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Pro-Netanyahu

În afara tribunalului districtului Ierusalim, unde a în-
ceput ședința de deschidere a procesului premierului, 
manifestanții pro-Netanyahu au protestat împotriva 

sistemului judiciar care l-a adus pe acesta pe banca acuza-
ților. 50 de autobuze pline cu suporteri ai premierului s-au 
deplasat la Ierusalim pentru a-l susține.

 Sloganuri ca „Procesul Dreyfus: stil Mandelblit”, au fost 
arborate pe pancartele susținătorilor lui Netanyahu. Sloganul 
a făcut referire la cazul procesului antisemit care a zguduit 
Franța la începutul secolului XX în paralel cu acuzațiile de-
puse de procurorul general al Israelului Avichai Mandelblit.

„Demisionează, Mandelblit!”, au scandat manifestanții, 
în timp ce unii purtau cămăși albe cu cuvântul „Mandelgate”, 
cu referire la rolul său în așa-numita „Aventură Harpaz”, un 
scandal din 2010 în care acesta a fost cercetat, dar nu a fost 
acuzat niciodată. 

Partidul Likud a fost săptămâna aceasta foarte critic cu 
Mandelbilt, numindu-l un „presupus criminal”.

Anti-Netanyahu

În fața casei primului-ministru de pe strada Balfour, pro-
testatarii anti-Netanyahu au cerut ca premierul să-și dea 
demisia în lumina acuzațiilor penale de luare de mită, 

fraudă și abuz de încredere, prezentate în instanță.
Așa-numiții „protestatari ai steagului negru” au atacat 

presiunea pe care Netanyahu și susținătorii săi o exercită 
asupra sistemului de justiție. „Atacurile nesfârșite asupra 
sistemului judiciar sunt motivul pentru care astăzi a fost 
fluturat un steag negru în toată țara”, a strigat un activist. 
„Un inculpat criminal nu este premierul nostru.”

Poliția a închis mai multe străzi în jurul reședinței premi-
erului și a depus toate eforturile pentru a permite libertatea 
de exprimare pentru toate părțile implicate în proteste.

Măsuri de securitate intense au fost desfășurate și ampla-
sate și în jurul clădirii tribunalului din capitală, cu o prezență 
acerbă a poliției și lunetiști poziționați pe acoperișurile din 
jur. 

Pe lângă Netanyahu, au fost prezenți și ceilalți inculpați 
din cele trei cazuri în care este învinuit premierul. E vorba 
de Arnon Mozes, editorul ziarului Yedioth Ahronoth, Shaul 
Elovitch, acționar la compania Bezeq, și soția lui Elovitch, 
Iris Elovitch.

Netanyahu neagă toate acuzațiile și se confruntă cu dosa-
re de fraudă, abuz de încredere, precum și de luare de mită. 

Câțiva parlamentari Likud au venit la Tribunal pentru a 
fi alături de Netanyahu la începutul procesului său.

Sute de manifestanți s-au adunat duminică 
după-amiază la Ierusalim la două proteste opuse 

înainte de deschiderea procesului penal  
al premierului Benjamin Netanyahu

Pentru încheierea unui 
abonament puteți suna la:
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Benjamin Netanyahu:
„Stau în fața voastră cu spatele drept şi capul sus” 

Purtând un costum cu o cravată 
alb-albastră și flancat de alți mi-
niștri, Netanyahu s-a adresat re-

porterilor înainte de a intra în sala de 
judecată la procesul în care se confruntă 
cu acuzații de luare de mită, fraudă și 
abuz de încredere.

Negând din nou toate acuzațiile, el a 
catalogat învinuirile împotriva sa ca fiind 
„fără finalitate practică, gratuite”.

„Stau în fața voastră cu spatele drept 
și capul sus”, a spus premierul.

Netanyahu, prim-ministrul cel mai 
longeviv în funcție din istoria israeliană, a 
susținut întotdeauna că este victima unei 
„vânători de vrăjitoare” și a sugerat din 
nou că acuzațiile au fost inventate pentru 
a-l opri să continue în funcție.

„Când trebuie să mă doborâți pentru 
că sunt un prim-ministru puternic și de 
dreapta, totul este posibil”, a spus el.

Netanyahu a emis o solicitare pentru 
ca restul procesului său să fie transmis 
de televiziune în direct, spre deosebire de 
ședința de deschidere la care instanța a 
interzis camerele de filmat. „Cer să fie 
transmise procesele în direct și necen-
zurate, pentru ca publicul să știe exact 
ce se întâmplă în sala de 
judecată”, a spus el.

„Departamentul de 
poliție și parchetul și-au 
unit forțele cu presa de 
stânga care emite acuzații 
imaginare împotriva mea. 
Scopul lor este răsturna-
rea unui prim ministru 
puternic”, a spus Ne-
tanyahu. „Investigațiile 
au fost gestionate greșit 
de la bun început”.

„Le-ar plăcea să vadă 
fiind un Pudel (n.r. - rasă 
de câini foarte ascultătoa-

re) din dreapta politi-
că, dar eu nu sunt așa 
ceva. Nu sunt dispus 
să fiu marioneta ni-
mănui, așa că fac tot 
ce îmi stă în putință 
pentru a-i demasca pe 
impostori. Vreau să 
reiterez ce se întâm-
plă aici: acesta este un proces împotriva 
politicii de dreapta a acelora care strigă 
„Oricine, numai nu Bibi”. «Oricine» nu 
ne poate conduce țara!”

Netanyahu l-a atacat pe fostul șef al 
poliției, Roni Alsheikh, pentru comenta-
riile sale recente și pentru modul în care a 
condus ancheta împotriva lui Netanyahu.

„Roni Alsheikh este același tip care a 
transferat milioane de șekeli de la con-
tribuabili către consultantul său de me-
dia. Acesta este Alsheikh care a comis o 
infracțiune când a divulgat presei frag-
mente întregi din dosarul de investiga-
ții din cazul meu, acesta este același tip 
care m-a acuzat în mod fals că am trimis 
anchetatori privați după el. El a susținut 
că eu am fost acela care l-a instigat pe 
ofițerul de poliție care a depus plângeri 

împotriva lui. Aceasta este persoana care 
a condus ancheta în cazul meu”, a decla-
rat Netanyahu.

„Investigațiile au fost conduse împo-
triva mea în mod greșit de la bun început. 
De două ori în ultimul an, un grup de 
stânga a intervenit în procesul electoral. 
Erau siguri că mă voi prăbuși la alegeri. 
Ei ar face orice pentru a mă îngenunchea, 
dar cetățenii Israelului nu pot fi păcăliți 
așa ușor”, a adăugat premierul.

„Astăzi stau aici, în calitate de 
prim-ministru, cu fruntea sus și vreau ca 
publicul să vadă întreaga imagine a aces-
tui proces așa cum este, să vadă și să audă 
totul, nu prin lentilele acuzatorilor mei, 
ci în mod direct la televiziune”, a cerut 
Netanyahu. „Publicul trebuie să cunoas-
că întregul adevăr. De aceea, prima mea 
cerere către instanță este transparența 

totală. Vreau ca totul să fie 
transmis în direct, continuu 
și necenzurat.”

Netanyahu a insistat să se 
publice imediat documentul 
departamentului de justiție 
trimis controlorului de stat 
cu transcrierile discuțiilor 
despre martori care să pre-
zinte mărturie mincinoasă 
împotriva sa. „Este aceasta 
dreptate? Este aceasta de-
mocrație? Unde puteți ve-
dea așa ceva într-o democra-
ție?”, a mai spus Netanyahu 
cu gesturi de protest.

Benjamin Netanyahu a sosit duminică la tribunalul din 
Ierusalim, afirmând că e pregătit să înfrunte totul cu 

„fruntea sus” și că nu are de ce să plece capul
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Ioana TOFF

Sistemul juridic  
la examen

Duminică, a început 
procesul „Statul Isra-
el vs. Benjamin Ne-

tanyahu” care probabil va fi 
unul dintre cele mai mediatiza-
te din istoria țării. Procesul este 
și o premieră pentru sistemul 
juridic, pentru că este prima 
dată când este judecat un prim 
ministru în funcție. 

Pe de o parte, avem sistemul 
juridic modern care încearcă 
să judece societatea israeliană 
după reguli apolitice și echita-
bile iar pe de cealaltă parte, este 
premierul, a cărui personalitate controver-
sată a rupt societatea israeliană în două. 
Chiar de la primele ore ale dimineții de 
duminică, am putut asista la două demon-
strații distincte care au reflectat ruptura 
actuală din societatea israeliană: o mani-
festare de susținere a primului ministru și 
o manifestare împotriva lui.

Procesul care a început duminică la Ju-
decătoria din Ierusalim, depășește cu mult 
aspectele legale ale soartei lui Benjamin 
Netanyahu. Dincolo de prezența fără pre-
cedent a unui prim ministru în funcție în-
tr-o sală de judecată, există o luptă masivă 
pentru a influența sistemul judiciar.

Circul mediatic declanșat în jurul aces-
tui proces istoric a condus la faptul că o 
parte semnificativă din societatea israeliană 
își exprimă lipsa de credință în instituțiile 
statului, în judecători și procurori. Această 
situație este agravată de problemele care 
deja existau în administrația sistemului ju-
ridic și anume luarea de decizii și judecarea 
cu întârziere sau acuzațiile de „favoritism” 
prin numirea politică în funcția de jude-
cători a anumitor persoane. Toate acestea 
au contribuit la sentimentul populației că 
justiția poate fi părtinitoare pentru anumi-
te grupuri de interese.

Acesta este fundalul sociopolitic al 

procesului lui Netanyahu. Drept urmare, 
procurorul acuzării, Liat Ben Ari, care re-
prezintă Statul Israel, se va confrunta cu 
un acuzat înarmat cu teancurile obișnuite 
de probe și mărturii pregătite, dar și cu 
propria securitate fizică. Asemeni unor le-
giuitori care participă la procesele marilor 
clanuri mafiote, procurorul și judecătorii 
au primit agenți de securitate care îi vor 
păzi zi și noapte pentru ca anumite persoa-
ne rău-voitoare să nu le facă rău.

Se preconizează că acest proces va dura 
cel puțin trei ani așa că se va mai discuta 
mult și bine despre el. Oricare va fi rezul-
tatul procesului, deasupra deciziei finale va 
plana tot timpul îndoiala dacă a fost un 
proces echitabil și corect, dacă au avut loc 
influențe din partea clasei politice sau dacă 
raționamentul judecătorilor nu a fost influ-
ențat de greutatea cu care apasă importanța 
acestui proces asupra întregii istorii a Isra-
elului. De aceea este inexplicabilă decizia 
administrativă, cel puțin deocamdată, de a 
nu satisface cererea expresă a lui Benjamin 
Netanyahu ca procesul să fie televizat în 
direct. Acesta nu este un proces obișnuit; 
nici măcar nu este procesul lui Benjamin 
Netanyahu, ci este procesul întregului Stat 
Israel și poporul israelian are dreptul să-l 
vadă.
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Dragoș NELERSA

Mândria de a fi editor

Dintotdeauna mi-a plăcut să ci-
tesc. În copilărie ajunsesem să 
mă ascund de părinți pentru că, 

în opinia lor, pierdeam prea multe nopți 
citind; devoram volum după volum, 
visând că sunt chiar eu eroul principal 
al romanelor pe care le țineam în mână. 
Dragostea mea pentru carte a mers mai 
departe în timp, în așa fel încât astăzi 
nici nu-mi pot închipui o zi fără citit, o 
zi în care să nu „frunzăresc” măcar câteva 
pagini.

Probabil că așa am ajuns astăzi să fiu 
și editor de carte, preocupare pe care 
m-am străduit să o duc la un nivel pro-
fesional cât mai înalt. În această epocă 
a digitalului care a înlesnit producerea 
unei cărți într-atât de mult încât și un 
copil poate tipări un volum, foarte mulți 
și-au făcut un hobby din a fi editori și 
aruncă tomuri pe piață inundând librări-
ile cu opere scrise bine de autori dar greu 
de citit de către lectori, din cauza neres-
pectării unor elemente editoriale de bază.

Dacă litera nu este potrivită, spațierea 
nu este suficientă sau chiar hârtia nu este 
cea adecvată, cititorul, fără să-și dea sea-
ma obosește citind sau are o „jenă” care 
îl distrage de la subiectul cărții și, pe ne-
simțite, lasă cartea din mână considerând 
că nu este bună. Este nefericită situația în 
care un autor debutant, de exemplu, pică 
pe mâna unui astfel de edituri fantomă 
și ajunge în situația să nu fie pe placul 
cititorilor chiar dacă scrisul lui este unul 
promițător.

De peste 15 ani, practic meseria de 
editor și încă descopăr lucruri noi despre 
felul în care trebuie tratată această „ființă 
vie” care este cartea. Un volum trăiește 
în mâinile cititorului care îi dă viață prin 
puterea imaginației sale iar despre felul 
în care prinde viață o carte, sunt încă 
multe de învățat.

Piața de carte românească din Isra-
el este una foarte mică. Ce șanse are o 
editură din Israel să se facă remarcată 
printre cititorii din România, țară în 

care sunt edituri gigantice care produc 
sute de mii de cărți anual? La întrebarea 
asta am găsit numai un răspuns: prin 
calitate. Am considerat că oricine ar fi 
autorul, oricare ar fi tirajul sau scopul 
unei cărți, nu trebuie făcut rabat de la 
calitate sub nicio formă. Rezultatele au 
început să apară. Majoritatea scriitori-
lor israelieni de limbă română își publi-
că cărțile prin editura „Familia”; scriitori 
israelieni au început să apeleze la noi și, 
încet, încet autori din România (aceia 
care au la dispoziție acolo nenumărate 
edituri care le pot produce volumele) au 
sosit în Israel pentru a aduce la lumina 
tiparului opera lor împreună cu noi, cu 
editura „Familia”.

Am lucrat cu nume mari din literatura 
română contemporană și avem în biblio-

teca „Familia” cărți cu care ne mândrim 
la orice târg de carte la care participăm. 
Dar solicitarea pe care am primit-o de 
curând, ne-a confirmat că într-adevăr 
munca noastră este apreciată. Telefonul 
pe care l-am primit în această primăvară 
suna cam așa:

- Bună ziua, vorbesc cu Dragoș 
Nelersa?

- Da...
- La telefon este Horațiu Mălăele și 

aș dori să fac o carte la editura dvs. din 
Israel.

Am amuțit. M-am emoționat și am 
vrut să spun ceva, dar n-am reușit să scot 
niciun sunet. Pe linia telefonică s-a așter-
nut liniștea. Apoi am simțit că trebuie 
să stau jos pentru că mi se înmuiaseră 
picioarele. Era chiar EL: gigantul, co-
losalul, geniul... marele Horațiu; iar eu 
tăceam...

- Alo... S-a întrerupt? aud vocea de la 
celălalt capăt al firului. 

Deodată m-am ridicat în picioare, că 
deh, cu Marele Horațiu nu putea vorbi 
așezat, și m-am repezit dorind să spun 
multe deodată: „da, eu sunt, mă bucur 
că ați apelat la noi, despre ce carte este 
vorba...?” și câte și mai câte... Numai că, 
în loc de toate astea, la auzul vocii geni-
alului actor, m-a bufnit un râs sănătos în 
timp ce în mintea mea se derulau diverse 
ipostaze în care îl văzusem pe Horațiu pe 
scenă sau pe micul ecran.

- Dragoșe, tu râzi de mine? 
Așa m-a cunoscut Horațiu Mălăele pe 

mine, pentru că eu îl cunoșteam pe el de 
multă vreme. Și așa a luat naștere volu-
mul „Tehomir”, o carte superbă pe care 
o aducem astăzi cu mândrie în fața dvs., 
a cititorilor israelieni de limbă română. 
Cartea are o prefață scrisă de acad. prof. 
dr. Jean Askenasy prefață din care veți 
mai afla câteva dintre secretele îndrăgi-
tului actor român și relația lui specială 
cu Israelul.

Puteți încheia abonamente la:
Revista Familiei: 330 şekeli / 3 luni

Gazeta Românească: 285 şekeli / 3 luni
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Hamas îndeamnă la răpirea 
mai multor israelieni

Vorbind despre un posibil schimb 
de prizonieri cu Israelul, Ismail 
Haniyeh a lăsat să se înțeleagă că 

ar fi bine să fie capturați cât mai mulți 
soldați israelieni, după cum au relatat 
agențiile de știri afiliate organizației te-
roriste Hezbollah.

Într-un interviu acordat publicației 
Al-Jazeera, Haniyeh a subliniat că Ha-
mas „nu va păstra tăcerea” în legătură cu 
palestinienii din închisorile israeliene.

Israelul deține câteva mii de teroriști 
condamnați, dintre care mulți sunt din 

gruparea Hamas și responsabili 
pentru unele din cele mai gra-
ve atacuri teroriste împotriva statului 
Israel. Diplomații germani și egipteni 
negociază cu Hamas pentru eliberarea 
civililor israelieni Avera Mengistu și Hi-
sham al-Sayed și a trupurilor soldaților 
Tzahal, Lt. Hadar Goldin și sergentul 
major Oron Shaul.

Goldin și Shaul au fost uciși în con-
flictul din 2014 declanșat de răpirea și 
uciderea a trei adolescenți israelieni de 
către membrii Hamas. Atât Mengistu, 

cât și al-Sayed aveau probleme mentale 
la intrarea în Gaza și au fost luat osta-
tici de Hamas, Mengistu în 2014, iar 
al-Sayed în 2015.

 „Din 2011 încoace, 10 israelieni au 
fost uciși de aceiași teroriști eliberați și 
zeci de alți cetățeni au fost răniți,” a spus 
el, adăugând că demersul le-a permis pur 
și simplu teroriștilor condamnați să se 
alăture din nou organizațiilor teroriste 
pentru a comite noi atacuri”.

Șeful grupării teroriste Hamas a făcut un apel către organizația 
sa, cerându-i să răpească mai mulți soldați israelieni care să fie 

folosiți ca „pradă” și monedă de schimb la negocieri, potrivit 
relatărilor website-ului libanez Al Manar

Sărbători „responsabile”

Sărbătoarea de trei zile este, de obicei, o perioadă a călătoriilor, a 
întâlnirilor familiale și a meselor abundente în timpul zilei, după 
săptămâni de post din zori până în amurg. Însă în acest an, mu-

sulmanii au sărbătorit acasă cu familia restrânsă, frica de virus anulând 
spiritul sărbătorilor. În Ierusalim, poliția a declarat că a înăbușit o „de-
monstrație ilegală” și a arestat două persoane în afara moscheii Al-Aqsa, 
unde autoritățile musulmane au închis accesul la rugăciuni de la jumătatea 
lunii martie și până azi. Al-Aqsa este al treilea cel mai sfânt loc din Islam 
și găzduiește de obicei zeci de mii de credincioși în timpul sărbătorii de 
Eid al-Fitr. 

Președintele Reuven Rivlin a mulțumit liderilor arabo-musulmani 
„care au contribuit la tratarea cu vigilență a problemei pandemiei, la în-
grijirea sănătății și siguranței tuturor israelienilor, evrei, musulmani sau 

creștini”.
Ministrul Apărării, Benny 

Gantz, a ales la rândul său să aplau-
de comportamentul cetățenilor 
arabi pe fondul pandemiei: „anul 
acesta Ramadanul a fost excepțio-
nal; ați trecut această lună cu res-
ponsabilitate și grijă, fără rugăciuni 
colective și mese festive. Ați fost res-
ponsabili”, a încheiat Gantz.

Duminică, musulmanii din întreaga lume au început 
sărbătoarea de Eid al-Fitr, o sărbătoare care marchează 

sfârșitul lunii de Ramadan

Politică criminală

Această mișcare vine la doar câteva zile 
după ce Autoritatea Palestiniană (PA) 
a anunțat că va pune capăt coordo-

nării securității cu Israelul, un răspuns la in-
tenția țării noastre de a anexa aproximativ 30 
la sută din Yehuda și Shomron. Deși mii de 
palestinieni primesc anual tratament în spita-
lele israeliene, Shtayyeh și-a justificat decizia, 
spunând că 
s i s t e m u l 
de sănăta-
te israelian 
costă prea 
mult. 

D r e p t 
urmare, pa-
cienții care au nevoie de transplanturi, paci-
enți cu cancer sau cu alte boli grave vor trebui 
să se mulțumească cu îngrijire de slabă calitate 
în teritoriile Autorității Palestiniene. În unele 
cazuri, aceasta va însemna o condamnare la 
moarte.

Prim-ministrul palestinian, 
Mohammad Shtayyeh, a dispus 

oprirea palestinienilor de la a mai 
primi tratament în spitale israeliene

Ismail Ismail 
HaniyehHaniyeh
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Deces COVID-19 în Gaza

Ministerul palestinian al 
sănătății a declarat că fe-
meia decedată, în vârstă 

de 77 ani avea și alte probleme de 
sănătate și a fost adusă într-un spital 
special de campanie de lângă punc-
tul de trecere a frontierei Rafah la 
sosirea din Egipt.

Autoritățile din Gaza, conduse 
de gruparea teroristă Hamas, au 
raportat 35 cazuri noi confirmate, 
numărul total ajungând astfel la 55. 
Toate persoanele infectate se află în 
unități de izolare și carantină speci-
al amenajate pentru găzduirea 
cetățenilor întorși din străină-
tate. Nu s-au înregistrat cazuri 
de transmitere comunitară a 
virusului.

* 
Prim-ministrul autorității 

palestiniene, Mohammed Sh-
tayyeh, a declarat marți că Ci-
siordania „se redeschide după o 

încetinire semnificativă a răspândirii 
coronavirusului”

Shtayyeh spune că magazinele, 
restaurantele, moscheile și bisericile 
se redeschid imediat, în timp ce bi-
rourile guvernamentale se redeschid 
miercuri (ieri), după vacanța musul-
mană Eid al-Fitr.

Autoritatea palestiniană, care ad-
ministrează zone autonome din Ci-
siordania, a impus o blocare strictă 
în martie. Palestinienii au raportat 
368 de cazuri de COVID-19 în Ci-
siordania, cu două decese.

Aglomerata Fâșie Gaza a înregistrat sâmbătă primul deces 
provocat de coronavirus, au declarat oficialii, pe fondul 

temerilor că o epidemie ar putea paraliza sistemul sanitar  
din teritoriu, deja suprasolicitat

Justiție dreaptă pentru toți 

Instanța a decis că Amiram Ben-
Uliel a aruncat cu bombe incen-
diare într-o locuință din Cisiorda-

nia în iulie 2015, omorându-l pe Ali 
Dawabsheh în vârstă de 18 luni. Mama 
lui, Riham și tatăl Saad, au murit ulte-
rior de pe urma rănilor suferite. Fratele 
lui Ali, Ahmad (4 ani) a fost singurul 
supraviețuitor al atacului în care a su-
ferit arsuri grave.

Cazul a șocat întreaga țară și a ge-
nerat violențe israeliano-palestiniene 
timp de câteva luni. La vremea respec-

tivă, Israelul se confrunta cu un val de 
atacuri de tip justițiar comise de extre-
miștii evrei. Pe lângă cele trei capete 
de acuzare de crimă, Ben-Uliel a fost 
condamnat și pentru două capete de 
acuzare de tentativă de crimă și incen-
diere intenționată. 

Instanța l-a achitat pentru acuzațiile 
de apartenență la o organizație teroristă 
din cauza lipsei dovezilor. După aflarea 
deciziei, Hussein Dawabshe, bunicul 
unicului supraviețuitor, Ahmad, a spus 
că e important să se facă dreptate așa în-

cât să nu mai fie distrusă viața nimănui, 
așa cum au fost distruse viețile celor trei 
membri uciși ai familiei Dawabsheh. 

Atacul a fost condamnat de tot 
spectrul politic israelian, iar premierul 
Benjamin Netanyahu a promis „tole-
ranță zero” în lupta destinată aducerii 
agresorilor în fața justiției.

Lunea trecută, Tribunalul Districtual din Lod a decis că un extremist 
evreu e vinovat de trei capete de acuzare într-un atac prin incendiere 
din 2015, în care au decedat un bebeluș palestinian și părinții acestuia

Atac dejucat

Incidentul s-a produs în apropierea ora-
șului israelian Amichai din blocul Shilo 
din districtul Binyamin, luni dimineața, 

când doi teroriști au încercat să înjunghie 
personalul de securitate israelian. Soldații 
Tzahal au deschis focul asupra celor doi te-
roriști, neutralizându-i pe amândoi.

Nu au fost raportați răniți printre forțele 
de securitate israeliene.

Cei doi teroriști au fost evacuați la un spi-
tal din Ramallah pentru tratament.

O tentativă de atac terorist în 
districtul Binyamin din Shmron a fost 

neutralizată luni dimineața, când 
soldații Tzahal staționați în zonă au 
deschis focul asupra unei perechi de 

teroriști înarmați

Mohammed ShtayyehMohammed Shtayyeh
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Noi reglementări  
pentru pensie

1. Pensie socială din Germania pentru supraviețuitorii 
Holocaustului din România:

Îniulie2019,guverneleisraelieneșigermaneauajunslaun
acordprivindnoiledrepturicaresevoraplicasupraviețuitorilor
români ai Holocaustului născuți până în 1936 și în timpul
războiuluiîndouăzecideorașeșisatedinRomâniacarenuau
fostîncărecunoscutedreptghetouri.Celedouăzecideorașeși
saterecunoscuterecentcaghetourideschisesunt:Iași,Botoșani,
TârguMureș,Galați,Focșani,Tecuci,Roman,PiatraNeamț,
Bârlad,Vaslui,Alba Julia,Constanța,TârguNeamț,Hârlău,
Buzău,RâmnicuSărat,Stefănești,Craiova,Pașcani,Bacău.

Drepturileasupramoștenitorilorcaresuntvăduvisauadoua
generație:

Văduvelesauvăduveleghetouluirezidențidinlistademaisus
sunteligibilepentruopensielunarăpeviață.Înplus,dacăvăduva
sauvăduvaaudecedatșinuauprimitpensia,adouagenerație
poateprimioplatăretroactivăpentruperioadacuprinsăîntre
1.7.97șiziuadecesuluisupraviețuitorului.Trebuieîndeplinite
următoarelecondiții(văduveletrebuiesăîndeplineascănumai
condițiile1și3,iaradouagenerațietrebuiesăîndeplinească
toateceletreicondiții):

1.Supraviețuitoruldecedatnuasolicitatniciodatăsecuritate
socialăgermană.

2.Supraviețuitorulamuritdupă27iunie2002.
3.SupraviețuitorulasolicitatsecuritatesocialăînIsraelpentru

indemnizațiepentrubătrânețedupă1.4.1975.
2. Pensie lunară din Israel pentru cei care nu primesc 

încă o pensie lunară sau trimestrială - conform noii liste 
de 20 de oraşe:

PelângănouldreptdinGermania,supraviețuitoriiHolocaustului
carelocuiescînIsraelșisuntoriginaridinorașeledepenoualistă
șicarenuprimescîncăoindemnizațielunarădinGermaniasau
IsraelsaudinfondulArticolului2,audreptullaoindemnizație
lunarădinparteaIsraelului,cucondițiasăfifostînviațăîntimpul
războiuluiînRomânia,cacopiisaucaembrioni(născuțipânăîn
iunie1945).

3. Pensie lunară pentru supraviețuitorii Holocaustului 
care au făcut aliya după 1953:

Supraviețuitorii Holocaustului din România care nu se
aflauînnoualistăenumeratăînsecțiunileanterioareșicare
auplecatdupă1953șiprimescdejaosubvențieanualăca
supraviețuitorisaucareîncănuprimescnimic,potfieligibiliîn
bazaindemnizațieilunaredetrezoreriepentrurăzboi.Estevorba
despresupraviețuitoriicareseaflauîniunie1941substăpânirea
româneascăînrespectiveleoraședinRomânia.Chiarșiceicare
eraudoarbebelușișichiarfetiți(născuțipânăîn45iunie)aicăror
părințiaufostsubstăpânirearomâneascăîntimpulrăzboiului
potobțineacestdrept.

Maimulteinformații:
www.amibar.coi.co.il,tel:055-6665123,
email:shoa.rights@gmail.com
Vărogsăavețirăbdare,existămultecererișiamnevoiede

timppentruareveni.Vorbescdoarebraicășiengleză,dinpăcate,
așacădacănuvorbițibineacestelimbi,vărugămsăsolicitați
ajutordelacunoscuți.

Curespect,AmiBar 

Acad. prof. dr. 
Jean ASKENASY

Tableta zilei
Războiul între frați

În ziua de 14 mai 1948, a luat ființă Statul Israel iar în ziua 
de 22 iunie a aceluiași an, adică după numai 39 de zile, 
șapte armate arabe ne-au atacat. Israelul era total lipsit de 

armament în apărare, dar era unit în fața primejdiei. 
Membrii Irgunului sub conducerea lui Menahem Begin, 

au achiziționat vasul Altalena, l-au încărcat cu armament și 
emigranți evrei, l-au adus în Israel și l-au ancorat în apropierea 
portului Tel-Aviv, la Kfar Witkin. Ben Gurion a dat ordin ca 
întreg armamentul să fie predat Haganalei, devenită armata de 
apărare a Israelului (Tzahal). Beghin, urcat pe puntea vasului, 
a cerut ca parte din armament să fie predată organizației sale, 
Irgun. Ben Gurion a ordonat generalului Itzhak Rabin să bom-
bardeze vasul Altalena, ucigând mai mulți membri ai Irgunului 
dar Menahem Begin, aflat pe vas, a dat ordin comandantului 
vasului, Eliahu Lankin, să nu răspundă cu foc, pentru a evita 
„războiul între frați” (expresia lui). Toată viața comandantul 
Irgunului s-a luptat pentru evitarea „războiului între frați”. În 
momentul când a simțit că nu mai are puterea să-l prevină, a 
demisionat. Acest moment a fost când în fața casei sale, mani-
festanții strigau „criminal! ne omori copiii în Liban”. 

 Au trecut 72 de ani de independență, timp în care câteva 
sute de mii de evrei, care reprezentau atunci poporul Israel, au 
devenit un imperiu de 9 milioane de oameni. Poporul israelian 
compus din 35 de etnii, fără frontiere și fără constituție, deține 
primul loc din lume în numărul de articole științifice, start-
up-uri, gradați universitar și computere, pe cap de locuitor. 
Suntem pe locul doi în lume, ca număr de cărți scrise pe cap 
de locuitor și pe locul 4 în lume, ca forță aeriană de apărare, 
după Statele Unite, Rusia și China. Imperiul evreilor nu a 
pierdut niciun război, deoarece pentru noi orice război este 
un război de supraviețuire. 

 La sfârșitul anului 2019, poporul israelian s-a divizat în 
2 fracțiuni: „numai fără Bibi” și ”numai BIBI”. Aceste două 
fracțiuni au săpat cu fiecare repetare a votului o prăpastie în-
tre ele, astfel încât astăzi nu există vreo afirmație a uneia din 
fracțiuni care să nu declanșeze reacții total opuse, exprimate 
cu violență de fracțiunea opusă. Nici măcar rachetele trimise 
din Gaza nu mai au forța de a le stăvili. Aversiunea dintre 
cele două fracțiuni devenite tabere a scos pe străzi steagul ne-
gru al organizației Daeș și utilizarea termenilor de naziști și 
hitleriști interzisă până acum. Ne aflăm în faza de incubație 
a „războiului între frați” iar Ben Gurion și Menahem Begin 
sunt morți; actualii conducători știu foarte bine că războiul 
între frați amenință existența patriei.
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„Vorbele arogante sunt un 
semn de slăbiciune”

„Repetăm. Oricine amenință cu dis-
trugerea Israelului se va pune într-un 
pericol similar,” a spus Netanyahu în 
replică la comentariile liderului suprem 
al Iranului, Ayatollahul Khamenei, care 
a descris Israelul ca fiind „un virus care 
trebuie eliminat.”

În timpul unui discurs marcând Ziua 
Quds anti-Israel aniversată în Iran, Kha-
menei a spus că întemeierea Israelului a 

fost o „crimă fără egal împotri-
va umanității”, a repetat caracterizarea 
statului evreu ca fiind „o tumoare can-
ceroasă” și creația „proprietarilor corpo-
rațiilor occidentale și evreiești.”

Ministrul Apărării și premierul alter-
nativ Benny Gantz a declarat că remar-
cile lui Khamenei au fost un semn de 
slăbiciune iraniană. 

„Din postura cuiva foarte familiari-

zat cu problema iraniană și care a pre-
gătit capabilitățile operaționale ale Tza-
halului, n-aș sugera nimănui să ne pună 
la încercare și să ne testeze”, a scris pe 
Twitter fostul șef de stat major Tzahal.

„Din experiența mea, vorbele aro-
gante ale inamicilor noștri sunt un semn 
de slăbiciune, dar vom fi pregătiți pen-
tru orice amenințare”, a spus el.

Premierul Benjamin Netanyahu a avertizat vineri Iranul să nu 
amenințe Israelul cu distrugerea și a afirmat că iranienii „se 

vor pune într-un pericol similar,” în timp ce Ministrul Apărării, 
Benny Gantz a catalogat cuvintele  „arogante” de la Teheran 

drept un „semn de slăbiciune”

Alertă maximă

Un oficial al securității a declarat că doar în ultima 
lună s-au înregistrat trei cazuri de trecere ilegală 
a gardului. „Nu ne putem permite să lăsăm garda 

jos în această zonă sensibilă. Nu vom accepta asemenea 
infracțiuni și deci s-a dat ordin de înlăturare a amenințării, 
iar Tzahalul a acționat eficient.”

Instituția 
de securitate 
estimează că 
elemente os-
tile din Liban 
încearcă să 
testeze vigi-
lența forțelor 
de securitate 
israeliene și 
permit ocazi-
onal trecerea sau chiar distrugerea gardului de securitate 
de către persoane „inocente”.

Săptămâna trecută, soldații Tzahal au împușcat și rănit 
un posibil spion după ce acesta a intrat ilegal în țară în 
regiunea Har Dov (Fermele Shebaa) din Înălțimile Golan, 
peste granița libaneză atent păzită.

Conducerea Tzahal a crescut nivelul de alertă 
militară la granița de nord cu Libanul în lumina 

ultimelor evenimente produse de-a lungul 
gardului de securitate

Olmert atacă 

Olmert a lansat o serie de atacuri înfiorătoare asupra pre-
mierului Benjamin Netanyahu, chemându-l să demi-
sioneze și acuzându-i familia ca fiind „un rău psihic”.

„Netanyahu este un infractor, un hoț și un criminal. Va fi 
trimis la închisoare pentru multă vreme”, a spus Olmert pentru 
postul de radio al armatei.

Olmert, care a executat aproape doi ani de închisoare pen-
tru propriile sale 
acțiuni infracți-
onale, spune de 
asemenea că spe-
ră că „Netanyahu 
își va lua familia 
de monștri și va 
merge cu ei la te-
rapie psihică”.

Olmert a de-
clarat site-ului de 
știri Ynet că ata-

curile lui Netanyahu asupra sistemului judiciar din afara sălii 
de judecată de duminică i-au amintit de Don Corleone din 
filmul „Nașul”.

„Aceasta a fost izbucnirea unei bande criminale condusă de 
premierul Israelului”, a spus Olmert.

Fostul premier al Israelului, Ehud Olmert, l-a atacat 
public luni pe Benjamin Netanyahu, numindu-l „șef 

mafiot cu o familie care are nevoie de terapie”

Ehud OlmertEhud Olmert

Ayatollahul KhameneiAyatollahul Khamenei
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Căminul de bătrâni Mishan din 
Beer Sheva a devenit unul dintre 
cele mai mari focare de coronavi-

rus din țară, după ce zeci de locatari s-au 
infectat cu virusul ucigaș din cauza unor 
neglijențe ale personalului unității. Până 
în prezent, acolo au decedat 14 vârstnici.

Potrivit unei scrisori trimise luni către 
Mishan Beer Sheva, 13 din cele 14 familii 
ale victimelor cer despăgubiri de 500.000 
șekeli pentru fiecare familie. Scrisoarea 
trimisă de avocații Haya și David Mana, 

pare să fie un avertisment înaintea 
intentării unui proces. „Dacă se 
va intenta un proces, sumele ceru-
te pentru fiecare reclamant vor fi 
mult mai mari, incluzând daunele 
morale.”

Sâmbătă s-a relatat că o altă locatară a 
căminului a fost diagnosticată cu corona-
virus, după cum a declarat Centrul Me-
dical Soroka unde e internată pacienta.

„E o revendicare inutilă care miroase 
a șmecherie arogantă,” a precizat condu-

cerea Mishan într-un comunicat. „Nu 
valorează nici cât hârtia pe care e scrisă. 
E păcat că cineva exploatează durerea fa-
miliilor pentru campanii dubioase.”

Ministerul Sănătății a declarat că a 
luat la cunoștință cazul și că îl va trata 
corespunzător.

Securitate şi pandemie

La prima sa ședință de după învestitura primită la 
începutul lunii, cabinetul a dat undă verde și pentru 
formarea unei comisii ministeriale de gestionare a 

pandemiei de coronavirus.
Comisia va cuprinde 14 miniștri și la ședințele sale vor 

fi invitați periodic diverși înalți oficiali. Această comisie îi 
va include printre alții și pe șeful Consiliului Național de 
Securitate, Directorul-General al Ministerului Sănătății 
și pe Procurorul General. În afara coordonării demersu-
rilor guvernului menite să ajute Israelul să-și revină după 
pandemie, comisia se va ocupa și de pregătirile în vederea 
izbucnirii unui al doilea val.

Formarea comisiei a fost inclusă în acordul coaliției, 
acord încheiat luna trecută între partidul Likud al pre-
mierului  Benjamin Netanyahu și partidului Alb Albas-

tru al actualului 
Mi n i s t r u  a l 
Apărării, Ben-
ny Gantz, acord 
care a pus capăt 
celor peste 500 
zile de impas 
politic în care 
țara nu a avut 
un guvern com-
plet funcțional.

Duminică, noul guvern israelian a aprobat înființarea 
unui nou cabinet de securitate care va avea un total 

record de 16 membri

Revin trenurile

Este a doua amânare a datei reluării traficului fero-
viar. Inițial Ministerul Sănătății a decis reluarea 
mersului trenurilor la 17 mai fără a limita numă-

rul de pasageri admiși în fiecare vagon. Cu toate acestea, 
Directorul-General al Ministerului Sănătății, Moshe Bar 
Siman Tov, a respins decizia. Părțile au convenit amâna-
rea datei reluării traficului la 1 iunie, în condițiile aplicării 
unor reguli mai stricte.

Totodată, ministerul a introdus și o serie de relaxări ale 
regulilor de distanțare socială în autobuzele de transport 
public. Astfel, începând din 28 mai, liniile urbane pot 
prelua maxim 46 pasageri o dată, față de limita anteri-
oară de 23. Pasagerii nu vor avea voie să călătorească în 
picioare în autobuze.

Autobuzele de pe rutele între orașe vor avea voie să 
preia 49 pasageri în loc de 20 în cazul autobuzelor obiș-
nuite și 75 pasageri în loc de 30 în cazurile autobuzelor 
de tip burduf. Pasagerii vor avea voie să călătorească în 
picioare în autobuze pe liniile din orașe.

Microbuzele și taxiurile în sistem ride-sharing vor pu-
tea prelua pasageri până la 75% din capacitate. Taxiurile 
obișnuite vor putea prelua doi pasageri pe bancheta din 
spate.

Ministerul Sănătății a anunțat luni că serviciile 
feroviare își vor relua complet activitatea la 
8 iunie, după ce trenurile au fost suspendate 
în martie, în cadrul măsurilor de reducere a 

răspândirii coronavirusului

Preşedintele Knesset-ului,  Preşedintele Knesset-ului,  
Yariv LevinYariv Levin

Familiile pacienților bolnavi de COVID-19 care au decedat după 
ce au contractat Coronavirusul într-o casă de bătrâni din sudul 
țării, cer ca respectiva instituție să acorde o despăgubire de o 

jumătate de milion de șekeli pentru fiecare victimă

Despăgubiri pentru victimele Covid 19Covid 19
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Metroul israelian

Linia M2 va avea o lungime de 22 kilometri, întinzân-
du-se din Petah Tikva spre est via Givat Shmuel și 
având două bifurcații – una prin Bnei Brak și alta prin 

Ramat Gan înainte de a se reuni în Givataim și continuând 
spre Tel Aviv și Holon. Proiectul e pus în aplicare de compania 
de stat NTA - Metropolitan Mass Transit Ltd.

Linia M2 va avea 22 stații și va deservi printre altele stați-
ile de la Universitatea Bar-Ilan, Stadionul Bloomfield, Piața 
Carmel, Teatrul Habima și Spitalul Wolfson.

Lucrarea va fi executată folosind mașini de săpat tuneluri 
care pot săpa 10 metri pe zi. Tunelurile vor avea diametrul de 
6,5 metri iar trenurile vor circula în direcții opuse prin două 
tuneluri care vor comunica la fiecare 250 metri. Metroul Tel 
Aviv va avea în final trei linii cu 145 km de șine subterane și 
109 stații. Liniile vor trece prin 24 de localități și vor deservi 
două milioane de pasageri pe zi.

Linia de metro Tel Aviv M2 a fost prezentată și 
dezbătută luni în plenul Comisiei Naționale pentru 
Infrastructuri, plen condus de Zeev Bielski, Șeful 

Cartierului Național pentru Locuințe

Granițe închise încă

Autoritatea Aeroportuară Israeli-
ană a anunțat liniile aeriene că 
non-cetățenii vor avea interdic-

ție de intrare, cel puțin până pe 15 iu-
nie. Ordonanța ar fi trebuit să expire pe 
30 mai. În plus, israelienii care se întorc 
din străinătate, vor trebui în continuare 
să intre în regim de auto-izolare timp 
de 14 zile până la expirarea interdicției.

Multe linii aeriene inclusiv Air Ca-

nada, Lufthansa și mai recent 
Delta, au anunțat reluarea 
zborurilor spre Israel începând de luna 
viitoare. Nu se știe cum vor fi afectate 
planurile respective de noul anunț.

Vineri, Ciprul a anunțat că începând 
din 9 iunie israelienii vor avea voie să 
intre în țară fără a li se impune să intre 
în carantină, s-a relatat în emisiunea de 
știri a postului KAN.

Pentru a zbura spre Cipru în peri-
oada 9 – 19 iunie cetățenii israelieni 
vor trebui să facă testul de depistare a 
infectării cu coronavirus cu 72 ore îna-
intea sosirii, iar rezultatul testului să fie 
negativ.

După 19 iunie, testul nu va mai fi 
obligatoriu, potrivit KAN. 

Interdicția de intrare în țară a non-israelienilor aplicată  
în vederea împiedicării răspândirii virusului COVID-19  

a fost prelungită cu cel puțin două săptămâni  
până la mijlocul lunii iunie

20 ani de la retragerea 
istorică din Liban

Statul evreu a invadat Libanul în cadrul Operațiunii „Pace 
pentru Galil” din 1982 (denumită adesea Primul Răz-
boi din Liban) în care au fost distruse cu succes bazele 

teroriste ale Organizației pentru Eliberarea Palestinei (PLO) 
și au fost alungați din țară liderii acesteia.

În 1985, Israelul s-a retras la râul Litani din sudul Libanu-
lui, creând o zonă de securitate israeliană, care în următorii 15 
ani a devenit o regiune de conflict armat între Tzahal, Armata 
Sud-Libaneză (SLA) – o miliție preponderent creștină care a 
luptat alături de Israel – și organizația teroristă șiită recent 
înființată Hezbollah – mandatara iranienilor.

Pe durata prezenței în sudul Libanului, armata israeliană a 
pierdut 414 soldați, SLA a pierdut sute de luptători și au fost 
uciși peste 1.000 membri Hezbollah.

La 24 mai 2000, în cadrul unei operațiuni rapide, Israelul 
și-a retras toți soldații din regiune. După retragere, la grani-
ța libanezo-israeliană au mai izbucnit doar conflicte spora-

dice – excepție făcând 
Războiul Libanez din 
2006 care a durat 34 
zile, în care au pierit, 
potrivit estimărilor 
Tzahal, 121 soldați și 
circa 500–700 luptă-
tori Hezbollah.

Duminică, Israelul a aniversat 20 ani de la 
retragerea armatei din Liban, în urma unei decizii 

istorice controversate a premierului din acea 
vreme, Ehud Barak
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Amphan loveşte 
India şi Bangladesh

În regiunea Bengalul de Vest din India, „72 de persoane au 
murit, dintre care 15 la Calcutta”, a declarat presei minis-
trul-șef din acest stat, Mamata Barnerjee. „Nu am văzut 

niciodată un dezastru de o asemenea amploare”, a adăugat ea.
În Bangladesh, poliția și autoritățile oficiale au confirmat 

pentru AFP 12 morți.
Ciclonul a lovit mier-

curi Bengalul de Vest unde 
a devastat așezări umane, a 
doborât stâlpi de electrici-
tate și copaci și a inundat 
suprafețe extinse de teren.

Autoritățile din India și 
Bangladesh au fost nevoite 
să evacueze peste 3 milioa-

ne de locuitori. Operațiunile de evacuare au fost îngreunate de 
pandemia de COVID-19 și de măsurile de distanțare socială 
impuse pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.

Ciclonul Amphan, cel mai puternic format în Golful 
Bengal în secolul XXI, a provocat moartea a cel 

puțin 84 de persoane în India și Bangladesh, 
potrivit bilanțului oficial anunțat joi

Penitența Chinei 

Președintele 
Xi Jinping a 
mai spus că 

vaccinurile împo-
triva noului coro-
navirus la care lu-
crează China „vor 
fi disponibile ca 
bun public cu sco-
pul de a fi accesibi-
le și la îndemâna tuturor țărilor în dezvoltare”. Președintele 
Chinei a mai adăugat că Beijingul va lucra alături de alte 
state pentru a rezolva problemele legate de datorii ale țărilor 
sărace, pentru ca acestea să depășească mai ușor inevitabila 
criză economică iscată de pandemie.

China va oferi în următorii ani un ajutor financiar de 
două miliarde de dolari, cu scopul de a sprijini țările 

afectate de pandemia de COVID-19

Incident la EasyJet

EasyJet a aflat de atac din ianuarie, dar a declarat BBC 
că nu a putut decât să anunțe clienții ale căror cărți de 
credit au fost furate la începutul lunii aprilie.

„Acesta a fost un atac extrem de sofisticat. A fost nevoie 
de timp pentru a înțelege scopul atacului și a identifica cine 
a fost afectat”, a declarat compania aeriană.
Datele furate ale cardurilor de credit au inclus și codul de 
securitate digitală CVV aflat pe spatele cardului.

EasyJet a adăugat că 
informația a devenit pu-
blică acum pentru a aver-
tiza cele nouă milioane 
de clienți ale căror adrese 
de e-mail au fost fura-
te de posibile atacuri de 
phishing și că îi va anunța 
pe toți cei afectați până la 
26 mai.

Compania nu a furnizat detalii despre natura atacului 
sau motivele acestuia, dar a spus că investigația a sugerat că 
hackerii vizau „proprietatea intelectuală” a companiei, mai 
degrabă decât informații legate de identitate.

Compania aeriană EasyJet a recunoscut că un 
„atac cibernetic extrem de sofisticat” a afectat 
aproximativ nouă milioane de clienți, ale căror 

date, inclusiv cele ale cardurilor de credit, au fost 
accesate de hackeri

Mesajul Beijing-ului

„Ne-a parvenit informația că unele forțe politice din 
Statele Unite ale Americii iau relația China - SUA os-
tatică și împing cele două țări către un nou Război 

Rece”, a afirmat Wang Yi. În ultima vreme, guvernele de 
la Washington și Beijing s-au acuzat reciproc pe mai multe 
teme, între care și cea a provenienței coronavirusului și a 
scăpării sale de sub control. Cotidianul „The Guardian” a 
notat că administrația de la Washington a luat în conside-
rare efectuarea primului test nuclear în 28 de ani, cu scopul 

de a determina China 
și Rusia să semneze un 
tratat trilateral pentru 
controlul armelor. 
SUA s-a retras din 
Tratatul pentru Con-
trolul Armelor, dar și 
din Tratatul de dezar-
mare aeriană.

SUA și China sunt în pragul unui nou Război Rece. 
O spune chiar ministrul chinez de externe, Wang Yi
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Româncă executată în Italia

Tragedia s-a petrecut vineri du-
pă-amiază. Mihaela Apostoli-
des, născută la București, dar 

rezidentă în Saluzzo, a fost împușcată 
mortal chiar de partenerul ei, pe nume 
Francesco Borgheresi, împreună cu care 
a mers la magazin.

Nu se cunosc pe deplin circumstan-
țele și nici cauza evenimentului, însă 
Borgheresi este militar în Florența și 
are 42 de ani. Chiar el ar fi fost cel care 
a chemat poliția, recunoscând cumpli-

ta crimă. „La sosirea la fața 
locului, polițiștii au găsit-o pe 
româncă într-o baltă de sânge, 
într-un autoturism Fiat Panda, pe sca-
unul din dreapta. Ea fusese împușcată 
de trei ori în zona pieptului și o dată în 
mână”, arată sursa citată.

„Am omorât o femeie, am două 
arme la mine. Veniți să mă luați, pentru 
că nu mai rezist!", le-ar fi spus bărbatul 
anchetatorilor. 

Din câte se pare, cei doi se cunoș-

teau de circa doi ani. Femeia locuia de 
7 ani în Italia și a lucrat ca îngrijitoa-
re, dar și chelneriță în diferite cluburi 
sau restaurante de noapte din Cuneo. 
Criminalul ar fi declarat anchetatorilor 
ca a luat hotărârea de a o împușca pe 
Mihaela, după ce aceasta i-ar fi cerut 
deseori sume mari de bani, în timpul 
pandemiei de Coronavirus.

Poveste de groază, în Italia, unde o româncă în vârstă de 44 
de ani a fost ucisă cu patru focuri de armă în parcarea unui 

supermarket Auchan din localitatea Cuneo

Avion prăbuşit  
în Pakistan

Avionul, de 
tip Airbus 
A320, de-

colase de pe Aero-
portul din Lahore 
și se îndrepta spre 
Aeroportul Jin-
nah din Karachi. 
Potrivit prime-
lor informații, la 
bord se aflau 99 
de pasageri și opt 
membri ai echipajului.
Conform unor declarații ale primarului din orașul Karachi, 
citate de Associated Press, nu există niciun supraviețuitor.

„Avionul s-a prăbușit în Karachi. Încercăm să confir-
măm numărul de pasageri aflați la bord, dar inițial s-a spus 
că este vorba de 99 de pasageri și opt membri ai echipaju-
lui”, a declarat Abdul Sattar Khokhar, purtătorul de cuvânt 
al Autorității aviației pakistaniene.

Incidentul vine la doar câteva zile după ce Pakistanul a 
reluat zborurile comerciale.

Turişti în Grecia

Ministrul elen al Turismului, Harry Theoharis, 
a prezentat planul „Repornirea turismului”, în 
care se precizează că din 15 iunie Grecia va per-

mite intrarea turiștilor, inițial din țările alese „pe criterii 
epidemiologice”. Mai mult, turiștii care vin în Grecia, nu 
trebuie să se testeze pentru coronavirus înainte de a călători 
și nici nu vor fi în carantină după sosire.

Peste 500 de plaje din Grecia au fost redeschise sâmbătă, 
în condițiile în care țara încearcă să găsească un echilibru 
între asigurarea măsurilor de protecție față de pandemia 
de COVID-19 și revitalizarea sectorului turistic.

Autoritățile au impus respectarea măsurilor de distanța-
re fizică pe plajă, noile norme precizând și distanța minimă 
dintre umbrele. 

Grecia, o țară cu 
11 milioane de locui-
tori, a înregistrat până 
în prezent 2.850 de 
cazuri de COVID-19, 
boală respiratorie pro-
vocată de noul coro-
navirus, și 166 de de-
cese, cu mult mai puține decât în multe alte țări europene.

Un avion al companiei Pakistan International 
Airlines cu 107 persoane la bord s-a prăbușit, 

vineri, într-o zonă rezidențială a orașului Karachi, 
aproape de aeroport

Autoritățile de la Atena au anunțat lista celor 19 
țări care vor putea trimite turiști în Grecia din 
15 iunie, pe listă figurând și Israel, România, 

Cipru, China, Japonia, Australia, Bulgaria, Serbia, 
Polonia, Ungaria și Cehia



  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  1414 Miercuri ,  27 mai  2020Miercuri ,  27 mai  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA INFORMAȚII

Privatizarea companiei „Poşta Israel”

Privatizarea poștei a fost sistată din 
cauza alegerilor repetate din Isra-
el și a tergiversării formării unui 

nou guvern. Acum compania Poșta Isra-
el dorește să repună procesul în mișcare. 

Privatizarea companiei Poșta Israel a 
primit deja toate aprobările necesare din 
partea guvernului și a Autorității Com-
paniilor Guvernamentale. Prin urmare, 
nu e necesară reluarea procesului de la 
început, ci doar publicarea unei cereri 
de ofertă și solicitarea ofertelor de la in-
vestitorii privați pentru 20% din acțiuni.

Deocamdată, în vârful crizei econo-

mice și din cauza incertitudinii uria-
șe de pe piețele financiare, privatiza-
rea presupune anumite riscuri.

Investitorii care manifestă interes 
față de companie, vor trebui să rezol-
ve principala problemă a serviciilor 
poștale, adică obligația de a oferi 
servicii universale, o obligație ce impu-
ne costuri mari ce ajung anual la 60-70 
milioane șekeli.

Comisia ministerială pentru privati-
zare s-a pronunțat în legătură cu priva-
tizarea companiei Poșta Israel încă din 
iulie 2018. S-a decis atunci să se vândă 

40% din acțiunile companiei în două 
etape: prima, vânzarea a 20% din acțiu-
nile de stat unui investitor privat, urma-
tă de prezentarea unei oferte la Bursa de 
Valori din Tel Aviv. 

În orice caz, în baza propunerii, acți-
unile deținute de stat în această compa-
nie nu vor scădea sub 60%.

Efortul privatizării companiei Poșta Israeliană va fi reluat

Exportul de canabis medical

„E un pas important pentru 
exportatori și industria isra-
eliană, care va permite atât 

dezvoltarea oportunităților de 
export, cât și creșterea gradului 
de ocupare a forței de muncă în 
domeniu,” a spus Ministrul Eco-
nomiei, Eli Cohen.

Cohen și-a dat acordul final 
pentru exporturi la mai bine de 
un an de când cabinetul a susți-
nut o nouă lege prin care acestea 
sunt permise. 

Există deja peste 10 ferme și 5 
fabrici în Israel care respectă stan-
dardele Ministerului Sănătății iar 
câteva companii au ajuns deja la 
un acord să vândă canabis în Eu-
ropa sau Canada după ce vor fi 
disponibile licențele. În Israel, fo-

losirea canabisului medical e 
permisă; folosirea sa ca drog 
e ilegală dar în mare măsură 
dezincriminată. Ministerul 
Economiei susține că circa 
60.000 israelieni folosesc ca-
nabis medical, consumând 
aproximativ 25 tone per an.

Multe țări europene și 
state americane permit fo-
losirea sa în scop medical. 
Fermele israeliene care bene-
ficiază de un climat favorabil 

și experiență în tehnologiile me-
dicale și agricole au devenit prin-
tre cei mai mari producători legali 
de canabis medical din lume.

Israelul a aprobat săptămâna trecută exporturile de 
canabis medical, pregătind terenul pentru vânzările în 
străinătate de pe urma cărora guvernul se așteaptă să 

obțină încasări de sute de milioane de dolari

Reguli la Ben Gurion

Pasagerilor li se va cere să vină la aeroportul 
Ben Gurion cu patru ore înaintea zboru-
lui – un inconvenient uriaș mai ales pen-

tru zborurile pe distanțe scurte spre Europa. Altă 
schimbare prevede ca pasagerii să aibă voie să 
intre la terminalul de plecări fără a fi însoțiți de 
familie și prieteni.

La intrarea în terminal, pasagerilor li se va 
verifica temperatura, iar cei cu febră nu vor fi 
lăsați să intre, avionul cu care ar fi trebuit să călă-
torească fiind informat că aceștia nu pot călători. 
În terminal măștile vor fi obligatorii.

Pasagerii trebuie să-și procure cardurile de 
îmbarcare online sau la aparatele speciale de la 
aeroport. Ghișeele de check-in vor fi doar pentru 
bagaje mari. Toate liniile de controale de secu-
ritate dinainte și de după controlul pașapoarte-
lor vor impune respectarea unei distanțe de doi 
metri între grupurile de pasageri. Au fost deja 
trasate marcaje pe podelele din aeroport.

Magazinele duty-free se vor redeschide trep-
tat cu limitarea numărului de persoane ce pot in-
tra în magazine în funcție de suprafața acestora. 
Deocamdată, doar Terminalul 3 va fi funcțional, 
Terminalul 1 rămânând închis.

Procedurile de îmbarcare pentru 
zborurile de la aeroportul Ben Gurion 
vor arăta diferit la terminarea crizei 

cu Covid-19
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Religia aşteaptă

Biserica de pe locul unde Iisus a fost răstignit și înmormântat, 
conform tradiției creștine, a fost închisă la data de 25 martie, 
cu puțin timp înainte de sărbătorile pascale, în contextul mă-

surilor fără precedent impuse pentru limitarea răspândirii epidemiei 
de coronavirus în Israel și teritoriile palestiniene.

Într-un comunicat publicat sâmbătă, autoritățile religioase care 
gestionează accesul la acest înalt loc sfânt al creștinismului, anunțau 
redeschiderea acesteia, dar pentru maxim 50 de persoane „fără febră 
sau simptome de infecție” și „care trebuie să poarte măști adecvate”.

Dar duminică dimineața niciun credincios nu a putut intra în 
acest loc revendicat de mai multe biserici, spre dezamăgirea multo-

ra dintre cei care veniseră 
pentru această ocazie.

Oficialii religioși au 
vorbit despre o deschidere 
amânată, fără a furniza o 
dată, și au evocat în ter-
meni voalați dificultăți în 
a număra și controla cre-
dincioșii care intră în acest 
loc.

Tarom încă nu zboară 

„Puteți reprograma călătoriile pentru date 
viitoare fără taxe de modificare sau puteți 
solicita rambursarea sumelor plătite”, pre-

cizează Tarom. Pentru rambursare, poate fi con-
tactat agentul emitent, iar în cazul în care biletele 
au fost achiziționate pe site-ul Tarom sau orice 
agenție a companiei, pasagerii se pot adresa la 
help@taromtlv.co.il sau contact@tarom.ro. Mo-
dificările se pot face nu mai târziu de un an de la 
data emiterii biletului”.

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, închisă de 
două luni din cauza pandemiei de coronavirus, nu 

s-a redeschis duminică pentru publicul larg,  
aşa cum au anunțat în ziua precedentă  

autoritățile religioase

Transportatorul aerian național 
român, Tarom, a anunțat că 

prelungeşte suspendarea operării 
către/dinspre Tel Aviv până la 

data de 15 iunie 2020, ca urmare a 
restricțiilor de călătorie impuse de 
autoritățile române şi israeliene

Zone pietonale

Luna viitoare, segmente din stră-
zile Ashtori Hafarhi, Nahalat 
Binyamin, HaArba’a, Florentin, 

HaAliya HaShniya, Daniel, Aluf Bat-
slut, Najara, Simtat Beit HaBad (doar 
seara și noaptea), Yossi Ben Yossi și 
Sgula (din Yaffo) vor fi transformate în 
zone pietonale.

Pe unele din noile străzi pietonale 
vor fi montate scaune și mobilă strada-
lă, iar zonele fără mașini de pe strada 
Sheinkin vor fi închise pentru traficul 
rutier timp de mai multe ore în zilele 

de vineri iar în curând, pe strada 
Levinsky va fi limitat permanent 
accesul automobilelor.

„Crearea zonelor pietonale în 
oraș face parte dintr-o viziune de 
ansamblu care-i așează în centru pe 
pietoni, mașinile de transport personal 
și transportul public,” a spus primarul 
Tel Aviv-ului, Ron Huldai. „În ultimul 
an, am transformat strada Levinsky în-
tr-o zonă pietonală și am închis traficul 
pe strada Sheinkin în zilele de vineri.”

Pentru înlesnirea deplasărilor și pen-

tru păstrarea distanței sociale, vor fi fă-
cute modificări în zonele de încărcare 
marfă de pe străzile respective, mașinile 
nu vor avea voie să parcheze în fața ma-
gazinelor, iar restaurantele și standurile 
alimentare vor putea așeza mese și sca-
une la stradă conform reglementărilor 
municipale”.

Municipalitatea din Tel Aviv-Jaffo va transforma în următoarele 
săptămâni 11 străzi populare în zone pietonale închise pentru 
vehicule, pentru a încuraja comerțul local și pentru ca orașul  

să fie mai prietenos cu pietonii
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Arnold HELMAN

Eroine ale evreilor  
din antichitate 

Iudith este o femeie menționată și de textul biblic, care a 
trăit pe la mijlocul secolului II î.e.n. și care reflectă con-
fruntarea între iudaism și helenism din timpul revoltei 

macabeilor. Enciclopedia românească Minerva din 1930 scrie 
că Iudith era originară din Betulia și, pe când generalul asirian 
Holofern asedia cetatea Betuliei, Iudith s-a dus în tabăra vrăj-
mașă și l-a sedus pe general prin frumusețea ei. Ea l-a decapitat 
pe Holofern în timp ce acesta era beat și s-a întors în Betulia cu 
capul retezat al generalului inamic și a doua zi evreii au expus 
capul pe zidul cetății iar asirienii îngroziți au părăsit asediul. 

În fond, și Dalila i-a tăiat lui Samson părul ce-i asigura 
toată puterea pe când dormea, cum scrie și Eminescu în de-
butul Scrisorii V. 

Citim și o altă sursă ce tratează subiectul femeilor lichi-
datoare de bărbați. Le amintim pe Cleopatra care și-a ucis 
fratele, rival la tron. Charlotte Corday l-a înjunghiat pe Marat 
în baie după Revoluția de la 1789. Evreica Fani Kaplan a tras 
la un miting cu arma în Lenin, rănindu-l, de unde i s-a tras 
și moartea.

Iudith este văzută ca o femeie virtuoasă, splendidă la în-
fățișare și care, ucigându-l pe Holofern, conducătorul de oști 
asirian, poate fi calificată ca acționând pentru a înlătura un 
lider militar inamic. Însă Iudith nu era o lichidatoare profesi-
onistă, ci o tânără văduvă care s-a oferit voluntar să facă acest 
gest eroic din sentiment patriotic, când împotriva evreilor din 
Betulia plana un pericol iminent, căci sub presiunea locui-
torilor, conducătorii cetății asediate deciseseră să se predea. 
Generalul Holofern fiind omorât, armata asiriană cuprinsă 
de panică, a fugit departe de Betulia iar evreii apărători ai 
cetății i-au urmărit, măcinându-le forțele, până ce i-au izgonit 
departe peste hotarele Palestinei. Și spre a o omagia pe Iudith, 
salvatoarea evreilor, a venit de la Ierusalim însuși Ioachim, 
preotul suprem Iahve. 

Gloria și recunoștința poporului evreu n-au înfumurat-o 
și nici nu i-au tulburat comportamentul demn. Iudith a con-
tinuat să trăiască în urbea natală, i-a păstrat credință soțului 
decedat, nu s-a mai recăsătorit, deși a avut o mulțime de pre-
tendenți. S-a bucurat de o viață lungă, trăind până la vârsta 
de 105 ani. La moarte, a plâns-o toată țara și a fost înhumată 
lângă soțul ei. Iudith a fost pentru evreii antici o vajnică apă-
rătoare a cetății și un simbol viu al patriotismului. Cât timp 
a fost în viață, dușmanii n-au mai îndrăznit să năvălească în 
Iudeea. 

Iudith a intrat în istorie printr-un gest eroic voluntar ce 
a străbătut mileniile, opțiunea de a-și apăra țara izvorând la 
această femeie de excepție din resurse interioare sufletești.

Bianca MARCOVICI

││││ PARALELEPARALELE 

Botezasem mașina mea, Esmeralda. Culoarea bor-
do și forma ei modernă mă făceau să mă simt ca 
o regină, când o conduceam spre serviciu, dimi-

neața la prima oră. 
Traseul meu era destul de scurt spre Hof HaSemen. 

Așteptam la barieră trecerea trenului, clipe de odihnă 
care îmi făceau bine, mă trezeam, cum se spune. Ime-
diat, cam peste 5 minute, ajungeam la serviciu, unde 
trebuia să arăt proaspătă și împăcată cu noul meu loc de 
muncă, ca ingineră în domeniul construcțiilor. Zilele 
treceau la fel, iarna se apropia, ploaia nu contenea, mai 
ales noaptea. 

Drumul meu din Iad Lebanim era ca o coborâre de pe 
deal spre zona mai joasă, așa că, drumul asfaltat, umed, 
de după ploaia obișnuită de noapte, nu m-a făcut să 
presimt dezastrul care va urma... 

Era 4 decembrie, o zi firească, Haifa se lumina încet, 
iar eu la volan așteptam cuminte la barieră. Ora 6:30 di-
mineața, soarele încă nu răsărise, dar totul mergea șnur, 
robotul din mine acționa automat, bariera se va ridica 
imediat, în fața mea era o mașină cu roțile înalte care a 
trecut prima linia ferată... Am înaintat și, după câteva 
secunde, am ajuns într-o zonă inundată și m-am trezit că 
mașina intră în pământ… Se crăpa drumul, iar apa mă 
inunda în mașină, rapid, fără posibilitate de înaintare; 
motorul s-a stins la toate eforturile mele de a face mașina 
să înainteze... Mă scufundam, încerc să deschid ușa din 
stânga, nu reușesc, apa îmi ajunsese deja la talie...trec 
dincolo spre dreapta și reușesc să împing ușa...cobor în 
apă... 

Ploaia se întețește, chem grar-ul (serviciul de remor-
care)... dar nu vine... nu vine! Pe la ora 16 ajunge to-
tuși... Mașinile din zonă pluteau în apă ca niște bărci 
fără control! Mașina mea e declarată „pierdere totală”, 
nu o mai văd... Esmeralda mă părăsise fără să-și ia rămas 
bun; vorbeam cu ea deseori, făcea parte din mine! După 
vreo două luni, când banii de asigurare încă nu sosiseră, 
primesc un telefon de la Ierusalim. O voce de femeie mă 
întreba dacă nu am umblat la ceasul de la bordul mașinii 
mele, la kilometraj, pentru că arata foarte puțin, doar 
4000 de km... Mașina mea cea nouă fusese deja vândută 
de cei de la asigurare... Iar eu circulam cu autobuzul spre 
serviciu! 

Am făcut reclamație la primărie chiar a doua zi... Cei 
de la primărie au astupat repede gaura crăpată în drum, 
adăugând că, dacă am asigurare, să nu mă adresez lor. 
Așa am pierdut și banii și mașina ca ola hadașa!
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Matei GRISARU

Pagini din istoria sionismului din România (III)
În afara Kenului, mișcarea sionistă 

mai avea următoarele activități:
1. „Pghișoturile” adică întâlnirile cu 

membrii organizației din alte orașe.
Grupul Hanoar Haționi pleca uneori 

în orașul Tecuci unde eram primiți ca 
un fel de oaspeți. Se discuta, se legau 
prietenii atât la nivel personal cât și la 
nivel de grup. Fiecare deplasare, chiar 
și într-un oraș apropiat era pentru noi, 
într-un anumit fel, o aventură.

2. Excursiile. Acestea aveau loc cu o 
frecvență mult mai mare decât întâlnirile 
citate mai sus. Ele se desfășurau în două 
direcții principale: orășelul Odobești și 
Crângul, o mică pădurice aflată la circa 
6 km de centrul orașului. 

3. Coloniile de vară. Acestea erau 
probabil manifestările cele mai gusta-
te de tinerii din toate colțurile țării și, 
în același timp, cred că din punctul de 
vedere al Conducerii Sioniste, un prilej 
bun al cunoașterii vieții în colectiv, de 
apropiere de idealurile și de problemele 
sioniste.

Hanoar Haționi a organizat trei co-
lonii în anii 1946, 1947 și 1948, toate 
având loc în munții din nordul țării. Co-
lonia care mi s-a întipărit cel mai adânc 
în memorie, este aceea din anul 1948, 
an în care a avut loc declarația de in-
dependență a Statului Israel. Ca urmare 
a acestei coincidențe, colonia din anul 
respectiv a fost denumită „Nițanei Isra-
el” - Mugurii Israelului.

Anul 1948 a fost un an de cotitură, 
pozitivă în ceea ce privește sionismul în 
general și negativă în ceea ce privește 
activitatea sionistă din România. Pro-
clamarea Statului Israel, pe de o parte și 
închiderea în România a tuturor mișcă-
rilor sioniste însoțită de arestarea con-
ducătorilor, pe de altă parte.

După cum se știe, la data de 14 mai 
1948, David Ben Gurion a Proclamat 
Independența Statului Israel. La „Mar-
șul triumfal” organizat cu acest prilej, 

au luat parte toate mișcările sioniste din 
oraș, inclusiv membrii clubului sportiv 
„Macabi” care, în mare parte, aparțineau 
și ei uneia din mișcările sioniste.

Pe Strada Mare a orașului, acolo unde 
în urmă cu 6-7 ani defilau cămășile verzi 
ale bandelor legionare înfricoșându-i pe 
evreii care își aveau magazinele și locu-
ințele pe această stradă, defilau acum 
tineri evrei de toate vârstele, aparținând 
tuturor mișcărilor sioniste. Îmi amintesc 
de un cântec românesc parafrazat: „am 
înarmat a noastră mână ca să păzim un 
sfânt pământ / dreptatea e a lui stăpână 
/ iar domn e adevărul sfânt / și-n cartea 
veșniciei scrie că țări și neamuri vor pieri 
/ iar scumpul nostru Israel, etern, etern 
va înflori”. 

Nu știu ce s-a întâmplat în alte ora-
șe, dar acest marș pe care l-am denumit 
triumfal, a fost ultima zvâcnire sionistă 
din orașul Focșani.

Anularea mișcărilor sioniste după 
un timp relativ scurt de la acest marș a 
fost dureroasă dar probabil că nu atât de 
dureroasă ca închiderea capilor sioniști 
însăși. 

Ziaristul I Avni z.l., care a fost și el 
arestat, fiind unul din conducerea Or-
ganizației Sioniste, a relatat printre al-
tele cum a stat în aceeași celulă cu foști 
legionari. Unii conducători au ajuns și 
la Canal, locul de detenție asemănător 
deportărilor. 

 *
Voi reveni la încă un aspect al mișcării 

sioniste în anii de glorie ai acesteia, la 
„snifurile de hahșara”.

Am relatat despre activitatea la sediul 
mișcării, de „pghișoturile” și excursiile 
care se organizau, de coloniile de vară 
care în mare parte erau un fel de con-
cedii și, din toate acestea, s-ar putea 
trage concluzia greșită că mișcările de 
tineret erau în fapt cluburi de petrecere 
a timpului liber fără nici o legătură cu 

dorința de a emigra în Israel. Greșit! O 
parte din tineri, cei care se manifestau în 
mod insistent pentru plecarea în Statul 
care urma să se formeze și apoi în Statul 
deja format, erau trimiși la snifurile de 
hahșara amintite mai sus. Aceste snifuri 
erau niște gospodării cu caracter prio-
ritar rural unde tinerii erau pregătiți în 
mod practic pentru viața în Eretz Isra-
el: lucrau pământul în parcele limitate, 
aveau grijă de animale, având ocupații 
legate de „viața la țară” cum o numeam 
noi în România.

Dacă în kenuri numărul de membri 
era nelimitat, în „snifurile de Hahșara” 
care asigurau toate necesitățile „haluțu-
lui” cuprinzând și cazarea, numărul de 
membri nu putea depăși o anumită cifră. 
Aprobările de emigrare veneau rar și, ca 
atare, locurile se eliberau și ele cu aceeași 
raritate.

Bineînțeles că plecarea la Hahșara 
presupunea întreruperea cursurilor și 
abandonarea școlii.

A luat astfel ființă Școala „Cultura 
Agricolă” care îmbina munca agricolă 
cu învățământul teoretic.

Liceul teoretic „Cultura” este bine 
cunoscut de majoritatea evreilor bucu-
reșteni. Nu știu cine a fost cu inițiati-
va, cine a acționat în favoarea ideii de 
a combina școala cu pregătirea practică 
pentru viața din Eretz Israel dar, în felul 
acesta s-a ajuns la fondarea școlii cu tit-
lul de mai sus. Ea a fost ridicată pe un 
teren din cartierul bucureștean Colenti-
na. Ajungeam acolo cu tramvaiul nr. 1.

Interzicerea activității sioniste în 
România m-a surprins ca elev al aces-
tei școli. Am învățat cum se îngrijește 
un grajd de cai dar am pierdut un an de 
învățătură... Regrete? Din contra: anul 
de învățătură l-am recuperat și, în plus, 
am căpătat o experiență de viață deloc 
neglijabilă. 

Aspirațiile mele sioniste s-au realizat 
în cele din urmă, dar mult mai târziu. 
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Acul 
lui 

BUJENIȚĂ

SONETUL 
ÎNCĂLZIRII 
GLOBALE

E clar, planeta iute se-ncălzește
Și zilnic noi percepem grozăvia.
Ne arde rău la buzunar chiria
Și frige prețul la un kil de pește.

Te iau călduri privind cum caloria
Pe care o înghiți tu creștinește,
Întregul cont din bancă ți-l topește
Și-n foc ai arunca melancolia.

Cu-o înflăcărată jună aș petrece
Însă destinul crud nu-l pot întrece,
Căci rău de tot m-ar perpeli muierea.

Dar știu și cauza ce cu vederea
Nicicând și nicidecum nu o pot trece:
E terminat de mult războiul rece!

SONETUL ADAPTĂRILOR

Vântu-i pornit din gigantice foale;
Ne intră o spaimă cumplită în oase.
Din ceruri pe sol nori par să se lase
Fluvii turbate-s pornite la vale.

Năvalnic ne intră apa prin case
Și-n timp ce în juru-ți totu-i cam 

moale,
Guvernul tace, bugetele-s goale
Iar oamenii trec prin chinuri 

și-angoase.

Pe-acoperișuri stau calmi undițarii,
Privind cum câinii fac pe sprințarii
Urmându-și stăpânii spre 

cârciumioare

Și rafting se face prin dormitoare
Când gospodarul își cată ițarii
Iar în grajduri vii mai sunt doar 

țiparii.

Arie KUPFERSCHMIDT

Pericopa cetățeanului de rând

Liderii statelor, fie că sunt fasciști, fie 
că sunt comuniști sau democrați, au 
după părerea mea o conduită parale-

lă sau poate egală de a ajunge la un singur 
scop, acela de a sta cât mai mult timp în 
fruntea statului. Pentru a ajunge la acest 
țel, principiile lor sunt egale și pot fi cla-
sificate în mod sistematic pe criterii bine 
stabilite, după cum urmează.

Înlăturarea oricărei persoane care ar pu-
tea fi în concurență cu ei.

În acest domeniu, Hitler a urcat pe 
treapta măcelului și a ucis în decurs de câ-
teva zile mii de nemți care, de fapt, erau și 
ei fasciști. Stalin a folosit și el pistolul, dar 
a adăugat la acesta și deportarea în Siberia 
pentru a ușura „dispariția” eventualilor 
concurenți. Stimatul nostru premier, dom-
nul Netanyahu, a fost conciliant, făcând 
tot posibilul de a înlătura din partid orice 
membru al acestuia care „nu cânta în stru-
na sa”. În prezent, nu mai este luat în con-
siderație niciun veteran al acestui partid.

A declara una în fața publicului, mai 
ales a alegătorilor și a face altceva, este ade-
sea opus declarației sale.

ADEVĂRUL este o noțiune care a fost 

ștearsă din orice vocabular și din orice 
enciclopedie care se aflau în perimetrul 
liderilor în cauză. Orice declarație politi-
că începe cu: „Tot ce fac EU este pentru 
binele statului...” dar, în realitate, toate 
acțiunile acestora sunt pentru binele lor 
personal. Această situație este împachetată 
cu un ambalaj atrăgător care camuflează 
adevărata lor tendință.

Atât liderul comunismului cât și cel al 
fascismului erau considerați mai presus de 
divinitate și toate avuțiile țării îi stăteau la 
dispoziția lor.

Nici premierul nostru, domnul Ne-
tanyahu „nu stă cu mâinile în sân” și, în 
consecință, nici el nu crede că populația 
Israelului are vreun drept să se intereseze 
despre averile sale particulare. Orice per-
soană care vrea să fie activ în politică, este 
obligat să ia în considerație că viața sa se va 
desfășura într-o locuință cu pereți de sticlă 
transparentă.

Prin urmare, toți liderii amintiți mai 
sus nu diferă între ei și punctul lor de ve-
dere comun este: ce se va întâmpla după 
încetarea activității lor politice, are o va-
loare egală cu zăpada iernii trecute!

Dr. Ernest HUȘANU  Neparalele 
Flaşnetarul, papagalul… şi alții

Am asistat la o scenă de familie.
— Tăticule, ce e aia un flașnetar?
— Copile, ai văzut vreodată un om 

care învârtea o manivelă, la o cutie 
mare, cu un papagal sus?

— Da, odată, la un târg de carte!
— Acelui om i se spune flașnetar. 

Cutia aia mare se numește flașnetă. Îi 
plătești câțiva șekeli să învârtă manivela.

— Și de ce învârte manivela?
— Ca să scoată cântece din flașnetă!
— Aha!... Dar papagalul ce face?
— Nu ai observat? Scoate cu ciocul 

un bilet!
— Scrie ceva în bilet?

— Da! Ce te așteaptă în viitor.
— Și ce a scris pentru tine?
— Nu scria nimic!
— Vai, ce șmecher a fost papagalul!
— Nu a fost papagalul de vină! Flaș-

netarul i-a arătat care bilet să scoată!
— A greșit flașnetarul?
— Nu, nu! Așa fac flașnetarii! Unii 

te păcălesc!
— Mulți flașnetari te păcălesc?
— Cred că sunt foarte mulți...

Morala: Nu-i dat oricui să fie flașnetar 
/ Nici oricui să fie papagal / Iar cel care 
plătește / Nimica nu primește!
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Dr. Paul LEIBOVICI

Arhivele povestesc

În zilele noastre când epidemia CO-
RONA face ravagii pe întregul glob 
pământesc, când zi de zi pământul 

negru acoperă victimele, când în calen-
darul mortuar sunt înscrise mii de per-
soane – și nu numai dintre cei vârstnici 
– omenirea este în așteptarea unui reme-
diu, a unui medicament salvator! 

Arhivele păstrează mărturii autenti-
ce, din secolul XIX în care HOLERA s-a 
răspândit cu violență, ucigând în Rusia 
și mai apoi în India mii și mii de oa-
meni. În acea epocă, canalizarea, igiena 
personală sau colectivă erau aproape ine-
xistente sau lipseau cu totul. Locuințele 
erau mici iar familiile se rezumau la spa-
ții reduse, lipsite de closete. Acestea erau 
pe undeva în apropierea unui canal de 
scurgere a zoaielor. Organizarea sanitară 
de sănătate publică aproape nu exista, 
ori – în orașele principale era la început. 

HOLERA era boala infecțioasă care 
izbucnea tocmai în aceste condiții pri-
mitive de viață. Marile comunități du-
ceau o viață primitivă, scânteile igienei 
au apărut la început doar în familiile 
cu un oarecare nivel cultural emanci-
pat. Holera – această boală infecțioasă 
molipsitoare – își găsea mediul favora-
bil tocmai în primitivitatea din Rusia, 
India, țări cu o imensă populație și în 
același timp lipsite total de ceea ce se 
numește „igienă”. Erau imperii în care 
igiena nu intra în preocupările condu-
cerii statului, fiind o noțiune aproape 
inexistentă. 

Tocmai în aceste imperii, holera a 
devenit o epidemie care, la vremea ei, 
a înghițit comunități de oameni, necu-
noscând limite de vârstă. Primele do-
cumente au fost găsite în limba sanscri-
tă. Acestea povestesc de populația din 
așezările dea-lungul apelor Gangelului. 
Alte documente din 1628 sunt cele de-
scrise de olandezul Iacobus Bontius. 

Epidemia s-a răspândit în jurul anu-
lui 1669 în China. Descrieri ale epide-
miei de holeră le găsim în documentele 

din 1817-24 aflate în arhive. Dar epide-
mia din 1846-1863 care a cuprins Euro-
pa – cu deosebire Rusia și mai apoi India 
– a atins cel mai mare număr de victi-
me. Epidemia a fost cunoscută și sub 
denumirea de „Boala Neagră”, lovind 
în special localitățile cu populații mari. 
Dar, și în acele vremuri, când știința me-
dicală era destul de redusă, mijloacele 
de cercetare erau minimale, s-a găsit un 
cercetător – destul de tânăr – care a do-
vedit că „salvarea e posibilă”. 

Numele omului de știință – MOR-
DEHAI ZEEV HAFFKINE – originar 
din Rusia, a studiat medicina în Elveția, 
iar apoi a plecat în Franța unde a can-
didat la Institutul PASTEUR. Cu toate 
că a fost primit ca „bibliotecar”, tânărul 
și-a dovedit calitățile de cercetător și a 
lucrat în laboratoarele acestui institut. 

În timp ce lucra alături de Pasteur și 
Mahnikov, tânărul Haffkine a început 
să cerceteze asiduu „cauzele” sau rădăci-
nile acestui microb care ucidea zi de zi. 
A reușit, prin străduință și prin cunoș-
tințele sale, să adâncească cercetările și 
astfel să găsească mai întâi „rădăcinile” 
acestui microb mortal. Haffkine a reușit 
să prepare o imunizare a holerei pe baza 
unor microbi slăbiți. 

Chiar dacă cercetătorul sus amintit a 
reușit să prepare un ser pentru imuniza-
rea holerei, atât în Rusia cât și India s-au 
refuzat propunerile tânărului, nu a fost 
acceptat medicamentul pe care-l desco-
perise și-l propusese Haffkine. Atunci el 
a luat hotărârea – poate de necrezut – de 
a dovedi pe propriul său corp eficiența 
intervenției sale. 

Haffkine și-a injectat o porție de 
microbi de holeră în propriul corp, în 
venele sale! Câteva zile a suferit, având 
temperatură mare, frisoane și dureri. 
Apoi și-a injectat SERUL descoperit de 
el. Rezultatele au fost pozitive, Haffkine 
s-a VINDECAT!

Imunizarea populației prin injecta-
rea serului respectiv a durat luni de zile. 

Și iată, pe data de 30 iulie 1892, a fost 
anunțat de către organele de cercetare 
biologică din Franța succesul imunizării. 

Unele țări din Europa au fost neîn-
crezătoare și n-au primit propunerile 
sale, n-au acceptat imunizatorul desco-
perit de Haffkine. Din această cauză, el 
a plecat în Anglia unde descoperirea sa 
a fost acceptată și au început experimen-
tele. A fost invitat apoi de Centrul foru-
lui Indian, Haffkine plecând în India și 
începând munca. Guvernul din Bengal 
a primit propunerile sale, permițându-i 
în mod oficial să injecteze o seamă de 
oameni de pe teritoriul indian. După 3 
luni de muncă intensă, iată că în 1897 
imunizatorul făcut pe grupe de bolnavi 
a dat rezultate pozitive. 

În perioada următoare, cercetătorul 
Haffkine a deschis un laborator în orașul 
Baikula, care a primit apoi denumirea 
de INSTITUTUL Haffkine. Din datele 
existente în arhive, rezultă că până în 
anul 1900, cu ajutorul infuziei serului 
Haffkine, au fost salvați 4 milioane de 
oameni. Rusia a urmărit efectul serului 
Haffkine și a cerut să fie aprovizionată la 
rândul ei. În 1902, imunizatorul a fost 
folosit în mod curent în diferitele regi-
uni din India. În 1907, guvernul indian 
a recunoscut că imunizatorul Haffkine 
a salvat mii de vieți indiene. Reîntors în 
Franța, în 1914 Haffkine și-a continuat 
cercetările. În paralel, s-a creat organi-
zația de ajutorare „Ajutorul Haffkine”.

Mordehai HaffkineMordehai Haffkine
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Speranțe noi

Luni, cercetătorii israe-
lieni de la Universita-

tea Ben-Gurion din Negev 
(BGU) au anunțat că au 
creat un nou test de corona-
virus care generează rezul-
tatul într-un minut. Testul 
analizează eșantioanele pre-

levate din tampoane nazale 
sau din respirația persoanei 
pentru a indica infectarea cu 
coronavirus.

„Testul de un minut” se 
bazează pe un microcip pen-
tru a prelua efectul virusului 
asupra materialului biologic 
din probe.

„Sistemul analizează apoi 
eșantionul biologic și oferă 
un rezultat pozitiv sau nega-
tiv precis într-un minut”, a 
informat BGU. „Dispozitivul 
adaugă automat rezultatele 
într-o bază de date care poate 
fi distribuită către autorități, 
făcând mai ușor ca niciodată 
urmărirea cursului virusului, 
precum și triajul sau trata-
rea pacienților”, au subliniat 
cercetătorii.

Cartier subteran  
lângă Zidul Plângerii

În cinstea Zilei Ierusalimu-
lui, pentru a sărbători re-

unificarea capitalei Israelului 
în timpul Războiului de Șase 
Zile din 1967, Autoritatea 
Israeliană pentru Antichități 
(IAA) și Fundația Patrimo-
niului de la Zidul Plângerii au 

dat publicității o descoperire 
arheologică nouă, anume un 
întreg cartier subteran.

Cercetătorii cred că acest 
complex a fost folosit de locu-
itorii Ierusalimului în timpul 
perioadei Romane Timpurii, 
înaintea distrugerii Ierusali-
mului și a celui de-al Doilea 

Templu  d in 
anul 70 e.n. 

Arheologii 
nu înțeleg încă 
de ce s-au depus 
atâtea eforturi 
și s-au investit 
atâtea resurse 
pentru crearea 
cartierului sub-

teran acum 2.000 ani, când 
viața se derula în locuințele 
supraterane.

Acest complex a fost des-
coperit în excavațiile realiza-
te de IAA în complexul Beit 
Straus, sub holul de intrare în 
tunelurile de la Zidul Plânge-
rii. Cartierul cuprinde o curte 
deschisă și încăperi dispuse pe 

trei niveluri, unul deasupra 
celuilalt și legate prin scări 
cioplite.

Arheologii au găsit vase 
de gătit, nuclee de lămpi cu 
petrol folosite la iluminat, o 
cană de piatră unică pentru 
siturile evreiești de la al Doi-
lea Templu și un fragment 
de Qalal – un bazin mare de 
piatră folosit pentru păstra-
rea apei, despre care se crede 
că avea legătură cu practicile 

evreiești de puritate ritualică.

Dezvăluiri noi

Serviciul de securitate in-
ternă Shabak a marcat joia 

trecută 60 de ani de la cap-
turarea liderului nazist Adolf 
Eichmann prin dezvăluirea de 
noi detalii de la operațiunea 
din Argentina.

Printre fotografiile date 
publicității pentru prima dată 
de Shabak, este una cu gean-
ta de piele folosită pentru a 
camufla aparatul cu care erau 
făcute pe ascuns fotografii 
cu Eichmann: o mică gaură 
ce permitea foto-
grafierea poate fi 
văzută pe o parte a 
genții.

Alte fotografii 
dezvăluite din ar-
hivă includ o pa-
gină din jurnalul 
operațiunii în care 
Adolf Eichmann 
apare pentru prima 

dată în fotogra-
fii sub acope-
rire, precum și 
o scrisoare de 
mulțumire tri-
misă de o școală 
din Tel Aviv.

E i c h m a n n 
a jucat un rol 
central în Ho-
locaust, fiind 
responsabil de 

uciderea a milioane de evrei.
După Al Doilea Război 

Mondial, el a fugit în Argen-
tina, unde a fost capturat în 
mai 1960 de agenți ai servi-
ciului de informații externe al 
Israelului, Mossad, în coope-
rare cu Shin Bet, și a fost adus 
cu avionul în Israel. Aici el a 
fost judecat, condamnat la 
moarte și executat prin spân-
zurare în 1962. Incidentul a 
stârnit la acea vreme tensiuni 
între Israel și Argentina.

Crimă în familie

Trei membri ai unei fami-
lii dintr-un oraș beduin 

au fost acuzați pentru ucide-

rea rudei lor, în vârstă de 21 
de ani, Nabin Amrani, pentru 
ceea ce aceștia au considerat 
a fi „o conduită promiscuă”.

Nabin Amrani este a noua 
femeie care a fost ucisă în Is-
rael de la începutul anului 
2020.

Duminică, Poliția din Is-
rael a declarat că a adunat 
dovezi suficiente pentru a-i 
acuza pe cei trei de uciderea 
lui Nabin, care este dată dis-
părută de pe 28 martie.

Potrivit anche-
tei, rudele fetei au 
ucis-o în curtea lor 
din Hura, după care 
au transportat ca-
davrul cu o mașină 
pentru a-l arunca în-
tr-o groapă unde au 
turnat beton peste el. 
Poliția a declarat că 
au fost găsite urme 
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de sânge în presupusul loc al 
crimei, precum și dovezi su-
plimentare. Cu toate acestea, 
trupul lui Amrani nu a fost 
încă găsit.

„Dacă Israelul e stat 
evreiesc, atunci porcul 
e mâncare evreiească”

Un rabin extremist anti-si-
onist a acordat vineri un 

interviu unui website iranian, 
unde a spus că a numi Israelul 
un stat evreiesc e „ca și cum ai 
spune că porcul e o mâncare 
evreiască.”

Rabinul Isroel Meir Hir-
sch, un lider din Neturei Kar-
ta, a fost intervievat pe tema 
sionismului de către websi-
te-ul semi-oficial iranian Fars 
News. „Când evreii fac ceva, 
asta nu înseamnă că e ceva 
evreiesc. Iudaismul e definit 
de ceea ce prevede Tora. For-
marea propriului nostru stat 
sau oprimarea altor persoane 
sunt interzise de iudaism și 
nu pot fi considerate evre-
iești,” a spus Hirsch.

Interviul a fost publicat 
de Ziua Al-Quds, marcată 
de Iran încă de la începu-
tul Revoluției Sale Islamice 
din 1979. Iranul — care în-
armează grupările teroriste 
Hezbollah și Hamas, ambele 
jurând că vor distruge Israe-
lul — susține că această zi e 
o ocazie de exprimare a spri-
jinului față de palestinieni, 

un sentiment împărtășit și 
de Hirsch.

Neturei Karta e o grupare 
extremistă care respinge Si-
onismul și Statul Israel din 
motive religioase. Citând sur-
se talmudice, secta susține că 
evreii nu au nici un drept la 
suveranitate politică pe Pă-
mântul Sfânt înaintea sosirii 
Mesiei. Ei cred mai degrabă 
că evreii trebuie să aștepte 
răbdători mântuirea divină și 
între timp, promovează dez-
membrarea Statului Israel.

Gruparea care are puțini 
adepți în Israel, Marea Bri-

tanie, Belgia și 
regiunea New 
Yorkului, e cu-
noscută pentru 
organizarea unor 
proteste vehe-
mente împotriva 
Israelului. De pil-
dă, în 2006, lide-
rii Neturei Karta 
au participat în 
Teheran la o con-

ferință de negare a Holocaus-
tului, conferință sponsorizată 
de guvern.

Nou magazin IKEA

Gigantul suedez de mobilă 
și design interior IKEA 

și-a deschis al cincilea maga-
zin în Israel în orașul Eshtaol, 
lângă Beit Shemesh.

IKEA operează deja maga-
zine în Netanya, Rishon Lezi-
on, Kiryat Ata și Be’er Sheva. 
Un magazin rezervat doar 
bucătăriilor funcționează și 

în portul Tel Aviv.
Compania a investit 390 

milioane șekeli în noul maga-
zin care acoperă peste 25.000 
de metri pătrați, expunând 
peste 8.000 de produse. Noul 
magazin are 380 de angajați 
iar parcarea în aer liber are 
aproape 900 de locuri.

Fabrică închisă

După 85 de ani, cuptoa-
rele fabricii de sticlă 

Phoenicia America-Israel din 

zona industrială Zipporit de 
lângă Nazaret s-au oprit. Cri-
za coronavirusului a fost de-
cisivă în hotărârea conducerii 
de a lăsa fără servici peste 300 
de angajați ai fabricii.

În urmă cu două luni, di-
rectorul Eyal Zagagi a expli-
cat că fabrica va fi nevoită să 
se închidă dacă guvernul va 
refuza o subvenție de 30 de 

milioane de șekeli, 
restricționând im-
porturile ieftine de 
sticlă din Turcia.

Fără fonduri noi 
provenite de la gu-
vern și fără ajutorul 
fondului de capital 
privat Fortissimo, 
care a cumpărat fa-

brica în 2012 și nu a reușit 
să-și redirecționeze acțiunile, 
Phoenicia, care a fost fonda-
tă în 1934 și s-a mutat de la 
Haifa la Zipporit în 1993, nu 
a avut de ales și și-a închis de-
finitiv porțile.

Duşmanul lui Bibi

Un bărbat din nordul Is-
raelului a fost pus sub 

acuzare pentru instigare la 
violență din cauza unei serii 
de postări pe rețelele de so-
cializare împotriva premie-
rului Benjamin Netanyahu. 
Suspectul, un bărbat în vârstă 
de 40 ani din Hadera, al că-
rui nume nu a fost încă făcut 
public, va rămâne în arest la 
un spital de boli psihice până 
va fi supus unei examinări 
psihiatrice.

Rechizitoriul 
depus la Curtea 
de Magistrați din 
Hadera e eviden-
țiat patru postări 
ale suspectului 
pe Facebook care 
îndemnau la vio-
lență împotriva 
lui Netanyahu 

și uciderea sa. Procurorii au 
declarat că au existat temeri 
serioase că postările ar putea 
duce la violențe reale.

„Viața…N-o am nici pe 
asta… deci sunt pregătit să 
fiu maimuţa care va sta în 
pușcărie în locul vostru da-
că-l omorâți pe Benjamin 
Netanyahu… doar spuneți 
că ați primit ordinul de la 
mine,” scria în una din pos-
tări. În altă postare era scris 
că Netanyahu a fost pus sub 
acuzare pentru „trădarea” Is-
raelului, o posibilă aluzie la 
procesul premierului pentru 
acuzațiile de corupție. 

De asemenea suspectul a 
militat și împotriva miniș-
trilor laburiști Amir Peretz 
și Itzik Shmuli într-o postare 
despre decizia legiuitorilor de 
centru-stânga de a intra în 
noul guvern al lui Netanyahu. 
„Trădători a căror pedeapsă e 
moartea,” s-a menționat în 
postare.
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STOPSTOPSTOP
Viteza internetului va creș-

te uimitor în următorii cinci 
ani. 1.000 de filme de înaltă 
definiție ar putea fi descărcate 
într-o singură secundă, după 
ce un nou record mondial a 
fost stabilit în Australia.

Viteza atinsă a fost de 44,2 
terabiți pe secundă! Realiza-
rea aparține cercetătorilor de 
la trei universități: Monash, 
Swinburne și RMIT.

Ei au utilizat un chip optic 
„micro-comb” care conține 
sute de raze infraroșii. Cer-
cetătorii au folosit rețeaua de 
comunicații din Melbourne.

Viteza obținută a fost de 
un milion de ori mai mare 
decât cea obișnuită pentru 
utilizatorii din Australia.

În prezent, Singapore deți-
ne cea mai mare viteză medie 
a internetului pentru rețelele 
comerciale: 197,3 megabiți 
pe secundă.

Viteza internetului a fost 
una dintre problemele apă-
rute în timpul pandemiei de 
coronavirus, când companii 
precum Netflix și Youtube au 
redus din calitatea imaginii.

STOPSTOPSTOP
Un aligator despre care 

mulți oameni cred că 
odată a aparținut lui 
Adolf Hitler, a murit 
în grădina zoologică 
din Moscova. Aliga-
torul, numit Saturn, 
avea aproximativ 84 
de ani.

Născut în Mississippi, Sta-
tele Unite, Saturn a fost adus 
în Germania, la Grădina Zo-
ologică din Berlin. Aici a luat 
naștere asocierea sa cu Adolf 
Hitler, întrucât acesta îl vizita 
des la grădina zoologică. 

Aligatorul a fost redesco-
perit după război, în 
1946, când soldații 
britanici l-au găsit și 
l-au trimis în Uniu-
nea Sovietică. Când 
animalul a ajuns la 
Grădina Zoologică 
din Moscova, el a de-
venit o atracție popu-
lară, deoarece acolo 

existau doar doi crocodili și 
niciun alt aligator. 

Saturn avea 3,5 metri și 
cântărea 200 de kilograme. 
Ca majoritatea aligatorilor, 
avea solzi verzi, gura largă și 
ochii galbeni.

STOPSTOPSTOP
O aeronavă aparținând 

companiei aeriene israeliene 
El Al a aterizat duminică pe 
pământ turcesc pentru pri-
ma dată în 10 ani, marcând 
primul zbor direct israelian 
către Turcia după o întreru-
pere provocată de grava criză 

diplomatică izbucnită între 
cele două țări în 2010.

În Istanbul, aeronava is-
raeliană a încărcat în jur de 
24 de tone de materiale des-
tinate Statelor Unite pentru 
a le ajuta în lupta împotriva 
pandemiei coronavirusului.

STOPSTOPSTOP
Un cunoscut infractor 

din sectorul arab a provocat 
o revoltă în lumea crimina-
lă, după ce a fost recrutat ca 
agent sub acoperire de auto-
ritățile israeliene, fapt care a 
dus la arestarea a zeci de alți 
infractori.

Peste 60 de suspecți de 
trafic de arme și droguri, 

unii dintre ei per-
soane în vârstă din 
organizații criminale 
din Ierusalim și din 
regiunile Lachish, iar 
alte figuri cheie din 
centrul Israelului, au 
fost arestați luni di-
mineață. Se crede că 
suspecții au fost im-
plicați în operațiuni 
de milioane de șekeli.

Suspecții sunt din Ieru-

salim, Ness Ziona, Rehovot, 
Tayibe, Jaljulia, Kafr Qassem, 
Petah Tikva, Holon, Tel Aviv, 

Jaffa, Segev Shalom, 
Tel Sheva, tabere ile-
gale beduine, Rahat, 
Ashdod, Acco, Naza-
reth și Ierusalim.

În cadrul opera-
țiunii de-a lungul 
ultimului an, agen-
tul sub acoperire a 

înregistrat diverse întâlniri 
cu personaje ale lumii inter-
lope, achiziționări ilegale de 
arme și dispozitive explozive, 
și trafic de zeci de kilograme 
de cocaină și heroină.

STOPSTOPSTOP
Hodaya Monsongo, o is-

raeliană cu nevoi speciale în 
vârstă de 25 ani care a fost 
întemnițată în Peru după ce 
a fost acuzată de implicare în 
posesie de droguri, a fost eli-
berată din închisoare. Mon-
songo a fost închisă timp de 
circa 10 luni după ce în baga-
jele sale au fost găsite droguri 
pe bază de cocaină în timpul 
unei călătorii alături de prie-
tena sa. În prezent, Hodaya e 
în arest la domiciliu la o fami-
lie de evrei care o ajută.

Duminică dimineața, mi-
nisterul israelian de exter-
ne a confirmat că „Hodaya 
Monsongo a fost eliberată 
luni aseară și plasată în arest 
la domiciliul unei familii de 
evrei din Lima.” 

Președintele Reuven Ri-
vlin a mulțumit guvernului 
din Peru că i-a acceptat pe-

tiția depusă în cazul 
Hodayei Monsongo și 
și-a exprimat speranța 
că e un pas înainte în 
direcția eliberării sale 
complete cât mai repe-
de cu putință.

Acum câteva luni, 
Rivlin i-a scris preșe-
dintelui statului Peru, 

Martin Alberto Vizcarra 
Cornejo, cerându-i acestuia 
să-i acorde clemență lui Mon-
songo, aflată în arest în Peru 
de câteva luni. În scrisoarea 
sa, președintele a precizat că 
Hodaya are afecțiuni medi-
cale și a fost diagnosticată cu 
capacități cognitive limitate, 
judecata fiindu-i, prin urma-
re, afectată. 
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Hedi S. SIMON

„Satul arde...”

Așa deodată, pe ne-
așteptate, am intrat 
într-o situație tra-

gicomică. Aș fi râs cu pof-
tă de circul schimbărilor de 
guverne la intervale de timp 
inadmisibil de scurte, dacă 
treaba asta s-ar întâmpla în 
altă parte, și nu la noi în țară, 
într-un mod inutil și dăună-
tor atât pentru economie, cât 
și pentru moralul populației.

Prin urmare, ne jucăm ca 
niște copii de vârstă preșcola-
ră: „mingea e a mea, ba nu, 
este numai a mea!”. Altfel, 
cum pot eu ca om de rând, 
să interpretez schimbările de 
dispoziție, de hotărâri (ba 
e albă, ba e neagră!), micile 
pacte între grupări politice 
părând indestructibile, dar 
dovedindu-se a fi atât de fra-
gile, atât de temporare? Sau 
mersul în zig-zag al superiori-
lor? Cum să înțeleg eu înțepă-
turile sau chiar certurile între 
guvernanții noștri, incapabili 
să-și rezolve nemulțumirile 
între „patru ochi”-în loc să 
le strige deschis în fața televi-
ziunii, ca și cum noi poporul 
nu-i vedem, nu-i auzim, dar și 
mai rău, nu înțelegem? 

Fraților conducători! La 
noi în țară nimeni nu e prost, 
mai ales de când bucătăria po-
litică fierbe în văzul tuturor, 
fiecare israelian a devenit de 
mult un mic politician. Dar 
din cauza multelor fracțiuni 
politice pe care voi le-ați creat 
cu scopul de a cuceri cât mai 
multe funcții și ministere, ați 
reușit să ne fărâmițați și pe 
noi, neamul de rând, ca la 
rândul nostru să avem zeci 
de păreri, iar la nevoie, să ne 

certăm tot în fața televiziu-
nii, precum e obiceiul... Mă 
întreb pentru ce este bun așa 
ceva, cui folosește, dacă nu 
celora care au ambiția să ne 
stăpânească? 

Cum este posibil ca SUA, 
o țară uriașă cu o populație 
de peste 300 de milioane de 
locuitori, să trăiască foarte 
bine cu două partide guver-
nante, votând după propria 
voință fie pe democrați, fie 
pe republicani, cu precizia 
unui ceasornic elvețian la 4 
ani o dată, pe când noi, opt 
milioane în total, cât un sin-
gur oraș american, nu ajun-
gem niciodată să menținem 
un guvern ales după toate 
regulile democrației, cel mult 
până la doi ani! 

Ultima oară am avut chiar 
un an întreg fără guvern da-
torită unor încercări electo-
rale nereușite. Poate că la noi 
încă nu s-a votat Legea cea 
adevărată care să reglemente-
ze problemele de bază ale gu-
vernării într-un stat modern 
și democratic. Uneori omul 
simplu trăiește cu impresia 
că se mai află în Lumea a tre-
ia, unde oricine poate să facă 
ce dorește el personal, fără a 
respecta regulile conviețuirii 
civilizate, schimbând după 
bunul său plac reguli scrise și 
intrate în legalitate cu mulți 
ani în urmă, o dată cu naște-
rea Statului. 

Binecuvântate sunt popoa-
rele care știu să respecte și să 
mai trăiască conform unor 
legi în vigoare de sute de ani. 
Ceea ce la noi nu rezistă, încă 
nu avem educația și disciplina 
interioară pentru a respecta 

ceea ce este vechi și autentic. 
Nu știm totodată să respec-
tăm și nevoile altora, sensibi-
litatea omului de alături, sau 
chiar calitățile care există la 
alții, dar ne lipsesc nouă în-
șine. În loc să adoptăm ceva 
pozitiv și nou, anulăm tot 
ceea ce nu avem noi personal. 

Asta este situația; mă în-
tristează tare, deoarece o văd 
aici și nu în altă parte. Recu-
nosc nu cu ușurință acest lu-
cru, cu toate că, sau tocmai 
fiindcă iubesc această țară a 
mea, singura pe care eu o am, 
precum predecesorii și urma-
șii mei. După cum îmi iubesc 
și poporul, de care nu mă voi 
dezice niciodată, și îl preiau 
așa cum este el, cu defectele, 
dar și cu multele sale calități. 

Dacă trebuie să se schimbe 
ceva, s-o facem! Acolo sus, la 
conducere, care are urgentă 
nevoie de modificări- însă cu 
condiția: „s-o știm și noi”! 
Mai ales, șefii să înceteze să 
se pieptene pe banii noștri, 
atunci când lumea toată arde 
de invazia islamică sau de 
pandemia adusă de un virus 
necunoscut încă, când mai 
avem inamici care ne pun 
în primejdie cu cele mai rele 
amenințări pe când noi avem 

puterea și mijloacele să le în-
vingem, dacă vom fi uniți și 
destul de înțelepți să nu-i pro-
vocăm în mod inutil.

Prin urmare, săptămâna 
trecută a depus jurământul, 
în sfârșit, un guvern nou, 
mai stabil, mai omogen ca 
cele de până acum. Dar mai 
umflat ca de obicei ca număr 
de portofolii, prin urmare și 
mult mai scump pentru posi-
bilitățile bugetului național. 
Nu am vrut-o noi cetățenii 
de rând, dar dacă treburile 
vor merge bine, cel puțin de 
data asta dorim să reușim; și 
să excludem pe cât posibil pe 
extremiștii din ambele laturi 
politice, pe fanaticii irespon-
sabili care nu gândesc la binele 
națiunii în întregime, ci doar 
la propriile interese egoiste 
ale unor grupuri restrânse. 

Ne aflăm într-un moment 
de răscruce în refacerea eco-
nomiei naționale și, mai ales, 
a sănătății fizice și psihice a 
populației. 

Este momentul ca noul 
guvern, așa cum este el, să de-
pună eforturi majore pentru 
realizarea acestor obiective, 
în înțelegere deplină și strân-
să cooperare: măcar de data 
aceasta!
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GAZETA CULTURA

Cleopatra LORINȚIU 

Despre nostalgie cu Hedi S. Simon

Transformarea amintirii, chiar a 
destăinuirii, în literatură e un 
drum încă misterios, încă necu-

noscut. Nu prea știm cum se face dar 
cititorul de proză, de romane și nuvele 
remarcă de îndată când acest drum a fost 
parcurs. Asta presupune experiența scri-
sului, har și, hai să zicem în plus, o bună 
autosupraveghere în meșteșug.

De fapt, asta reușește cu multă na-
turalețe scriitoarea Hedi S. Simon și are 
dreptate să-și adune povestirile pe care ea 
însăși le consideră ca fiind „reprezentati-
ve” între coperte de carte. O antologie, 
dacă vreți, care urmează unui lung șir 
de volume publicate. Decizia personală 
de-a împărți cartea în povestiri și arti-
cole de presă e iarăși una personală, nu 
o discut. Fără îndoială, autoarea a vrut 
să pună laolaltă ceea ce ea însăși iubea 
ori prețuia mai mult în scrisul dumisale 
și e dreptul autorului de-a ni se înfățișa 
nouă, public, așa cum dorește el.

Într-un început vântos de ianuarie 
2015, îmi amintesc eu, înarmată cu o 
cameră de filmat cam desuetă, am de-
barcat în clădirea în care funcționa ICR-
ul, gestionat pe atunci de atât de activa 
și inimoasa Andreea Soare. Prilej de-a 
filma scurte destăinuiri ale autorilor de 
limbă română din Israel și-apoi de-a le 
însăila într-un documentar. Mă fascina-
seră întotdeauna acei oameni care, aflați 
departe de România, țineau cu dinții de 
scrisul în limba română. Atașamentul 
meu față de cărțile acestor autori nu a în-
cetat nici o clipă, deși se pare că am avut 
de plătit în varii forme pentru această 
solidaritate. 

Aici amintesc doar că am apăsat în 
acea seară de ianuarie pe butonul record 
și doamna Hedi S. Simon mi-a vorbit 
despre Cernăuți, despre suferință, despre 
Transnistria și despre Shoah, subiecte re-
curente în proza dumneaei.

La patru ani distanță, avea să-și adune 
prețioasele povestiri în antologia „Din 
cioburi de cristal”. Fiecare povestire are 
rostul și farmecul ei, cum remarca vor-

bind despre cartea dumisale un mare 
scriitor, poetul și eseistul Adrian Po-
pescu, clujeanul de nespusă noblețe, ra-
finat critic literar, invitat la lansarea cărții 
acesteia, lansare organizată de Asociația 
scriitorilor israelieni de limbă română.

Și sigur că o cronică de carte s-ar cu-
veni să ia rând pe rând povestirile din 
carte: Drumuri paralele; A fost ce a fost, 
dar nu va mai fi; Aura; Livia; Șeindale; 
Un om fericit; Prietenii; Păcatele pă-
rinților. Fiecare dintre ele conturează o 
lume, personaje, caractere. Dar aceasta 
nu e o cronică, ci doar o notație colegia-
lă pe marginea unei antologii de proză; 
așadar, îmi permit luxul subiectivității!

Despre Nostalgie vreau să vă vorbesc, 
căci Nostalgie e o povestire care răsco-
lește în noi emoții și tulburări adânci, 
ea are molcomul prozei sadoveniene și 
fiorul duios al scrierii Otiliei Cazimir 
din inubliabila carte „A murit Luchi…”.

„Trebuie neapărat să aflu ce se petrece 
pe stradă. Mă ridic în vârful picioare-
lor ca să mai câștig un centimetru doi 
de înălțime și mă înghesui cât se poate 
de adânc în nișa de lângă fereastră.” Așa 
începe povestea, povestea copilăriei în-
tr-o casă sărăcuță, înnobilată de iubirea 
părinților, cu respectarea obiceiurilor, cu 
tabieturi și speranțe și mai ales cu un 
spirit pozitiv impresionant, dominator. 
Mama: „Prin anii ’50, când poliția eco-

nomică percheziționa casele oamenilor 
în căutare de aur, mama spunea nu o 
dată: ce fericită și mulțumită mă simt 
pentru că noi suntem săraci. Sau când 
ne-am întors din acel război dement și 
distrugător, complet sărăciți, fără un 
acoperiș deasupra capului, fără o haină, 
ea spunea tuturor ce mulțumită și ferici-
tă este că am supraviețuit toți trei, mica 
noastră familie, că ne-am întors nevătă-
mați și tot restul se poate reface.”

Asta da filozofie de viață și forță de a 
înfrunta greutățile… Povestirea e o bi-
juterie, portretistica autoarei e de mare 
finețe, evocarea evenimentelor într-o 
selecție fără cusur și atmosfera generală 
creează adevărată emoție artistică. 

Acea copilărie din căsuța tip vagon 
în care se înghesuiau mai multe familii, 
copilăria cu cadouri prețioase la aniver-
sări, de pildă un toc cu peniță și un cre-
ion, copilăria cu învățăminte pentru mai 
apoi, pe tot timpul vieții (pâinea respec-
tată, învelită în șervet, neirosită)… Fie-
care om să guste personal partea dulce 
și partea amară a vieții, spune scriitoarea 
cu înțelepciune. Finalul este sfâșietor, 
imaginea mamei, ultima imagine pe un 
peron, învinsă în sfârșit în optimismul 
ei incurabil și dătător de speranță: „De 
patruzeci de ani visez același vis care se 
repetă în mod obsesiv. Mă aflu într-un 
tren în drum spre «acasă» și, de câte ori 
privesc pe geam, văd mereu aceeași ima-
gine: spatele mamei îndepărtându-se, 
trăgând după ea picioarele obosite, sin-
gură și înfrântă. Probabil că acest vis va 
dispărea dată cu mine. Atunci nu vor mai 
exista nici bătrâneii mei. Căci oamenii 
nu mor decât atunci când nu mai există 
nimeni care să-și aducă aminte de ei” .

Prozatoare de forță și de har, Hedi S. 
Simon ne trimite la marile adevăruri ale 
vieții; de aceea, proza ei este una deopo-
trivă solidă și tulburătoare.

Luăm ceva din Nostalgia ei ca să ne 
mai întărim un pic, până când imaginea 
noastră pe peronul inevitabil o să se es-
tompeze și ea.
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Rav. I. WASSERMAN

 Şavuot – Sărbătoarea Primirii Torei

De la ieșirea din Egipt 
și până astăzi, sun-
tem martorii unor 

dispute și neînțelegeri în rân-
dul diferitelor grupuri care se 
confruntă între ele. Numai 
o singură dată am reușit să 
ajungem la unitate deplină și 
adevărată: în cinstea primirii 
Torei, de sărbătoarea de Șavu-
ot. Atunci, când poporul lui 
Israel s-a adunat lângă Mun-
tele Sinai, era „ca un singur 
om, cu o singură inimă.”

Aceasta nu este numai o 
mărturie istorică. Povestirea 
include un mesaj profund. 
Unitatea poporului evreu 
poate exista numai pe baza 
Torei care i-a fost dată pe 
Muntele Sinai. Fără această 
bază putem greși conside-
rându-ne sau fiii unui singur 
popor, sau un amestec de oa-
meni diferiți, din culturi și et-
nii care nu au nimic comun 
între ele. 

Dacă cineva s-a născut în 
America, în calitate de nepot 
al unui imigrant din Româ-
nia, dar nu a vizitat România 
niciodată, nu vorbește limba 
română și nu cunoaște cul-
tura românească, el nu poate 
fi considerat român, ci ame-
rican din toate punctele de 
vedere.

Numai la poporul evreu 
situația este complet diferită. 
Persoane care locuiesc în Ro-
mânia, în America, sau în alte 
țări ale lumii, vorbesc limbi 
diferite și trăiesc în confor-
mitate cu norme și obiceiuri 
culturale diferite, sunt con-
siderate totuși ca aparținând 
unuia și aceluiași popor: po-
porul evreu.

Elementul care îi leagă 
pe toți fiii poporului 

evreu
Într-adevăr, identitatea 

evreiască este unică și nu are 
pereche în lume. Ea nu are la 
bază naționalitatea, rasa sau 
religia. Identitatea evreiască 
rezultă din suflet, din sensi-
bilitatea specială pe care ne-
au lăsat-o moștenire strămoșii 
noștri Avraham, Ițhak și Ia-
cov, precum și din legământul 
încheiat cu noi atunci când 
am ajuns la poalele Muntelui 
Sinai și am primit Tora. În ca-
drul acestei revelații sinaitice, 
a fost încheiat un legământ 
special, unic în felul său, între 
Dumnezeu și poporul evreu. 
Creatorul lumii ne-a ales pe 
noi dintre toate popoarele și 
ne-a hărăzit să fim neam de 
rabini și neam sfânt.

Noi suntem evrei pentru 
că esența noastră sufletească 
interioară este evreiască. În-
suși faptul că existăm ca evrei 
nu se leagă de acțiunile noas-
tre, de limbă, de domiciliu 
sau de cultură. Dacă cineva 
s-a născut evreu, el poartă 
cu sine elementul evreiesc, 
sufletul evreiesc și este parte 

integrantă din poporul evreu.
Tora nu spune clar când 

cade sărbătoarea de Șavuot, 
așa cum precizează despre 
alte sărbători. În privința 
sărbătorii de Șavuot, în Tora 
nu este înscrisă data exactă 
la care se celebrează, ci este 
menționată în legătură cu 
numărătoarea „omerului”, 
socotindu-se zilele începând 
de la sărbătoarea de Pesah 
până la încheierea numărăto-
rii a șapte săptămâni. După 
aceea urmează sărbătoarea de 
Șavuot. Astfel, numărătoarea 
„omerului” leagă sărbătoa-
rea de Pesah de sărbătoarea 
de Șavuot și transformă săr-
bătoarea de Șavuot în săr-
bătoarea primirii Torei – în 
culmea spirituală a sărbătorii 
eliberării.

Salvarea din Egipt a dezro-
bit poporul lui Israel, dar pe 
această cale evreii s-au trans-
format numai în robi eliberați 
și nimic mai mult. Ei nu cu-
noșteau încă înțelesul pozitiv 
al libertății. Acești oameni 
au reușit să înțeleagă sensul 
propriu al libertății numai 
în clipa Revelației Sinaitice. 
După cum s-a afirmat în car-
tea Devarim – Deuteronomul 

- 27,9: „Astăzi, în acest fel, 
ați devenit un popor”. Din 
această frază rezultă specifi-
cul poporului evreu, diferit 
de toate celelalte popoare. 
Toate popoarele au apărut 
înainte de apariția Învățătu-
rilor lor, dar apariția poporu-
lui lui Israel a fost precedată 
de învățătura sa, de apariția și 
primirea Torei. 

Orice început este greu
Fiecare om este dator să se 

străduiască să învețe Tora. De 
aceea, se cere fiecăruia să facă 
acest lucru după puterile sale, 
iar fiecăruia i se oferă studiul 
Torei la nivelul la care poate 
ajunge. Fiecare se va ocupa 
cu studiul Torei din tot su-
fletul, după puterile lui așa 
cum scrie în tratatul talmudic 
„Avot” capitolul 6, paragraful 
4 în comentariul: „Dumne-
zeu nu va pretinde nimănui 
cunoașterea perfectă a Torei, 
decât după puterile sale”. Cel 
potrivit să învețe Tora va în-
văța Tora; cel potrivit să înve-
țe Mișna va învăța Mișna; cel 
potrivit să învețe Ghemara va 
învăța Ghemara: fiecare după 
posibilitățile și talentul lui. 

În încheiere, ne punem 
întrebarea: tocmai un aseme-
nea eveniment de importan-
ță maximă, primirea Torei, să 
nu fie celebrat la o dată fixă, 
menționată în calendar? Acest 
lucru ne învață că Tora este 
deasupra timpului și locului, 
ea nu depinde de timp și de 
loc, ci este prezentă în orice 
loc din lume și în toate pe-
rioadele istorice. Poruncile 
Torei pot fi îndeplinite fără 
nici o dependență de loc și 
de timp.
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Arestat pentru un sărut

Alireza Japalaghy a 
postat 3 fotografii 
la 12 mai, făcute 

pe acoperișul unei clădiri 
din cartierul Elanieh și 
postate sub numele „Apus 
de soare în Teheran”, care 
nu au fost pe gustul autori-
tăților. Fratele său mai mic 
a anunțat pe contul de Instagram că Alireza Japalaghy a fost 
arestat din cauza „comportamentului non-islamic”.

„Ofițerii nu au prezentat niciun mandat de arestare; pur și 
simplu au intrat în casă și l-au arestat pe fratele meu."

Autoritățile iraniene nu au făcut încă niciun anunț oficial 
cu privire la motivele acuzării. Nu știm cine a efectuat aresta-
rea: poliția sau gardienii revoluționari.

Conform codului penal al Republicii Islamice Iran, pu-
blicarea unor fotografii precum cele ale lui Alireza Jalapaghy 
poate fi considerată drept „răspândire a corupției și a prosti-
tuției online”, ceea ce înseamnă până la zece ani de închisoare.

De câțiva ani, incursiunile sale pe acoperișurile 
Teheranului, uneori la limita inconștienței, l-au 
făcut pe sportivul Alireza Japalaghy o vedetă pe 
Instagram, unde are peste 90.000 de urmăritori. 

Dar pentru niște fotografii care îl arată sărutându și 
îmbrățișând o femeie, el a fost arestat pe motiv că 

fotografiile sunt „non-islamice”

Tablou de Picasso 
câştigat la tombolă

Pictura a cărei va-
loare a fost esti-
mată la un mili-

on de euro, a fost scoasă 
la vânzare de casa de li-
citații Christie’s. Cine a 
vrut să participe a plătit 
doar un bilet de 100 de 
euro și a aplicat online.

Apoi, organizatorii 
au ales marele câștigător printr-o tragere la sorți. Norocoasă 
este o italiancă. 

Din vânzarea biletelor au fost strânși peste 50 de milioane 
de euro.

Cum să devii proprietarul unui tablou de Picasso, 
cu doar 100 de dolari? Răspunsul vine de la Paris, 
unde o casă de licitație a pus la vânzare o pânză 
semnată de marele pictor spaniol într-o manieră 

mai puțin obișnuită: printr-o tragere la sorti

A găsit aproape un 
milion de dolari

Emily Schnatz a crezut că sacii sunt plini cu gunoi, așa 
că i-a încărcat în mașină ca să îi arunce. Când și-a dat 
seama că a călătorit 

cu aproape un milion de 
dolari în mașină, a sunat 
imediat la Poliție.

„Am făcut lucrul corect 
și i-am returnat pentru că 
nu ne aparțineau”, a spus 
Emily, care este mama a 
doi copii.

Autoritățile au lăudat 
gestul femeii din Virginia 
și au anunțat că, cel mai 
probabil, banii au căzut 
dintr-o mașină a Poștei.

O femeie din SUA a găsit aproape un milion de 
dolari pe marginea drumului și a fost aproape să îi 

arunce la groapa de gunoi

Primarul care a  
„făcut pe mortul”

Jaime Rolando Urbina 
Torres, primarul din 
Tantará, a ieșit împreu-

nă cu prietenii în oraș, luni 
seară, și a fost autorul unui 
gest cel puțin inedit. 

Pentru că poliția venise 
în control în locul în care se afla, acesta s-a urcat într-un 
sicriu și „a făcut pe mortul”, în încercarea de a scăpa de 
sancțiuni. Primarul - care s-a confruntat deja cu critici pen-
tru că a fost foarte absent pe timpul acestei pandemii - a fost 
fotografiat de polițiști și apoi reținut, pentru că a încălcat 
legile de distanțare socială.

Primarul unui oraș din Peru s-a prefăcut că este 
o victimă a coronavirusului pentru a scăpa de 

arest, după ce a încălcat regulile de izolare
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Aniversare regală

Harry are 35 de ani și soția lui 38 de ani iar un apropiat 
al cuplului a declarat că cei doi n-au simțit nevoia 
să marcheze într-un mod festiv evenimentul. Dim-

potrivă, cei doi au avut ne-
voie de liniște, după un an 
în care au trecut printr-o 
multitudine de emoții.

Harry și Meghan au 
vrut să petreacă această zi 
deconectați de presă și in-
ternet; fostul cuplu regal a 
stat acasă și cei doi s-au jucat cu băiețelul lor de un an. 

Același apropiat susține că cei doi se simt excelent în Los 
Angeles și se bucură că s-au depărtat de un mediu toxic, cum 
era acela din Londra și de la Casa Regală.

Cum Harry și familia sa se află încă în izolare din cauza 
pandemiei, nu puteau marca acest eveniment cu vreo petrecere 
mondenă sau cu mulți invitați, din cauza regulilor de distan-
țare socială impuse de statul California.

Nu se mai căsătoresc

După ce au analizat 
situația timp de 
câteva săptămâni, 

se pare că cei doi au decis că 
cel mai bine este să își amâne 
nunta.

„Pentru că în viitorul 
apropiat nu ne vom reîn-
toarce la normal”, Jennifer și 
Alex s-au gândit că aceasta este cea mai bună și înțeleaptă 
decizie pentru siguranța tuturor.

Invitații au fost anunțați că nunta nu va mai avea loc 
în vară. Cei doi speră „să aibă nunta la care visează atunci 
când va fi timpul potrivit”. 

Schimbările de plan sunt un pic dezamăgitoare pentru 
celebrul cuplu care își pregătea nunta de mai multe luni 
de zile, însă Jennifer Lopez a mai afirmat că pentru ea nu 
contează data la care va avea loc ceremonia.

Jennifer Lopez (50 ani) și Alex Rodriguez (44 
ani) trebuiau să se căsătorească în această vară, 
în Italia, însă fericitul eveniment nu va mai avea 
loc... cel puțin nu prea curând. Și asta din cauza 

pandemiei de coronavirus

La 19 mai, au aniversat doi ani de la nunta regală 
ce a avut loc la Windsor. Aflați deja de ceva timp 
în Los Angeles, Meghan Markle și Prințul Harry 

au petrecut o zi liniștită cu ocazia aniversării lor, 
la vila de 18 milioane de dolari în care locuiesc 

provizoriu, împreună cu micuțul lor bebeluș Archie

Şase recorduri mondiale

De-a lungul celor 67 de ani 
de domnie, suverana bri-
tanică a intrat de șase ori 

în Cartea Recordurilor. A adunat 
un număr de titluri pentru timpul 
petrecut pe tron, precum cea mai 
longevivă regină și alte câteva refe-
ritoare la contul ei bancar. 

În anul 2012, ea a devenit „Cea 
mai Bogată Regină”, când Sunday 
Times i-a estimat averea la 310 mi-
lioane lire sterline.

De asemenea, Regina Elisabeta 
deține recordul pentru faptul că este 
șeful celor mai multe state în același 
timp. Aceasta este monarhul a 16 state 
din Commonwealth, printre care An-

tigua și Barbuda, Australia, Bahamas, 
Barbados, Belize, Grenada, Jamaica, 
Noua Zeelandă și Papua Noua Gui-
nee. Regina deține și recordul pentru 

cele mai multe apariții pe mone-
de – chipul ei apare pe monedele 
a 35 de țări. Restul recordurilor 
sunt legate de lunga sa domnie. 
Are două pentru cel mai longe-
viv monarh din istorie. 

A primit primul titlu pe 9 
septembrie 2015, când a depă-
șit-o pe Regina Victoria, care a 
domnit timp de 63 de ani și 216 
zile (20 iunie 21837 – 22 ianu-
arie 1901).

Pe 23 ianuarie 2015, Elisabe-
ta a devenit cel mai în vârstă monarh. 
Pe atunci avea 88 de ani. Totodată, 
deține recordul pentru cea mai în vâr-
stă regină britanică din istorie.

Regina Elisabeta deține șase recorduri mondiale, inclusiv cel pentru cea mai bogată regină, șeful celor 
mai multe state și cel mai longeviv monarh

Regina ElisabetaRegina Elisabeta
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Tiberiu ȘMILOVICI

Grafomanie pentru toți

Noi, cei proveniți din spațiul car-
pato-mioritic, venim dintr-o 
zonă în care epidemia de gra-

fomanie face ravagii. Aproape toți avem 
mania scrisului și ținem morțiș să scri-
em oricum, orice, oricând și cel mai rău, 
nu avem liniște până când nu ne vor citi 
compunerile cât mai mulți oameni. 

Eu, de exemplu, sunt ferm hotărât să 
mă apuc din nou, chiar acum, de scris. 
Iată, m-am așezat la masă, cu tastatura în 
față și mă voi apuca de scris negreșit chiar 
în momentul acesta. Sunt convins că oa-
menii abia așteaptă să citească considera-
țiunile mele adânci. Atenție, acum încep! 
Să consumăm împreună acest moment 
memorabil. Dar în fond, ce voi scrie? De-
sigur un roman grandios, cu implicații 
adânci pe care oamenii să nu-l poată lăsa 
din mână! 

Deci, acum încep de adevăratelea. Dar 
de ce un roman? Cine are timp și răbdare 
de citit sute de pagini? Mai bine o nuve-
lă; dar și asta are multe pagini și cred că 
cititorii se vor bucura mai mult de ceva 
scurt, condensat și relevant cum ar fi o 
povestire succintă cu mult tâlc. Bun, deci 
am hotărât exact ce am de făcut; asta în-
seamnă că toate vor merge strună când ai 
un plan bine stabilit totul merge șnur. A 
mai rămas un mic detaliu, fără mare im-
portanță: care să fie subiectul, conflictul, 
drama? Se face că n-am nimic din toate 
astea. Ei și ce, asta o să mă împiedice să 
scriu? Nici pomeneală! Ba din contra, o 
să scriu și încă cum! De fapt, nici nu tre-
buie inventată vreo dramă; cine mai ia în 
serios asemenea vrăjeli? Acum se poartă 
scrierile cu teme stringente, la ordinea 
zilei. Cititorii abia așteaptă să ia cunoș-
tință de comentariile profunde ale auto-
rilor responsabili și competenți care să-i 
îndrume în cele mai utile domenii și unul 
mai responsabil și mai competent decât 
mine nu-mi vine în minte. Iată deci un 
subiect mereu la ordinea zilei, tocmai bun 
de dezbătut: curățenia publică. Oricine 
poate constata că tocmai pe lângă coșurile 

de gunoi din spațiul public, o grămadă de 
cocoloașe de hârtie zac abandonate. Este 
evident că publicul larg trebuie temeinic 
instruit în arta lansării cu succes a coco-
loașelor astfel încât chiar să pătrundă în 
interiorul coșului. Deci, atenție, intrăm 
în esență!

Metoda optimă, care asigură un pro-
cent efectiv ridicat de reușită, verificată 
personal și îmbunătățită continuu cu per-
severență, este următoarea:

 Mai întâi, ne vom poziționa la o dis-
tanță rezonabilă de coș, nu mai mult de 
trei pași. Apoi vom apuca delicat dar ferm 
cocoloșul cu arătătorul și degetul mare 
al mâinii drepte (dacă suntem dreptaci) 
și vom privi țintă deschiderea coșului de 
gunoi; iar acum vă voi dezvălui o meto-
dă care va mări substanțial succesul ope-
rațiunii: vom capacita și mâna stângă și 
anume arătătorul stâng pe care îl vom în-
drepta fix spre deschiderea coșului. Acum 
va trebui să ne concentrăm intens, iar o 
dată și acest stadiu îndeplinit, vom execu-
ta ceea ce se numește în limbaj consacrat: 
„Lansare de cocoloș”.

Dacă lansarea va reuși, să nu ne cul-
căm pe lauri; vom mai avea de lansat alte 
mii de cocoloașe. Iar dacă lansarea va 
eșua, să avem tăria de a ne introspecta 
critic, de a ne repera realist erorile și de a 
ne planifica un program ferm de revizuire 
temeinică. Iată două sugestii de îmbună-
tățire a procesului:

Una ar fi să ne repoziționăm la o dis-
tanță mai mică de coș; adică dacă eram la 
trei pași de coș, ne vom repoziționa la doi.

Cealaltă soluție este să mobilizăm mai 
multe degete pentru apucare. Pentru în-
ceput, putem încerca să capacităm și de-
getul inelar. 

În nici un caz, nu trebuie să ne descu-
rajăm după prima încercare nereușită și să 
abandonăm cocoloșul pe trotuar!

Asta a fost dragilor; mi-am atins sco-
pul: am scris și domniile voastre ați ci-
tit! Ce să vă fac, v-ați lăsat duși cu preșul 
iarăși!

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEŞTI
Selecții: Laurențiu Ghiță
Liviu Kaiter – Constanța

VIAGRA, CA BUSOLĂ 
Viagra asta-i de belea;
La unii afectează cordul.
Mai bine-ar pune fier în ea
Ca „acul” să indice nordul.

VARIANTĂ
Viagra l-a dezamăgit,
Dar chestia îl preocupă
Că tot mărire și-a dorit
Iar medicii i-au dat... o lupă!

INAUGURARE 
La câte panglici au tăiat,
Miniștrii și protipendada,
Eu mă gândesc că au costat
Mai mult decât autostrada.  

LA LANSAREA DE CARTE
Despre autor și carte,
La lansare se cuvine,
Ca și despre morți, în parte,
Să vorbești numai de bine. 

DOAMNE !
Doamne! Cu a ta grădină...,
Mă gândeam (a câta oară),
Cred că este arhiplină
De-aia-s mulți pe dinafară!

DRAGOSTEA ESTE...
CHIMIE?

Dacă dragostea-i chimie, 
Cum se-afirmă câteodată,
Sexu-ar trebui să fie
Fizică adevărată!

MICĂ (FALSĂ) PUBLICITATE
Blondă, sexi-atrăgătoare,
Corp, sâni, șolduri - etalon,
Unu douăzeci - picioare -
Vând urgent un... camion.

DORINŢĂ
Am vrut să-mi iau, în premieră,
Un arbore ornamental,
Dar angajata de la seră
Avea sămânță… de scandal!



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 2929Miercuri ,  27 mai  2020Miercuri ,  27 mai  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA SPORT

Un sfert de milion de şekeli 
strânşi de judoka

Judokanul care a câștigat Cam-
pionatul Mondial de Judo din 
2019 și Campionatele Euro-

pene din 2015 și 2018, a început 
acum o lună să-și vândă echipament 
și medalii în cadrul unei campanii 
destinate strângerii de fonduri pen-
tru spitalul Laniado din orașul său 
natal Netanya, pentru a ajuta centrul 
medical să cumpere mai multe ven-
tilatoare pentru tratarea pacienților 
COVID-19 aflați în stare gravă.

Cea mai consistentă donație a 
fost făcută de un donator america-
no-evreu din Florida, care a cumpă-
rat costumul de judo purtat de Muki 
cu ocazia victoriei sale de la Campi-
onatul Mondial de Judo din 2019, 
pentru nu mai puțin de 50.000 de 
șekeli. Donatorul, care a dorit să ră-
mână anonim, a insistat ca respecti-

vul costum să rămână în posesia lui 
Muki și să nu mai fie scos la vânzare 
niciodată. 

„Nu a înțeles cum de am putut să 
renunț la un articol atât de prețios,” 
a spus Muki despre donator. „A vrut 
ca eu să știu că sunt apreciat de evreii 
din lume și că va dona bani doar dacă 
păstrez costumul... acest gest mi-a 
mers la inimă. Astfel de gesturi mă 
motivează să continui să lupt pen-
tru Israel, atât ca sportiv, cât și ca 
cetățean al acestei minunate țări”, a 
încheiat campionul.

Judokanul israelian de top, Sagi Muki, a strâns peste un sfert de 
milion de șekeli prin scoaterea la licitație a suvenirurilor sale, 

acțiune în scopul ajutării unui spital din orașul său natal  
pentru ca să lupte cu Coronavirusul

Golf umanitar

„The Match”, cum a fost intitu-
lat, s-a desfășurat duminică pe par-
cursul de la Medalist Golf Club (Flo-
rida) și s-a soldat cu victoria perechii 
Woods/Manning.

Amânat cu o oră din cauza plo-
ii, soarta meciului s-a decis rapid în 
favoarea lui Woods și Manning, vic-
toria fiind o revanșă pentru Woods, 
învins de Mickelson în urmă cu doi 
ani la un demonstrativ de 9 milioane dolari. 

Premiul de 20 milioane dolari cu care a fost dotat acest turneu, va fi donat 
unor acțiuni de caritate pentru lupta împotriva Covid-19.

Jucătorii americani de golf Tiger Woods și Phil Mickelson, 
câștigători a 20 de turnee de Mare Șlem, alături de legendele 
fotbalului american Tom Brady și Peyton Manning, au disputat 

un meci de caritate dedicat luptei împotriva coronavirusului

Cea mai bine 
plătită sportivă

În 2019, Naomi Osaka a câștigat 37,4 mi-
lioane de dolari, din premiile obținute în 
urma participării la turnee și sponsorizări, 

devenind cea mai bine plătită sportivă din is-
torie. Japoneza de 22 de ani a depășit-o astfel 
pe Serena Williams cu 1,4 milioane de dolari.

Naomi Osaka avea un an când Serena Wi-
lliams a câștigat primul său turneu de Mare 
Șlem în 1999. Nouăsprezece ani mai târziu, 
Osaka a învins-o pe Williams în finala US 
Open, trecându-și în cont primul său turneu 
de Mare Șlem, după unul dintre cele mai 
controversate meciuri din istoria competiți-
ei, americanca primind trei avertismente din 
partea arbitrului. Acum, japoneza a depășit-o 
din nou pe legendara sa rivală, de data aceasta 
la capitolul financiar.

O fostă deținătoare a recordului este altă 
jucătoare de tenis, rusoaica Maria Șarapova, 
retrasă între timp din activitate, care câștigase 
29,7 milioane de dolari în 2015.

Osaka este pe locul 29 pe lista celor mai 
bine plătiți 100 de sportivi, în timp ce Wi-
lliams se află pe locul 33. Este pentru prima 
oară din 2016 când două femei sunt printre 
cei mai bine plătiți 100 de sportivi din lume.

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi 
Osaka a devenit cea mai bine 

plătită sportivă din toate timpurile, 
depășind-o pe rivala sa din circuitul 
WTA, americanca Serena Williams

Naomi OsakaNaomi Osaka

Sagi MukiSagi Muki
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Magdalena BRĂTESCU

„Arsenic şi dantelă veche”  
de Joseph Kesselring de Joseph Kesselring la Teatrelli

Teatrelli este un Cen-
tru de Creație și Artă 
înființat de Primăria 

București în 2013, în Piața 
Lahovari nr. 7 și unde se pre-
zintă teatru-dans, spectacole 
multi-media și teatru clasic cu 
mari vedete. Biletele sunt cam 
la jumătate de preț față de ce-
lelalte teatre bucureștene. Din 
repertoriul dramatic amintesc 
„Cacealmaua” cu Rodica Po-
pescu, „Milionul, nepoatele și 
milionara”, „Contesa” și „Ar-
senic și dantelă veche”, toate 
trei cu Adela Mărculescu. 

Cu titlul original „Arsenic and old 
lace” (1939), piesa americană e scrisă 
de Joseph Kesselring și reprezentată în 
premieră doi ani mai târziu, la Teatrul 
Fulton din New York. În 1944, a fost 
adaptată pentru marele ecran de Frank 
Kapra într-un film de mare succes cu 
Cary Grant ca protagonist. 

Menționez că subiectul este inspirat 
din cazul autentic a două criminale în 
serie, Vera Renczi și Amy Archer-Gilli-
gan. Kesselring e autorul unei duzini de 
piese, dar dintre toate rămâne cunos-
cută doar „Arsenic și dantelă veche”, 
o comedie neagră despre două surori 
vârstnice, Abby (Adela Mărculescu) 
și Martha (Alexandrina Halic. Sub o 
vădită aparență de cumsecădenie și mi-
lostenie, ele trăiesc liniștite într-o casă 
îndestulată și elegantă din Brooklin. 

Decorul realizat de scenografii Ro-
xana Dumitrache și Andrei Răduț cre-
ează arhitectonic perfect spațiul de joc, 
cu părți din exteriorul clădirii. Un salon 
tipic american, inclusiv scara interioară 
și geamuri prin care se poate intra și 
ieși. Mobilierul e elegant și de bun gust 
în off white luminos. Fiecare detaliu 
e gândit în legătură cu evenimentele 
care vor avea loc în desfășurarea acțiu-

nii. De pildă fotografia bunicului, cel 
care scalpa indieni și nu numai, ca și 
fotografia tatălui lângă un schelet. Fii-
cele au moștenit de la părintele lor un 
laborator cu borcane de otravă. El își 
experimenta medicamentele noi pe oa-
meni. Obiecte din timpul coloniștilor, 
sabia și pistolul, agățate pe perete, vor 
fi efectiv folosite de personajele piesei! 

Această genealogie explică proble-
mele psihice ale membrilor familiei 
Brewster din Brooklin. Martha și Abby 
și-au făcut obiceiul macabru de a găz-
dui vârstnici singuri pe care, cu infinită 
candoare, sub motiv că-i salvează de o 
viață de singurătate și durere, îi otră-
vesc cu o combinație de arsenic, stric-
nină și cianură pusă în vin de soc. „Este 
unul din gesturile noastre de caritate”! 

Apoi, îi îngroapă cu ceremonii fu-
nerare „private” în subsolul locuinței. 
În cimitirul improvizat s-au strâns deja 
nu mai puțin de unsprezece cadavre. 
Cel de-al doisprezecelea își așteaptă 
rândul în cufărul de lângă fereastra sa-
lonului. Acest cadavru este descoperit 
din întâmplare de nepotul Mortimer 
(Lucian Ghimiși), un critic teatral re-
dutabil. El tocmai venise să-și anunțe 
mătușile că se va căsători în curând cu 

Elaine (Alexandra Velniciuc), 
fiica reverendului Harper ca-
re-și are parohia în vecinătate.

Împreună cu cele două fe-
mei vârstnice, trăiește și nepo-
tul lor Teddy (Vlad Ianuș), un 
țicnit inofensiv care se crede 
președintele Roosevelt. El sapă 
mormintele închipuindu-și 
că lucrează la Canalul Pana-
ma și îngroapă morți de febră 
galbenă. 

Sosirea inopinată a unui alt 
nepot, Jonathan (Marcelo Cob-
zariu), un criminal sadic evadat 
din închisoare și căutat de poli-

ția din statul Indiana, va răsturna rela-
tiva rutină a vieții cotidiene în familia 
Brewster. Jonathan are deasemenea un 
cadavru de îngropat, ceea ce va produ-
ce nenumărate încurcături. Odată cu el 
apar doctorul Einstein (Ștefan Pavel), 
trei polițiști (Cristian Boeriu, Dorin 
Enache și Claudian Șiman) și directo-
rul ospiciului (Ștefan Velniciuc). 

Sfârșitul aduce internarea în bala-
muc a nebunilor și arestarea evadatu-
lui. Un happy end echivalând cu vic-
toria binelui!

Spectacolul regizorului Șerban Puiu 
-căruia nu-i pot reproșa decât alegerea 
unei distribuții inegale valoric- nu 
este o comedie absolut „horror”. Ci 
în versiune macabră „soft”, cu multe 
elemente comice la care contribuie în 
mare măsură Lucian Ghimiși și Vlad 
Ianuș, dar mai ales Marcelo Cobzariu, 
excepțional în banditul sadic. Ade-
la Mărculescu și Alexandrina Halic, 
îmbrăcate în superbe rochii de voal, 
catifea, mătase și mărgele, au apariții 
impresionante, firești, inteligente și 
un umor discret. Montarea lui Șerban 
Puiu subliniază culoarea și spiritul pie-
sei care se urmărește timp de trei ore cu 
interes și amuzament. 
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Dr. Ada SHAULOV ENGHLEBERG

Mama mea

Totdeauna, povestirile 
mamei mele sunt in-
teresante și mă sur-

prind. Cum le ține ea minte 
pe toate, la cei nouăzeci de 
ani ai ei? Nimic nu se șterge 
din memoria ei, nici bun, nici 
rău. Când nici măcar nu mă 
aștept, scoate afară din maga-
zie vreun păcat pe care aș fi 
vrut să-l uit, vreo întâmplare 
pe care se așternuse praful de 
decenii. 

Mă gândesc cât de greu 
este să fii mamă, bunică și 
străbunică. Adevărat, ai mul-
te motive de mândrie, te bu-
curi de multe reușite ale tu-
turor. Dar întotdeauna afli că 
cineva este bolnav, spitalizat 
sau cu dureri. Dezamăgit sau 
încordat în așteptare. Atâta 
presiune și griji pe capul ma-
mei mele, șefa tribului En-
ghelberg, originară din ora-
șul Bacău, România. Are trei 

fete, șapte nepoți și douăzeci 
și unu de strănepoți. 

Este iubită de toți, căci 
are pentru fiecare din ei un 
cuvânt bun, un sfat și o tonă 
de răbdare să asculte și bune, 
și rele. Fiice, gineri, nepoți 
și nepoate, partenerii lor, ba 
chiar strănepoții o adoră. Nici 
nu se poate altfel când ea ține 
minte ziua de naștere a fiecă-
ruia din ei și-i cinstește cu ce-
curi sau cadouri de invidiat. 
Toate acestea dintr-o pensie 
modestă. Niciodată nu e prea 
obosită să participe la diferite 
evenimente familiale. 

Ca orice om de vârsta ei, 
are și mama boli și dureri. 
„Șalele și picioarele sunt 
punctul meu slab”, se des-
tăinuiește uneori. „Dar merg 
mai departe”, încheie ea su-
biectul neplăcut. 

Văduvă de mulți ani, nu 
se plânge de singurătate, ca 

alții în situația ei. Își gătește, 
se uită la programele de tele-
vizor și… vorbește la telefon. 
Noaptea doarme ca un pui-
șor. M-a durut s-o știu singu-
ră, deși e împăcată cu situația 
și n-are niciun fel de pretenții 
de la nimeni. 

Mama n-a ieșit niciodată 
în societate. A dus o viață li-
mitată în cadrul familiei. Am 
determinat-o să meargă la un 
club de vârstnici. A fost feri-
cită să aibă cu cine vorbi: oa-
meni, persoane apropiate de 
vârsta ei.

La cei șaptezeci de ani ai 
mei o admir pentru liniștea ei 
sufletească, entuziasmul tine-
resc și faptul că trece cu vitejie 
prin furtunile vieții. 

„Mamă, divulgă-mi secre-
tul: cum de nu ți-e frică de 
moarte, cum de încă te inte-
resează totul, cum te acomo-
dezi? Cum de nu te-ai plictisit 

încă?”
„N-am ni-

ciun secret, fata 
mea. Pur și sim-
plu iau viața așa 
cum e”, mă lasă 
mama încă o 
dată nelămurită 
și fără rețetă. 

* 
Cele scrise 

mai sus sunt un 
fragment din 
cartea „Tovarăși 
de drum”. 

Mama mea, 
o femeie puter-
nică, a avut o 
viață grea: copi-
lăria – într-o fa-
milie săracă, în 
care nu o dată 

se culca flămândă. Tinerețea 
– sub cucerirea nazistă și spai-
ma ororilor Holocaustului. A 
fost o croitoreasă talentată și 
apreciată, o gospodină model. 
O soție și o mamă devotată. 

Acum, la nouăzeci și șapte 
de ani, situația ei s-a schim-
bat. Nu mai are putere să 
meargă la club. 

Am fost nevoiți să-i adu-
cem o îngrijitoare din Moldo-
va, care o ajută să se îmbrace, 
îi gătește și o spală. Are grijă 
ca locuința ei să strălucească 
de curățenie. 

Mama a rămas lucidă. Dar 
nu are cu cine vorbi. Perioada 
pandemiei Coronavirus a fost 
un dezastru. Noi o iubim cu 
toții, dar suntem împrăștiați 
în țară. Eu locuiesc în Rishon 
Lezion, ea în Haifa, pe mun-
tele Carmel. 

Căutăm o femeie de 50-
70 de ani, care să vină să 
vorbească cu mama. De do-
rit să fi lucrat în învățământ. 
Să locuiască în Haifa sau în 
Kraiot. Va fi recompensată. 
Îngrijitoarea, femeia din Mol-
dova, va continua să se ocupe 
de igiena mamei și de casă. 

Femeia pe care o căutăm, 
trebuie să știe limba română. 
Să vină de trei ori pe săptămâ-
nă la mama, de fiecare dată 
pentru două ore. 

Nu vrem ca mama, această 
femeie deosebită, să-și piar-
dă pofta de a trăi sau să se 
îmbolnăvească.

Cine crede că poate în-
deplini cele cerute, îmi 
poate telefona după ora 
opt seara la 03-9623760 
sau 0522721232. Voi fi mai 
explicită.

POEZIE ROMÂNEASCĂ ÎN ȚARA SFÂNTĂ
CÂNTEC MELANCOLIC*- de Rahel 

Traducere din ebraică: Adina Rosenkranz-Herscovici
Oare-mi auzi tu glasul, iubite, de 

departe?
Oare-mi auzi tu glasul, pe unde oi mai 

fi?
El strigă cu putere și plânge în tăcere,
și dincolo de vremuri vrea 

binecuvântare.
Mare e universul și multe drumuri are.
Se întâlnesc pe scurt și se despart pe 

veci.
Omul vrea, omul cere, picioarele-l 

trădează.
Nu poate regăsi ceea ce a pierdut.
Ultima mea zi e apropiată poate.
Se-apropie deja ziua plânsului de adio.

Eu te voi aștepta până s-o stinge 
viața-mi,

așa precum Rahel** își așteptă iubitul.

* Această cunoscută poezie a devenit unul 
dintre cele mai iubite cântece israeliene, 
datorită melodiei compuse de Șmulik 
Krauss, care a și interpretat-o împreună 
cu soţia sa Josy Katz și cu mult apreci-
atul cântăreţ Arik Einstein, în cadrul 
celebrului trio din anii ’70 „Hahalonot 
Hagvohim” (Ferestrele înalte).
** Rahel, iubita lui Iacob(Israel), cea care 
a așteptat 14 ani ca să se poată căsători 
cu alesul inimii ei (cf Bibliei).
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PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 28 mai 2020
06:00	 Știrile	ProTv
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv	
00:00	 Teleshopping

VINERI, 29 mai 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Românii	au	talent	
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 30 mai 2020
06:15	 Ce	spun	români
07:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 La	Măruță
12:00	 Acasă	la	români
12:45	 Teleshopping	
13:00	 Știrile	ProTv	
13:15	 România,	te	iubesc!
14:00	 Lecții	de	viață
14:45	 Ce	spun	români
15:30	 Arena	bucătarilor
16:00	 Românii	au	talent
18:30	 Superspeed
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Arena	bucătarilor
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Inimă	de	țigan
22:45	 Acasă	la	români
23:45	 Teleshopping
00:15	 Lecții	de	viață
DUMINICĂ, 31 mai 2020
06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Românii	au	talent
13:00	 Teleshopping
13:15	 Arena	bucătarilor
13:45	 Lecții	de	viață

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

LUNI, 1 iunie 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv
00:00	 Teleshopping

MARȚI, 2 iunie 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv
00:00	 Teleshopping
MIERCURI, 3 iunie 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv
00:00	 Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 28 mai 2020

07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	România
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediție	specială
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:20	 Articolul	VII
13:00	 Ediție	specială
14:00	 Telejurnal
15:00	 Teleșcoala
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Toate	pânzele	sus!
14:20	 5	minute	de	istorie
17:30	 Teleșcoala
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 Documentarul	TVRi	
22:00	 A	doua	Românie	
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 #Creativ

VINERI, 29 mai 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	România
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediție	specială
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:20	 Discover	Romania
12:30	 A	doua	Românie
13:00	 Ediție	specială
14:00	 Telejurnal
15:00	 Teleșcoala
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Primăvara	amintirilor
17:30	 Teleșcoala
18:30	 Obiectiv	comun
19:30	 La	un	pas	de	România	
20:00	 Telejurnal
21:00	 În	spatele	frontului
22:00	 Dăruiește,	Românie!
23:30	 Teatru	TV
SÂMBĂTĂ, 30 mai 2020
07:00	 Natură	şi	aventură	
07:30	 Pescar	hoinar
08:00	 Ferma
08:50	 Discover	Romania
09:00	 Mic	dejun	cu	un	campion
09:50	 5	minute	de	istorie
10:00	 Drag	de	România	mea
12:00	 Gala	umorului	*Partea	I
13:00	 Ediție	speciala
13:10	 Gala	umorului	*Partea	a	II-a

14:00	 Telejurnal
14:30	 La	un	pas	de	România
15:00	 Dăruiește,	Românie!
16:30	 Ora	regelui
17:30	 A	doua	emigrare
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Memorialul	durerii
20:00	 Telejurnal
21:00	 Miracolul	EU
21:10	 Drag	de	România	mea
23:00	 Singurătatea	florilor	
00:30	 Lumea	şi	noi
DUMINICĂ, 31 mai 2020
07:00	 Universul	credinței	*Partea	I
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Universul	credinței	*Partea	II-a
08:50	 Regatul	sălbatic
09:15	 5	minute	de	istorie
09:20	 Exclusiv	în	România	
10:00	 În	grădina	Danei
10:35	 Viaţa	satului	*Partea	I
11:50	 Minutul	de	agricultură
12:00	 Viaţa	satului	*Partea	II-a
13:00	 Ediţie	specială
13:10	 Tezaur	folcloric
14:00	 Telejurnal
14:30	 Lumea	și	noi
15:00	 Ziua	Românilor	de	Pretutindeni		
 2018
17:00	 Politică	şi	delicateţuri
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Mica	Bucovină	din	Canada	
20:00	 Telejurnal
21:00	 Miracolul	EU
21:10	 Gala	umorului
23:00	 Angela	merge	mai	departe
00:20	 Inima	albastră

LUNI, 1 iunie 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	România
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Teatru	pentru	copii
11:20	 Copii	spun…
11:30	 Linxy
12:00	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10
13:00	 Ediție	specială
13:10	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Teatru	pentru	copii
16:20	 Copii	spun…
16:30	 Toate	pânzele	sus!
17:30	 Teatru	pentru	copii
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 Străjerii
22:20	 Copii	spun…
22:30	 Concert	*Monica	Anghel
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Adevăruri	despre	trecut
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MARȚI, 2 iunie 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediție	specială
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:20	 Avocatul	dumneavoastră
13:00	 Ediție	specială	
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Teleșcoala
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Toate	pânzele	sus!
17:30	 Teleșcoala
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 România	9
22:00	 Învestiți	în	România
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Izolați	în	România

MIERCURI, 3 iunie 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	România
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ediție	specială
10:50	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:20	 Investiți	în	România!
13:00	 Ediție	specială
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Teleșcoala
16:00	 România…	în	bucate
16:30	 Toate	pânzele	sus!
17:40	 Teleșcoala
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 România	9
22:00	 Articolul	VII.
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 A	doua	emigrare
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3 Astrele „te pregătesc” și în săptămâna vii-

toare pentru schimbările radicale care vor 
surveni în viața ta. Indiferent de ce va veni, 
vei rămâne concentrat pe propriile obiective.

Pentru tine, orice început îți induce o stare 
emotivă profundă, chiar dacă nimic din ceea 
ce se întâmplă nu are un impact atât de mare 
asupra ta.

Uranus aduce în viața ta multe schimbări 
radicale. La nivel astral se pare că toate 
energiile se vor concentra pe împlinirea ta 
emoțională.

Chiar dacă îți dai seama cât îți este de dificil 
ca tu să simți ca ei, ești conștient că și pen-
tru tine lucrurile se vor schimba radical în 
perioada care urmează.

Persoanele rău intenționate își lasă ampren-
ta asupra echilibrului tău interior. Oricât de 
mult ți-ai dori să reușești acest lucru, nu poți 
să rămâi indiferent.

Alegeri neinspirate, mustrări de conștiință, 
regrete, toate acestea îți vor întări ideea că nu 
vei reuși niciodată să ai parte de autenticitate 
în plan personal.

Dificultățile pe care le întâmpini în această 
perioadă, te epuizează la nivel energetic. Deși 
ești conștient că toate resursele se află în tine, 
îți este dificil să le „accesezi” acum.

Lucruri de neconceput pentru tine vor avea 
loc în perioada următoare. Nesiguranța îți 
va invada sufletul și rațiunea. Nu reușești să 
îți dai seama care este sursa acestei anxietăți.

Nimic din ceea ce se întâmplă în viața altora 
nu va mai avea un impact atât de mare asupra 
stării tale emoționale. Nu te mai identifici cu 
propriile gânduri.

Atunci când vine vorba de carieră și de pro-
priile valori, îți dai seama că anturajul de 
care ești înconjurat la birou, te face să te 
„anulezi”.

Firea ta rebelă și nonconformistă va fi în că-
utare de stabilitate și securitate emoțională. 
Toate nevoile cu impact emoțional parcă vor 
încerca să te „subjuge”.

Maniera în care alegi să faci lucrurile, te poate 
conduce spre un succes în carieră la care nu 
ai fi visat vreodată. Ai încredere în propriile 
visuri!

Editura „Familia” vă recomandă:
„GAZETA ACADEMICĂ”

- ediția a II-a 
revizuitășiadăugită
deacad.prof.dr.Jean

Askenasy
Dupăceprimaedițies-a
epuizat,afostrealizată
onouăedițiececonține

tabletenoișicarteaafostrestructuratăînpatru
secțiuni:Gazetasocio-politică,GazetaHolocaust,
GazetapersonalitățilorșiGazetacreierului.

Volumulcostă70deșekeli 
șisepoatecomandalatelefon:

09-954.32.42 
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Hummus cu sfeclă roşie

Spală sfecla bine și 
pune-o la copt (aco-
perită cu hârtie de 

copt sau folie de aluminiu) 
timp de 45 de minute. 
Dacă atunci când o înțepi 
cu o scobitoare aceasta 
intră ușor, înseamnă că e 
gata. Scoate din cuptor și 
las-o la răcit 5-10 minute.
În timp ce aceasta se răcește, prepară hummus-ul. Combi-
nă toate ingredientele într-un blender (în afară de uleiul de 
măsline, pe care îl adaugi abia la final, treptat). Când s-a răcit 
sfecla, curăț-o, taie-o bucăți mici și paseaz-o într-un blender, 
până e moale de tot. Adaug-o peste hummus-ul făcut mai 
devreme.

Ingrediente: 2 bucăți de sfeclă medii, 400 g năut fiert, 
1/2 linguriță sare, 3 linguri thina, 2 căței de usturoi, 2 
linguri zeamă de lămâie, 2 linguri apă, 2 linguri ulei de 
măsline, 2 linguri rozmarin.

Fețele de pernă din 
mătase naturală

Mai multă senzație de confort
Datorită faptului că fețele de pernă din mătase natura-
lă sunt mai moi și foarte fine, în comparație cu cele de 
bumbac, vei avea o senzație de confort sporită pe timpul 
nopții, mai ales dacă tran-
spiri noaptea. Iar femeile 
care se apropie de 40 de ani 
au deseori bufeuri noaptea și 
se trezesc cu ceafa și fruntea 
transpirate.

Transpiri mai puțin
Mătasea naturală îți oferă o senzație de răcoare în nopțile 
foarte calde. Dar nu este doar o senzație. Mătasea ajută 
pielea să rămână mai răcoroasă și mai uscată în timp ce 
dormi, iar acest lucru ajută mai departe tenul care nu se 
mai încarcă de transpirație și sebum.

Mătasea naturală combate ridurile
Cele mai multe dintre noi dormim într-o parte sau chiar 
cu fruntea în pernă, astfel că ne trezim dimineața cu riduri 
adâncite. Pentru a combate ridurile, este bine să dormi pe 
spate. Dar, dacă tot dormim cu fața în pernă, mai bine 
folosim fețele de pernă din mătase naturală. Fiind mai fine 
și mai moi și împiedicând transpirația în exces, fețele de 
pernă din mătase sunt un aliat împotriva ridurilor.

Mătasea previne alergiile şi iritațiile
Mătasea este cea mai bună alegere dacă ai un ten foar-
te sensibil și se irită imediat. Este aproape imposibil să 
găsești o persoană alergică la mătase. În schimb, multe 
femei devin alergice la fibrele sintetice și aspre folosite azi 
la confecționarea lenjeriilor de pat.

Fețele de pernă din mătase, excelente 
pentru părul buclat

Când îți ondulezi părul, efectul ține doar în prima zi. Deja 
după o noapte de somn, în care părul este aplatizat pe 
pernă, buclele cedează. În schimb, rezistă mai bine dacă 
ai o față de pernă din mătase naturală. Mătasea menține 
părul mai hidratat, ceea ce îl face să rămână mai elastic și 
mai fin și își păstrează mai bine buclele de la o zi la alta.

Pe timp de vară, renunță la bumbac și folosește 
fețele de pernă din mătase naturală. Sunt mai 

scumpe, dar au câteva avantaje surprinzătoare 
pentru starea ta de bine și pentru frumusețea ta

Punctele negre

Baia de aburi, absolut 
necesară

Nu folosi benzile pentru 
puncte negre fără să faci o 
baie de abur cu 15 – 20 de 
minute în avans. Aburul 
ajută porii să se dilate și 
benzile vor extrage o can-
titate mai mare de sebum 
din porii infectați și negri. Fără baia de abur, benzile vor 
avea un rezultat foarte slab.

Ferește-te de benzile cu pudră de cărbune neagră
Sunt de preferat benzile albe, cu aloe vera, cu extract de mu-
șețel sau alte plante medicinale cu efect calmant și mentolat. 
Ar fi bine să te ferești de benzile cu pudră de cărbune, pen-
tru că aceasta se încălzește în contact cu pielea și pătrunde 
în porii liberi.

Taie benzile în funcție de zona pe care le aplici
În general, benzile pentru puncte negre sunt mai mari decât 
este necesar. Dacă vrei să le folosești doar pentru nas, taie 
din laterale atât cât este nevoie, ca să nu îți iriți și obrajii.

Ne plac benzile pentru puncte negre pentru că sunt 
ușor de folosit, ieftine, eficiente și rapide. Cu toate 
acestea, au și ele micile lor secrete de care trebuie 
să ții cont dacă vrei ca nasul sau obrajii tăi să arate 

impecabil
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Mai puțină mâncare  
sau mai puține calorii?

Medicii nutriționiști au răspun-
sul pentru această dilemă. Te-
oria pe care se bazează slăbitul 

a fost stabilită de americani acum mai 
bine de jumătate de secol și spune așa: 
mănâncă mai puțin și mișcă-te mai mult. 
Apoi tot ei au venit cu moda “low fat”, 
condamnând grăsimile ca fiind princi-
palele vinovate de kilogramele în plus, 
că doar au 9 cal/g.

Prin urmare, oamenii au mâncat mai 
dietetic, dar s-au îngrășat mai tare. Vino-
vatul a fost zahărul (și implicit fructoza), 
care deși are doar 4 cal/g e capabil să 
producă mai multă grăsime de depozit 
decât lipidele alimentare. Deci contează 
numărul de calorii din dietă? Cu sigu-
ranță, dar slăbitul e mai complicat de 
atât. Să zicem că iei decizia să consumi 
sub 1000 cal/zi. Contează din ce provin 
ele? Oh, daaaa! Dacă provin din zahăr/
fructoză, slăbitul va fi anevoios, dacă 
nu imposibil. Dacă provin din carbohi-

drați/amidon combinați cu grăsimi, din 
nou e puțin probabil să slăbim eficient. 
Dacă însă grăsimile alimentare nu sunt 
asociate cu făinoase și/sau zahăr, ce să 
vezi? Slăbești văzând cu ochii. Deci până 
la urmă o calorie nu e doar o calorie. 

Un alt aspect îl reprezintă volumul de 
mâncare consumat. Să ne întoarcem la 
dieta noastră cu sub 1000 calorii. Dacă 
decidem să mâncăm doar legume, 1000 
calorii înseamnă 3-5 kg de legume, deci 
un castron sau un lighean, de la caz la 
caz. Aceleași 1000 cal pot însemna însă 
250g salam sau 150g fistic/migdale. În-
trebarea este: ce e de preferat? O soluție 
este să-ți umpli stomacul cu alimente 
sărace în calorii, dar care au un volum 
foarte mare. Atunci când suntem obiș-
nuiți să mâncăm mult cantitativ, culmea 
e că sațietatea va apărea când stomacul 
e plin, nu când e atins aportul optim de 
calorii.

Cu alte cuvinte, cu cât mâncăm mai 

mult, cu atât apetitul va crește și vom 
fi tentați să consumăm volume mari de 
alimente, indiferent câte calorii conțin 
– există riscul să înfuleci cu aceeași ușu-
rință și un castron de fasole verde, dar și 
un castron de cartofi prăjiți. Un stomac 
‘antrenat’ pe volum mare va cere mereu 
tot mult. 

Important este să ne redimensionăm 
stomacul, să-l obișnuim să stea complet 
gol timp de 4-5 ore între mese, nu să 
ronțăim mereu mere și morcovi, doar 
pentru că sunt lipsite de calorii. Când 
vrem să slăbim trebuie să luăm o pau-
ză de la mâncare, indiferent câte calorii 
are. Și merită să mănânci mai puțin din 
ce-ți place, decât să te umfli cu produse 
dietetice, fade și neapetisante. 

Pentru că la final, chiar și cu burta 
plină, nu vei fi satisfăcut. Și continuarea 
efortului, perseverența în cura de slăbi-
re depind de această satisfacție. Puțin și 
bun, asta e soluția.

Când vine vorba despre încercarea de a da jos kilogramele nedorite, 
cea mai mare dilemă a multora dintre noi este alegerea unui plan 
alimentar eficient în acest sens. Micșorăm cantitatea de mâncare 

sau reducem numărul de calorii – oare ce este mai potrivit pentru a 
scăpa de surplusul de kilograme?

Simptomele alergiilor sezoniere

Alergiile reprezintă reacția sis-
temului imunitar la diferite 
substanțe de mediu, denumite 

alergeni: acarienii de praf, părul ani-
malelor, polenul florilor, anumite in-
secte, mucegaiuri, alimente și anumite 
alimente. Sistemul imunitar identifică 
alergenii ca fiind dăunători și la intrarea 
în contact cu ei, va produce anticorpi. 
Această reacție a sistemului imunitar 
duce la inflamarea sinusurilor, a căilor 
respiratorii, a pielii sau a sistemului 

digestiv.
Medicii alergologi spun că simpto-

mele alergiilor pot fi foarte ușor con-
fundate cu simptomele infectării cu 
noul coronavirus.

În ambele situații, pacientul poate 
să prezinte secreții nazale, obstrucție 
nazală, dureri de cap inclusiv în rinita 
alergică și, de foarte multe ori, chiar 
tuse. Pacientul cu rinită alergică poate 
prezenta tuse din două considerente. 
Această tuse poate fi o manifestare a 

astmului bronșic sau poate fi dată de 
acele secreții care se scurg în spatele 
nasului și irită faringele, producând 
acea tuse iritativă. Specialiștii susțin că 
persoanele alergice pot fi mult mai ac-
tive în transmiterea noului coronavirus 
deoarece strănută des.

Medicii atrag atenția asupra asemănării simptomelor alergiilor 
cu cele ale bolii COVID-19
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ORIZONTAL: 1. Mediocru, modest – Ve-
chiul impozit. 2. Mistuite de foc – Sicriu, 
coşciug. 3. Zdrenţăros, jegos (fig.) – 2, 3 
mocofani! 4. Prefix de albine – Repercur-
siune asupra cuiva. 5. Vehicul de om sărac 
(pl.) – În urma dricului! 6. Sărăciţi la sfâr-
şit! – Are doar-un bănuţ (dim; pl.). 7. Su-
părare, necaz (reg) – Insula scheletelor. 8. 
Urmă de praf! – Nelipsite din punga cu tacâ-
muri de pasăre. 9. Plin de râie! – Chinuitor 
(fig.). 10. Calic, nevoiaş – Săraci... şi goi! 

VERTICAL: 1. Sărman, plin de nevoi – Ală-
turi de Stan în filmul „Dinte pentru dinte». 
2. Plesnită pe faţă – Bluza... din sărăcie! 3. 
Pastila... săracului. 4. Ochi de lanţ (reg.) – 
Buba unei mucoase. 5. Sărac cu duhul – Sfri-
jită la corp! 6) Pradă de război – Pământul 
săracului (pl.). 7) Aşa-i pe la ţară – Plin de 
vicii. 8. Bloc gol! - Altul care-i cam sărac 
cu duhul. 9. Săracii Spartei – Inventar. 10. 
Custaceu rebusist – Săraci.
DICŢIONAR: RIC, ZEA, AŞE.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: r, m, d, d, p, voluminosi, matahalos, 

capatanosi, nit, nimic, zidari, it, ta, uiet, m, paris, 
lima, timizi, ac, ce, inamici, u, atatica, mirat, nari, 
catara, an, cato, atele, rarit, fel.

Pag. 36: uns, capsula, teama, etnic, opriri, itar, pri-
etenii, a, ii, r, d, nea, scala, atras, tovarasie, e, pa, coif, 
sr, astru, nisip, viagra, cina, atr, ingeras.

Pag. 37: a) seninatate, elisabetan, vivat, tace, eterica, 
ia, ral, vanat, i, amazonas, tati, usi, a, amarat, nul, 
ta, atacata, erate, atas. b) nimicitori, onomatopee, 
dotare, ian, opis, raul, zel, dar, az, iritativ, e, tatari, 
asc,abac, ierni, titan, uium, elementare. c) papirofaga, 
apicola, il, tonalitati, ala, etalat, loco, alene, agora, 
ager, metale, a, a, atelier, mt, lic, n, grai, ecarte, bre. 
d) moleculara, anihilator, cinemateci, eco, anulat, 
loto, ira, m, afise, ante, rapita, art, igienica, ai, tis, 
atomic, iete, arata.

Trei prieteni mor în același timp 
într-un accident rutier. Tuturor, Sf. 
Petru le pune o aceeași întrebare:

- O să vă îngroape în câteva zile. 
Ce sperați să auziți de la rudele și 
prietenii adunați la mormânt?

- Mie mi-ar place să aud că sunt 
cel mai mare medic de după Pasteur 
și un tată de familie exemplar.

- Mie mi-ar place să aud că am 
fost un profesor universitar excepți-

onal și soțul ideal pe care soția mea 
îl merita.

- Mie mi-ar place să aud: „priviți, 
mișcă!”...

*
Trei sfaturi pentru slăbit (după 

sărbători):
1 - Întoarce capul la dreapta.
2 - Întoarce capul la stânga.
3 - Repetă acest exercițiu ori de 

câte ori îți oferă cineva de mâncare...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6 O U T E

7

8

9

10
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ORIZONTAL : 
1. Care poate 
fi corupt; 2. A 
face ca un lucru 
să devină ofi-
cial; 3. Locali-
tate japoneză — 
Nota traducăto-
rului — Încheie-
tura dintre braţ 
şi antebraţ; 4. 
Fiord în Norve-
gia — Sprinteni; 
5.  Bucăţi  de 
stele! — Ouă de 
peşte — Africa 
Franceză (abr.); 
6. Şefi arabi — 

Nota a treia; 7. Cântece duioase de pe vremea bunicilor! 
— Se schimbă de revelion; 8. Laudă deosebită — Râu în 
Arabia; 9. Trimis al regelui pe vremuri — A clămpăni; 10 
Care se agaţă (fem.)

VERTICAL: 1. A face pe cineva să fie interesat într-o ac-
ţiune; 2. Medic oculist; 3. Localitate franceză — A jertfi; 
4. Mă duc la coadă! — Colier; 5. Înrudit cu bradul — Nu 
se sfieşte să-şi expună gândurile josnice (fem.); 6. Ultimul 
dintre năvălitorii barbari — Veche monedă turcească; 7. Ca-
iele! — A scoate sunete provocate de durere — La începu-
tul aortei! 8. Îndemn sfichiuitor! — Element esenţial vieţii 
alături de aer; 9. A întrerupe orice legătură cu exteriorul 
— Gust de pelin; 10. Mare proprietate.

CUVINTE RARE: ITO — NAMS — AMD — RIOM — TULT.

ORIZONTAL: 
1. Mică adu-
nare de copaci. 
2. Operaţie de 
doborâre a co-
pacilor — Că-
ţele! 3. Câm-
pie tropicală 
cu copaci pitici 
— Baltă. 4. Co-
paci de crâng 
— Alt copac de 
crâng. 5. Fruc-
tele arborilor 
— Mulţime de 
copaci tineri. 
6. Cais! — Pom 
fructifer. 7. In-
terjecţie — Te face chinez! 8. De culoarea frunzelor, toamna 
— Conjuncţie. 9. Copac cu coajă albă şi frunze argintii. 10. 
Copac cu fructe comestibile — Copac ale cărui frunze hră-
nesc viermii de mătase.

VERTICAL: 1. Frate cu Strâmbă-Lemne! 2. Copac exotic 
cu lemn negru, foarte tare — Orăşel în vechea Palestina. 3. 
Învingătorul lui Goliat — Zeul războiului la greci. 4. Poet ro-
mân — Tumoare benignă. 5. Au suportat o vătămare — Inter-
jecţie de leagăn. 6. Afluent al Lenei — A avea un sentiment 
de adâncă duşmănie — Pene! 7. Pronume cu întrebare — Un 
fel distins de a mâhni. 8. Ca o salcie plângătoare! — Părţi 
dintr-un codru! 9. Lamă de cuţit — Personaj biblic. 10. Co-
păcel iubit de veveriţe — Fâşie de teren de-a lungul unei 
ape, neacoperit decât la inundaţii.

CUVINTE RARE: UMA — UTAN — IJA.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
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7 E

8 C

9 A

10 U
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8 O

9 L

10 A

ORIZONTAL: 
1. Dulap de fier 
în care se ţin 
banii — Bogaţii 
deşertului; 2. 
Oameni bogaţi, 
dar care trăiesc 
în sărăcie — 
Turneu deschis, 
dotat cu premii 
mari. 3. Inven-
tar al banilor 
încasaţi — Glas 
spart! 4) Po-
doabă de aur la 
cravată — Stră-
lucirea aurului. 
5. Vechea mo-
netărie. 6. Fir textil — Individ — A se opri. 7. Monede de 
aur în Grecia antică. 8. Îşi îmbogăţesc bagajul de cunoş-
tinţe la şcoală (fem) — Bani daţi ca şpert (pl.). 9. Într-o 
casetă! — Gătit cu usturoi (pop.) — Frig foarte mare. 10) 
Flori de aur pe coroana papală (sg.) — Luată drept cameră.

VERTICAL: 1. De felul zarafilor. 2. Gură bogată... la bară 
— Refren la colinde. 3. Bogat în lapte — Părţi achitate în 
contul unor datorii. 4. Scăldată într-o bogăţie de lumini la 
circ — Straşnic. 5. Plătit la sfârşit! — A acoperi un obiect 
cu aur. 6. Aur... fals — Teo intră la Toma! 7. Furnizor de 
icre scumpe — Necum! 8. În pipă! — A intra în posesia unei 
sume de bani. 9. Deţinătorii bogăţiilor coroanei — Aurul 
negru. 10) „Comoara din ...”, roman de Robert Louis Ste-
venson — Epoci.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5 T A R A P A N A

6

7 A

8 V

9 A

10 N

ORIZONTAL: 
1. Unul care 
stă cu mâna 
întinsă, postu-
lant. 2. E sin-
gură! — Marele 
fluviu siberian 
—  Cuno s cu t 
general ameri-
can. 3. Bătut 
la cap, cu ghe-
tele! — Scule! 
4 .  Transmis 
pe gură — Gen 
comun de târâ-
toare. 5. Nere-
uşit în viaţă — 
La intra rea în 

casă. 6. Doctor pe reţetă — La antipodul uriaşilor — Intrare 
în Rhodos! 7. Lăsaţi la voia întâmplării. 8. Zăpadă — Unul 
dintre patri arhi. 9. Zărit (pop.) — O căţea! (popular). 10. 
Bază de construcţie pentru o cale ferată.

VERTICAL: 1. E dependent de o altă persoană. 2. Plata 
unui liber profesionist — Dumnealor. 3. Umblă cu cheia! — 
Nobil englez. 4. Metal gălbui — Precum… 5. Corp geometric 
cu baza un cerc — Un fel de umblat în patru labe (î din i). 
6. Pasăre sacră în Egiptul antic — Grup social închis. 7. A 
pune tapete. 8. Alexandru cel scurt — Bir! — Mijlocul de 
înmulţire al peştilor. 9. N-are nicio plesnitură măcar! — La 
coada unui tren! 10. Aparat condus de departe.

CUVINTE RARE: LEE — PAIR.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4
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7 R
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PROGNOZA METEO
28 - 30 mai

Zonă joi,
28mai

vineri,
29mai

sâmbătă,
30mai

Haifa 25° 25° 26° 
Nazareth 27° 26° 27°

Tveria 30° 32° 32°

TelAviv 25° 25° 25°
Ierusalim 25° 24° 25°
Eilat 35° 34° 36°

*valorilereprezintămediazilei

Cu ocazia zilei de naștere, 
urăm domnului 

THEODOR TOIVI

LA MULTI ANI!
cu multe bucurii și sănătate!

redacția Gazeta

Timpul trece mai plăcut 
când citești o carte bună! 

Conversații cu Regele Mihai................80șk.
Ana a României - Un război, un exil, o viață.......80șk.
Dulce ca pelinul de Ștefan Mitroi (roman)..........80șk.
Grimus de Salman Rushdie (roman).............80șk.
Albert Einstein-Cum văd eu lumea ............80șk.
Horațiu Mălăele-Rătăciri..................80șk.
Pânza de păianjen de Lucian Bogdan (roman)........50șk.
Tatuatorul de la Auschwitz(povesteadevărată)......80șk.
Orient(mișcareaderezistențăevreiască) ..........80șk.
Sărbătoare corturilor(premiulpentruprozăUSR)......80șk.
Itzhak Rabin soldat, lider, om de stat(biografie).....80șk.
Trei etaje de Eshkol Nevo(romandinsocietateaisraeliană) .80șk.
Cum am devenit huligan de Mihail Sebastian .......50șk.
Istoria ca viitor de Ana Blandiana (conferințeșitexteuitate)..80șk.
Căderea din timp de David Grossman(autorisraelian)....80șk.
Un cal intră într-un bar de David Grossman ........80șk.
Vin din Alep(itinerariulunuirefugiatsirian).........50șk.
Siria - de ce s-a înşelat occidentul ............40șk.
Iranul meu - gustul amar al revoluției..........70șk.
Manuscrisul de la Accra de Paulo Coelho(bestseller) ....80șk.
De ce iubim femeile de Mircea Cărtărescu (omagiufemeilor)..50șk.
Noul Țar (Vladimir Putin) ................130șk.
Moscova şi lumea-Ambițiagrandorii............80șk.
Ariel Sharon şi bătăliile lui politice ...........100șk.
Orizonturi roşii de Ion Mihai Pacepa ...........130șk.
Klaus Iohannis - Pas cu pas................65șk.
Klaus Iohannis - Eu.Ro dialog despre Europa.......65șk.
Bibliotecara de la Auschwitz(pov.adevărată) .......80șk.
Povestea miracolului economic israelian - 
națiunea start-up.....................80șk.
Micul prinț de Antoine de Saint Exupery...........50sk.
Marin Sorescu-Unde fugim de acasă(copii) ........80șk.
Războiul Arabo-israelian 1948 ..............45șk.
Dracula de Bram Stocker ..................45șk.

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

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade28.05.2020

şekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3,49 3,56
1 euro 3,81 3,88
1 liră 

sterlină 4,26 4,33
1 leu 

românesc 0,80 0,82

Aprinderea  
lumânărilor de Șabat

VINERI
29.05.2020

SÂMBĂTĂ
30.05.2020

Tel Aviv 19:19 20:22
Ierusalim 19:02 20:20

Haifa 19:13 20:24

Bucureşti 20:33 21:46

Specialist, montez antene de satelit pentru toate programele 
televiziunii româneşti din pachetele Telekom România. 

Profesionalism, servicii de calitate, garanție.
Peste 50 de programe româneşti

RAFI: 0509-656.634
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Comenzi la telefon 0524716004 
Prețul unui volum: 80 de șekeli 
(inclusiv taxele de expediție)

330 de pagini cu cele mai 
reușite creații ale marelui 

umorist, plus texte noi pline 
de umor și voie bună!

În sfârșit s-a descoperit 
vaccinul contra plictiselii: 

volumul de proză umoristică
Best Of  

Alexandru Andy

ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ISRAELIENI 
DE LIMBĂ ROMÂNĂ

anunță apariția revistei anuale „Izvoare”, 
o antologie a celor mai bune lucrări din 

ultimul an ale membrilor asociației! 
Întemeiată în anul 1964 la Tel Aviv, ASILR are ca scop 
promovarea creației literare a scriitorilor Israelieni de 

limbă română. 

Revista IZVOARE 
abordează 

subiectele care 
frământă și 

interesează scriitorii 
israelieni moderni, 
artele și cultura 
care înfloresc în 

Israel. 

Prețul unei reviste 
este de 100 de 
șekeli (inclusiv 

taxele de expediție).
Comenzi la telefon 

0524-716004
Volumul este în limba română

Îl cunoaştem pe Horațiu Mălăele, actorul de 
geniu, regizorul ingenios sau caricaturistul 

talentat, artistul ajuns la apogeul maturității 
creatoare care ține mii de spectatori cu sufletul 

la gură în sălile de teatru şi de cinema sau îi 
prăvăleşte pe jos de râs. Îl iubim şi îl admirăm, 
dar nu ştim mai nimic despre viața şi copilăria 

acestui geniu al scenei.
În TEHOMIR, Horațiu ne dezvăluie un fragment 

din vremea copilăriei 
sale, a farmecului 

primei iubiri, a 
tradițiilor şi credințelor, 

toate împletite cu 
realitățile triste ale 

orânduirii comuniste. 
O carte fabuloasă în 
care râzi şi plângi 
alături de Horațiu 

Mălăele.
Comenzi la: 

0524-716004

Coronavirusul ne-a schimbat viața. Cine 
este acest inamic care a făcut mii de 
victime în doar câteva luni, de unde a 

venit, cum se manifestă, cum acționează 
asupra corpului uman, fazele bolii, 

tratamentul preventiv şi tratamentul 
curativ? Toate acestea le găsiți explicate 

într-o lucrare de excepție semnată de 
distinsul acad. prof. dr. Jean Askenasy.

Cei interesați 
pot comanda 

lucrarea la editura 
„Familia” pentru 

numai 25 de 
şekeli, inclusiv 

taxe de expediție.

Tel.: 
0524-716.004

Acad. Prof. Dr. Jean Askenasy

Al 9-lea război al Israelului 
cu inamicul invizibil

C VID-19




