoare cum sunt şi, nici.
2. Vorbă similară cu alta, gra9
A
fic ca haină-veștmânt şi haină-rea – Interjecţia durerii. 3.
10 A
Cuvânt polisemantic, însemnând

2

3

4

5

6

7

1

E

2

R

A

T

3

G

A

N

8

9

10 11 12

I

S

4
5

O

6

A
I

7
8

T

S

9

A

A

R
T

I

O

10 H

T

11

ORIZONTAL: 1) Toc — Pană — Grup muzical. 2) Disciplinat, echilibrat — A lovi. 3) La început pe agendă! — Foiţă
subțire de staniu. 4) Lamă — Placa gradata (pl.). 5) Canal
gol! — Curs! — Bate fierul. 6) Dirijor al vânturilor (mit.)
— Sat în Maramureş — Fişe, caiete, tablouri (pentru o anumită probă). 7) Gumă — Prefix chimic în eşantion. 8) Cu
copii — Leagă actele în dosar — În registru! 9) Cartea mare
— Cutii — jumătate de taifun! 10) Mape vechi — Nu lipseşte
niciunul. 11) Rută — Puști.
VERTICAL: 1) Sforăitul pisicii (verb) — Poşta veche. 2)
Unitate de lucru — Stă în casă. 3) În cadă! — Linie. 4) Desfundă coșuri — A chiui la ţară — Tunse! 5) Tampon — Ciocârlie. 6) Oraş în Norvegia — A doua soţie a lui Mohamed.
7) Rezultat radioscopic — Verdele copacilor. 8) În fișic! — În
proverb se scoate pe el însuși. 9) Plâns însoțit de tânguiri
— Capăt de trusă! 10) Practică călăria — Carte mare. 11)
Notă fără cap şi coadă! — Lipsit de bărbăție. 12) Registru
în care se înscriu, în ordine alfabetică, date, nume (pl.).

5

6

7

8

I

9

10

A
I

A

I

I

E
I

E

E
A

I

E

I

I

A

A
I
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E

şi vâslaşi, şi păsări de deltă. 4.
Una care nu înţelege notele
muzicale, deşi are grai – Port
israelian în nord, cu însemnări istorice despre prezenţa
aici a lui Napoleon. 5. Oraşul
echipei italiene Juventus, ce-şi
are radicalul în vocabula latină
însemnând „tinereţe” – Rai întors pe dos de la Adam şi Eva!
6. Adversari ca studenţii de la
Oxford şi Cambridge în cursele
tradiţionale de pe Tamisa – Aşa
sfârşesc nişte nimicuri! 7. Trecute de la doină la oină! – Fluviu ce curge prin ţara unde a
înflorit în vremuri vechi cultura
persană. 8. Pronumele cu care
începe Iliada! – Cele pascale
sunt încondeiate, multe cu variate motive populare. 9. Personaj care se manifestă total prin
lipsă. 10. Umflătură în termeni
medicali.
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Cu ocazia zilei de naștere,
urăm poetului și scriitorului

ADI CRISTI

LA MULTI ANI!
cu multe bucurii și sănătate!
Dragoș Nelersa

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 30.04.2020
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3,48

3,55

1 euro

3,76

3,83

1 liră
sterlină
1 leu
românesc

4,31

4,39

0,79

0,82

PROGNOZA METEO
30 aprilie - 2 mai
joi,
30 aprilie

Zonă

vineri,
1 mai

sâmbătă,
2 mai

Haifa

22°

22°

25°

Nazareth

24°

26°

28°

Tveria

28°

30°

32°

Tel Aviv

22°

22°

24°

Ierusalim

22°

24°

26°

Eilat

32°

33°

35°

* valorile reprezintă media zilei

Specialist, montez
antene de satelit
pentru toate
programele românești
din pachetele DOLCE.
Profesionalism, servicii
de calitate, garanție.

Timpul trece mai plăcut când citești o carte bună!
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .80 șk.
Vin din Alep (itinerariul unui refugiat sirian).  .  .  .  .  .  .  .  .  50 șk.
Siria - de ce s-a înșelat occidentul .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40 șk.
Iranul meu - gustul amar al revoluției.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .70 șk.
Manuscrisul de la Accra de Paulo Coelho (bestseller) .  .  .  .  80 șk.
De ce iubim femeile de Mircea Cărtărescu (omagiu femeilor) .  .  50 șk.
Noul Țar (Vladimir Putin) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .130 șk.
Moscova și lumea - Ambiția grandorii.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Ariel Sharon și bătăliile lui politice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100 șk.
Orizonturi roșii de Ion Mihai Pacepa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130 șk.
Klaus Iohannis - Pas cu pas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65 șk.
Klaus Iohannis - Eu.Ro dialog despre Europa.  .  .  .  .  .  .  65 șk.
Mossad - istoria sângeroasă a spionajului israelian .  .  .  .80 șk.
Povestea miracolului economic israelian națiunea start-up.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Micul prinț de Antoine de Saint Exupery.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 sk.
Conversații cu Regele Mihai.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Albert Einstein - Cum văd eu lumea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80 șk.
Horațiu Mălăele - Rătăciri.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Marin Sorescu - Unde fugim de acasă (copii) .  .  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Războiul Arabo-israelian 1948 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45 șk.
Dracula de Bram Stocker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45 șk.
Suge-o Ramona! (bestseller, peste un milion
de cititori, poveste de dragoste).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100 șk.
Suge-o Andrei (bestseller, continuarea romanului de mai sus) .  .  . 100 șk.
Tentații de Corina Ozon (din viața femeilor) .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 șk.
Identități secrete (roman dragoste acțiune).  .  .  .  .  .  .  .  .  50 șk.
Abis (roman dragoste acțiune).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 șk.

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

Peste 50 de programe românești

RAFI: 0509-656.634
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NOU

NOU

„BEST OF...” este o formulă utilizată mai cu seamă de casele de discuri și
înregistrări muzicale: „BEST OF BEATLES”, „BEST OF CHARLES AZNAVOUR”,
sau – de ce nu? – „BEST OF... NETA BARZILAI”...
Cele mai reușite creații ale unui artist – apărute în diferite locuri și la diferite
date – adunate împreună într-o singură colecție specială, într-un unic buchet.
Desigur, acest procedeu poate fi folosit și în literatură.
Probabil că ați citit unele lucrări ale scriitorului - și umoristului - Alexandru
Andy și, cu siguranță, v-ați amuzat copios. Dar, precis, nu le cunoașteți pe toate.
De aceea, pe lângă textele inedite – multe la număr – am înmănunchiat în acest
volum și unele din cele mai reușite și „hazoase” creații ale sale, publicate în
diferite cărți, ori jucate pe diferite scene.
Editorul

Best Of Alexandru Andy

Alexandru Andy ◙ Best of ALEXANDRU ANDY

editor

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, proMagdalena Brătescu
zatoarea și jurnalista-critic de teatru,
Magdalena Brătescu.
Volumul cuprinde
cronicile dramatice
semnate de autoare
în perioada 2 0172019 în „Gazeta Rovol. II
mânească”, pagina
30, la rubrica săptămânală mult apreciată de cititori „Din fotoliul spectatorului”.
În afară de recenEditura Familia 2019
ziile spectacolelor de
teatru și Operă din
toate teatrele israeliene, antologia cuprinde și un amplu
capitol dedicat scenelor bucureștene.

la Editura Familia

Un volum de 330 de pagini cu cele mai reușite
creații ale marelui umorist Alexandru Andy la care
se adaugă o serie
Alexandru Andy
de texte noi, inedite,
bineînțeles pline de
umor și voie bună.
O carte care îți
Best of
înseninează viața.
ALEXANDRU
ANDY

Editura Familia

Comenzi la telefon 0524716004.

Comenzi la telefon
0524716004.
Prețul unui volum:
80 de șekeli (inclusiv
taxele de expediție).

NOU!

A apărut cel mai recent volum al scriitoarei Francisca Stoleru

În curând, la Editura Familia
un nou volum sensibil
al poetei Maria Găitan Mozes
Maria Găitan-Mozes

Glasul roţilor de tren

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

Maria Găitan-Mozes • Identitate

z-vous
r de pe
despre
ațional,
mână”.

Magdalena Brătescu  Rendez-vous cu teatrul israelian (II)

la Editura Familia

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