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În contextul pandemiei de
coronavirus, cel mai sigur mod
de a citi Gazeta Românească și
Revista Familiei este încheierea
unui abonament pe o perioadă de
minim 3 luni. Sunați la redacție la
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A N EX A R EA , O PROBLEM Ă S PINOA S Ă

Misiunea grea
Ministrul Apărării, Benny Gantz, va vizita
Iordania pentru a încerca să dezamorseze
tensiunile asupra planurilor Israelului de a aplica
suveranitatea în anumite zone din Cisiordania,
conform unui raport al canalului TV 12 de știri

P

ostul de televiziune citează un raport
din ziarul saudit Rai
al-Youm, care precizează
că Ammanul îl așteaptă pe
Benny Gantz pentru discuții urgente. Dacă se confirmă
vizita, deplasarea va fi prima
călătorie oficială în străinătate a lui Gantz în calitate de
ministru al apărării.
Israelul și Iordania se bucură de multă vreme de o cooperare înfloritoare în multe
domenii, inclusiv cel de securitate, dar legăturile dintre
cele două țări s-au deteriorat
din 2019. Planul Israelului
de a aplica suveranitatea într-o serie de zone din Cisiordania a apărut ca punctul

principal de dispută în ultimele luni, oficialii iordanieni
de top avertizând că sunt împotriva acestei acțiuni.
Regele Iordaniei, Abdullah II, a anunțat recent
că tratatul de pace al Israelului cu Ammanul ar putea
fi zdruncinat în cazul în care
se merge mai departe cu
această anexare, subliniind
în același timp că nu dorește să alimenteze tensiuni,
atâta timp cât mișcarea nu
este încă concretizată.
Potrivit unui raport al
canalului 13 de sâmbătă,
dacă Israelul ar continua să
anexeze zonele din Cisiordania, așa cum este prezentat în planul de pace al pre-
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ședintelui american Donald
Trump pentru Orientul Mijlociu, Iordania își va retrage
mai întâi ambasadorul din
țara noastră.
Raportul a remarcat însă

că Ammanul nu este dispus
încă să întreprindă nicio măsură drastică înainte ca demersurile de anexare să devină
oficiale, ceea ce arată prudență în relațiile cu Israelul.

O anexare scumpă
Înglobarea teritoriilor din Cisiordania ar putea
costa guvernul israelian 67 miliarde de șekeli pe
an, a avertizat marți David Brodt, fost director
general al Ministerului Finanțelor și partener
în cadrul unui raport economic comandat de
conducerea securității statului

E

fectuând
calcule
specifice
pe câteva grupuri
reprezentative ale
populației palestiniene, Brodt a
spus că este capabil să prezică costurile anexării. Aceasta ar include necesitatea unei creșteri
a bugetului Institutului Național de Asigurări, al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății.
Potrivit specialistului, anexarea parțială va duce Israelul
într-un „loc financiar periculos”. El a avertizat că, după
anexarea unei mici părți a teritoriului, presiunea diplomatică și politică ar putea ajunge să împingă Israelul să acorde
cetățenie tuturor palestinienilor din Cisiordania și anexarea
completă a Yehudei și Shomronului, cucerite de Israel în
timpul Războiului de Șase Zile din 1967.
Primul ministru Netanyahu intenționează să efectueze
anexarea a până la 30% din Cisiordania la începutul lunii
iulie, în temeiul „Acordului Secolului” al președintelui Donald Trump, dar mișcarea provoacă condamnări și îngrijorare internațională.

Miercuri, 11 iunie 2020
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Spionaj oprit
Guvernul a decis luni să înghețe legea
care permite agenției de securitate
Shabak să utilizeze datele locației
telefonului mobil pentru a urmări
potențialele contacte cu pacienții cu
coronavirus confirmați

Ș

eful Shabak, Nadav Argaman, a declarat la
ședință că agenția „nu se simte confortabilă”
să folosească metode de urmărire și monitorizare a pacienților. Cu toate acestea, el a subliniat că, în cazul unui nou focar, legea ar putea
fi readoptată rapid, iar agenția de securitate va
fi pregătită să acționeze în consecință.
Argaman a mai adăugat că agenția va sprijini
dezvoltarea unei aplicații civile independente
în același scop, așa cum a făcut-o cu aplicația
HaMagen a Ministerului Sănătății, care verifică
istoricul deplasărilor prin telefonul mobil al utilizatorului cu date geografice și istorice ale pacienților, date primite de la Ministerul Sănătății.
Guvernul a început să folosească sistemul militar de spionaj după ce Înalta Curte de Justiție
a decis că pentru prevenirea răspândirii Coronavirusului este permisă pentru o durată limitată

Frica de al doilea val
Ministerul Sănătății ne pregătește
pentru un nou val masiv de coronavirus în țară

Î

nainte de ședința
de marți a Cabinetului, Ministerul Sănătății a prezentat un
scenariu al celui mai
grav val al pandemiei, scenariu prezentat
doar unor anumiți
miniștri.
Conform previziunilor, se spune că al doilea val va fi mai semnificativ și va afecta mai
mulți pacienți; se preconizează că există riscul ca aproximativ 5000 de
persoane să aibă nevoie de aparate de ventilat.
Primul ministru Benjamin Netanyahu s-a adresat Cabinetului,
spunând: „Dacă această tendință de creștere alarmantă continuă, vom
lua în considerare să ne întoarcem la izolare și să închidem ceea ce am
deschis deja”. Netanyahu a adăugat: „Dacă suntem obligați să facem
acest lucru, o vom face într-un mod care este cel mai puțin dăunător
pentru economie”.
Primul ministru solicită publicului să țină cont de liniile directoare
privind sănătatea.

Primii turiști israelieni
în Cipru
O linie aeriană israeliană cu 22 de pasageri la bord a devenit
primul zbor comercial care a călătorit în Cipru marți, după
ce țara Mediteranei de Est și-a redeschis aeroporturile în
urma unei interdicții de 11 săptămâni menite să reducă
răspândirea COVID-19

de timp „suprevegherea” cetățenilor Israelului.
Această utilizare a capacităților Șabakului a stârnit proteste, în special din partea organizațiilor
pentru drepturile omului.
Avichai Mandelblit, procurorul general al
statului, a aprobat utilizarea programelor de
spionaj ca parte a reglementărilor de urgență
datorate Coronavirusului. Mandelblit a cerut
ca doar o echipă mică să opereze programele iar
datele colectate nu vor fi utilizate în alte scopuri.
Subcomisia de servicii secrete a Knessetului și
Mandelblit însuși au supravegheat de asemenea
toate activitățile agenției urmând ca, după terminarea supravegherii pandemice, să fie șterse
definitiv toate datele colectate.

L

arnaca s-a redeschis pasagerilor pentru prima
dată de când s-a impus
interdicția zborurilor comerciale la 21 martie.
„După două luni și jumătate, insula noastră se conectează
din nou cu alte 19 țări. Aeroporturile cipriote se deschid cu
optimism și primim cu drag cu
primul zbor care ajunge la Larnaca din Israel”, a declarat ministrul cipriot al Transporturilor, Yiannis
Karousos.
Israelul se află printre cele 19 țări cu rate scăzute de infecție cu coronavirus, din care Ciprul primește în prezent turiști.

Miercuri, 11 iunie 2020
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E

xistă o epidemie care
s-a răspândit în întreaga lume, epidemie
a cărei eradicare nu a fost predată în școlile de medicină,
în ciuda numeroaselor sale
simptome și a ratei sale mari
de contaminare.
Dar Coronavirusul nu a
infectat doar oamenii ci și...
studiourile de televiziune.
Oameni serioși, foarte bine
pregătiți și respectați petrec
prea mult timp în studiourile de televiziune, în timp ce se străduiesc să găsească
ieșirea din această situație care a cuprins
întreaga planetă.
Toate aceste discuții televizate au ajuns
să influențeze și să afecteze procesul decizional la nivel național - cu ramificări sociale
și economice semnificative.
Criza pandemică a oferit oficialilor Ministerului Sănătății o putere mai mare decât
au avut până acum. S-a ajuns la situația în
care o șoaptă spusă la urechea premierului
să fie suficientă pentru a convinge membrii
cabinetului și publicul larg să creadă că zeci
de mii de israelieni ar putea muri.
În primele săptămâni ale pandemiei, a
existat o adevărată explozie a zvonurilor
care a determinat frica publică. Nimeni
nu știa cu adevărat la ce să se aștepte de la
răspândirea COVID-19 și a fost nevoie de
timp pentru a înțelege că, deși aceasta nu
este o gripă comună, este totuși departe de
a fi sfârșitul lumii.
Cu timpul, am realizat că aceasta reprezintă doar o amenințare reală pentru un
anumit segment al populației și poate fi
controlată efectiv prin distanțarea socială,

igiena corespunzătoare și purtarea măștilor.
Chiar și astăzi, când situația nu ne mai
pare atât de apocaliptică ca la început, există persoane în vârstă cărora nu li se permite să iasă din casă și care suferă psihic din
cauza acestei arestări forțate la domiciliu.
Răspândirea coronavirusului este la ora
actuală ținută sub control dar nu putem
spune același lucru despre oficialii din domeniul sănătății și avertismentele lor care
au găsit o scenă cu milioane de spectatori
în studiourile de televiziune de unde predică în continuare sosirea sfârșitului lumii.
„Nu vor exista ventilatoare disponibile”,
am fost avertizați în primele zile ale pandemiei. „Medicii vor trebui să decidă ce
pacienți vor trăi și care vor muri”. Astăzi,
Israelul a acumulat mii de ventilatoare iar
numărul de victime cauzate de COVID-19
nu a depășit cifra de 300.
Pe ce baze faptice oficialii Ministerului
Sănătății cred că un al doilea val al virusului va fi unul devastator?
Avem un sistem medical bine pregătit,
care înțelege evoluția bolii și este gata de a
răspunde eficient în fața pandemiei. De ce
să semănăm panică în rândul populației?

Articolele publicate în ziar reprezintă punctul
de vedere al autorilor și exclud responsabilitatea
juridică a ziarului. Manuscrisele și fotografiile
trimise redacției nu se restituie.
Redacția nu răspunde de conținutul anunțurilor publicitare.

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

O amânare binevenită

romisiunile pe care politicienii
le fac în ajunul alegerilor, tind să
dispară imediat ce voturile au fost
exprimate. Se pare că aceeași soartă vor
avea și angajamentele primului ministru
Benjamin Netanyahu de a anexa cel puțin 30% din Cisiordania până la 1 iulie.
Întârzierea nu este neobișnuită în politica din Orientul Mijlociu și în acest caz
poate că nici nu este un lucru rău. Netanyahu s-a angajat să ducă la bun sfârșit
planul de pace al președintelui american
Donald Trump, numai că situația de pe
teren nu este atât de simplă precum o
prezintă angajamentele de pe hârtie.
Având în vedere relațiile complicate
dintre Israel și teritoriile capturate în
Războiul de Șase Zile din 1967, guvernul are doar două căi legitime de a rezolva această situație: poate lăsa lucrurile așa cum sunt acum și să tergiverseze
anexarea sau poate îngloba teritoriile
împreună cu locuitorii săi palestinieni.
Opțiunea de a lăsa lucrurile așa cum
sunt ar fi susținută de majoritatea electoratului de centru-stânga. Acest segment
de populație încă se agață de speranța
unei soluții cu două state și consideră

anexarea drept pericolul cel mai mare
care va elimina toate șansele de pace.
Și dreapta politică se îngrijorează
că o anexare parțială a Cisiordaniei ar
însemna că restul teritoriului va deveni
parte a unui stat palestinian, cu enclave
izolate care vor fi în continuare focare
de terorism.
Atunci când Israelul a anexat Ierusalimul de Est și localitățile înconjurătoare în 1967, a acordat imediat tuturor
rezidenților statut legal și dreptul de a
solicita cetățenia israeliană. La fel s-a
procedat și cu cetățenii de pe Înălțimile
Golanului, teritoriu care a fost anexat
de Israel în 1981. Acum se dorește o altă
formă de anexare, în care s-ar îngloba
pământul dar nu și populația. Asta însă
se numește Apartheid și știm cu toții
cum s-a terminat.
Primul ministru consideră că acest
moment prezintă o oportunitate istorică
cât timp este la putere președintele american Donald Trump - care este dispus
să sprijine anexarea. Însă susținerea lui
Trump nu trebuie să fie mai presus de
ceea ce este mai bun pentru Israel iar
anexarea teritoriilor nu pare să avanta-

V. MIREUȚĂ

U

Știri pe scurt

n set de teste serologice, realizat în premieră în Israel, a indicat că aproximativ 200.000
de israelieni, adică 2,5% din populație,
au fost infectați cu Coronavirus, s-a
anunțat într-un raport publicat marți.
Testele cu anticorpi sunt considerate o componentă cheie pentru a
afla cine a avut deja boala și pentru
a înțelege mai bine modul de răspândire și de creare a unui focar.
Rezultatele indică o rată de infecție mult

mai mare decât s-a crezut anterior din
estimările Ministerului Sănătății. De
asemenea, se indică o șansă mult mai
mare decât s-a crezut anterior pentru
transportatori, adică persoane care au
virusul și nu prezintă niciun simptom.

jeze la ora actuală țara noastră.
Există doar câteva căi care pot opri
anexarea sau, cel puțin, care pot întârzia
decizia. În primul rând ar fi obiecțiile
puternice din partea oficialilor de securitate și de apărare, obiecții justificate de
faptul că o anexare va produce mișcări
anti-israeliene foarte puternice. De asemenea, clasa politică din coaliția Alb Albaștrilor, acum parteneri cu Netanyahu,
ar trebui să facă presiuni politice pentru
amânarea deciziilor. Chiar și din partea
aliaților europeni ar putea veni semnale
că nu este momentul să declanșăm un
proces care ar putea aduce provocări de
securitate, greu de soluționat.
Sunt voci care susțin această anexare
și care chiar au argumente, însă problema nu a fost suficient analizată și sunt
prea multe voci, mai ales din lumea arabă, care se opun. Poate nu este cazul să
ridicăm noi provocări de securitate în
acest moment când ne aflăm în plină
pandemie iar economia necesită toată
atenția noastră.

vor putea să se prezinte fizic la aceste
birouri.
Israelienii care beneficiază în prezent
de ajutoare de șomaj din cauza crizei coronavirusului, vor continua să primească în mod automat prestațiile. Cei care
vor depune cereri pentru șomaj după 14
iunie, vor trebui să se prezinte la biroul
local în termen de două săptămâni.

*

Începând de duminică, 14 iunie,
Serviciul pentru ocuparea forței de
muncă din Israel își va redeschide birourile pentru șomeri, iar israelienii

Miercuri, 11 iunie 2020
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Cere recunoașterea imediată a „Palestinei”
Premierul palestinian Mohammed Shtayyeh a îndemnat
comunitatea internațională să pună capăt planurilor Israelului
de anexare și să recunoască statul palestinian, a relatat joi
ziarul arab Asharq Al-Awsat

S

htayyeh a luat cuvântul în Ramallah, la o reuniune a „Comitetului de Legături pentru Palestina”,
unde 40 țări și organizații donatoare
s-au întâlnit – majoritatea prin videoconferințe – pentru a dezbate nevoile
economice palestiniene.
Oferta Israelului de anexare a coloniilor din Yehuda, Shomron și Valea
Iordanului se înscrie în planul de pace
propus de Donald Trump. Palestinienii
au respins propunerea, spunând că vor
da în judecată Statele Unite dacă planurile vor avansa. „Facem un apel către
comunitatea internațională să recurgă

la toate măsurile necesare pentru
a preveni anexarea, inclusiv să
recunoască statul palestinian cu
granițele dinainte de 1967, cu Ierusalimul de Est drept capitală,”
a spus Shtayyeh.
În remarcile făcute, Shtayyeh
a susținut „că Israelul a început să trimită facturi de apă și electricitate localităților palestiniene din Valea Iordanului
și că, dacă s-ar aplica anexarea, ea ar fi
o gravă încălcare a legislației internaționale, rezoluțiilor ONU și a acordurilor
bilaterale semnate de noi cu Israelul”.
Premierul Netanyahu a stabilit 1 iulie

Mohammed Shtayyeh

ca dată limită de începere a impunerii
suveranității israeliene asupra așezărilor
palestiniene.
Totuși, e posibil ca data respectivă
să fie amânată deoarece administrația
lui Trump are de gestionat frământările
sociale și criza economică provocate de
pandemia de coronavirus.

Hamas vrea război

Laude teroristului

Palestinienii au organizat un marș de protest în
Ramala împotriva planului de pace Trump, în timp ce
liderul grupului terorist Hamas solicită palestinienilor
să pornească un război contra Israelului

Președintele Autorității Palestiniene (PA), Abu
Mazen, l-a elogiat duminică pe liderul grupului
terorist Jihadul Islamic Palestinian, Ramadan
Abdullah Shallah, care a decedat sâmbătă seară, la
doi ani după ce a suferit un atac cerebral grav

L

iderul grupului terorist
Hamas din Gaza l-a
lăudat pe rivalul său,
liderul palestinian Abu Mazen, pentru tăierea legăturilor
cu țara noastră și a solicitat o
nouă revoltă armată împotriva
statului evreu.
„Salutăm decizia președintelui Autorității Palestiniene
Ismail Haniyeh
de a se dezice de toate acordurile cu ocupația israeliană, dar avem nevoie de acțiuni reale”,
a spus Ismail Haniyeh.
„S-a dovedit pentru toate mișcările de eliberare din întreaga lume că eliberarea nu poate fi realizată decât dacă o
armă este implicată”, a spus Haniyeh.
Haniyeh a salutat sprijinul acordat palestinienilor de
către unele țări arabe și musulmane, solicitând respingerea
propunerii președintelui Donald Trump de la începutul
acestui an pentru un acord de pace care ar vedea un stat
palestinian alături de Israel.
„NU afacerii secolului!”, a spus Haniyeh.

6
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M

azen s-a referit la Shallah drept „o figură națională excelentă”, în comentariile transmise
familiei teroristului.
În 1995, SUA l-au
calificat pe Shallah
ca un „terorist feroce” în conformitate
cu legea federală relevantă. Shallah s-a
confruntat, de asemenea, cu acuzații de
„furnizarea de sprijin
material Jihadului
islamic, conspirație
pentru uciderea și
acuzarea persoanelor
în străinătate, fraudă Ramadan Abdullah Shallah
de imigrare, sperjur,
extorsiune și obstrucție a justiției”.
Începând cu 2019, FBI a solicitat arestarea lui Shallah
ca unul dintre „cei mai căutați teroriști” din lume.
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Refuză banii

Atac dejucat

Duminică, Autoritatea Palestiniană (AP) a declarat
că nu va mai accepta transferarea veniturilor din
impozitele încasate din Israel, deoarece continuă
eforturile de anulare a înțelegerilor și încetarea
coordonării cu Israelul

P

urtătorul de cuvânt al guvernului AP, Ibrahim
Milhim a confirmat că
Abu Mazen a respins
„transferul obișnuit al
impozitelor” din Israel
pentru luna mai 2020.
Agenția palestiniană de știri l-a citat pe Abu Mazen
Milhim care a afirmat
că AP a respins fondurile după ce Israelul a încercat să le pună
condiții legate de revitalizarea coordonării.
Demersul riscă să genereze dificultăți economice extinse
în AP, care a fost nevoită să abandoneze tentativa anterioară
de respingere a plăților din cauza gravelor greutăți financiare.
În 2019, veniturile din impozitele transferate de Israel
către Autoritatea Palestiniană au reprezentat circa 60% din
bugetul palestinian. Dată fiind instabilitatea finanțării internaționale în timpul crizei provocate de coronavirus, dar și
a sistării încasării veniturilor din impozite, plățile israeliene
către AP ar putea avea o pondere mult mai mare în 2020.
Institutul din Washington pentru Politică în Orientul
Apropiat, a scris pe Internet că demersul e „aproape sinucigaș”, dată fiind situația Autorității Palestiniene.

Forțele de securitate palestiniene au dejucat
săptămâna trecută un atac împotriva trupelor
Tzahal din Cisiordania, după cum au declarat
duminică o seamă de înalți oficiali implicați
în incident

Î

n urmă cu câteva
săptămâni, președintele palestinian
Abu Mazen a declarat că pune capăt
oricărei cooperări pe
teme de securitate
cu Israelul și SUA pe
marginea planurilor
de anexare a unor părți din Cisiordania.
Potrivit oficialilor, o celulă teroristă palestiniană a plasat
bombe artizanale într-o zonă deschisă de la periferia Jeninului, pe ruta urmată de obicei de trupele Tzahal la sosirea
în oraș pentru arestarea suspecților teroriști.
Sursele au declarat că o serie de informații prețioase au
dus la descoperirea de către forțele de securitate a explozibililor ascunși, printre care s-au aflat 30 de bombe artizanale
gata de folosit și o carabină. Se pare că atacatorii intenționau să ia prin surprindere trupele Tzahal, aruncând aceste
bombe în direcția lor cu ocazia unei arestări nocturne și să
tragă în ele cu carabina pentru a provoca explozii.
Totuși, sursele au refuzat să precizeze dacă a existat vreo
comunicare între șefii aparatului de securitate palestinian
și oficialii din sectorul israelian de apărare.

A fost arestat ucigașul
soldatului Ben Yigal

Duminică, serviciul de securitate Shabak a declarat că Israelul
l-a arestat pe palestinianul care a aruncat cu un bolovan în capul
sergentului major Amit Ben Yigal, în timpul desfășurării unei
operațiuni militare în Cisiordania, omorându-l

P

alestinianul reținut a fost identificat ca fiind Namzi Abu Bakr,
un cetățean de 49 ani din satul
Yabed unde a avut loc atacul asupra soldatului în vârstă de 21 ani.
Baruch Ben Yigal, tatăl lui Amit, a
spus că a fost extrem de ușurat la aflarea veștii despre arestarea ucigașului fiului său. „Când m-au anunțat că a fost
prins, am țipat în mașină. Am simțit o

bucurie amestecată cu multă tristețe,”
a spus el. „Nu mai dorm de o lună și aș
vrea să scap de acest coșmar”, a adăugat
bărbatul.
Premierul Benjamin Netanyahu și
președintele Reuven Rivlin au salutat
vestea arestării. „Vom acționa fără compromisuri împotriva terorismului și a
celor ce îl comit pentru a păstra siguranța israelienilor,” a afirmat președintele
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Amit Ben Yigal (zl)

pe rețelele de socializare.
Ben Yigal și camarazii săi dintr-o
unitate de recunoaștere din Brigada Golani au efectuat la 11 mai o operațiune
nocturnă de arestare a patru persoane
suspectate de terorism în satul respectiv.
Soldatul ucis mai avea o lună până la
terminarea serviciului militar.
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Tableta zilei

CARICATURA ZILEI

Scrisoare adresată
părinților de fete frumoase

P

ovestea fascinantă a feromonilor
a captivat oamenii de știință specialiști în biochimice, neurologice, zoologice, entomologice, genetică,
filosofice și neuro-criminologie, dar un
răspuns pentru părinții de fete frumoase
nu a fost dat. Ce răspuns așteaptă părinții? Există între o femeie și un bărbat
care se întâlnesc întâmplător, „o comunicație chimică olfactivă la nivel molecular, care poate avea consecințe grave?
Iată cum, în anul 1950, Marea Britanie a soluționat marele deficit de varză,
produs alimentar esențial, după ravagiile celui de-al doilea război mondial.
Câmpiile de varză devastate de larvele
moliilor de mătase (Bombyx Mori) rămâneau goale. Moliile femelelor copulate depun ouăle care devin larve și,
pentru a se matura, consumă cantități
uriașe de varză care devastează câmpii
întregi. Moliile femele invită masculul
prin secreția de feromon care este perceput de receptorii olfactivi ai acestuia
până la distanțe de 10 km, receptori care-l conduc spre femelă.
Biochimistul Adolf Butenandt a
adunat cu meticulozitate o cantitate
enormă de glande endocrine feromone
ale moliei de mătase, izolând substanța numită de el Bombykol și a oferit
formula ei biochimică pentru producerea ei sintetică; în anul 1939, pentru

8

această descoperire, a primit
premiul Nobel pentru chimie.
Englezii au pulverizat în 1950
din avion, cantități uriașe de
feromon sintetic, peste câmpiile de varză. Masculul este
mult mai mic și slab decât molia femelă. Recepționând feromonul, masculii
au pornit în zbor de la distanțe mari
spre femelele care nici nu erau de găsit
și nici nu se aflau în situația hormonală
sexuală potrivită. Masculii, epuizați de
efort, după ce se învârteau într-un „delir copular” corespunzător concentrației
mari de feromon, au intrat în letargie și
au murit în marea lor majoritate, lăsând
câmpiile cu recoltele de varză intacte,
nedevorate de larvele lor.
Rolul feromonilor în perseverarea
speciilor de insecte, reptile și mamifere
a fost dovedită de cercetări de endocrinologie care le consideră „sistem feromonal animal”. Problema care preocupă
însă cu intensitate lumea științifică, este
prezența sistemului feromonic la om.
Încă din anul 1878, înaintea epocii feromonilor, cercetătorul Gustav Jäger a
postulat ideea că pielea omului secretă
substanțe olfactive numite antrofine,
supranumite „compuși de poftă”, a căror influență olfactivă ar putea avea și
funcții sexuale. Este adevărat că, odată cu apariția neocortexului, mirosul a
scăzut în importanță spre deosebire de
sistemul vizual și auditiv în plină dezvoltare. Dar o serie de realități se impun
observației.
Există eforturi industriale remarcabile de a realiza cele mai sofisticate și subtile mirosuri de parfumuri, deodorante,
săpunuri și alifii. Mirosul oamenilor
este o realitate de zi cu zi; câinele dă din
coadă înainte să-și vadă sau să-și audă
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stăpânul din cauză că-i simte mirosul.
Pielea, prin glandele sebacee, elaborează transpirația care se evaporă odată cu
secreții minimale din zona orală, analo-genitală, axile, glande lacrimale și
cerumenul urechilor; toate acestea dau
amprenta olfactivă a fiecărei ființe umane. Amprenta olfactivă este un cocktail
de 120 de substanțe biochimice, dintre
care unele s-ar putea să aibă și proprietăți feromone. Fiecare om are semnătura sa olfactivă, determinată genetic.
Ca o anecdotă istorică, care merită a fi
menționată: mesajul pe care-l trimitea
Napoleon lui Josefina, după victoriile
sale militare a fost: „Nu te spăla, după
3 zile mă întorc!”
Pruncul, omul matur și bătrânii au
mirosurile lor specifice, uneori foarte
ușor de simțit, altele mai greu, dar prezente totdeauna. Între 1983 și 2003,
apar peste 100 de cercetări cu tendința de a confirma existența feromonilor la femei. Articolul redacțional al
lui W.S.T. Waren din 2003 stipulează:
„știința nu a demonstrat existența unui
sistem feromonal între femei și bărbați,
dar a demonstrat existența unei comunicații chimice olfactivă la nivel molecular care merită să rămână în continuare
în atenția cercetătorilor în biochimie și
neuro-biologie”.
În consecință, dragi părinți și dragi
fete frumoase, dați bunului simț prioritate, pentru a nu fi acuzate de provocare și pentru a nu cădea victimele unor
porniri greu de stăpânit, cu consecințe
grave.
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Pericolul a trecut pe lângă noi
Hackerii iranieni au intenţionat să otrăvească apa din Israel
prin creşterea cantităţii de clor printr-un atac cibernetic în
luna aprilie, atac dejucat de specialiștii noștri

S

ăptămâna trecută, şeful sectorului naţional cibernetic din Israel,
a anunțat că Israelul a dejucat un
atac cibernetic major împotriva sistemului său hidrologic, atac atribuit în
principal celui mai mare duşman al său,
Iranul, pe care l-a numit după finalizarea anchetei „un atac sincronizat şi
organizat ce a vizat perturbarea principalei infrastructuri naţionale de apă”.
Un oficial israelian sub protecția
anonimatului a spus că atacul „a deschis o poartă spre ‚un scenariu de risc
imprevizibil.”
Dacă nu s-ar fi intervenit la timp,
s-ar fi putut deteriora calitatea apei
ceea ce ar fi determinat autoritățile să

oprească furnizarea „lichidului
vital vieții” care ar fi lăsat zeci de
mii de civili şi zone agricole să se
pârjolească în mijlocul unui val
de căldură ce se abătuse asupra
țării în acea perioadă.
Potrivit oficialului, staţia de pompare s-a închis după detectarea substanţelor chimice în exces iar atacul ar fi putut
pune în pericol populația din zona respectivă. „A fost un act de sabotaj mai
sofisticat decât s-a crezut iniţial, atac
care a fost elaborat și pregătit cu mare
minuțiozitate. A fost aproape să reuşească şi suntem bucuroși că am reușit să-l
oprim la timp.”
Alireza Miryousefi, purtătorul de

„Iranul încalcă toate
restricțiile”

Atac în Siria
Cel puțin 12 oameni au fost uciși într-un
presupus atac aerian israelian asupra unor
ținte iraniene din estul Siriei

„Iranul a continuat să-și mărească stocurile de uraniu
îmbogățit și continuă să încalce acordul cu puterile
lumii”, a declarat vineri agenția de supervizare
atomică a Națiunilor Unite

O

bservatorul Sirian pentru Drepturile Omului
a precizat că atacul care se pare că viza milițiile pro-iraniene, a avut loc în noaptea de
sâmbătă spre duminică și a fost comis în apropierea
orașului Deir ez-Zur.
Aceeași organizație a declarat că victimele sunt militanți din Irak și Afghanistan susținuți de Iran și că
în timpul atacului au fost distruse mai multe depozite
de arme. Potrivit ultimelor știri, milițiile au primit
provizii noi de arme și muniție.
Cu o săptămână în urmă, s-a mai relatat că un
„avion necunoscut” a lovit ținte pro-iraniene, din Al
Bukamal, estul Siriei, aproape de granița cu Irakul,
omorând cel puțin cinci militanți.

A

genția a afirmat că
la 20 mai, stocul
total de uraniu îmbogățit al Iranului a ajuns
la 1.571,6 kilograme față
de 1.020,9 kilograme cât a
fost la 19 februarie.
Iranul a semnat în 2015
acordul nuclear cu Statele
Unite, Germania, Franța, Marea Britanie, China și Rusia. Planul
Comun Complet de Acțiune sau JCPOA permite deținerea de către
Iran doar a unui stoc de 202,8 kilograme.
IAEA a raportat că Iranul a continuat să îmbogățească uraniul
la o puritate de maxim 4.5%, peste limita de 3,67% permisă în
baza planului JCPOA. Sunt depășite și restricțiile referitoare la apa
grea impuse în pact. Acordul nuclear a promis Iranului stimulente
economice în schimbul reducerii programului său nuclear. Președintele Donald Trump a retras SUA din acordul unilateral în 2018,
declarând că acesta trebuie renegociat.

Miercuri, 11 iunie 2020

cuvânt al Iranului la misiunea Naţiunilor Unite a acuzat Israelul că a falsificat atacul ca să-şi poată asigura sprijin financiar sporit din partea Statelor
Unite, declarând că activitatea cibernetică iraniană a fost „pur defensivă şi
protectoare.”
„Iranul nu-şi poate permite politic
să încerce să otrăvească civilii israelieni.
Şi chiar dacă Iranul ar fi procedat aşa,
unde sunt dovezile din partea israelienilor?” a întrebat Alireza Miryousefi.
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Pază pentru Netanyahu şi Gantz
Cabinetul premierului a solicitat echipe de securitate pentru
familia premierului Benjamin Netanyahu şi a premierului alternativ
Benny Gantz – timp de doi ani după încheierea mandatelor
acestora

L

a 14 mai, Cabinetul Premierului
a contactat comisia „Ciechanover”
care răspunde de siguranţa înalţilor oficiali, ştirea fiind difuzată duminică
pe Canal 13 TV.
„Copiii premierului vor primi o echipă de securitate ce va asigura paza strictă în Israel şi străinătate” s-a precizat în
ştirea respectivă. „Nivelul de siguranţă al
familiei fostului premier (soţie şi copii)
va fi păstrat timp de 24 luni de la încheierea mandatului său. La sfârşitul celor 24
luni, necesitatea echipei de pază va putea

fi reautorizată de comisia ministerială
o dată la 12 luni şi în concordanţă cu
recomandările profesioniştilor.”
În aceeaşi ştire s-a mai specificat că
serviciul de securitate Shabak a fost
surprins de cerere şi nu a considerat-o o
necesitate. În anunț nu s-a specificat dacă
cei doi ani se vor suprapune cu funcţia
lui Netanyahu de premier alternativ
sau dacă paza va începe după încetarea
acesteia.
Se pare că Benny Gantz va beneficia şi
de o coloană oficială de maşini similară

Procesul frumoasei

Acuză presa

Modelul israelian Bar Refaeli și mama sa au semnat
marți, cu procurorii, un acord pentru soluționarea
acuzațiilor de evaziune fiscală

Î

n cadrul acordului, modelul evită închisoarea, dar va
efectua nouă luni de serviciu în
folosul comunității, în timp ce
mama ei, Tzipi Refaeli, va ispăși 16 luni în spatele gratiilor.
Cele două vor trebui să plătească, de asemenea, o amendă
de 2,5 milioane șekeli, precum
și 8 milioane șekeli pentru impozitele neplătite. Procurorii
susțin că Refaeli, în vârstă de
Tzipi și Bar Refaeli
34 de ani, și mama sa au ascuns
zeci de milioane de șekeli de autoritățile fiscale.
Cazul lui Refaeli a „gravitat” în jurul locului în care aceasta a fost obligată să plătească impozite în anii 2009-2012,
în Israel sau în străinătate. Autoritățile susțin că Refaeli a
mințit, spunând că locuiește în special în străinătate și nu a
raportat autorităților fiscale israeliene veniturile, cadourile
scumpe și reducerile de celebritate pe care le-a primit în acea
perioadă. Bar Refaeli a susținut tot timpul că fosta ei relație
cu celebrul actor de la Hollywood, Leonardo DiCaprio, a
fost suficient de strânsă pentru a fi considerată o unitate
familială - stabilindu-și atunci centrul vieții în SUA.
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coloanei lui Netanyahu, datorită noului
său rol de premier alternativ, coloană
care va costa 23 milioane şekeli pe an.
Totodată, Gantz va fi eligibil pentru o
escortă a poliţiei, cu maşini special destinate acestui scop. Cum în bugetul de
stat actual nu au fost alocaţi bani pentru
coloana oficială, finanţarea va trebui asigurată de altundeva.

După ani de acuzaţii la adresa soţiei
premierului lui Netanyahu, Sara, premierul a
prezentat duminică mesajele de mulţumire din
partea fostelor angajate unde Sara e lăudată
pentru abilităţile sale manageriale

P

remierul
a dat declaraţia în
urma unei ştiri difuzate de Canalul
13, știre în care o
fostă angajată şi-a
retras declaraţia
de elogiere a Sarei, susţinând că
a făcut-o „de teamă pentru locul ei de muncă”.
„În replică la ştirile false zilnice difuzate de presă la
adresa soţiei mele, Sara, iată câteva scrisori trimise de aceleaşi angajate” a postat premierul pe Facebook. „Relatările incomplete şi denaturate generate de ei (n.red. presă)
contrazic total realitatea şi declaraţiile scrise de cele două
ajutoare, scrisorile călduroase de apreciere adresate Sarei
și zecile de mesaje în care elogiau locul lor de muncă”.
„Înregistrările false sunt o colecţie de minciuni destinate
umilirii Sarei Netanyahu pentru a influenţa acţiunile legale împotriva soţului ei şi pentru a şantaja statul” a specificat Yossi Cohen, unul dintre avocații familiei Netanyahu.

Miercuri, 11 iunie 2020
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Corona în școli

Al 2-lea val

La aproape o lună după ce Israelul a redeschis
toate şcolile din ţară, tot mai multe instituţii de
învăţământ se închid din nou pe fondul creşterii
numărului de cazuri de coronavirus în rândul
elevilor şi al profesorilor

Ministrul serviciilor Secrete, Eli Cohen, a avertizat
Israelul să se aștepte la un al doilea val de
infectări cu coronavirus și focare sporadice

C

u 330 de elevi şi profesori testaţi pozitiv pentru
noul coronavirus, 106 şcoli nu s-au mai deschis
duminică. Peste 16.000 de elevi şi profesori se află
în carantină acasă. De asemenea, patru parlamentari israelieni au fost nevoiţi să intre în carantină după ce au intrat
în contact cu un parlamentar arab care a fost testat pozitiv
săptămâna trecută.
Şcolile
s-au redeschis după
izolare, pe 17
mai, urmate
de hoteluri,
piscine şi
restaurante
10 zile mai
târziu.
Sâmbătă,
plajele din Israel erau pline, multe persoane ignorând regulile obligatorii impuse de Ministerul Sănătăţii de a purta
mască.
Până marți, 18.049 de pacienți cu COVID-19 au fost
confirmați în Israel, dintre care 15.429 s-au însănătoşit.
Doar 29 de pacienţi sunt în stare gravă, dintre care 23 sunt
conectaţi la aparate de ventilare.

„Pregătirea pentru un al doilea val de coronavirus, sau
focare localizate e inevitabilă până la găsirea unui vaccin,”
a spus Cohen. „Chiar dacă se descoperă repede un vaccin,
acesta nu va fi administrat nimănui până la mijlocul sau
finele anului 2022”, a adăugat el.
La sfârșitul lunii trecute, Prof. Eli Waxman, președintele comisiei consultative a guvernului cu privire la pandemie, a spus că Israelul nu e pregătit să facă față unui al
doilea val de coronavirus.
Principalul său motiv de îngrijorare e lipsa mecanismului de testare epidemiologică și identificare a contactelor cu
purtătorii de virus. „Nu există nici un instrument esențial
care să ne permită să gestionăm în siguranță epidemia și
să prevenim apariția de noi focare,” a declarat el.
Mulțe țări au început să ridice restricțiile legate de coronavirus datorită scăderii ratelor de infectare. Dar aceasta
nu înseamnă că
situația nu va
rămâne așa sau
că e imposibil
ca un al doilea
val să lovească
în timpul sezonului gripei
(toamnă-iarnă), după cum
Eli Cohen
susțin experții.

Pachet de salvare
Duminică, Ministerul de Finanţe a oferit greu-încercatei
companii aeriene naţionale El Al o combinaţie de împrumut
asigurat de guvern şi o participaţie majoră pentru a contribui
la asigurarea viitorului companiei

P

ropunerea revizuită a guvernului –
care a fost trimisă echipei de management a EL AL arată că guvernul
e dispus să ofere principalului operator
aerian din ţară un împrumut de 250 milioane $. În plus El Al va emite acţiuni în
valoare de 150 milioane $, iar guvernul
se va angaja să cumpere toate acţiunile
rămase nevândute. Se poartă tratative de
câteva săptămâni pe această temă, după
ce închiderea de către guvern a economi-

ei israeliene din cauza coronavirusului a afectat extrem de mult
compania El Al – toate zborurile interne
şi în afara ţării fiind suspendate. În luna
mai au circulat ştiri despre acordarea unui
împrumut de 1,4 miliarde $ de la guvern
pentru El Al, coroborat cu cerinţele stricte
ale planului de redresare a companiei.
Aprobarea planului e departe de a fi
uşoară. Ea va presupune acordul operatorului aerian, al guvernului şi al Co-
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misiei de Finanţe din Knesset. Ca şi în
materializările precedente ale planului, se
consideră că vor exista măsuri drastice de
reducere a costurilor, şi posibil chiar disponibilizarea unei treimi din puternicul
efectiv de 6.000 de angajaţi al companiei El Al. Operatorul aerian a declarat că
va evalua noua propunere de concedieri
colective.
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Creștere record

Alegerile din SUA
Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, a
revendicat vineri victoria în cursa Partidului
Democrat pentru desemnarea candidatului care va
participa la alegerile prezidențiale din noiembrie,
în care îl va înfrunta pe Donald Trump
A fost o onoare să concurez alături de unii dintre
cei mai talentați candidați pe care Partidul Democrat i-a avut vreodată şi sunt
mândru să spun că intrăm
în aceste alegeri generale ca
partid unit”, a precizat Biden
Joe Biden
într-un comunicat.
Un candidat are nevoie de
1.991 delegaţi pentru a-şi asigura nominalizarea. Biden a
atins acest prag după ce vineri au venit rezultatele de la alegerile primare din şapte state şi districtul Columbia, care s-au
desfăşurat în cursul săptămânii.

„

O româncă la granița
libanezo-israeliană
Organizația Națiunilor Unite a făcut public raportul
despre acțiunile ONU de la granița dintre Israel
și Liban, acolo unde 10.000 de Căști Albastre ale
misiunii UNIFIL asigură pacea într-o zonă extrem
de periculoasă, în care acționează Hezbollah,
susținută de Iran

Î

Laura
n ultimul an, între
Raețchi
Hezbollah și Tzahal au
avut loc mai multe ciocniri,
care nu s-au transformat
însă într-un conflict major
de tipul celui din 2006, în
ciuda schimburilor dure de
replici între Benjamin Netanyahu și Hassan Nasrallah.
În timp ce Liban militează pentru o menținere a misiunii
ONU în coordonatele actuale, Israelul dorește o prezență mai
activă a Căștilor Albastre pentru identificarea unor centre cu
potențial terorist.
Dosarul UNIFIL la New York este coordonat de românca
Laura Raețchi, care lucrează de paisprezece ani pentru ONU,
în cadrul departamentului Orientul Mijlociu. Înainte de a
prelua misiunea din Liban, Laura Raețchi a reprezentat Organizația Națiunilor Unite în zonele de conflict din Siria și
Sudan.
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India a depăşit Italia şi a urcat pe locul al şaselea
în clasamentul celor mai afectate ţări din lume de
noul coronavirus, după ce a raportat sâmbătă un
număr record de cazuri noi de infectare

M

inisterul Sănătăţii din India a raportat 9.887 de
cazuri noi diagnosticate în
ultimele 24 de ore. Totalul
infectărilor a ajuns în această ţară la 236.657 de cazuri
confirmate. Cel puţin 294
de decese asociate maladiei COVID-19 au fost anunțate sâmbătă în India, iar numărul total al victimelor a urcat astfel la
6.642. Conform acestor statistici, India a urcat pe locul al
şaselea în clasamentul celor mai afectate ţări de pandemia de
COVID-19, depășind bilanțul Italiei de 234.531 de cazuri
confirmate până vineri seară, potrivit cifrelor comunicate de
Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite.
Multe cazuri noi au fost raportate în zonele rurale ale Indiei, după ce sute de mii de muncitori zilieri au părăsit orașele
plasate în carantină pentru a se întoarce în satele lor natale şi
au rămas fără locuri de muncă în timpul pandemiei.

Lider Al Qaeda, eliminat
Franţa a anunţat vineri că forțele sale militare l-au
ucis pe liderul organizației al Qaeda din Nordul
Africii, Abdelmalek Droukdel, în timpul unei
operațiunii derulate în nordul Republicii Mali

L

iderul islamist era căutat de mai mult de
şapte ani. Droukdel era
printre cei mai experimentați
militanți din Nordul Africii şi
unul dintre cei care au participat la preluarea zonei de nord Abdelmalek Droukdel
a Republicii Mali de către militanții islamiști. Intervenția militară franceză din 2013 i-a
îndepărtat, ajutând forțele din Mali să îşi recucerească teritoriul. Droukdel a luptat în Afganistan şi îl avea ca model
pe fostul lider al-Qaeda din Irak Abu Musab al-Zarqawi.
În 2012, Abdelmalek Droukdel a fost condamnat la
moarte de un tribunal algerian, fiind acuzat de crimă și
apartenenţă la o organizaţie teroristă şi atacuri în care a
folosit explozivi. Acuzaţiile au fost formulate ca urmare a
trei atacuri cu bombă organizate în Alger în aprilie 2007 şi
soldate cu moartea de 22 de persoane şi cu rănirea altor 200.
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Infectați în avion

Salvare de migranți
blocați pe mare

12 dintre cei 91 de pasageri ai unei aeronave
Qatar Airlines care zbura din Doha spre Atena, au
fost testați pozitiv la debarcarea din avion, deși
conform testului de la îmbarcare, erau sănătoși

G

recia și-a suspendat zborurile din și spre Qatar
după ce pasagerii au fost confirmați cu coronavirus. „În urma acestor îmbolnăviri, zborurile din și
spre Qatar vor fi suspendate până la data de 15
iunie”, a spus Agenția
de Protecție Civilă din
Grecia. Reprezentanții
Qatar Airways au spus
că pasagerii erau sănătoși la îmbarcarea în
avion, în Doha. Toți
pasagerii au fost testați
pentru coronavirus ca parte din procesul de check-in.
„Toți pasagerii au fost testați conform procedurilor și
protocoalelor de sănătate și am considerat sigur să continuăm drumul”, au spus reprezentanții Qatar Airways.
Momentan nu se cunoaște naționalitatea pasagerilor
infectați. Compania aeriană a menționat doar că aceștia
nu sunt din Qatar.

Fonduri considerabile
Gruparea jihadistă Statul Islamic dispune de
fonduri estimate la 3 miliarde de euro, potrivit
ultimelor evaluări ale serviciilor de informaţii
occidentale, potrivit cărora niciodată până acum
o grupare teroristă nu a dispus de atât de mulți
bani, fapt care îngrijorează nespus experții în
combaterea terorismului

A

bou Bakr al-Baghdadi, „califul” autoproclamat al
Statului Islamic, ar putea, de exemplu, să cumpere
astăzi Air France, având în vedere valoarea de piaţă
a acestei companii, notează sursa citată.
Această bonitate a Statului Islamic îi neliniștește foarte
mult pe experții în lupta împotriva terorismului ce se reunesc
astăzi la Paris pentru a discuta
despre finanțarea terorismului
internaţional şi modalitățile de
a pune capăt acestui flagel.
Aceste fonduri au fost acumulate în decurs de trei ani.

Malta a autorizat în cele din urmă debarcarea
a peste 400 de migranți, unii dintre ei blocați
pe mare de mai multe săptămâni, au informat
duminică surse oficiale

C

ele 425 de persoane, provenite din Libia şi salvate în Mediterană în cursul mai multor operațiuni
de salvare care au început în aprilie, au debarcat
sâmbătă seara la La Valletta, a anunţat guvernul într-un
comunicat.
Autorităţile
malteze interziceau debarcarea
lor şi îi mențineau
pe imigranți la limita apelor teritoriale, la bordul
vaselor de turism
special mobilizate, invocând riscurile contaminării cu COVID-19 şi cerând ulterior altor
ţări europene să-i preia. Situația a fost aspru criticată de
organizaţiile de apărare a drepturilor omului.
„Nicio ţară europeană, în pofida marilor discursuri privind solidaritatea Europei, nu a acceptat în cele din urmă
să-i preia pe acești migranți”, a acuzat executivul maltez.

Scene șocante la
protestele din SUA
Imaginile arată cum o maşină neagră lovește
baricada ridicată de poliţie, riscând să lovească
zeci de protestatari

F

urioși, manifestanții s-au năpustit către maşină, cu
pumnii şi picioarele. Șoferul pare că trage cu arma
de pe geamul automobilului, apoi iese şi îi ameninţă
pe protestatari. Politia l-a prins pe bărbat în scurt timp, iar
arma a fost recuperată. Poliția din
Seattle a anunţat că o persoană a
fost împuscată la locul unde s-a
petrecut incidentul, iar un bărbat
de 27 de ani a ajuns la spital în
stare stabilă. Potrivit unor relatări
ale martorilor, victima, un bărbat
de culoare, îl cunoștea pe agresor.
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Fără taxe vamale

Serviciu de acasă

Primul ministru Netanyahu și ministrul Finanțelor,
Katz, au declarat duminică că taxele de achiziție
pentru o serie de produse, inclusiv electronice
și îmbrăcăminte, vor fi anulate pentru a ajuta
israelienii să facă față financiar pandemiei,
întrucât au extins cu încă o lună plățile de șomaj
pentru israelienii concediați recent

În plină pandemie, Guvernul dorește să
implementeze un program care să permită
angajaților din sectorul public să lucreze de
acasă o zi pe săptămână

P

lanul, anunțat într-o declarație comună, va ridica
taxele și impozitele pentru următoarele produse:
telefoane mobile, electronice, îmbrăcăminte, încălțăminte, electrocasnice și iluminat, jucării, produse cosmetice, produse pentru copii și ochelari.
Costul anulării taxelor este estimat la 1,45 miliarde șekeli, impozitele pe majoritatea produselor acoperind aproximativ 12% până la 15% și crescând până la 30% pentru
unele echipamente de divertisment. Această măsură vine
după ce cheltuielile consumatorilor au înregistrat o scădere
abruptă pe măsură ce virusul s-a răspândit în Israel.
În plus, Netanyahu și Katz au convenit să extindă eligibilitatea israelienilor plasați în concediu neplătit, pentru a
primi indemnizații de șomaj pentru încă 35 de zile.
Katz a spus că „cel mai important lucru” a fost „extinderea eligibilității pentru șomaj pentru tineri, pentru a le
acorda încă o lună pentru perioada în care economia a fost
închisă. Ca parte a deciziei, tarifele și impozitele de achiziție
la următoarele produse vor anulate:
• Telefoane mobile - 15%
• încălțăminte - 12%
• Îmbrăcăminte și textile - 6%
• Electronice de divertisment (televizoare, boxe, monitoare, convertoare, proiectoare, amplificatoare, microfoane,
căști, carduri inteligente, radio și altele) - 15%-30%
• Electrocasnice - de la 6% la 12%
• Lămpi și produse de iluminat - de la 8% la 12%
• Jucării și jocuri - 12%
• Cosmetice - 12%
• Produse pentru copii - 12%
• Rame și lentile pentru ochelari - 12%
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P

unerea în aplicare a unui
astfel de program pentru sectorul public ar aduce
numai beneficii prin
economii de peste
850 de milioane de
șekeli anual.
Comisia pentru funcționare publică, responsabilă
pentru angajarea funcționarilor publici, a declarat că un
proiect pilot pentru a lucra de acasă o zi pe săptămână,
precum și o ameliorare a timpului de sosire la locurile de
muncă pentru a evita congestionarea traficului, va fi gata
în câteva luni.
După ce s-au constatat beneficiile muncii de acasă în
timpul crizei Coronavirusului, multe țări au conceput
acum politici de lucru de la distanță. În Israel, un astfel
de program ar necesita extinderea conexiunilor de internet
de înaltă calitate în zonele rurale, precum și deschiderea
de „facilități de cartier”, cum ar fi bibliotecile sau spațiile
din centrele comerciale unde oamenii care nu pot lucra de
acasă, își pot aduce computerele și lucra de acolo.

Rugină pe șine
Mersul trenurilor nu s-a reluat la 8 iunie cum
era planificat, din cauza temerilor legate de
răspândirea coronavirusului

D

eși zilele trecute, Ministrul Transporturilor, Miri
Regev, și Ministrul Sănătății, Yuli Edelstein, au
convenit ca traficul feroviar să se reia luni 8 iunie
ac, după alte trei amânări precedente, premierul Benjamin
Netanyahu a decis totuși duminică să revină asupra deciziei; hotărârea vine după raportarea unei noi creșteri a
numărului de cazuri noi de coronavirus. Până acum nu
s-a stabilit nici o nouă dată de reluare a traficului feroviar.
Una din principalele temeri în rândul autorităților pare
să fie imposibilitatea impunerii unei restricții în privința
numărului de pasageri permis în fiecare tren.
Între timp, sistemul de autobuze din țară continuă să
sufere de supra-aglomerare din cauza lipsei de alternative
pentru transportul public.
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Infectare în rândul
muncitorilor străini din Israel
Oficialii din sectorul sănătății estimează că în țară există sute de
muncitori străini infectați cu coronavirus care, fără să vrea, ar
putea transmite virusul și altor persoane, din cauza reticenței de
a se supune testării și a condițiilor de viață insalubre

C

onform unui raport al Centrului Național de Informare, numai săptămâna trecută 19 muncitori străini au fost depistați pozitiv la
testul COVID-19, numărul total al celor infectați ajungând la 83. Datele mai
arată că 25% dintre testele de coronavirus făcute de muncitorii străini au ieșit
pozitive, un procent mult mai mare
decât în rândul populației generale.
Oficialii estimează că doar în Tel
Aviv există în prezent 40.000 muncitori străini și doritori de azil, dintre care

circa 7.000 sunt minori. Jumătate
dintre ei par să fie solicitanți de azil din
Eritreea și Sudan, cealaltă jumătate fiind muncitori imigranți, mulți ilegali,
majoritatea din Africa de Vest și Centrală și din Filipine.
Majoritatea lucrătorilor străini locuiesc în sudul Tel Avivului, unde funcționează încă de la debutul epidemiei din
Israel un centru de testare a infectării cu
coronavirus, înființat anume pentru ei.
Mulți muncitori însă tind să evite testarea din cauză că un diagnostic pozitiv

i-ar putea lăsa fără loc de muncă. Mulți lucrători străini și solicitanți de azil
sunt angajați în sectoarele economice
grav afectate de criza sanitară, cum ar
fi hotelurile și restaurantele.
Organizația Kav LaOved, care ajută
muncitorii fără statut legal din Israel,
a declarat că singura soluție în această
criză e ca guvernul să le ofere ajutoare
sociale pentru a le risipi temerile că șiar putea pierde slujbele în urma testării
pentru Coronavirus.

Cluburi sancționate

Statistică

O serie de cluburi de noapte, baruri și localuri
din Tel Aviv și Haifa au fost amendate în
weekend pentru nerespectarea regulilor
stabilite de guvern pentru redeschiderea lor

Doar 2.300 străini au intrat în țară în luna
mai, potrivit declarațiilor Biroului Central de
Statistică (BCS), pe fondul restricțiilor de
deplasare impuse de pandemia de Coronavirus

A

ceste reguli includ purtarea de măști de către angajații unităților respective și menținerea unei distanțe
de doi metri între grupurile de clienți.
În Tel Aviv, primarul Ron Huldai a spus
că circa 200 de amenzi
a câte 5.000 de șekeli
fiecare au fost date firmelor din oraș, incluzând îndrăgitul club
de noapte „Ha’Oman
17” care a primit sute
de clienți; potrivit unei
înregistrări video din
acest club, toți clienții
au încălcat regulile de
prevenire COVID-19. În Haifa, cel puțin trei cluburi de
noapte au fost închise de poliție pe motiv că nu ar fi respectat normele sanitare, potrivit acelorași surse.

N

umărul vizitatorilor în Israel a scăzut vertiginos
după ce, la 18 martie, guvernul le-a interzis cetățenilor străini să intre în țară, chiar dacă ar avea posibilitatea să intre în autocarantină timp de două săptămâni,
așa cum erau obligați să facă cetățenii israelienii. S-a făcut o
excepție pentru cei al căror „centru al vieții” se află în țară.
BCS a declarat că, printre cei ce au intrat în Israel în luna
mai, s-au aflat 100 persoane aflate în vizită pentru prima
oară, restul încadrându-se în categoria turiștilor. În raport
nu s-a specificat de ce persoanele respective au primit permisiunea de a intra în țară sau de ce tip de vize au avut nevoie.
În luna mai 2019, în țară s-au aflat 466.000 vizitatori.
8.300 israelieni au călătorit în afara țării în luna mai,
incluzând 600 israelieni care locuiesc în străinătate dar s-au
aflat în vizită în Israel.
Deși cu mult sub cei 656.000 israelieni care au călătorit
peste hotare în mai 2019, numărul cetățenilor care au călătorit în străinătate luna trecută, a fost mai mare decât în
aprilie când s-au înregistrat doar 2.700 plecări.
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Tatonări
diplomatice

D

e când a sosit la post,
ES ambasadorul Radu
Ioanid, relațiile de colaborare dintre România și Israel
au demarat cu succes. Oficialii români lucrează intens pentru aprofundarea și extinderea cooperării
și contactelor bilaterale în toate
sectoarele de interes reciproc.

B. Aurescu

G. Ashkenazi

De curând, ministrul român
al afacerilor externe, Bogdan Aurescu a avut o convorbire telefonică
cu proaspăt instalatul ministru al
afacerilor externe al Statului Israel,
Gabi Ashkenazi.
Șeful diplomației române l-a felicitat pe omologul său israelian cu
prilejul recentei numiri în funcție,
exprimând întreaga deschidere a
României și a sa personal pentru
dezvoltarea relațiilor foarte bune
dintre cele două țări.
În cadrul convorbirii, cei doi
înalți oficiali au agreat necesitatea
planificării, de preferință în prima
parte a anului viitor, a celei de-a
treia reuniuni comune a celor două
guverne și au făcut un schimb de
opinii cu privire la stadiul combaterii pandemiei.
Ministrul Gabi Ashkenazi a
transmis felicitări pentru modul
în care guvernul român a gestionat criza și a menționat importanța
reluării zborurilor directe între cele
două state atunci când condițiile o
vor permite.
Ministrul Bogdan Aurescu a
adresat invitația omologului său de
a vizita România cât mai curând,
invitație acceptată cu plăcere de
ministrul israelian de externe.
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Neparalele
Ultima bătălie?

A

m stat de vorbă cu virușii!
Cam amețiți de alcoolul absorbit din țesuturile umane și
de vaporii respirației băutorilor umani,
încrezători în puterea terapeutică a soluțiilor alcoolice.
Poate stârni mirare: cum, ai stat de
vorbă cu dușmanii noștri? Să explic!
În cursul unui război, apar scurte încetări ale ostilităților pentru recuperarea
morților și a răniților de pe câmpul de
luptă.
Poate și căldura mare, apărută brusc,
a domolit agresivitatea acestor viruși.
Am avut clipe de răgaz.
Cât va dura „încetarea focului”? O
acalmie pasageră în zona conflictului?
Până când?
În acest interval, neîncrezător, că
totul e „beseder”, am ieșit din apartament, echipat conform instrucțiunilor
anti-virus. Mască, mănuși și distanță
interumană!
Când am zărit că la ușa apartamentului vecin apare o siluetă omenească ținând în mână capătul unei curelușe care
se prelungea la gâtul unui cățel, m-am
întors repede în apartament și am încuiat ușa. Totul s-a petrecut repede de
teama apropierii sub 1,5-2 metri și nu
ezit să declar și de blana câinelui care
poate fi plină cu viruși anonimi.
Ce s-a întâmplat după vreo două ore?
Nu am bănuit că vecinul m-a considerat om periculos, bolnav psihic, poate
chiar agresiv și a telefonat la „urgențe”!
M-am pomenit cu prezența a doi infirmieri mascați, ținând o targă cu un
coviltir transparent. Mi-au legat picioarele, mâinile și m-au așezat pe această
targă. Am tăcut. Știam că orice împotrivire va fi cu efect vătămător pentru
mine.
Tuburile din nas nu le puteam îndepărta. Nici cele de la antebrațul drept.
După câteva zile, care mi s-au părut
lungi și grele, am fost trimis acasă.
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Nu fusesem nici bolnav, nici purtător de „Corona”. Diagnosticul: depresie
acută.
Am redeschis televizorul. M-am convins că mă găsesc într-o perioadă optimistă. În Israel, evoluția pandemiei era
benefică populației.
Ca după orice război, taberele opuse
își numără pierderile și își laudă succesele! Succese?
Cu morți, cu sărăcirea tăioasă a modului de viață în familii? De partea cui
a fost victoria?
A fost vreo victorie pentru una din
tabere? A fost doar o victorie a modului
de apărare?
Au murit oameni! Mai ales a celor
care se bucurau de nepoți și strănepoți!
Au sărăcit numeroase familii! Afacerile productive falimentare. Ca și cele de
„consum”!
Ca după orice bătălie, învinșii și
învingătorii își „ling rănile”. Există
învingători?
Va fi necesară o perioadă de tranziție
pentru acomodare pe „ruinele” umane,
sociale, economice și, nu în ultimul
rând, a celor psihice (Vă amintiți ce am
pățit eu!).
Să încercăm să devenim optimiști!
Dar nu naivi!
S-au investit sume enorme pentru
activitățile laboratoarelor de cercetare.
Se flutură steagurile succeselor în apariția noului vaccin anti virus corona!
Se va schimba mentalitatea oamenilor? Mai cu seamă a liderilor?
Oamenii nu-și vor mai folosi coatele
pentru a „da din coate”?
Vom întinde cu prietenie mâinile între noi, oamenii? Vom putea uita vechile
dușmănii?
Ne numărăm victimele, ca după orice război! O luptă cu inamici foarte periculoși și invizibili.
Ultimele informații ne deschid calea
optimismului. A fost ultima bătălie?
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Cultura în pandemie

D

uminică, 7 iunie
2020, a avut loc ședința comitetului de
conducere al Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă
Română. Respectând normele de distanțare socială,
au fost prezenți, președintele
Dragoș Nelersa (la inițiativa
căruia s-a întrunit comitetul) și toți ceilalți membri,
Magdalena Brătescu, Ada
Shaulov-Enghelberg, Maria
Găitan-Mozes și Livia Abba.
Pe ordinea de zi au fost
câteva probleme legate de
realizările Asociației până în
prezent și buna desfășurare a
activităților viitoare.
Revista „IZVOARE”
2019-2020

Din cauza condițiilor cauzate de pandemie, revista a
apărut gratuit în formă digitală, fiind astfel difuzată prin
Internet, dar există și tipărită
la cerere. Revista, care a fost
parțial finanțată de entuziasta și devotata noastră prietenă Bianca Marcovici, conține materiale trimise de peste
cincizeci de creatori din domeniul poeziei, prozei, eseisticii, criticii literare. S-a muncit enorm la realizarea acestei
„bijuterii literare”, în general prin voluntariat; în ceea
ce privește superba copertă
realizată de talentata Ioana
Toff, frumoasele ilustrații
color aparținând dăruiților cu
har Andy Ceaușu și Eduard
Mattes, la care s-au adăugat
pozele color de la întrunirile
Asociației și coperte de cărți.
Tehnoredactarea (paginația,
corectura, stilizarea) a fost
încredințată unei tipografii
clujene contra cost.
Întrucât toți membrii

ASILR au primit exemplarul
digital, li se sugerează - pentru
o mai largă difuzare a revistei
și pentru ca munca noastră
de creație să fie cunoscută în
lume - să fie redirecționată tuturor cunoștințelor din Israel
și din străinătate.
Președintele Dragoș Nelersa a propus ca „Izvoare” să
aibă un supliment literar trimestrial, astfel încât creația
membrilor ASILR să fie cât
mai cunoscută cititorilor de
pe toate meridianele. Propunerea a fost aprobată de tot
comitetul. Din cauza situației
create de pandemie și refuzului categoric al directorului
Institutului Cultural Român
din Tel Aviv de a găzdui evenimentul lansării Revistei
„Izvoare” și a altor cărți scrise
de membrii ASILR sub EGIDA ASILR, s-a propus pentru început lansarea Revistei
„Izvoare” și a altor cărți nou
editate, în aer liber, cu maximum 30-40 de participanți,
după cum cer normele sanitare impuse de pandemie.
Din cauza ostilității permanente pe care o arată acțiunilor ASILR, s-a făcut propunerea ca directorul Martin
Salamon să fie declarat „persona non grata” de către asociația noastră. Hotărârea a
fost amânată întrucât Maria
Găitan-Mozes a spus că se va
adresa PERSONAL directorului, cerându-i o lansare a
cărților sale nou apărute în
română și ebraică prin ICR,
SUB EGIDA ASILR. Și Livia Abba intenționează să facă
același lucru.

Se spune că acela care nu este
pe rețelele de socializare, nu
există! Mai ales, în perioada
pandemiei. În scopul de a populariza articole, creații, activități ale ASILR, s-a propus
angajarea unui „influencer”
care, cunoscând toți membrii
ASILR și munca lor, să facă
postări zilnice prin Internet.
Scriitorii sunt rugați să
trimită pe adresa de email a
ASILR fragmente din tot ce
doresc să împărtășească internauților. Materialele vor fi
selectate și programate astfel
încât toate genurile literare să
fie prezente în cotidian.

promovării cărților scrise de
membrii ASILR, s-a propus
Magdalenei Brătescu (care
scrie anual zeci de recenzii
literare despre volumele publicate de creatorii noștri) să
reunească toate articolele sale
într-o carte.
Editarea volumelor bilingve

Președintele Dragoș Nelersa a propus ca scriitorii să
abordeze varianta bilingvă
pentru ca astfel operele lor să
fie cunoscute și de publicul
cititor de limbă ebraică. Sunt
foarte mulți membri ASILR
care și-au publicat deja cărțile și în română și în ebraică,
Obținerea de finanțări
devenind astfel accesibili nePreședintele Dragoș Ne- cunoscătorilor de română și
lersa își propune să realizeze crescându-și notorietatea în
ceea ce niciun alt președinte Israel.
ASILR în decursul a 52 de
Cotizația anuală
ani de existență a Asociației
După ce membrii comitenu a reușit. În acest scop, s-a tului și-au achitat cotizația,
făcut o cerere de finanțare la toți membrii ASILR sunt
departamentul Românilor de rugați să trimită cecuri sau să
Pretutindeni din cadrul Mi- facă transfer bancar pentru
nisterului român de Externe achitarea acesteia.
și se așteaptă rezolvarea ei.
*
În același timp, Arie
În ciuda epidemiei, memKupferschmidt, contabil
brii Comitetului au avut o
autorizat care prin voluntaședință fructuoasă, desfășuriat ajută Asociația, a prorată într-o atmosferă caldă
pus schimbarea modelului
și prietenească, colaborarea
de funcționare contabilă a
membrilor comitetului fiind
ASILR pentru a se putea cere
exemplară. Scopul general al
o finanțare din partea Statuactivității și strădaniei comilui Israel.
Promovarea creației
tetului este înflorirea, proCreșterea notorietății
literare
movarea și binele ASILR și a
În
scopul
cunoașterii
și
Trăim în era digitalizării.
membrilor săi.
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T

Husny Mubarak,
fostul președinte al Egiptului

rebuie reamintit că Egiptul a fost
primul stat arab cu care s-a semnat un act oficial de pace. Menționez că el nu a fost acel care a semnat acest
act important, ci răposatul președinte
Saadat, care a fost ucis în cadrul unei defilări de o sectă religioasă. Această sectă
s-a împotrivit vehement contra actului de
pace cu Israelul.
Toți liderii Egiptului au creat o republică și l-au îndepărtat de la conducere
pe regele egiptean. Acești lideri erau ofițeri militari superiori și printre ei era și
Mubarak.
A intra „în pantofii” lui Saadat era o
îndrăzneală, pe de o parte și o aspirație
imensă, pe de altă parte. A fost necesar
de a-și organiza o „curte” de simpatizanți
și persoane de încredere, pe care se putea
baza în reorganizarea Egiptului, cu toate
problemele economice, sociale și etnice
din acea perioadă.
Reamintesc cititorilor că, conducătorul Egiptului înainte de Saadat, a fost
Nasser, care a devenit cea mai importantă personalitate a tuturor țărilor arabe
ce primeau cu plecăciune orice decizie
a acestuia. Apogeul deciziei lui Nasser a

fost naționalizarea Canalului Suez, fapt
care a mărit importanța centrală a țărilor
musulmane din Levant, dar și a altor țări
musulmane de pe glob.
Am accentuat acest lucru pentru a
scoate în evidență liderii antecedenți ai
lui Mubarak, a căror „umbră” îl urmăreau
la fiecare pas.
Relațiile de vecinătate cu Israelul erau
într-o permanentă fluctuație, deoarece
liderii israelieni nu au înțeles pe deplin
situația bivalentă a lui Mubarak. Acesta
reprezenta interesele țărilor arabe față de
Israel, pe de o parte și interesele directe
ale Egiptului, pe de altă parte.
Două greșeli colosale care au dus la înlăturarea sa au fost: (1) ideea de a-l numi
pe fiul său după retragerea sa de la conducere; (2) permiterea demonstrațiilor
populare neîngrădite al căror control l-a
pierdut. Rezultatul era clar: ÎNLĂTURAREA SA DE LA CONDUCEREA ȚĂRII, fără a lua în considerație aporturile
economice și politice aduse Egiptului.
Celor care au trăit în timpul conducerii lui, le-a fost „penibil ” să-l vadă pe
Mubarak într-o targă din închisoarea
acestui stat.

Bianca MARCOVICI

S

││││PARALELE

ocietate de ELECTRICITATE a
felicitat virtual cei peste 2200 de
salariați și pensionari prin aplicația
Zoom. Conducerea a menționat, printre
altele, situația datorată pandemiei cu corona și nevoia stringentă de a menține
aprovizionarea cu energie!
Pensionară fiind în cadrul Hevrat Hahashmal, am remarcat la televiziunea israeliană lipsa de considerație pentru acest

18

fapt, nemulțumind public pentru abnegația celor care ajută să primim electricitate în aceste zile grele. Internetul, aparatura pentru spitale, toate funcționează
datorită acestei aprovizionări continue.
Azi noapte a fost în cartierul meu o
întrerupere de curent... doar câteva minute, totul a fost restabilit imediat! Dacă
s-ar întâmpla ca spitalele să rămână fără
curent... nici nu vreau să mă gândesc...
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Acul
lui
BUJENIȚĂ
SONETUL
NISIPULUI
O mână de nisip mai toarnă-mi
Doamne,
Că doară pentru tine ce-i nisipul,
Dar în clepsidra mea nisip e timpul
Ce-mi prinde bine încă zece toamne.
Iar de-mi mai laşi femeia şi-n plus
vinul
Iar pentru foc, un braţ uscat de lemne,
Un spic bălai de păr să-mi facă semne
În lutul meu lumini şi-or face plinul.
Dar nu uita; dă-mi şi un sărut fugar,
Ce pot să-l schimb pe-o lacrimă
de-amar.
Un strop, atât, din marea-ţi bunătate.
Să pot răbda a lumii răutate.
Iar de nu poţi să-mi dai aceste toate,
Mă lasă doar să le visez la noapte…
SONETUL APARENŢELOR
Un armăsar frumos şi plin de fală
Tot vorbind c-un măgăruş cu ciuf
rebel,
Se lăuda, spunând semeţ că el
Avea strămoşi purtând armuri de gală.
Iar cavalerii cu chivere de-oţel,
Călări, goneau duşmani cu chip de
smoală.
Regii, papii, chiar şi-o domniţă goală
Cu caii avut-au prin lupte un ţel…
- Te-am ascultat şi îţi răspund pe dată;
La circ nu vei vedea măgari vreodată
Iar iapa ta mereu mă vizitează.
Şi, ca femeie, ştie ce contează!
Însă, de toate eu cred că-i mai presus:
C-un strămoş l-a dus în spate pe Isus!
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O

Comoara numită
folclorul idiș

dată cu sfârșitul celui de al
doilea Război Mondial, grupe de refugiați din lagărele de
exterminare atât din Polonia, cât și din
Germania au luat drumul pribegiei. Bătrâni rămași fără familie, femei–mame
ale căror bărbați au fost ori uciși, ori
îngropați pe marginea unui șantier de
muncă neagră, copii și tineri orfani...
toți victime ale năprasnicului război al
secolului XX. Unii au luat drumul în
căutarea „familiilor” alții–sub ocrotirea
trupelor americane au ajuns în diverse
cămine-hoteluri din America.
În anul 1948, la hotelul Marseille din
Manhattan, Ben Stonehill (Steinberg) de
origine polonez, ajunsese pe meleagurile
„libertății” cu mica lui familie. Condițiile economice ale acestei familii erau
precare. Stonehill muncea pe unde putea, se arunca la orice – numai să aducă
pâine familiei. Odată cu sosirea refugiaților polonezi, ei au căutat membri din
clanul lor, cunoștințe, etc. Au sosit la
Manhattan și aici Stonehill se angajă la
un atelier de reparat covoare și perdele.
Așa ajunse să cunoască mare parte din
refugiați, să se împrietenească cu aceștia,
ba chiar să participe la diversele sărbătoriri care au avut loc la hotel.
Limba comună a refugiaților era idișul. De altfel, familii de evrei americani
se interesau și ajutau în mare măsură refugiații. Stonehill între timp se angajase
la o firmă de imprimări muzicale, fapt
care i-a dat prilejul să participe la unele
serbări, audiții, comemorări. Pe plăcile
de imprimat, în această perioadă, agenția imprima cântece, povestiri, scene
dramatice pe care refugiații le povesteau
sau cântau.
Unii dintre refugiați, cu vremea, au
fost cazați în diverse cartiere. Cu toții încercau să-și aline durerile, singurătatea.
La reuniunile acestora se puteau asculta
nenumărate piese în idiș. Stonehill a avut

inițiativa de a imprima
această bogată moștenire a folclorului idiș
(texte autentice, melodii aproape uitate).
Adesea, textele erau
un amestec de idiș-rusește-ucraineană. Nu
au lipsit nici cântece,
imnuri sioniste create în secolul XVIII de
animatorii mișcărilor
sioniste- haluțiene. Nu
lipsesc povestiri sau
cântece din ghetouri și
lagăre de concentrare.
Aceste perle idișiste
Ben Stonehill (centru) împreună cu copiii săi,
au ajuns a fi achizițioNew York, 1948
nate în anul 1964 de
organizația Congresul evreilor ameri- speranței” o portiță deschisă spre viață.
cani VIVO din New York. În total au Mesajul pentru viitoarele generații. Stofost înregistrate 1054 de cântări, poezii, nehill a înregistrat și vocea unui copil
povestiri, scenete. Printre înregistrările orfan de 9 ani, care a rezistat tuturor grerealizate – rare – am ascultat „Tangoul utăților și a ajuns la New York. Cântecul
din Auschwitz”. Din mărturisirile lui „Simu șemen” care în zilele noastre se
Stonehill, putem deduce că acestea nu au poate auzi cântat de Hanuca în familiifost unice și nici ultimele care se fredo- le evreilor din Eretz Israel. HANUCAnau prin lagăre. Dar erau cel mai potrivit această sărbătoare a „luminii” a fost sărgen muzical, sau cel mai popular, căci bătorită în unele din lagăre și ghetouri.
În textele cercetate se poate întreveatât melodia cât și textul inspirau un oarecare optimism, o scânteie de speranță dea „licărirea unei speranțe”, încrederea
în preajma încheierii infernalului război. că în viitor „vom fi iar liberi”. Aceste
Cu toate că nu ni se dezvăluie au- texte au fost scântei mici între lumină
torul, dar unele dintre melodii și texte și întuneric. Roadele imprimărilor lui
inspiră încredere în ziua de „apoi”. În Stonehill dezvăluie o lume aproape disaltă înregistrare, subiectul central este părută. O lume care a rezistat vremii.
Datorită lui Stonehill, folclorul idiș
„orfanul” ai cărui părinți au fost omorâți
chiar în fața copilului. Se pare că texti- s-a îmbogățit simțitor. Arhiva s-a îmboerul care era și cel care a creat melodia, gățit cu această „comoară” care merită a
dorea să insufle un oarecare optimism fi studiată.
Prin cele peste o mie de imprimări,
copiilor din lagăr. Ascultând cu atenție,
putem să ne dăm seama că unele dintre poporul evreu dovedește, încă o dată,
melodii au ceva comun, acea licărire de vitalitatea sa. Să ne aplecăm cu recunoștința cuvenită în fața celui care a cules, a
speranță în viitor.
Adesea, între cântecele din lagăre, pu- imprimat peste o mie de cântece, poezii,
tem găsi un numitor comun „licărirea povestiri din folclorul idișist.
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Crimă fără cadavru

U

n bărbat a fost găsit
vinovat luni de Judecătoria Nazaret pentru uciderea soției sale însărcinate, în

a cerut câteva unelte pentru
a ascunde cadavrul. După ce
a ascuns cadavrul, s-a întors
în casa surorii sale și s-a lăudat că și-a sufocat soția și că
trupul ei nu va fi
găsit niciodată.
A doua zi, Ziadat le-a vizitat pe
mama și pe sora
soției sale și le-a
spus că aceasta
ar fi fost răpită.
De asemenea, a
mers la poliție
și a raportat răpirea inventată,
declarând că soția lui
a fost răpită în timp
ce aceștia mergeau de
la Haifa la Nazaret.
Sentința stabilește un
precedent legal, fiind
pentru prima dată în
Israel când un bărbat
este acuzat de uciderea soției sale atunci
când nu există trupul
victimei și când criminalul nu
a mărturisit crima.

Israel. Indexul conține 29 de
municipalități locale în care
s-au înregistrat cei mai buni
indici de bunăstare, educație,
infrastructură, vizibilitate, siguranță și cultură a comunității gay.
Conform constatărilor,
Tel Aviv preia conducerea în
tratarea comunității LGBTQ.
Orașul sprijină centrul comunității, deține inițiative culturale și sociale locale, programe de voluntariat, clinici
medicale și de
sănătate mintală, agenții de
angajare pentru comunitate
și multe altele.
Mu n i c i p a l i tatea are un
depar t ament
special dedicat
comunității și
nevoilor sale.
Orașul Rishon LeZion s-a
clasat pe locul doi în acest
top, în ceea ce privește evenimentele culturale, activitățile și programele educaționale
ale comunității LGBTQ.

urmă cu trei ani, deși trupul
ei nu a fost găsit niciodată.
Awni Amer Ziadat a fost condamnat pentru uciderea soției sale, Ahlam Ziadat, aflată Sărbătoarea Mândriei
în stadiu avansat de sarciuminică, activiștii
nă, la 24 noiembrie 2016.
Piromanul
LGBTQ (homosexuEl a primit sentința luni prin
intermediul unei videoconfe- ali) au trimis președintelui
n bărbat a fost condamrințe, metodă impusă de re- Reuven Rivlin primul index
nat duminică de Judestricțiile legate de coronavirus. al orașelor prietenoase cu co- cătoria Centrală a țării că
În momentul dispariției lui munitățile gay, în condițiile a efectuat o serie de atacuri
Ahlam, Ziadat a raportat că în care „Sărbătoarea Mândri- incendiare asupra instanțelor
soția sa a fost răpită, dar fil- ei de a fi Gay” a început în și consiliilor rabinice, fiind
mările ulterior descopeacuzat că a
rite au arătat că acuzatul
plasat echiar fi transportat trupul
pamente
fără viață al soției sale, pe
explozive
care, potrivit rechizitoîn clădirile
riului, ar fi strangulat-o.
autorităSe presupune că Ziaților relidat a plănuit dinaingioase, în
te uciderea soției sale.
timp ce s-a
În urma crimei, Ziadat
deghizat
a mers la domiciliul suPreședintele Reuven Rivlin s-a întâlnit cu într-o perrorii sale din Nazaret și Hila Pe’er, șefa grupului de lucru LGBTQ soană fără

D

20

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

U

•

adăpost.
Ministerul Justiției a declarat că bărbatul a efectuat
atacurile cu scopul de a împiedica furnizarea de servicii
religioase publicului.
În ianuarie 2019, Zion
Cohen, în vârstă de 68 de ani,
s-a deghizat într-o persoană
fără adăpost și a început să
efectueze „vizite de recunoaștere” la autoritățile religioase.
În același timp, a participat la un curs de lăcătușerie,

și-a aprofundat cunoștințele
despre materialele explozive pe care a început să le și
manufactureze.
Potrivit rechizitoriului,
în mai 2020 Cohen a ascuns
dispozitive explozive în locațiile a șase autorități religioase - Curtea Rabinică din Petah Tikva, Consiliul religios
Ashdod, Consiliul religios
din Tel Aviv, Curtea Rabinică Tel Aviv, Consiliul Religios
Kfar Saba și Curtea Rabinică
Kfar Saba.
Toate acestea au explodat
în același timp și au provocat
pagube în valoare de zeci de
mii de șekeli. Nu au fost raportate însă victime.
Cohen a fost pus sub acuzare pentru multiple acuzații
de incendiere, fabricare de
arme, deținere de arme, distrugea proprietatății cu material exploziv și intrarea ilegală
într-o clădire nerezidențială.
Cohen este, de asemenea,
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acuzat de un atac incendiar
din 2005 asupra instanței rabinice din Tel Aviv în care a
provocat daune în valoare de
2,7 milioane șekeli.

O

Descoperire

bucată de marmură,
cap de fântână, veche
de aproximativ 1.800 de ani,
a fost descoperită din întâmplare de un vizitator la Parcul
Național Tzipori din Galil,
a anunțat luni Autoritatea
Israeliană pentru natură și
parcuri.
În Talmudul babilonian,
înțelepții evrei și-au avertizat
discipolii că nu ar trebui să-și
așeze gura direct pe robinetele
fântânilor în formă de creatură umană sau animală, pentru
a evita apariția închinării la
idoli. Noua descoperire oferă
o mărturie puternică a textului evreiesc pus în practică.
Artefacte similare au fost
descoperite de-a lungul anilor
în mai multe locații din Israel, inclusiv în Caesaria și Beit

Shean, ele datând din perioada romană și bizantină.
Artefactul descoperit de
un locuitor al zonei, David
Goren, care l-a zărit ieșind din
pământ, are forma unui cap
de leu cu anumite trăsături
umane. Măsoară aproximativ
15 centimetri în diametru și
este confecționat din marmură de înaltă calitate, probabil

originară din Turcia.
Capul de fântână a
fost predat Autorității
Israeliene pentru Antichități și va fi expus în
viitor în Parcul Național
Tzipori.

Î

O căsuță

nainte de a începe criza
coronavirusului, cea mai
scumpă vânzare imobiliară
rezidențială din Israel a fost
finalizată. Miliardarul ruso-israelian Roman Abramovici a cumpărat o proprietate
în Herzliya Pituah pentru
226 milioane șekeli. Proprietatea este așezată pe un teren de 9.500 de metri pătrați
și include, printre altele, un
teren de tenis și o piscină pe
o platformă hidraulică care
poate fi transformată într-o
zonă de oaspeți pentru evenimente. Subsolul casei include stații de lucru pentru
10 calculatoare.
Proprietatea a fost scoasă
la vânzare timp
de doi ani pentru suma de 100
de milioane de
dolari, dar nu
au existat amatori. Anul trecut, Abramovici a închiriat
proprietatea
cu opțiunea de
a o cumpăra.
La sfârșitul lunii ianuarie, a fost semnat
contractul de achiziție pentru proprietate. Aceasta este
a treia proprietate pe care
Abramovici a achiziționat-o în
Israel în ultimii ani. În 2015,
a cumpărat hotelul boutique
Versano de pe strada Shabazi
nr. 11 din cartierul Neve Tzedek din Tel Aviv, pentru 104

milioane șekeli. Anul trecut,
Abramovici a cumpărat Beit
Hagen, de pe strada Schenkar
2 de pe malul mării din Tel
Aviv. Clădirea de birouri cu
cinci etaje cuprinde 6.500 de
metri pătrați și 120 de locuri
de parcare. Clădirea poate fi
folosită în scopuri hoteliere
și rezidențiale și Abramovici
a plătit 200 milioane șekeli
pentru aceasta. Abramovici se
alătură astfel unui club select
de oameni care au plătit peste
100 de milioane șekeli pentru
o casă în Israel.

„Porcul mi-a mâncat
lecțiile”

I

nterdicția de anul trecut de
a vâna mistreți în zona Haifa și o reducere a activităților
umane din cauza restricțiilor
coronavirusului, au dus la
creșterea animalelor sălbatice
care intră în zonele rezidențiale ale orașului Haifa.
În condițiile în care viața
publică revine la normal după
atâtea săptămâni de izolare,
cetățenii din nordul țării se
confruntă cu tot felul de provocări în legătură cu animalele sălbatice.
Haifa este
cel de-al treilea oraș israelian ca mărime și are peste
300.000 de
locuitori. Un
elev, în drum
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spre școală, a întâlnit o ceată de
porci mistreți. Tânărul s-a speriat,
a aruncat ghiozdanul pe jos și s-a
urcat pe un gard.
Dar în ghiozdan
era o bucată mare
de pizza, care trebuia să fie prânzul elevului.
Așa că porcii au tras de ghiozdan până l-au desfăcut și au
mâncat ce au găsit în el.
Când a ajuns la școală, elevul întârziase și a intrat direct
la ora de istorie. Încă de la
ușă, profesoara l-a întrebat:
„Ți-ai făcut temele? Arată-mi
caietul”. Senin și în hohotele
de râs ale colegilor, elevul a
răspuns: „mi-am făcut lecțiile
dar porcii mi-au mâncat caietul în drum spre școală”.
Profesoara s-a supărat teribil, crezând că băiatul o minte dar acesta a scos telefonul
mobil și i-a arătat că ce a spus
e adevărat; elevul filmase cu
telefonul atacul porcilor asupra ghiozdanului său.
Haifa se află la poalele
Muntelui Carmel, o zonă
intens populată de mistreți,
vulpi, șacali și alte animale,
toate protejate de legea israeliană. Până când s-a impus
interdicția de vânătoare din
2019, Haifa a permis periodic vânătorilor să împuște
mistreți pentru a menține
constant numărul acestora.
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trarea în auto-izolare a
jucătorilor care au venit
în contact cu el cu 14
zile înaintea efectuării
testului.

STOPSTOPSTOP

Municipalitatea Eilat a
emis o licitație pentru un parc
de distracții care urmează să
fie construit pe locul vechiului aeroport din centrul orașului. Suprafața ofertată este
de 14,200 mp. Licitația este
destinată instalării unor instalații de agrement de ultimă
generație.
Alături de zona de distracții plătite, va fi o zonă
de distracții gratuite, parțial
construită de-a lungul fostei
piste de decolare. Zona de
agrement va include un parc

deschis care leagă laturile de
est și vest ale orașului, cu o
rețea de alei acoperite de umbrare. În plus, o zonă pentru
festivaluri este planificată pe
un teren de 71000 mp, cu
un spațiu generos, o zonă de
camping și camere de închiriat, un muzeu al vehiculelor
vechi și multe altele. Vechea
clădire terminal va face parte
și ea și din parc și va deveni
un centru cultural municipal.
Investiția planificată în zona
de divertisment este de 170
milioane șekeli. Proiectarea
parcului a fost atribuită firmei de arhitectură Derman
Verbakel din Tel Aviv.
STOPSTOPSTOP

Echipa de fotbal Maccabi
Tel Aviv a fost amendată joia
trecută după ce miercuri, jucătorii și fanii au sărbătorit
o victorie în apropierea unui
stadion, încălcând astfel regulile de distanțare socială. Clubul Maccabi Tel Aviv va plăti
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STOPSTOPSTOP

20.000 șekeli unei instituții
medicale ce tratează victimele
coronavirusului, potrivit declarațiilor Asociației de Fotbal
Israeliene.
Incidentul în care jucătorii
au stat în unul din balcoanele
din apropiere și au încurajat
mulțimea de
fani, a avut loc
la doar o zi după
ce echipa rivală
Hapoel Tel Aviv
a fost avertizată
în privința unor
scene similare
petrecute la același stadion.
Jucătorii echipei de fotbal au ieșit la balcoanele ce
dau spre Stadionul Bloomfield după o victorie cu 2:0
împotriva echipei Maccabi
Haifa. Potrivit site-ului de
știri Ynet, fanii și jucătorii
au cântat împreună și scandat printre altele „Maccabi
Haifa Hezbollah” și „Toți cei
din Hapoel sunt fii de c...e,”
referindu-se la echipele rivale.
În cele din urmă, poliția i-a
împrăștiat pe scandalagii.
Echipa israeliană și-a reluat jocurile sâmbătă trecută,
cu restricții aspre, inclusiv
interdicția intrării pe stadion a fanilor pentru aplicarea
distanțării sociale în vederea
combaterii coronavirusului.
Jucătorii vor sta în carantină la domiciliu alături de
familiile lor pe toată durata
sezonului. Orice jucător ce
va fi depistat pozitiv la testul
COVID-19, va impune in-
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Duminică, un palestinian a pledat vinovat
de violarea și uciderea
adolescentei israeliene Ori
Ansbacher, într-un atac din
februarie 2019. Arafat Irfaiya
va fi condamnat la o
dată ulterioară.
El a pledat vinovat
la Curtea Districtuală din Ierusalim unde
a fost acuzat de omor
calificat, viol și ucidere
din motive teroriste în
urma atacului comis
asupra tinerei Ansbacher (19 ani) din așezarea
Tekoa, într-o pădure din
Ierusalim.
Psihiatrul districtual din
Ierusalim l-a găsit în luna
mai a anului trecut responsabil pentru acțiunile sale și
apt să fie judecat în urma unei
evaluări.
Curtea Districtuală din Ierusalim a aprobat duminică o
cerere din partea legiuitorilor
din Irfaiya de a transmite instanței un raport psihiatric
suplimentar. În rechizitoriul
împotriva lui Irfaiya s-a precizat că acesta a intrat în Israel
din Cisiordania înarmat cu
un cuțit. Irfaiya le-a spus anchetatorilor că a intrat în țară
și a căutat o victimă evreiască
fiindcă voia să fie „martir.”
Potrivit aceleiași surse, Irfaiya

le-a mai spus anchetatorilor
că nu a plănuit detaliat atacul
dinainte, exceptând faptul că
și-a cumpărat o kippa pentru
a se putea strecura în Israel
mai ușor.
STOPSTOPSTOP

Compania KFC va avea
două noi sucursale în Israel
în următoarele săptămâni.
Prima sucursală a fost
deschisă deja marți, în apro-

piere de Daliat al-Carmel, din
nordul Israelului. A doua sucursală va funcționa în Beer
Sheva și va fi amplasată în
complexul „Cinema City” al
orașului. În februarie, prima
filială a lanțului de fast-food
a fost deschisă în Nazaret, folosind rețeta originală de preparare a cărnii de pui, în special a aripioarelor delicioase
pentru care KFC este vestită
în toată lumea. Se pare că, de
data asta, KFC va avea succes
în Israel, chiar dacă nu este
cașer, și va dezvolta o rețea de
fast-food în toată țara.
STOPSTOPSTOP

Adunarea generală a Colegiului din Herzliya (IDC)
a luat decizia de a schimba
numele instituției de învățământ superior în Universitatea Reichman, decizie
luată pentru a reflecta
mai bine viziunea rectorului și profesorului
fondator Uriel Reichman, care se va retrage
din funcție începând de
anul viitor.
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Ziua Internațională
a Copilului

n decursul fiecărui an, se
consemnează în țările lumii multe zile festive importante pentru cinstirea diferitelor grupuri sociale,fiecare
fiind prilej de sărbătoare și
bucurie. Este onorată Femeia
în Ziua de 8 Martie,devenită
Zi Internațională.Tot așa Ziua
Familiei, Ziua Mamei, Ziua
Muncii și multe alte zile proclamate de către niște foruri
înalte cu drept de a decide
astfel de evenimente.
Poate dintre toate aceste
zile pe care le onorăm cu toții,
cea mai importantă se consideră pe drept, Ziua Internațională a Copilului. De ce?
Deoarece această zi aparține
întru totul viitoarei generații.
Aparține tinerelor mlădițe
care au nevoie de căldură, de
protejarea adulților, de îngrijire, educație, condiții optime
pentru dezvoltare. Fără acești
copii, lumea își pierde sensul
existenței, nu mai are viitor.
Oscilând în diferite momente
istorice între bine și rău, între belșug și sărăcie, de la zone
pașnice la altele dominate de
veșnice războaie locale, dar
în special trecând de la țările
dezvoltate la lumea subdezvoltată, putem să ne imaginăm cum influențează toate
aceste situații asupra atenției
acordată copiilor și stării lor
de sănătate fizică și psihică.
Nu e nevoie să ne întoarcem la situațiile de excepție
din trecut pentru a cunoaște
aspecte din existența copiilor
de astăzi. De fapt, viața copilului este oglinda diferențelor

sociale, culturale și politice
dominând în lumea părinților lor. O lume a contrastelor
între un lux opulent și o sărăcie greu de imaginat, între țări
hiperdezvoltate în care omul
trăiește o viață respectabilă, de
la un confort onorabil și până
la un răsfăț greu de imaginat;
aici și copiii primesc atenția și
protecția cuvenită, îngrijire și
educație pe toate treptele de
instruire intelectuală. Acești
copii sunt destinați să apropie
omenirea de viitor.
Dar mai există în mod paradoxal o altă lume paralelă
cu cea descrisă mai sus; i se
spune „lumea a treia”, cea a
sărăciei cumplite, greu de crezut că mai poate fi așa ceva în
avansatul secol al XXI. Este
suficient să privim o imagine
filmată într-una dintre țările
africane ca să ne îngrozim văzând copii rahitici, flămânziți
până la epuizare, expunând
spre filmare niște oase descărnate și coaste vizibile sub
un strat subțire de piele, ca și
ochii măriți pe un obraz stafidit, îmbătrânit prematur din
cauza subnutriției.
Asemenea imagini de coșmar le-am mai văzut în filmele făcute în primele zile
după eliberarea lagărelor de
concentrare, Auschwitz și
toate celelalte, când mase de
copii eliberați porniți pe toate drumurile europene arătau
la fel ca și cei din Africa de
astăzi. Pe atunci ne întrebam
„cum a fost posibil?” fiind
încredințați că niciodată nu
vor mai exista copii în astfel

de situații. În cei
70 de ani care au
trecut de atunci,
am avut destul
timp să învățăm că în lumea
asta a noastră
nu avem voie să
spunem „niciodată” căci toate
relele se repetă. Tot așa precum s-au repetat în războiul
civil din Iugoslavia în care au
fost măcelăriți și mii de copii
sau, chiar în prezent, nu departe de noi, în războaiele din
Siria, Libia,Irak, unde alți zeci
de mii sau chiar sute de mii
de copii se află sub gloanțe,
fără un acoperiș peste cap,
flămânzi, fiind nevoiți să pribegească spre locuri mai primitoare pentru a trăi. Deși
am văzut și cazuri când nu
au ajuns la acele locuri mai
bune, ci au pierit pe drum,
deseori înecați în apele Mediteranei pe care încercau s-o
traverseze în bărci stricate și
supraîncărcate.
Tristă este viața copiilor
care trăiesc într-o lume condusă de oameni iresponsabili,
împinși de ură pornită din fel
de fel de motive: religioase,
politică de cuceriri teritoriale,
dorință de acumulare de bani
pentru înarmare, etc.Iar acei
iresponsabili nu țin cont de
suferința copiilor, nu îi interesează că le distrug copilăria
și tot viitorul lor de adulți.
Există desigur organizații
mondiale și chiar persoane
private cu bunăvoință și dare
de mână care se îngrijesc de
copiii oropsiți de soartă. Nu
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mai vorbesc de echipele de
medici voluntari care pleacă
în Africa și în orice alte locuri
din lume cu probleme grave,
unde ridică spitale de campanie, efectuează operații, salvează vieți omenești, ocupându-se în special de sănătatea
copiilor.
Printre acești eroi care fac
o muncă binecuvântată în
mod cu totul dezinteresat, se
numără și medici israelieni,
altruiști, cu inimă de aur. Întorcându-ne la țara noastră,
la copiii israelieni, se poate
spune că situația lor este destul de bună. Desigur, exceptând și unele cazuri grele care
necesită ajutorul organelor
sociale, cazuri existând și în
alte țări, chiar și în cele foarte
bogate, putem constata totuși
că la noi, copiii sunt îngrijiți,
școlarizați, oferindu-li-se pe
măsura posibilităților o viață
normală pentru a se bucura
de copilărie. Israelienii își iubesc copiii și fac orice sacrificii pentru a le proteja viața și
fericirea.
Mă întrebam nu o dată
de ce nu sărbătorim și la noi
într-un cadru oficial și festiv
Ziua Internațională a Copilului. Gândind bine, am și găsit
răspunsul la propria-mi întrebare: fiecare zi a anului este
ziua copilului nostru!
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„Și bunica mea
e din România”

ți văzut vreodată o... MAȘINĂ
DE MĂMĂLIGĂ?
Dacă nu, aveți prilejul să admirați acum această nouă și sofisticată
invenție în... tabloul făcut de tânărul
artist plastic Ami Cohen (5 primăveri)
și expus în cadrul expoziției de pictură
de la Institutul Cultural Român din Tel
Aviv. Dar mașina de mămăligă e departe
de a fi singura atracție a acestei expoziții, organizate - din inițiativa Liviei
Kessler - în cinstea Zilei Internaționale
a Copilului. Printre altele, tot aici puteți
face cunoștință și cu o familie de... extratereștri care savurează apetisantele și
tradiționalele bucate românești, familie
surprinsă în plin ospăț de către alt abil
mânuitor al penelului: Yoel Cohen (9
ani).
Nu lipsesc din lista de subiecte abordate de tinerii participanți nici exotice
peisaje din fundul mării, nici erupții
vulcanice, reprezentanți ai folclorului românesc în colorate straie de sărbătoare,
atractive portrete de copii executate de
talentata Naomi Cojocaru (12 ani), nici

Alexandru

roboți care fac mâncare și
nici falnicele piscuri ale
mândrilor Carpați.
Prezentul eveniment
nu este primul de acest fel
inițiat de Livia Kessler. Tot la ICR, Livia
a mai pus la cale o expoziție de creații artistice ale copiilor din familii de origine
română și în decembrie 2016.
Spre deosebire de evenimentul de
acum patru ani, de data aceasta amatorii
de artă au putut admira lucrările copiilor
„online”, la fel ca și cuvântul de deschidere adresat de Livia și comentariile celor două pictorițe, Gila Miller și Shirley
Siegal, membre ale juriului de selecție
a lucrărilor. Adică fără să se deplaseze
la sediul Institutului, ci pur și simplu
luând parte la un „tur virtual” al expoziției, pe ecranele computerelor. Scopul
acestor două expoziții a fost însă același:
încurajarea noilor talente și apropierea
tinerei generații de cultura și tradițiile românești. Iar entuziasmul copiilor
participanți, bogăția de idei originale
și nelimitata lor fantezie sunt reflectate
din plin în picturile
și desenele lor.
Andy

Nerușinatul Doctor Mesmer

Ați fost vreodată
hipnotizați?
Veți fi acum de
excelenta carte a lui
Alexandru Andy!
Înger sau demon?
Doctorul Mesmer a fost
inventatorul hipnozei și
autorul celui mai uluitor
scandal din istoria
medicinei!

Cititorii pot procura volumul, sunând
la editură la tel. 0524-716004
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Cine n-a luat parte la turul virtual de la deschiderea expoziției, o poate face acum, toată luna iunie, prin
GOOGLE, folosind acest link: https://www.facebook.com/icr.telaviv/
videos/963478147416956/
Iar cine dorește să admire expoziția și
în realitate, nu doar „on line”, se poate
și asta – dând în prealabil un telefon la
ICR, la numărul 03 – 6961746.
Încheiem, citând-o pe inițiatoarea
proiectului, Livia Kessler: „Cu toate că
am părăsit România la vârsta de 12 ani,
când am imigrat în Israel, cu toate că
de atunci am colindat multe țări și am
locuit în multe locuri, în Los Angeles,
la Bonn, în Atlanta – Georgia, la Honolulu, în Hawaii, în suflet mi-a rămas
Transilvania, unde m-am născut. Și mă
bucur. Cultura românească mă interesează și încerc s-o predau mai departe
fiului meu Sharon, fiicei mele Dana și
nepoțeilor mei.”

NESTEMATE POETICE
culese de Ady Covaliu

Fără tine

de Ana Blandiana
Fără tine mi-e frig.
N-am înțeles niciodată
Cum simte aerul
Că ai plecat.
Universul se strânge
Ca o minge plesnită
Și-și lasă pe mine zdrențele
reci.
Câinele negru
Cu burta întinsă duios pe
zăpadă
Se scoală și se îndepărtează,

Privindu-mă în ochi,
Refuzând să-și spună
numele.
Începe să fulguie.
Mă ustură pielea
Pe locul de unde te-ai rupt.
Și mi-e frig,
Când simt cum cade moale,
Odată cu zăpada,
Această rugăciune către
nimeni.
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Surâsul a fost inventat de un om care
nu voia să se certe.
Dany Laferrier

Despre umor şi râs (I)

morul este definit
în dicţionare ca fiind: „Înclinare spre
glume şi ironii ascunse sub
o aparenţă de seriozitate;
manifestare prin vorbe sau
prin scris a acestei înclinaţii.
(prin extindere: veselie, haz).
Categorie estetică ce constă
în sublinierea incompatibilităţii şi absurdităţii laturilor unor situaţii în general
fireşti.” (D.E.X. Enciclopedia
CARTIER)
Desigur, eforturile dicţionarelor pentru definirea
conceptului sunt admirabile,
chiar dacă foarte puţin încununate de succes, deoarece
un fenomen atât de complex, precum umorul, este
greu de cuprins într-o definiţie oricât de amplă ar fi ea
(amplitudinea fiind de altfel
contrară spiritului unei definiţii, caracterizată nu numai
prin genul proxim şi diferenţa
specifică, ci şi prin conciziune, element indispensabil, cel
puţin, memorării).
Ieşind însă din domeniul
dicţionarelor, putem aprecia
complexitatea abordării anterior definite, analizând-o
prin formele de exprimare în
vorbire. Apar astfel categoriile
de umor: subţire, negru, facil, absurd, prostesc, fin, discret, elegant, subtil, grosolan
şi cine ştie mai câte astfel de
catalogări, toate vizând varietatea, diversitatea, dar şi
unitatea fenomenului, considerat specific rasei umane
(unele manifestări ale animalelor, oarecum asemănătoare
umorului omenesc, sunt doar
interpretări strict subiective,

asociate jocului, prin urmare,
de altă natură!).
Şi nu cred că vom înţelege
umorul dacă îl vom face eliptic de scopul său, râsul, acesta
fiind de fapt elementul cheie al necesităţii umorului ca
practică socială, pivotul (şi al)
unei întregi industrii de profil (inclusiv, profit!). Râsul,
ca finalitate a actului umoristic, poate defini la rândul
său un întreg univers emoţional, intelectual, atitudinal,
relaţional şi comportamental, făcând parte din fiinţa
noastră biologică, psihică şi
spirituală.
Putem afirma de asemenea
că relaţia umor-râs ne integrează complex şi trainic într-o ordine cosmică superioară, noetică, a vieţii conştiente
de sine. Dar, pentru a nu părea deplasată formularea anterioară, să analizăm succint
râsul, ca efect al umorului, în
măsura în care, tot la nivelul
cuvântului, poate exprima situaţii şi stări extrem de diverse, într-un mod de asemenea
foarte concis. Iată cum putem
caracteriza sau chiar cataloga
persoanele cu care venim în
contact, doar constatând că:
Surâde: blând, parşiv, rece,
calculat, cald, învăluitor, îngăduitor, etc…
Râde: ca prostul, pe sub
mustaţă, în faţă, pe la spate, de altul, ia în râs, batjocoritor, este de tot râsul, şi/
sau de batjocora şi de râsul
lumii; (stări de fapt); în hohote, sincer, prefăcut, deschis,
etc… (nivelul trăirilor emoţionale); în silă, de nevoie, din
toată inima, cu toată fiinţa,

ochii râd-inima plânge, gura
râde-ochii plâng, etc… (nivelul de satisfacţie);
Se sparge de râs, moare de
râs, se umflă de râs, etc… (exprimări vulgare care dau notă
celui care le foloseşte);
Râde toată ziua, nu râde
niciodată, râde când şi când,
râde mâine de ce aude azi,
etc... (defineşte subtil comportamentul uman prin relaţia aparent bizară dintre râs şi
unităţi de timp);
Sau: are râs întunecat, se
luminează cerul când râde,
împrăştie norii, apare soarele, etc… (definind firea omului în relaţie cu fenomenele
naturale)
Dar: nu-i timp/loc de râs,
acum te-a găsit râsul, nu-i deloc de râs, ce-ţi veni să râzi, ce
găseşti de râs aici, nu găsesc
nimic de râs la… etc… (instituie sau sancţionează coduri
comportamentale);
Pe când: nu râde pentru că
nu înţelege, nu ştie de ce râde,
cum să râdă dacă nu pricepe,
etc… (se instituie ca un indicator al culturii sau nivelului
de inteligenţă şi educaţie);
Iar râsul: nechezat, behăit, ca un tril, grohăit, lătrat,
etc… caracterizează, eficient
şi drastic, prin valenţe onomatopeice corespunzătoare.
Nu putem vorbi însă de
umor şi râs fără să amintim
de funcţiile şi atributele sale
sociale pentru că, din acest
punct de vedere, cele două
manifestări au implicaţii profunde în procesul de formare
şi întreţinere a grupului în
limitele profund morale ale
socialului uman.
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Putem aminti despre funcţiile de:
Liant social: la petreceri,
sărbători, oamenii se adună
împreună cu principalul scop
de a se simţi bine, iar acest
lucru se petrece mai ales râzând, fiindcă acest exerciţiu
creează relaxare, disponibilitate pentru comunicare, permisivitate, toleranţă, ducând
şi la creşterea capacităţilor intelectuale. Să nu uităm; chiar
şi cuplurile de îndrăgostiţi
râd mult mai des prin comparaţie cu alte cupluri în care
lipseşte afectul, iar această situaţie este, în mod sigur, provocată de creşterea nivelului
endorfinelor;
Ierarhizator socio-cultural: observăm că oamenii nu
râd toţi la aceleaşi glume şi ne
putem întreba, ba chiar deseori o facem, de ce râde omul
simplu (rural, urban, cu specificaţiile urban-industrializat
şi urban-periferic, spre deosebire de omul cult, evoluat
spiritual);
Funcţia educativă: stârnind râsul prin ironie, societatea induce ideea scăderii
performanţei, cu reflectare în
plan social: mai puţine şanse
la promovări, cuceriri, succese, etc;
Funcţia coercitivă: râsul
ridiculizator provoacă individului senzaţia de ruşine, activând astfel mecanismele ei
mobilizatoare;
Funcţia socio-morală: aici
străvechiul dicton „ridendo
castigat mores” este de unul
singur în măsură să dea importanţa acestei funcţii.
- va u r m a -
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Maimuța de buzunar

Sat scos la vânzare

I se spune „maimuța de buzunar” sau „maimuța
degețel” și este noua atracție a grădinii zoologice
din Viena

Un întreg sat din Suedia a fost pus în vânzare
pentru 7 milioane de dolari

L

ocația se află
la doar o oră
şi jumătate de
Stockholm şi măsoară
aproape 25 de hectare.
Include 70 de locuințe, printre care o
biserică, o grădiniţă,
un hotel, un restaurant şi un centru SPA. În plus, vine la
pachet cu un teren adițional de aproape 40 de hectare numai
cu pădure, unde este un izvor cu apă termală.
Bazale acestui sat au fost puse acum mai bine de 300 de
ani iar actualul proprietar l-a cumpărat la începutul anilor
’90. Acum a fost scos la licitaţie, iar termenul limită pentru
cei care doresc să-l achiziționeze, este de 16 august.

Laptele de gândaci
O echipă internațională de oameni de știință a
izolat un cristal proteic produs de gândaci. Acesta
ar fi de peste patru ori mai nutritiv decât laptele de
vacă, iar cercetătorii consideră că ar putea fi cheia
pentru alimentația oamenilor, în viitor

D

eși majoritatea gândacilor nu produc lapte, o specie
anume, Diploptera, pompează un tip de „lapte” care
conține cristale de proteine.
Faptul că o insectă produce lapte este fascinant, dar ceea ce
cercetătorii spun că este și mai spectaculos este faptul că unul
dintre aceste cristale proteice conține de peste trei ori cantitatea de energie găsită într-o cantitate echivalentă de lapte
de bivol (laptele de bivol are mai multe calorii decât laptele
obișnuit de vacă).
Desigur, mulsul unui
gândac nu este cea mai
fezabilă opțiune, așa că
o echipă internațională de oameni de știință
condusă de cercetători
de la Institutul de Biologie a Celulelor Stem și Medicină Regenerativă din India, a
decis să izoleze genele responsabile de producerea cristalelor
de proteine din lapte pentru a vedea dacă ar putea cumva să
le reconstruiască în laborator.
Cercetătorii speră să obțină o metodă pentru a produce
cristalul în cantități mari.

26
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N

u are nici o lună de când s-a născut, dar îngrijitorii
au prezentat-o deja publicului. Ce-i drept, stă mai tot
timpul atașată de mama ei, dar pare că s-a adaptat
imediat mediului înconjurător.
Marmoseta pigmeu, cum este denumită oficial această
specie, este cea mai mică maimuță din lume. Așa că nu-i de
mirare că, momentan, puiul are doar 5 centimetri lungime și
cântărește doar 15 grame. La maturitate, va fi de 10 ori mai
grea și de 3 ori mai înaltă, dar tot poate să încapă într-o mână.
Habitatul lor
natural este pădurea Amazoniană,
dar acolo sunt în
pericol din cauza
despăduririlor. Grădina Zoo din Viena
găzduiește 7 astfel
de specii și încearcă
să le protejeze pe cât
posibil.

Metodă originală
din Coreea de Sud
O cafenea din Coreea de Sud a instalat un robot
pe post de barman, pentru a putea respecta
regulile de distanțare socială

R

obotul îndepărtează nevoia oamenilor de a interacționa cu personalul uman al cafenelei din Daejeon
și inițiativa a fost foarte apreciată până acum. El
respectă restricțiile actuale impuse în Coreea de Sud din
cauza pandemiei de coronavirus, țară care, de la carantină
strictă, a trecut la distanțare socială.
Robotul poate prelua până la 60 de comenzi diferite și
le poate aduce clienților tot atâtea tipuri de băuturi calde.
Producătorii au declarat: „Sistemul nostru îndepărtează
total interacțiunea umană
iar mesele din cafeneaua
respectivă au fost astfel
aranjate încât să permită
deplasarea lejeră a roboților
noștri și să se respecte totodată regulile de distanțare
socială impuse de stat.”
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Moștenitorii
lui Karl Lagerfeld
La un an de la moartea celebrului designer, pisica
lui la fel de celebră, Choupette, s-ar putea să nu
rămână unica lui moștenitoare

K

arl Lagerfeld şi-a
l ă s a t î n t re a g a
avere pisicii lui,
Choupette, faţă de care
a avut o devoțiune şi o
dragoste duse la extrem,
numind-o moștenitoarea
Baptiste Giabiconi
principală a averii lui de
și Karl Lagerfeld
circa 200 de milioane de
dolari. Acesta a fost mesajul pe care Karl a dorit să-l lase în
urma sa. Realitatea este alta: testamentul lui prevede şapte
beneficiari secundari din cercul lui intim. O investigaţie
condusă de „Le Parisien” a scos la iveală numele acestora. Printre ei, Sebastien Jondeau sau Baptiste Giabiconi,
model, prieten şi amant al lui Karl. Pe listă se mai află
îngrijitoarea pisicii, dar şi Caroline Lebar, directoarea de
comunicare a lui Lagerfeld, Jake Davis, un alt prieten şi
model britanic, precum şi Brad Kroenig, model american
apropiat designerului. Sebastien Jondeau l-a cunoscut pe
Karl încă de la 15 ani, ajungând ulterior să lucreze pentru el
ca asistent personal. Giabiconi a avut o controversată relaţie
cu designerul, care a fost, la un moment dat, pe punctul
de a-l adopta - dar care a şi avut o relaţie fizică cu acesta.

Tom Jones, la 80 de ani
Cântărețul Tom Jones, care a împlinit duminică
vârsta de 80 de ani, a declarat într-un interviu
radiofonic că refuză ideea de a se retrage din
activitatea muzicală şi este convins că va lansa în
curând o nouă piesă de mare succes

„

Oamenii mă cunosc pentru că
am lansat piese
precum „Sex Bomb”,
„Delilah” şi altele. Nu
că n-aş face-o din nou;
as putea lansa o nouă
piesă de mare succes
precum „Sex Bomb”,
Tom Jones
nu se știe niciodată, nu
exclud această posibilitate”, a declarat Tom Jones pentru BBC Radio 2.
„Vreau să continui să cânt pentru încă mulți ani de acum
înainte. Știu că timpul care-mi rămâne la dispoziţie, e tot mai
scurt, din cauza vârstei mele, dar nu pot să știu cât este de scurt.
Dumnezeu a fost foarte bun cu mine”, a adăugat artistul galez.
„Acum am mai multă grijă de vocea mea decât aveam atunci
când eram mai tânăr. Trebuie să beau multă apă şi să nu fumez
prea multe trabucuri”, a mai spus el.
Admiratoarele cântărețului galez au devenit cunoscute şi
pentru faptul că îşi aruncă lenjeria intimă spre cântăreț atunci
când acesta se află pe scenă, iar Tom Jones a dezvăluit că acest
fenomen a apărut în urma unui incident absolut întâmplător.

Prințul Charles, simptome
ușoare de infectare
Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic, consideră că
„a avut noroc" atunci când a prezentat doar simptome uşoare
după contractarea noului coronavirus, o experienţă care l-a
făcut să fie şi mai hotărât să acționeze pentru a plasa din nou
„natura în centrul tuturor lucrurilor"

„

Am avut noroc în cazul meu şi
am scăpat destul de uşor (de boală). Dar am avut-o şi am putut
înţelege ce au îndurat ceilalți”, a declarat prințul Charles într-un interviu acordat prin videoconferință pentru postul de televiziune Sky News.
„Sunt alături mai ales de cei care au
suferit pierderea unei fiinţe dragi şi
care nu s-au putut afla alături de ea

în ultimele momente. Pentru mine
acest lucru este cel mai îngrozitor”, a
spus prințul Charles în acest interviu.
În vârstă de 71 ani, fiul cel mare al
reginei Elisabeta a II-a a fost testat
pozitiv cu noul coronavirus în martie,
dar a prezentat simptome uşoare. El
s-a vindecat, după ce a stat în izolare
timp de şapte zile și nu a avut nevoie
de spitalizare.
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Prințul Charles
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP

M



BEEP

Un bărbat pofticios

oise Pitescu, un
bărbat de
38 de ani din Beer
Shava, a făcut o nefăcută. Văzându-și soția
cu două felii de castraveți pe ochi, pofticiosul a luat o lipie și a
înfășurat-o în ea, fiind
pe cale s-o mănânce ca
pe o șaorma.
Vecinii spun că au
intervenit când au auzit țipetele femeii. Se pare că Moise deja
începuse să-i molfăie urechile și o dăduse și cu niște maioneză, ca să fie și mai
gustoasă.
„Victima avea cartofi prăjiți în jurul
gâtului. Canibalul avea într-o mână un
sos de usturoi și în cealaltă o caserolă și
își pusese și un film, semn că avea de gând
să o consume în tihnă pe biata femeie”,
spun polițiștii. Omul se dezvinovățește:
„Arăta ca o șaormă, mirosea ca o șaormă.

UMOR
Am sunat azi la muncă...
- Şefu’, a murit soacră-mea azi dimineaţă... o să am nevoie de liber de
la muncă.
- Îmi pare rău s-aud asta... te înţeleg,
ia-ţi concediu cât ai nevoie.
- Mulţumesc, şefu’! Vor fi vreo
10-15 ani, depinde cât o să-mi dea
judecătorul...

Selecţii: Laurențiu Ghiță
Iulian Bostan-GOHOR
Galaţi
Rotire
Acei dovediți
Din avut că fură,
Fură-nlocuiți
Cu alții ce... fură!
„Avem covrigi naturali!“
În susținerea făcută,
Nu pun totul la-ndoială,
Sunt convins, sută la sută,
Gaura e... naturală!

Aveam poftă de o șaormă”.
Nu e prima tentativă de canibalism
gastronomic a lui Moise. Au fost și alte
dăți când a încercat să-și mănânce soția.
Ultima oară i-a pus un tub de frișcă pe
cap și încerca s-o mănânce cu lingurița,
pentru că femeia se spălase cu un gel de
duș cu ciocolată și pofticiosul nu s-a putut abține.



- L-aţi dezinfectat?
- N-am apucat, a fugit imediat.

*

- Unde pleci, scumpo? o întreabă
soţul, ridicând ochii de pe ziar.
- Ies pentru jumătate de ceas. Cumpăr câte ceva: chibrituri, şerveţele, un
suc, o blană de vizon şi nişte scobitori.
Vrei să-ţi iau şi ţie un pachet de ţigări?

*

- Soacră dragă, cât stai pe la noi?
- Cât timp sunt bine primită cu
*
drag, ginere.
- Doctore, m-a muşcat un câine de
- Ce păcat! Nici la o cafea nu stai?
deget!
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Of de vârsta a treia
Cum să nu-mi deplâng etatea
Și să n-o urăsc nespus,
Dacă-mi bucur jumătatea
Numai de la brâu... în sus!
Proverbială
Mi-a șoptit un gând năzgâmb
Și, pe drept cuvânt, îl cred:
Când nevasta-ți calcă strâmb,
Să n-o duci... la ortoped!
Epitaful unui fotbalist
Zace fotbalistul Tase
Cu valoare de simbol,
Că n-a dat, nici n-o să lase
Pentru cei rămași... un gol.
Șoapta
Definiția propusă
Pare-a fi fără pereche,
Șoapta e o vorbă spusă
Pentr-o singură... ureche!
Metamorfoza unei mari iubiri
Iubirea lor atât de vie,
Cândva pe culmi de glorie,
Treptat, pierzându-şi din chimie,
E astăzi doar… istorie!
Unui amic
Te ofereai de bunăvoie,
Mi te-arătai mereu amic
Şi mă-ntrebai de ce-am nevoie,
Ştiind că n-o să-ţi cer nimic!

Miercuri, 11 iunie 2020
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Condiții sanitare
imposibile
Tenismanul Novak Djokovic, nr.1
ATP, a calificat ca extreme şi
imposibile condițiile sanitare impuse
la US Open, programat cu începere
din data de 24 august la New York,
epicentrul pandemiei de coronavirus
din SUA

D

jokovic a declarat la canalul sârb
Prva TV că a avut o discuţie cu
conducătorii tenisului mondial în privința reluării sezonului, inclusiv
US Open, dar condițiile sanitare extreme ar putea împiedica desfășurarea lui.
„Regulile care trebuie respectate pentru a fi
admis acolo, pentru a juca pur şi simplu, sunt
extreme. Nu vom avea acces în Manhattan,
noi vom trebui să dormim în hotelurile de
la aeroport, pentru a fi testați de două sau
trei ori pe săptămână. În plus, nu vom putea aduce decât o singură persoană la club,
ceea ce este chiar imposibil. Vreau să spun
că ai nevoie de un antrenor, un preparator
fizic, apoi un kinetoterapeut. Toate sugestiile
lor sunt foarte riguroase, dar pot înţelege că
din rațiuni financiare, din cauza contractelor
existente, organizatorii vor ca evenimentul să
aibă loc. Vom vedea însă ce se va întâmpla”,
a declarat Djokovic, de trei ori câştigător la
Flushing Meadows în 2011, 2015 şi 2018.
Cu o zi înainte, Rafael Nadal, învingătorul
US Open din 2019, a declarat că nu ar participa dacă Grand Slam-ul de la New York ar
avea loc în această săptămână.
Din cauza Covid-19, și turneul de la Wimbledon a fost anulat, pentru prima oară de la
al doilea război mondial, iar turneul Roland
Garros a fost amânat pentru luna septembrie
sau octombrie.

Novak Djokovic

Donație impresionantă
Fostul star al NBA, Michael Jordan, a anunţat o donație de
proporții, în următorii zece ani, pentru organizaţiile care luptă
pentru egalitatea rasială, justiția socială şi accesul la educaţie

E

vorba de o donație de Michael Jordan
100 milioane dolari
destinați organizaţiilor
care au ca obiectiv „egalitatea
socială, justiția socială şi un
acces mai bun la educaţie”, în
contextul protestelor ample
din SUA şi din lume, în care
manifestanții denunță rasismul sistematic şi brutalitatea
poliției, după decesul lui George Floyd la Minneapolis.
„Viețile oamenilor de culoare contează. Nu este o declaraţie controversată. Până când rasismul înrădăcinat care permite instituțiilor ţării noastre
să eșueze nu este complet eradicat, noi vom rămâne angajaţi să protejăm şi
să îmbunătățim viaţa oamenilor de culoare”, a declarat Michael Jordan, de
şase ori campion al NBA cu Chicago Bulls, actualul patron al lui Charlotte
Hornets.

Tunel dezinfectant la Tel Aviv
Instalarea unui tunel dezinfectant la stadionul Bloomfield din Tel
Aviv este o măsură luată pentru a împiedica răspândirea noului
coronavirus cu ocazia meciurilor de fotbal

U

n nor de apă electrolizată
(folosită de mult timp ca
dezinfectant) este pulverizat
la trecerea fotbaliștilor, a membrilor
staff-urilor tehnice şi a ziariștilor.
Cercetători ai universității israeliene
Bar-Ilan au pus la punct o tehnologie
pentru a prelungi durata de conservare a apei electrolizate.

Miercuri, 11 iunie 2020
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O firmă, RD Pack, a conceput apoi acest tunel care detectează automat prezența oamenilor şi pulverizează un nor de apă
electrolizată timp de 15 secunde.
Campionatul Israelului s-a
reluat pe 30 mai, fără public, de
atunci disputându-se trei meciuri pe Bloomfield. Jucătorii,
membrii staff-urilor şi ziariștii
nu sunt obligați să străbată tunelul de sticlă, însă Drucker a
estimat că între 100 şi 200 de
persoane au trecut prin el înaintea
fiecărui meci. Izaak Cohen, un cercetător de la Bar-Ilan, a afirmat că acest
dezinfectant poate fi folosit în spitale, birouri, aeroporturi, hoteluri,
autobuze sau şcoli, în locul soluțiilor
de dezinfectare pe bază de hipoclorit
de sodiu.
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Magdalena BRĂTESCU

„Năpasta”

S

la Teatrul Național din București

pectatorul care vine la
Național (Sala Media)
închipuindu-și că va
vedea drama „Năpasta” de I.
L. Caragiale se înșală amarnic. În viziunea ciudată a lui
Radu Afrim, din piesă n-a rămas decât un titlu pe afiș și
numele personajelor. Autorul
celebrelor comedii „O scrisoare pierdută”, „O noapte
furtunoasă” și „D’ale carnavalului” și-a încercat condeiul și în registrul tragic, dar
nu cu același succes. A scris
despre niște țărani dintr-un
sat de munte a căror viață a
fost distrusă de o crimă pasională. Dumitru, primul soț al Ancăi a fost ucis.
Vina a căzut pe Ion, un pădurar
care a găsit mortul în pădure și i-a luat
amnarul, tutunul și luleaua. Pe baza
acestor dovezi, Ion a fost condamnat
la douăzeci de ani de ocnă. Anca îl bănuiește de crimă pe Dragomir care o
iubea. Se mărită cu el pentru a-l deconspira. Vreme de nouă ani îi urmărește
comportamentul, coșmarurile, tulburarea la auzului numelui Dumitru, bețiile care-l ajută să-și uite remușcările.
Intriga se declanșează la schimbarea legii amnistiilor. Pedeapsa pentru
crimă se prescrie după numai zece ani.
Ion, bătut și chinuit în închisoare, cu
mintea rătăcită, evadează și ajunge în
casa Ancăi. Aici se sinucide, iar femeia îl pune pe Dragomir să-l arunce în
fântână. Apoi, îl trimite pe Gheorghe
(Emilian Oprea), învățătorul din sat
care o iubea, să anunțe la primărie că
Dragomir l-a ucis pe Ion. Astfel a răzbunat moartea ex-ului mitologic pe
care l-a iubit mereu.
Ce se întâmplă în experimentul furiei și violenței lui Radu Afrim? Acțiunea se petrece la oraș, în zilele noastre.

30

Anca e designer de modă. Poartă o
splendidă rochie de mireasă. Decorul
(Vanda Maria Sturdza) reprezintă un
living room modern cu mobilă albă,
masă de lucru și bibliotecă plină de
cărți. Pe jos, în loc de covor, e un strat
gros de pământ.
La nunta Ancăi cu Dumitru participă un grup de tineri într-un dans
senzual brutal (coregrafia Silvia Călin).
Bărbații, la bustul gol, se iau la bătaie,
iar mirele e ucis. Din acest moment
și până la sfârșit, toate personajele cu
picioarele goale se tăvălesc prin pământ
și joacă murdari pe tot corpul, ceea ce
îngrețoșează până la vomă. Motivul
etnic e subliniat de muzică jelită live,
la un volum insuportabil (Luiza Zan,
orgă electronică, Valentin Luca, mai
domol la fluier).
Anca, preafrumoasa iubită nebunește de trei bărbați, Crina Semciuc,
rasă în cap, majoritatea timpului în
șort, accentuat nefeminină, este bătută cu furie de toți bărbații, strânsă
de gât, sau cu capul strivit între coperțile broșate ale volumului Caragiale!
Toate scenele mustesc de misoginism.
Ura și răzbunarea în loc să fie apanajul
Ancăi, se îndreaptă psihologic și fizic

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă
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împotriva ei, într-un soi
de sado- masochism care,
alături de estetica urâtului, mânjirea cu pământ
și deviațiile psihice cerute de Radu Afrim tuturor
interpreților creează haos,
greață și nefiresc.
Actori talentați precum Mihai Călin (Dragomir) și Marius Manole
(Ion) în ciuda încercărilor
de a se preta jocului murdar la propriu, violent, demențial, impus de montare, nu-și pot însuși tehnic
misiunea și nesimțindu-se
în largul lor, devin nefirești.
Sala Media, transformată în formă
de L pentru ca spectatorii să poată urmări imaginile video (lighting design
Georgiu Stan) nu este folosită funcțional la capacitățile ei și e păcat. Multimedia se limitează inițial la o pădure
desfrunzită în viteză mare, iar în final,
la o nesfârșit de lungă, stroboscopică
paradă a modei cu majoritatea manechinelor bărbați travestiți. Modelele
prezentate sunt interesante, spre gloria
creatorului costumelor, Cosmin Florea. Dar fără nicio legătură cu crima și
răzbunarea din dramă!!!
Tot scoase din contextul caragialian
sunt numerele de scamatorie din această reprezentație în care abrutizarea,
scenele de sex colectiv în care femeile
mimează că taie organele sexuale ale
bărbaților cu foarfeci de croitorie, proiecția bufniței roșii și Cristul gol-Pietà
pe orizontal din final sugerează o reprezentație babilonică, de subsol teatral,
cu elucubrații și bazaconii maladive. O
oră și jumătate în balamuc!
Cui servește și ce caută asemenea
năpastă pe scena Teatrului Național
din București?
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iaristul Dragoș
Nelersa a fost
invitat luni de
doi confrați, Miruna
Cajvaneanu, corespondent Hotnews
din Italia, și Ciprian
Apetrei, profesor de
jurnalism din Franța,
la o discuție video prin
internet despre cum gestionează Israelul epidemia de coronavirus.
Interviul a durat peste o oră și jumătate și a fost urmărit
până la această dată de peste 2000 de persoane. Subiectele au abordat viața israeliană în pandemie, în special activitățile și problemele originarilor din România iar publicul
spectator a putut pune întrebări pe tot parcursul emisiunii.
Transmisia face parte din noua rubrică „RoZoom Press - Vocile
Diasporei” și va avea săptămânal invitați din diverse domenii
de activitate.

Z

*

borul Israir București - Tel Aviv
a avut doar un singur pasager.
Compania aeriană israeliană
efectuează zboruri pentru cazuri speciale. De data acesta Israir a zburat la
București cu un grup de israelieni care
aveau afaceri urgente de rezolvat în România iar la întoarcere a avut un singur
pasager, Hussam. El s-a bucurat de o
experiență unică și de o cafea servită
de la mașina de expreso a căpitanului
care l-a și servit pe călătorul singuratic.

POEZIE ROMÂNEASCĂ SCRISĂ
ÎN ȚARA SFÂNTĂ

Hainele noi ale împăratului
M A E S T RU L P O E Z I E I
de Madeleine Davidsohn
Azi a venit cu versuri noi şi uimitor cât place.
Maestrul.
Iar tu
O ţesătură imperială,
de n-o pricepi, te face
ca pânza de păianjen
să nu te creadă prost.
şi tot atât de rară
că nu-i nevoie s-o-nţelegi
Şi speră
ci doar să ţi se pară.
că pân’ la urmă cineva,
precum în basmul cunoscut
O poezie modernistă
va observa
cum pân-acuma n-a mai fost, cât e de goală lucrătura
E o minune că există
de nu ai ce vedea.

Miercuri, 11 iunie 2020

Noi reglementări
pentru pensie
1. Pensie socială din Germania pentru supraviețuitorii
Holocaustului din România:
În iulie 2019, guvernele israeliene și germane au ajuns la un
acord privind noile drepturi care se vor aplica supraviețuitorilor
români ai Holocaustului născuți până în 1936 și în timpul
războiului în douăzeci de orașe și sate din România care nu au
fost încă recunoscute drept ghetouri. Cele douăzeci de orașe și
sate recunoscute recent ca ghetouri deschise sunt: Iași, Botoșani,
Târgu Mureș, Galați, Focșani, Tecuci, Roman, Piatra Neamț,
Bârlad, Vaslui, Alba Julia, Constanța, Târgu Neamț, Hârlău,
Buzău, Râmnicu Sărat, Stefănești, Craiova, Pașcani, Bacău.
Drepturile asupra moștenitorilor care sunt văduvi sau a doua
generație:
Văduvele sau văduvele ghetoului rezidenți din lista de mai sus
sunt eligibile pentru o pensie lunară pe viață. În plus, dacă văduva
sau văduva au decedat și nu au primit pensia, a doua generație
poate primi o plată retroactivă pentru perioada cuprinsă între
1.7.97 și ziua decesului supraviețuitorului. Trebuie îndeplinite
următoarele condiții (văduvele trebuie să îndeplinească numai
condițiile 1 și 3, iar a doua generație trebuie să îndeplinească
toate cele trei condiții):
1. Supraviețuitorul decedat nu a solicitat niciodată securitate
socială germană.
2. Supraviețuitorul a murit după 27 iunie 2002.
3. Supraviețuitorul a solicitat securitate socială în Israel pentru
indemnizație pentru bătrânețe după 1.4.1975.
2. Pensie lunară din Israel pentru cei care nu primesc
încă o pensie lunară sau trimestrială - conform noii liste
de 20 de orașe:
Pe lângă noul drept din Germania, supraviețuitorii Holocaustului
care locuiesc în Israel și sunt originari din orașele de pe noua listă
și care nu primesc încă o indemnizație lunară din Germania sau
Israel sau din fondul Articolului 2, au dreptul la o indemnizație
lunară din partea Israelului, cu condiția să fi fost în viață în timpul
războiului în România, ca copii sau ca embrioni (născuți până în
iunie 1945).
3. Pensie lunară pentru supraviețuitorii Holocaustului
care au făcut aliya după 1953:
Supraviețuitorii Holocaustului din România care nu se
aflau în noua listă enumerată în secțiunile anterioare și care
au plecat după 1953 și primesc deja o subvenție anuală ca
supraviețuitori sau care încă nu primesc nimic, pot fi eligibili în
baza indemnizației lunare de trezorerie pentru război. Este vorba
despre supraviețuitorii care se aflau în iunie 1941 sub stăpânirea
românească în respectivele orașe din România. Chiar și cei care
erau doar bebeluși și chiar fetiți (născuți până în 45 iunie) ai căror
părinți au fost sub stăpânirea românească în timpul războiului
pot obține acest drept.
Mai multe informații:
www.amibar.coi.co.il, tel: 055-6665123,
email: shoa.rights@gmail.com
Vă rog să aveți răbdare, există multe cereri și am nevoie de
timp pentru a reveni. Vorbesc doar ebraică și engleză, din păcate,
așa că dacă nu vorbiți bine aceste limbi, vă rugăm să solicitați
ajutor de la cunoscuți.
Cu respect, Ami Bar
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Editura „Familia” vă recomandă:
„GAZETA ACADEMICĂ”
- ediția a II-a
revizuită și adăugită
de acad. prof. dr. Jean
Askenasy
După ce prima ediție s-a
epuizat, a fost realizată
o nouă ediție ce conține
tablete noi și cartea a fost restructurată în patru
secțiuni: Gazeta socio-politică, Gazeta Holocaust,
Gazeta personalităților și Gazeta creierului.
Volumul costă 70 de șekeli
și se poate comanda la telefon:

09-954.32.42

SCORPION

Nu întotdeauna mersul lucrurilor îți poate fi
atribuit. Știi că porți o mare parte din responsabilitate, dar asta nu înseamnă că trebuie să
te învinovățești pentru orice eșec care are loc.
Sentimentul de împlinire care parcă îți construiește aura în această perioadă, este autentic. Niciodată „fericirea” nu ți s-a părut mai
palpabilă ca în aceste zile.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

Dacă ești dată la o parte din viața anumitor
persoane, nu te vei opune. Respecți dorințele
altora pentru că știi că la rândul tău și tu îți
dorești să ți se răspundă conform așteptărilor.

Această săptămână îți oferă oportunitatea
de a petrece timp alături de cei dragi și o să
profiți la maxim. Evenimentele personale din
ultima perioadă ți-au acaparat concentrarea.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

N-ar fi rău să încerci să faci niște lucruri pe
care nu le-ai mai experimentat niciodată.
Paleta de trăiri de care vei avea parte, te-ar
putea surprinde întru totul.

Obiectivul pe care îl ai în minte pentru această săptămână, este să finalizezi la timp tot
ceea ce ți-ai propus să faci în plan profesional,
chiar dacă drumul pare a fi unul anevoios.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

La începutul acestei săptămâni, cariera ta
trece printr-o schimbare pozitivă pentru
tine, mai ales având în vedere implicarea de
care ai dat dovadă în ultima perioadă.

Pentru zodia ta, Saturn reprezintă planeta
structurii și a responsabilității. Având în vedere acest aspect, vei reuși să aduci în viața ta
acea doză de organizare de care aveai nevoie.

PEȘTI

21.06 - 22.05

Viața ta socială începe să fie mult mai activă
în zilele următoare. Anumite relații de prietenie îți oferă cadrul perfect pentru a fi mai
bună în tot ceea ce faci.

Chiar dacă firea ta emoțională pare puțin
rigidă spre sfârșit de săptămână, tot vei fi
capabilă să înțelegi prin ce trec persoanele
care-ți sunt apropiate.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Starea de calm în care ți se va derula propria
viață, îți oferă oportunitatea de a medita și a
analiza modul în care ai ales să faci lucrurile
de-a lungul vieții.

BERBEC

20.04 - 21.03

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

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
xvcbzfhgkshgkscaneasca
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O greșeală în bucătărie
Este cunoscut faptul că mujdeiul de usturoi este un
remediu minunat în nenumărate boli, însă mulți fac
o greşeală atunci când îl prepară ca medicament, în
scopuri terapeutice
În usturoi există două
substanțe – aliina și alinoza
– despărțite de o membrană fină. Atunci când pisăm
usturoiul, această membrană fină se sparge, cele două
substanțe interacționând și
formând alicina (un compus
puternic care acționează ca
antibiotic). Alicina este cea
mai puternică substanță din componența usturoiului, care influențează tensiunea arterială, nivelul de insulină și trigliceride.
Cercetătorii au descoperit că alicina este un compus care scade
apetitul alimentar și ajută la pierderea în greutate. Însă pentru ca
alicina să fie benefică pentru corp, nu trebuie să punem sare în
mujdeiul de usturoi, spun specialiștii, pentru că i se distrug pe
loc și ireversibil enzimele și, în loc să ne fie de ajutor, substanța
formată atacă un alt grup de enzime din organismul nostru.

Îngrijirea hainelor
din viscoză
Viscoza nu este un material la fel de delicat și de
pretențios precum mătasea, dar nu atinge nici rezistența
bumbacului. Tocmai de aceea, cel mai important sfat
pentru îngrijirea hainelor din viscoză este acela de a citi
cu atenție eticheta produsului

Î

n ceea ce privește spălarea
viscozei, e recomandată
cea manuală, cu apă cât mai
rece. Dacă ai încredere totuși
în mașina ta de spălat, alege
neapărat programul de spălare manuală.
Ca să fii și mai sigur, pune
hainele din viscoză într-o pungă înainte de a le introduce în cuvă
și spală-le întotdeauna pe dos.
Usucă în general piesele vestimentare din viscoză la aer, pe cât
posibil! Ferește-te de uscător și alege lumina și căldura soarelui!
Atunci când calci, selectează un program mai delicat, dacă
este posibil, precum cel de mătase (maximum 110 de grade).
Dacă electrocasnicul tău nu presupune aceste opțiuni, pur și
simplu așează o bucată de material peste viscoză ca să o protejezi.
Va dura mai mult, dar va fi mai sigur.
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Atenție la combinația
din salate!
Nutriționiștii avertizează cu privire la o
combinaţie de salată preferată de mulți
dintre noi, cea de roşii, cu castraveți şi
cu ceapă. Se pare că aceste legume nu se
împacă prea bine în timpul digestiei, lucru
care poate crea neplăceri

N

utriționiștii spun că roșiile, castraveții şi
ceapa nu ar trebui asociate la aceeaşi masă.
Potrivit formulei lor chimice, castraveții sunt
alimente alcaline, iar roșiile sunt acidifiante, motiv
pentru care în această combinaţie schimbă PH-ul din
stomac, lucru ce duce la neplăceri şi chiar probleme
serioase pe termen lung.
Când le combinăm, se formează săruri, spun specialiștii. Mai mult, castraveții combinați cu roșiile
formează gaze în intestin, deoarece aceste legume au
un proces diferit de digerare.
Şi salatele îngrașă, afirmă dr. Alin Popescu, medic primar în medicină sportivă, medic cu multiple
preocupări în zona de nutriție și în promovarea unui
stil de viață sănătos.
„Știu mulți oameni care se îngrașă din cauza salatelor. Salatele cu ouă, grăsimi, prea mult ulei, cu
șuncă sau chiar salatele de fructe cu frișcă sau alte
topping-uri nu sunt chiar „prietenoase” cu silueta. În
plus, degeaba mănânci pește la grătar sau salată, dacă
mănânci la 1 noaptea”, a adăugat medicul.
Potrivit acestuia, nu există alimente nocive, doar
cantități prea mari, moduri greșite de preparare, ore
nepotrivite la care sunt consumate.
„Poți mânca la prânz cam orice: paste, măr copt,
pește, pizza, pentru că o felie de pizza o dată pe săptămână sau o clătită cu gem n-a omorât pe nimeni. Nu
trebuie să fim fixiști și să ne abținem de la alimentele
care ne plac și cel mai bine e să ne facem poftele la
prânz, nu la cină”, a recomandat medicul.

Miercuri, 11 iunie 2020
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Efectul pozitiv al
pandemiei

Vaccinul dezvoltat
la Oxford intră în
producție

Pandemia coronavirusului a oferit oamenilor de pe
tot globul mult timp pentru a se analiza pe ei înșiși

C

u mai mult
timp petrecut
acasă ca niciodată, nu este de mirare
că cetățenii israelieni
au în vedere posibilitatea de a se lăsa de
fumat. Asociația Israel
Anti-Cancer a publicat
duminică un raport care
specifică că 51 la sută
dintre cetățenii israelieni între 18 și 24 de ani
au luat în calcul dacă să renunțe la țigări sau nu.
Sondajul a cuprins 629 de persoane cu vârsta peste 18 ani și a fost realizat de Institutul Ipsos.
Asociația a declarat că aproximativ 80.000 de israelieni au murit în ultimii 10 ani din cauza „efectelor nocive ale fumatului”.

O vitamină împotriva
Covid-19
Cercetătorii olandezi au găsit o posibilă legătură
între deficiența de vitamina K, care se găsește în
ouă, spanac, brânzeturi cu mucegai albastru, şi
cele mai grave efecte ale coronavirusului

P

acienții care au ajuns la terapie intensivă sau au
murit de Covid-19 s-au dovedit a fi deficienți de
vitamina K, au descoperit medicii olandezi.
Covid-19 provoacă diluarea sângelui
şi duce la degradarea
fibrelor elastice din
plămâni. Vitamina
K, care este ingerată prin alimente şi
absorbită în tractul
gastro-intestinal,
ajută la producerea de proteine care reglează coagularea şi
pot proteja împotriva bolilor pulmonare.
Vitamina K se găsește în ouă, spanac, brânza cu mucegai
albastru, dar şi în miso, celebrul preparat culinar japonez.

Compania farmaceutică AstraZeneca a început
să producă vaccinul anti Covid-19 dezvoltat de
Universitatea Oxford, deși acesta se află încă în
teste. Dacă vaccinul va trece testele umane, acesta
poate fi disponibil în toamnă, compania încercând să
realizeze un stoc până atunci

„

Începem să fabricăm chiar
acum acest
vaccin, astfel încât
să-l avem gata de
folosit când vom
avea rezultatul testelor”, a declarat
directorul executiv
AstraZeneca.
Compania declară că găsește parteneriate pentru producerea a două miliarde de doze. „Normal, această decizie vine cu un risc
financiar, iar acest risc este ca vaccinul să nu funcționeze.
În acest caz, vom arunca toate materialele și vaccinurile fabricate”, a mai spus Soriot. De asemenea, el a mai adăugat
că AstraZeneca nu va face profit de pe urma vaccinului.
Dacă funcționează, AstraZeneca a decis ca jumătate din
dozele produse să ajungă în țările sărace și în cele în curs
de dezvoltare.
Pascal Soriot spune că va avea un rezultat final privind
eficacitatea vaccinului AZD1222 până în luna august. În
cazul unui răspuns pozitiv, compania va încheia parteneriate cu trei mari organizații, dintre care două finanțate
de Bill Gates, care să poată asigura o producție de masă a
vaccinului.
Organizațiile sprijinite de Bill și Melinda Gates vor
asigura producerea
a 300 de milioane
de doze până la finele anului, în cadrul
unui contract de 750
de milioane de dolari.
A treia organizație,
din India, urmează să
producă un miliard de
doze, dintre care 400
de milioane până la
Bill Gates
sfârșitul lui 2020.

Miercuri, 11 iunie 2020
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1

2

3

4

5

6

1

S

2

T

3

A

4

N

5

C

6

I

7

I

7

8

9

10

U

P

A

R

8
9
10

ORIZONTAL: 1 Dovedit prin argumente
serioase; 2. Face o triere (fem.); 3. Ţeapănă — Ramură mică; 4. Care urmează să
se îndeplinească în mod sigur — Început de
meci! 5. Insulă grecească unde a fost găsită
statuia celebră a lui Venus fără braţe —
Colibă de crengi; 6. Localitate în S.U.A. —
Nu duc ani în spate!; 7. Arbore de pustiu;
8. A se încrunta — Textilă din care se fac
saci; 9. A roade — Bucată de pământ; 10.
Starea lucrurilor ireale.
VERTICAL: 1. Care dărâmă (î din i); 2.
Scoate din concurs; 3. Persoane care suferă de mania de a se crede oameni celebri
(fem.); 4. Savant japonez — Realitatea în
imagini estetice; 5. Momeli în cârlige —
Alegere serioasă; 6. Căpiţe de fân (reg.)
— Cămăşi; 7. În mijloc de stog! — Şi-au dat
jos părul de pe cap; 8. Uneori — Speculă
neîncepută! 9. Lucrează cu armă — Nu lipseşte nimic; 10. Curaj mare.
CUVINTE RARE: MILO — ANO — OGINO.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:

O văduvă, în aparenţă neconsolată, gravează pe placa comemorativa a soţului dispărut: „Durerea
mea este aşa de mare încât nu o pot
suporta”.
Peste un an, se recăsătoreşte şi
mai adaugă la epitaf doar un cuvînt:
„Durerea mea este aşa de mare încât
nu o pot suporta singură”.

*

36

Eu şi soţia mea suntem împotriva folosirii bătăii pentru educarea
copilului.
- Şi noi la fel. Pe-al nostru nu-l
batem decât atunci când suntem în
legitimă apărare.

*

- Draga mea, ce aş putea face să
mă ierţi că te-am înşelat?
- Infarct.
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Integramă: c, c, d, f, d, colaterale, zapacitor, codana,
ave, natali, it, va, anale, i, cani, arac, rinocer, ba, e,
asasinat, nuli, etaj, mi, scazut, vizon, tura, las, tei, l,
tirane, roi, tencuieli.
Pag. 36: distrugeri, intremator, sn, ici, abi, pan, tla,
ig, obama, data, zuvelci, at, iset, ant, o, ti, abscisa,
italic, par, venerabile.
Pag. 37: a) fotografie, iluzionist, loialitate, ogen,
ursar, sisaire, ro, eti, nina, m, mi, vf, alta, i, eros, ton,
temeritate, areometrie. b) marturisit, apartinere, re,
aid, nan, gna, lazi, a, adica, alac, rina, brazi, ic, plai,
ut, titian, ara, atat, capat, rapacitate. c) beneficiar,
onomatopee, nubila, irc, imens, ilir, feleacu, ae, ir,
n, atona, cartonat, t, ata, ti, era, r, tratata, execrabila.
d) terorizare, acumulator, bogomil, ze, unire, umed,
lo, inedite, amati, ana, tirita, u, s, uco, afinat, roma,
itari, asemanator.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL :
1. Care poate fi
rotită în jurul 1
unei axe ori- 2
zontale. 2. Cel
ce se deprinde 3
cu ușurință cu 4
noile condiții de viață. 3. 5
Element chimic
care are valența 6
unu. 4. Comună 7
în Ardeal unde
fasciștii unguri 8
au asasinat 9
(1940) pe locuitorii români ― 10
Ramificații. 5.
Stadiu post-embrionar al produsului de concepție ― Pericol. 6. Stânjenel ― A portretiza. 7. Sfidătoare ― Literă din
alfabetul ebraic. 8. Fire ― Dușmănie ― Miez de cataif! 9.
Moleșită. 10. Ocrotitoare (fig.) ― A clinti.
VERTICAL: 1. Desprinsă. 2. Protector. 3. Act de casă ―
Imaturi. 4. Zeul iubirii (plur.) ― Un mijloc de a se dopa! 5.
Piele de taurine folosită la confecționarea de încălțăminte
rezistentă ― Trofeu sportiv. 6. Personaj biblic ― Ciomege.
7. Petreceri nocturne cu dans ― Avantaj. 8. Peninsulă în
vestul Europei ― Măsură de suprafață. 9. Domolit. 10. Nu
este același ― Păsări cântătoare.

ORIZONTAL :
1. Tiranizare.
1
2. Zgârcit. 3.
Adept al unei
2
doctrine creș3
tine eretice
bazată pe du4
alismul binelui
5
și răului ― Zone
limitrofe! 4.
6
Alianță ― Rea7
S văn. 5. Intrare
în local! ― Ne8
T cunoscute (fig.)
9
I 6. Celebru lutier italian ―
R Ieșirea din sub10
terană! 7. Trasă
cu greu (î din i).
8. În fond e un mucos! ― Teren agricol desecat (î din i). 9.
Capitală europeană ― Pantaloni rustici. 10. Similar.
VERTICAL: 1. Sistem de notație muzicală cu ajutorul literelor și cifrelor. 2. Convenabil. 3. Rugăminți ― Miresme.
4. Asasinați (î din i) ― Simbol pentru americiu. 5. Coaptă
bine. 6. Mijloc de umilire! ― Arbust scund din regiunile
de munte cu fructe negre. 7. Țicnită ― Trasă la război.
8. Acut! ― Splendid. 9. Motiv decorativ circular sugerând
compoziția unui trandafir ― Se întoarce într-o oră! 10. Moștenitor ― Plantă erbacee.
DICȚIONAR: UCO, ILI, EREDE

ORIZONTAL : 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plini de păduchi.
H
2. Una a cărei in- 1
tegritate şi viaţă 2
N
sunt în pericol. 3.
A
A spune poezii — 3
Garnitură ori an- 4
T
samblu de piese
la un serviciu. 4. 5 P I M E N
Alertă mai mică! —
Nomadul lui Gingis 6
Han. 5. Un călugăr 7 E R I N I I
pravoslavnic ajuns
şi mitropolit — Ju- 8
mătăți de case! 6. 9
Lovitură redusă
primită şi de Lo- 10 C E L O
vinescu! — Lichid
vital — Argint mărunt! 7. Divinităţi infernale la greci, similare
Furiilor la romani. — Academia de Ştiinţe Economice (siglă). 8.
Loc unde se opreşte glasul roţilor de tren — Ţară african-islamică, având capitala la Khartoum. 9. Lipsiţi de facultăţi mentale. 10. Prefix cuw sensul cav, gol în celofan! — Adăposturi ale
nomazilor asiatici.
VERTICAL: 1. Suferind de paralizie completă. 2. Şi o îmbunătăţire a stării de sănătate. 3. Ţine de domeniul celor zece
magistraţi romani care formulau legi în secolul V î.Hr. 4. Eveniment major ce stă la baza integrităţii teritoriale a unui stat
— Alianţă militaro-occidentală. 5. Prefix ce se referă la celulă…
de găsit în citate! — Fluierul lui Gh. Zamfir. 6. Handbalist român din anii 1960, dublu campion mondial, de căutat într-un
hanat! — Mâţă mică. 7. O treime din Italia! — Astfel spus —
Number one. 8. Însumează regimente, brigăzi, divizii — Luna
ebraică văzută la radar! 9. Englezii îi spun star — Năvală. 10.
Faptul producerii unei boli, datorită unui medicament în doze
prea mari sau în timp îndelungat.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL: 1. Re- 1
peziciune.
2. Onctuos 2
(fig.)
3.
Fluviu sibe- 3
rian ― Mij- 4
locul unui
amfiteatru 5
antic 4. Sa- 6
lut roman ―
Oprit. 5. Cel 7
puțin ― Saliva care se 8 A A L T O
prelinge din 9
gură. 6. Crac
de pantalon 10
rustic ― Dregători (arh.) 7. Nucleu de atom! ― Măsuri de suprafață
― A se opri. 8. … Alvar (1898-1976), renumit arhitect
finlandez ― Contor. 9. Prima perioadă a erei mezozoice
― Cutie! 10. Monedă japoneză ― Egumen.
VERTICAL: 1. Dezastre. 2. Utilaje pentru transportul
materialelor pe verticală. 3. A patina ― Pește de baltă.
4. Se află în penar! ― A indica. 5. Notă muzicală ― E
în refren! ― Iosif … (1899-1976), caricaturist. 6. Zburător legendar ― Element de compunere cu sensul „doi”
― Sfârșit subit! 7. „Galantarul” negustorului ambulant
― Sigla fostei echipe de fotbal, campioana României.
8. Anexele unei clădiri. 9. Ambianța cromatică specifică
unei picturi. 10. Note de îndreptare ― Sigla Asociației
Inginerilor și Tehnicienilor din România.
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A trecut în neființă
bunul nostru prieten

Ing. Marian Yosef
Schwartz (zl)
Sincere condoleanțe!
Fie-i amintirea binecuvântată!
Sanda și Theodor Toivi

Aprinderea
lumânărilor de Șabat
VINERI
12.06.2020

SÂMBĂTĂ
13.06.2020

Tel Aviv

19.19

20.22

Ierusalim

19.10

20.20

Haifa

19.13

20.24

București

20.43

21.57

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 11.06.2020
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3.46

3.52

1 euro

3.85

3.92

1 liră
sterlină
1 leu
românesc

4.30

4.38

0.80

0.82

Maica Stareță Magdalena împreună cu Preotul Iosif fac minuni
Dumnezeiești prin deschiderea cărții sfinte.
Deschide cartea sfântă și, prin telefon, pe baza zodiei și numelui,
chiar de la distanță vă poate ajuta.
Din păcate, printre noi circulă acest tipar al simptomelor, ghinion
în afaceri, în dragoste și pe toate planurile. Destrămarea familiilor,
despărțiri de cineva drag, depresii, certuri, neputința de a face copii,
lipsa banilor și lista poate continua;
cu alte cuvinte, totul merge prost și
nu reușiți să ieșiți din această situație
grea.
Cu toții avem perioade mai
grele în viață, sau suntem atacați
energetic, sau cineva vă vrea răul și
v-a făcut farmece și vrăji. Dacă vi s-a
spus că sunteți afectați de acestea,
aștept să mă contactați și să vă spun
cu adevărat ce se întâmplă cu dumneavoastră și dacă sunteți întradevăr afectați de magie neagră, iată ce spun cei pe care maica
stareță Magdalena i-a ajutat:
Ioan din Israel:
Mulțumesc pe această cale măicuței starețe Magdalena pentru că
aveam vârsta de 30 de ani și nu mă puteam căsători. Cu rugăciuni
sfinte mi-a dezlegat cununia și acum sunt căsătorit.
Elisabeta din Tel Aviv:
Sincere mulțumiri măicuței Magdalena, deoarece cu rugăciuni
sfinte, mi-a adus soțul înapoi după o despărțire de trei ani.
Maria din Nazaret:
Calde mulțumiri măicuței starețe pentru că mi-a scos argintul viu
din corp în care aveam dureri îngrozitoare în mâini și în picioare.

Apelați cu maximă încredere
și rezultatul va fi garantat!
0040 722 919 763
sau 0032 466 440 356

PROGNOZA METEO
11 - 13 iunie
Zonă

joi,
11 iunie

vineri,
12 iunie

sâmbătă,
13 iunie

Haifa

26°

25°

27°

Nazareth

31°

30°

31°

Tveria

36°

35°

37°

Tel Aviv

26°

26°

26°

Ierusalim

29°

28°

29°

Eilat

38°

38°

40°

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

Peste 50 de programe românești

RAFI: 0509-656.634

* valorile reprezintă media zilei
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Îl cunoaștem 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 și de cinema sau îi
prăvălește pe jos de râs. Îl iubim și îl admirăm,
dar nu știm mai nimic despre viața și copilăria
acestui geniu al scenei.
În TEHOMIR, Horațiu ne dezvăluie un fragment
din vremea copilăriei sale, a farmecului primei
iubiri, a tradițiilor
și credințelor, toate
împletite cu realitățile
triste ale orânduirii
comuniste.
O carte fabuloasă în
care râzi și plângi
alături de
Horațiu Mălăele.

În sfârșit s-a descoperit
vaccinul contra plictiselii:
volumul de proză umoristică

Best Of
Alexandru Andy

330 de pagini cu cele mai
reușite creații ale marelui
umorist, plus texte noi pline
de umor și voie bună!

Comenzi la:

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

0524-716004

(volumul costă 50 șk.)

Miercuri, 11 iunie 2020

Volumul este în limba română
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