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Cu aceeași nestinsă durere și 
dor, anunțăm împlinirea a 

30 de zile și sfințirea pietrei 
funerare a iubitei și neuitatei 
soție, mamă, bunică și soră
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Comemorarea va avea loc 
duminică, 5 iulie 2020,  
la ora 15.30 la cimitirul  
Kfar Samir, poarta Broș.
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Bilet scris de mână 
cu „principiile 

călăuzitoare” ale 
premierului Shamir

„Săptămâna aceasta vom marca 8 ani de la trecerea 
la cele veșnice a bunicului meu, al șaptelea pre-
mier al Israelului, Itzhak Shamir,” a scris Michal. 

„Bunicului meu îi plăcea să scrie. Avea mereu carnețele 
în apropiere, în care obișnuia să-și noteze amintirile, 
gândurile, etc. Printre ele s-a aflat și această pagină în 
care a schițat principiile în care a crezut și în baza cărora 
a acționat.
1. Devotament față de principiul Țării Complete a lui 

Israel (fără concesii sau compromis teritorial).
2. Extinderea coloniei evreiești în Țara lui Israel, în 

toate granițele și regiunile țării.
3. Integralitatea Ierusalimului.
4. Dezvoltarea maximă și colonizarea Yehudei și 

Shomronului.
5. Protejarea Înălțimilor Golan și dezvoltarea lor.
6. Opoziția decisivă față de un stat palestinian în Țara 

lui Israel.
7. Promovarea și dezvoltarea imigrării evreiești în masă 

din toate părțile lumii – o revenire completă în Sion.
8. Unitatea națională și prevenirea separării dintre Re-

ligios și Laic.
9. Războiul neîncetat împotriva Acordurilor de la Oslo 

până la anularea lor completă.

Nepoata fostului premier israelian Itzhak 
Shamir, Michal Diament, a postat duminică 
dimineața pe internet o listă scrisă de mână 
de bunicul ei în care acesta și-a prezentat 

„principiile călăuzitoare”

Uniunea Europeană  
fără israelieni 

Ordinul ce preve-
de intrarea în au-
to-izolare a israe-

lienilor timp de 14 zile la 
întoarcerea în țară din străi-
nătate și interdicția comple-
tă a intrării în țară a celor ce nu dețin pașapoarte israeliene, 
vor fi prelungite de la 1 iulie, cel puțin până la 1 august.

Totuși, cerurile sunt departe de a fi închise spre și dinspre 
Israel pentru israelieni. În weeekendul trecut, operatorul Tur-
kish Airlines și-a reluat cursele pe ruta Tel Aviv - Istanbul și 
începând de săptămâna viitoare, și-a propuse să organizeze 
două zboruri pe zi. Și alte linii aeriene au mărit frecvența 
curselor cu Wizz Air oferind zboruri spre Londra, Viena, Bu-
dapesta, București și alte orașe europene. Lufthansa, Delta, Air 
Canada, Aeroflot, Aegean, Air Canada și Ryanair se numără 
printre operatorii ce oferă curse regulate spre Tel Aviv în timp 
ce Virgin Atlantic și EasyJet au anunțat reluarea zborurilor. 

Uniunea Europeană a anunțat marți că își va redeschide 
granițele pentru călătorii din 14 țări, însă israelienii și ameri-
canii au fost declarați că li s-a refuzat intrarea timp de cel puțin 
două săptămâni din cauza creșterii infecțiilor cu coronavirus.

Autoritatea Israeliană a Aeroporturilor a anunțat 
toate liniile aeriene că se mențin controalele stricte la 

graniță impuse pe fondul pandemiei de Covid-19
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Discuţii de culise

„Gantz a lămurit 
în discuția re-
spectivă că nu 

poate fi o dată «sfân-
tă» pentru anexare”, a 
spus sursa. „Singurul 
lucru sfânt în acest 
moment este să re-
aducem oamenii la 
stabilitate economică 
și să avem grijă de coronavirus.”

„Înainte de a face orice mișcare politică, trebuie să ajutăm 
publicul să își recâștige demnitatea vieții”, i-ar fi spus Gantz 
lui Avi Berkowitz, consilierul lui Trump. Gantz ar fi adăugat 
că „deși planul de pace al lui Trump este o oportunitate 
istorică pentru Israel, acesta ar trebui să fie pus în aplicare 
responsabil și cu cooperarea partenerilor strategici”.

Berkowitz a sosit săptămâna trecută în Israel și s-a întâl-
nit sâmbătă cu premierul Benjamin Netanyahu.

Oficialii din Israel au declarat că vizita consilierului a 
fost inițiată în urma dezbaterilor de anexare la Casa Albă, 
la care a participat chiar Trump. În timpul ședinței, se pare 
că administrația Trump și-a răcit sprijinul pentru această 
mișcare, deoarece poate afecta șansele realegerii președin-
telui american.

Likudul, lider în sondaje

Potrivit sondajului, care a fost 
realizat de agenția de sondare a 
opiniei publice Midgam și dat 

publicității de Canalul 13 TV, în cazul 
în care astăzi ar fi organizate noi ale-
geri, Likudul va câștiga 38 de locuri, 
în timp ce partidul Albastru și Alb al 
ministrului Benny Gantz ar primi doar 
9 locuri.

În prezent, Likudul deține 16 mi-
niștri în guvern, la fel ca Alb Albaștri. 
Sondajul marchează un declin pentru 
ambele părți în ultimele săptămâni. 

Sondajul anterior Midgam, lansat 
pe 8 iunie, prezenta Likud-ul cu un po-
tențial de 40 de locuri, comparativ cu 
12 pentru Alb Albaștri.

Partidul Yesh Atid al lui Yair Lapid, 

aflat în alianță cu fracțiunea Telem a lui 
Moshe Yaalon, s-ar ridica de la actualele 
15 locuri la 16, în timp ce Lista Arabă 
Comună ar crește de la 15 locuri la 16.

Primul ministru Netanyahu și partidul său Likud ar câștiga cu 
ușurință dacă astăzi ar fi organizate noi alegeri, arată un nou 

sondaj publicat duminică seara

Propuneri de pace

„Israelul e gata de negocieri; sunt pregătit pentru negocieri 
și cred că multe state arabe speră că vom începe aceste 
negocieri cu palestinienii,” a spus Netanyahu într-o înre-

gistrare video difuzată la summitul virtual organizat de grupul 
„Creștinii Uniți pentru Israel”.

Premierul l-a elogiat pe președintele american, Donald 
Trump, pentru poziția fermă vizavi de Iran și a lăudat pro-

punerea  de 
pace în Orien-
tul Mijlociu a 
administrației 
Trump. „Vizi-
unea președin-
telui american 
pune, în sfâr-
șit, capăt ilu-
ziei că există o 
soluție bistata-
lă și cere adop-

tarea unei soluții realiste,” le-a spus Netanyahu participanților 
la conferință.

„Aplicarea suveranității israeliene asupra teritoriilor Ye-
huda și Shomron în orice acord viitor de pace nu va reduce 
șansele păcii, ci va promova pacea,” a adăugat el.

În continuare, el i-a îndemnat pe palestinieni „să nu mai 
irosească nici o șansă, să nu mai irosească alt deceniu în în-
cercarea de a eradica Israelul. Ei ar trebui să susțină planul de 
pace al lui Trump.” Dezbaterea oficială pe marginea anexării 
a început duminică în Knesset.

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat luni 
că e pregătit să înceapă tratativele de pace cu 

palestinienii

Surse din partidul Alb Albastrilor au declarat 
marți că ministrul Apărării, Benny Gantz, l-a 
anunțat pe consilierului președintelui Donald 

Trump, în cadrul unei covorbiri de luni, că lupta 
țării cu coronavirusul are prioritate în fața 

termenului limită pentru dezbaterea oficială 
privind anexarea Cisiordaniei

Avi Berkowitz și Donald TrumpAvi Berkowitz și Donald Trump
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Ioana TOFF

Anexarea care poate aduce pacea 

Când Statul Israel și-a declarat Inde-
pendența în 1948, exista temerea 
că această țară nu va supraviețui și 

oamenii abia dacă își permiteau să viseze 
că statul va prospera. În acele zile de înce-
put, coaliția țărilor arabe era convinsă că va 
arunca evreii în mare.

Acum, dintre statele arabe care nu au 
făcut o pace oficială cu Israelul, multe au 
relații diplomatice cu țara noastră, legături 
de neimaginat acum un deceniu.

În tot acest timp, formula acceptată 
pentru pace s-a bazat pe crearea unui stat 
palestinian. Abordarea păcii a rămas statică, 
în timp ce regiunea nu; Orientul Mijlociu 
s-a schimbat enorm, în special în ultimii 
10 ani.

„Planul pentru pace” al președintelui 
american Donald Trump este o altă aborda-
re a vieții din teritoriile disputate și, ca orice 
idee nouă, a produs multe reticențe. Isra-
elul a fost presat să negocieze de-a lungul 
timpului cu un adversar care a continuat să 
creeze un mediu ostil păcii. O serie de ele-
mente din interiorul Autorității Palestinie-
ne cum ar fi corupția, încălcarea drepturilor 
omului, instigarea, atacurile asupra civili-
lor, stimulentele financiare pentru terorism 
și multe altele au îndepărtat cele două părți 
de la masa negocierilor.

Planul președintelui Trump impune ca, 
pentru a începe negocierile, palestinienii 
trebuie să renunțe la toate cele de mai sus 
și să creeze un mediu autentic în care pacea 
să înflorească.

Primul ministru Netanyahu anunță că 
dorește integrarea unor părți din Cisior-
dania și publicul nu înțelege de ce acum. 
Pentru că există oportunitatea deschiderii 
unor căi de comunicare. Teritoriile pe care 
dorește să le integreze Netanyahu, sunt 
localități în care trăiesc peste jumătate de 

milion de israelieni. Aceasta ar însemna ca 
acești oameni să poată trăi legal în Statul 
Israel. În plus, odată ce Israelul va aplica 
legislația asupra anumitor localități din 
Cisiordania, teritoriul rămas (aproximativ 
70% din total) ar deveni un stat palestinian 
chiar dacă liderii lor nu s-ar conforma și 
s-ar opune. Într-un fel, palestinienii vor fi 
obligați să-și întemeieze un stat.

Este adevărat că multe dintre aceste lo-
calități israeliene ar putea fi lăsate ca niște 
enclave vulnerabile, înconjurate de un stat 
palestinian ostil. Dar, conform planului 
de pace, un stat palestinian nu ar putea fi 
creat decât prin negocieri cu Israelul, prin 
demilitarizare și printr-un control ferm al 
propriilor frontiere.

Recunoașterea localităților din Cisiorda-
nia și aplicarea planului de pace Trump nu 
sunt neapărat echivalente cu crearea unui 
stat palestinian, ci mai degrabă îi vor obliga 
pe palestinieni să formeze unul.

Israelul nu face acest pas de unul singur; 
Netanyahu îl are pe Trump alături, dar și 
statele arabe din Golf care și-au dat acceptul 
în baza bunelor relații cu Israelul.

Un sprijin larg al cetățenilor în combi-
nație cu un guvern american care s-a an-
gajat să-și asume greutățile diplomatice, 
prezintă Israelului circumstanțele ideale 
pentru a progresa pe această cale și a se în-
drepta spre soluționarea conflictului o dată 
pentru totdeauna.

Indiferent dacă această viziune pentru 
pace are succes în soluționarea conflictului, 
atunci când conflictul va fi rezolvat în cele 
din urmă, soluția se va baza pe acest cadru.

Este nevoie de un plan bazat pe realitate, 
nu de un miraj care să pară atrăgător dar, în 
final, să rămână evaziv. Iar planul de pace 
propus de americani se bazează pe realitate 
și poate funcționa dacă i se oferă o șansă.
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Dragoș NELERSA

Jocul clasei politice

Ministrul sănătății, Yuli Edelste-
in, a anunțat că Israelul se află 
în pragul celui de-al doilea val 

al pandemiei. Ne sperie această situație; 
cifrele prezentate de autorități ne arată 
un număr din ce în ce mai mare al per-
soanelor depistate pozitiv. Ne aflăm în 
fața unei noi crize sanitare și cel mai im-
portant aspect al relației dintre cetățeni 
și guvern este încrederea.

Încrederea determină oamenii să ur-
meze regulile sanitare; este fundamentul 
pe care se bazează efortul de colaborare 
al lucrătorilor din sistemele de stat și 
cetățeni, este baza care determină res-
ponsabilitate și solidaritate în lupta îm-
potriva virusului.

O scenă penibilă a avut loc la ședin-
ța de cabinet de duminică. Premierul 
Benjamin Netanyahu l-a împiedicat pe 
prim-ministrul supleant, Benny Gantz, 
să vorbească în fața presei la începutul 
întâlnirii. A fost jenant pentru oricine a 
văzut disputa care a fost surprinsă de ca-
merele de luat vederi și difuzată pe toate 

canalele de știri. 
Potrivit informațiilor, Netanya-

hu s-a supărat pe Gantz că a făcut 
o declarație în sprijinul generalu-
lui pensionar Amir Haskel, care a 
fost arestat în fața reședinței primului 
ministru în weekend, pentru un protest 
desfășurat împotriva corupției.

Oricare ar fi motivele, scena de la 
ședința de cabinet a subliniat tensiunea 
care există între cei doi lideri ai țării și 
ne-a afișat o purtare copilărească din 
partea liderilor, ca și cum cei doi s-ar 
lupta cu lopățelele în cutia de nisip, mai 
degrabă decât să se ocupe de treburile 
statului. 

Incapacitatea lui Gantz și a lui Ne-
tanyahu de a coordona politica și în-
cercările de a se „înțepa” reciproc, sunt 
dezastruoase pentru țară acum când ne 
confruntăm cu un al doilea val de CO-
VID-19 și ochii comunității internați-
onale sunt ațintiți asupra procesului de 
anexare a unor părți din Cisiordania.

Cu câteva luni în urmă, cei doi au 

apărut ca lideri responsabili. După trei 
runde de alegeri eșuate, au negociat și 
au format un guvern de unitate pentru 
a scoate țara din blocaj și pentru a nu o 
târî într-o altă rundă de alegeri.

Actuala lipsa profundă de seriozitate 
cu care liderii par să acționeze, nu face 
decât să slăbească încrederea populației 
și să accentueze frica deja existentă în 
fața pandemiei.

Merităm lideri care nu se ceartă în 
fața camerelor de filmat. Avem nevoie 
de lideri care pot lăsa deoparte animozi-
tățile personale și care se pot concentra 
pe problemele critice ale țării.

Și, mai ales, avem nevoie de un gu-
vern care să colaboreze pentru a lua deci-
zii, deoarece țara intră într-una din cele 
mai grele etape ale acestui an, atât în   
ceea ce privește modul în care va arăta, 
cât și a sănătății cetățenilor săi.

V. MIREUȚĂ

Știri pe scurt

Centrul Național de Informații și 
Cunoaștere a Coronavirusului 
a raportat marți cea mai mare 

creștere zilnică a cazurilor de virus, în-
cepând cu 2 aprilie.

În 24 de ore au fost confirmate 714 
noi cazuri de agent patogen, cel mai 
mare al treilea număr zilnic, de la de-
butul pandemiei în Israel.

Numărul de pacienți în stare gravă 
rămâne constant la 42.

Conform datelor, numărul de paci-
enți activi a crescut la 7.015, cu 5.000 
mai mult decât la sfârșitul lunii mai.

Ashdodul a înregistrat mai multe 
cazuri de coronavirus, de la începutul 
acestei săptămâni decât Tel Aviv și Bat 
Yam la un loc. Marți, 150 de persoane 
erau confirmate ca pozitive la Ashdod, 
întrecând Bnei Brak, care acum e pe lo-
cul doi cu 135 de cazuri noi, începând 
de duminică.

Potrivit ministrului săănătății, Yuli 
Edelstein, agențiile guvernamentale și 
sectorul public vor avea obligația de a 
menține 70% din forța de muncă în 
lucru de la distanță. Marți au fost efec-
tuate 19.922 de teste.

Înurmaextinderiirestric-
țiilordecălătorieimpusedeau-
toritățileisraelienepânăîndata
de01august,TAROMmenține
suspendareaoperăriicătre/din-
spreTelAvivpânălaaceadată.
Biletele pot fi reprogramate

pentrudateviitoaredecălătorie
fărătaxedemodificaresaupotfi
restituite.
Modificărilesepotfaceîn12

lunideladataemiteriibiletelor.
Vă rugăm să contactați agen-
tulemitentalbiletului,oagen-
țieTAROMsauvărugămsăvă
adresați la:help@taromtlv.co.il
saucontact@tarom.ro
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Patru condamnări pe viaţă 

Asam Barghouti a mărturisit că 
a comis în 2018 două atacuri 
teroriste la intersecțiile Ofra și 

Givat Assaf din regiunea Binyamin din 
Shomron în care au fost uciși doi soldați 
Tzahal și un nou-născut.

Analistul politic în probleme palesti-
niene, Yoni Ben Menachem, a remarcat 
că, deși Barghouti face parte din organi-
zația teroristă rivală Hamas, website-ul 
Fatah al liderului palestinian Abu Mazen 
l-a lăudat pe Barghouti, numindu-l un 
„leu” ce „glorifică deținuții periculoși.”

Liderul  Hamas,  Ismai l 
Haniyeh, i-a telefonat mamei lui 
Barghouti și i-a spus că „decizia 
incorectă împotriva deținutului 
Asam e doar o medalie de onoare 
pe pieptul întregului popor pales-
tinian și i-a spus că e mândru de 
familia Barghouti. 

„Această declarație ar trebui să fie 
agățată în piața principală a orașului ca 
să o vadă toată lumea,” au declarat pă-
rinții teroristului.

Barghouti a fost implicat și într-un 

atac comis împreună cu fratele său Sa-
lah în stația de autobuz de lângă orașul 
Ofra, din regiunea Binyamin, în care au 
fost răniți șapte israelieni, incluzând-o 
pe Shira Ish-Ran, care și-a pierdut co-
pilul nenăscut în urma atacului armat.

Palestinienii l-au elogiat pe teroristul Hamas care a primit 
săptămâna trecută patru condamnări pe viață  

pentru uciderea în 2018 a trei israelieni

Un terorist devotat

Potrivit rechizitoriului depus la Curtea Districtuală din Beer She-
ba, Fadi Qadas (32 ani), a activat în gruparea teroristă timp de 
15 ani, asigurând piese electronice și suport tehnic, inclusiv în 

timpul războaielor din 2014 și 2012 împotriva Israelului.
Qadas a fost arestat de forțele israeliene luna trecută. Acuzațiile 

împotriva sa includ nouă capete de acuzare pentru diverse infracțiuni 
teroriste, inclusiv apartenența la o grupare teroristă, activarea într-o 
grupare teroristă și traficul de arme.

El e acuzat că a trimis sute de proiectile și obuze de mortiere înspre 
Israel în numele grupării Hamas, incluzând 107 proiectile lansate 
rapid la izbucnirea tensiunilor în 2017 când s-a încercat distrugerea 
sistemului anti-rachetă Cupola de Fier. Qadas a răspuns și de alimen-
tarea tunelurilor Hamas săpate sub frontiera cu Israelul, potrivit fișei 
de încarcerare și a livrat baloane cu gaz pentru atacurile aeriene prin 

incendiere asupra Israelului 
din ultimii ani.

În rechizitoriu, s-a preci-
zat că bărbatul din Gaza a 
fost plătit de Hamas pentru 
serviciile prestate și a primit 
o despăgubire financiară 
din partea Autorității Pales-
tinene, după ce a fost rănit 
în atacurile israeliene.

Luni, procurorii au depus plângeri împotriva unui 
electrician din Gaza, acuzat că a tras rachete spre Israel și 

a alimentat tunelurile teroriste transfrontaliere  
ale grupării Hamas

Virusul la palestinieni

Teritoriile palestiniene înregistrau luni pes-
te 900 de cazuri, o cifră de două ori mai 
mare în raport cu ultima săptămână.

Orașul Nablus și Hebron, din nordul și sudul 
Cisiordaniei, 
au fost tem-
porar închi-
se sâmbătă, 
după ce s-a 
înregistrat o 
creștere im-
portantă a 
contamină-
rilor.

Majoritatea celor infectați sunt palestinieni 
care lucrează în Israel sau arabi israelieni care au 
vizitat Cisiordania.

În Fâșia Gaza situația e mai bună, 72 de per-
soane s-au îmbolnăvit de Covid19, dintre care 
una a decedat.

Numărul persoanelor infectate cu noul 
coronavirus s-a dublat într-o singură 

săptămână în Cisiordania, potrivit bilanțului 
oficial publicat luni de Autoritatea 

palestiniană, care și-a exprimat recent 
îngrijorarea față de un al doilea val de 

contagieri, ce ar putea fi „mai periculos 
decât primul”

Asam BarghoutiAsam Barghouti
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Alarmă roșie

În urma atacului cu 
rachete, avioanele 
israeliene au lovit 

două posturi militare 
aparținând organizației 
Hamas, care guvernează 
Fâșia Gaza.

În timp ce niciuna 
dintre facțiunile islamice 
care operează în fâșie nu a și-a asumat responsabilitatea pentru 
atacul de vineri seara, Israelul consideră Hamasul responsabil 
pentru toate focurile de rachetă trase din enclava de coastă.

Rachetele au aterizat în zone deschise din sudul Israelului, 
fără a provoca victime sau pagube materiale.

Teroriștii palestinieni din Fâșia Gaza au lansat 
două rachete în Israel la sfârșitul zilei de vineri, au 

anunțat reprezentanții Tzahal
Un bărbat palestinian a fost arestat sâmbătă 

dimineață la punctul de control Qalandiya, omul 
având un cuțit asupra sa, comportamentul său 

stârnind suspiciunea militarilor noștri

Acuzat de „ucidere 
deliberată”

Este vorba de soldatul care a 
fost ucis cînd i s-a aruncat o 
cărămidă în cap în zorii zilei 

de 12 mai, după ce Batalionul de 
Recunoaștere Golani a efectuat o 
serie de arestări în satul Yabed. La 
audiere, Nazmi Abu Bakr (49 ani) 
a izbucnit în lacrimi și a negat uci-
derea sergentului Amit Ben-Ygal 
(21 ani).

Luna trecută, serviciul de securitate Shabak a 
declarat că Abu Bakr a mărturisit că el a fost cel ce 
a aruncat cărămida care l-a ucis pe Ben-Ygal în tim-
pul raziei din Cisiordania. El a fost arestat alături 
de alte persoane despre care se crede că s-ar fi aflat 
în clădire la momentul respectiv. În rechizitoriu, 
s-a menționat că Abu Bakr a aruncat intenționat cu 
cărămida în direcția soldaților Tzahal cu intenția 
uciderii. „În timp ce era aruncată cărămida, Ben-Ygal, care mergea 
împreună cu camarazii lui, s-a uitat în partea de sus a clădirii și a fost 
lovit în cap cu mare putere,” s-a precizat în rechizitoriu.

Armata a început deja pregătirile pentru demolarea locuinței lui 
Abu Bakr.

Cuţit la frontieră 

Aceștia au devenit bănuitori după ce au observat băr-
batul venind pe jos într-o zonă destinată exclusiv 
vehiculelor.

Doi agenți de pază au suferit răni minore în timp ce 
l-au reținut pe bărbat 
și au fost transportați 
pentru tratament la 
spitalul Hadassa din 
Ierusalim.

Suspectul a fost 
arestat și preluat de 
forțele de secutitate 
pentru interogatoriu.

Atac terifiant

„Teroristul a văzut 
că am făcut un pas, 
m-a privit în ochi, a 
tras de volan și a in-
trat în mine, proiec-
tându-mă pe cealal-
tă bandă” a declarat 
polițista de Frontie-
ră, Shani Orr Hama 
Kadosh.

Femeia a avut no-
roc și a fost rănită ușor, din fericire, iar ofițerii 
din zonă au scos armele și au lichidat teroristul.

Parlamentarii israeliano-arabi s-au grăbit să 
dea vina pe armată. Parlamentara Aida Tou-
ma-Suleiman (Lista Unită) a declarat că „e vorba 
de execuții sistematice în care fiecare palestinian 
e o țintă legitimă.”

Însă natura teroristă a atacului a fost demon-
strată și de o înregistrare video făcută de ataca-
torul Ahmad Erekat (28 ani), în mașina sa, în 
care spunea că nu și-a „trădat niciodată pământul 
natal”, adăugând că „agenții israelieni încearcă să 
îl bage în belele.”

Polițista israeliană de frontieră lovită 
săptămâna trecută de o mașină la un 
punct de control de lângă Ierusalim a 
descris evenimentul ca ceva terifiant

Un palestinian a fost pus sub acuzare luni pentru 
„uciderea deliberată” a unui soldat israelian în timpul 

unei razii din Cisiordania de luna trecută

Amit Ben-Ygal (zl)Amit Ben-Ygal (zl)

Nazmi Abu Nazmi Abu 
BakrBakr

Shani Or Hama Shani Or Hama 
KadoshKadosh
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Tableta zilei
Un Sclav Nou  

despre Sclavia Veche

Din anul 1492 și până în 1740, 
în portul Oudiah a țării Benin 
-Dahomey, au fost vânduți 60 

de milioane de africani Europei și Ame-
ricii. În orașul Ouidah se află muzeul 
de istorie, a cărui directoare, Martin 
Da Suza, este descendenta lui Felix Da 
Suza, de origine dintr-o familie brazi-
liano-portugheză, care a luptat pentru 
sistarea sclaviei. 

Muzeul reprezintă dovada vie a pro-

cesului vânzării de sclavi africani Euro-
pei și Americii. El te învață cum erau 
prinși viitorii sclavi de pe meleagurile 
Africii, cum unele triburi de războinici 
îi prindeau cu plasele de pești și îi în-
lănțuiau, pentru a-i vinde pe proprii lor 
frați și surori, albilor. Felul în care-i în-
lănțuiau de gât, picioare și mâini, felul 
în care li se marca pe pielea pieptului 
sau a spatelui emblema cumpărătorului 
cu un fier incandescent. Aducerea pe vas 
era momentul în care împotrivirea celor 
înlănțuiți ajungea la apogeu. Din aceste 
motive, s-a elaborat o tehnică prin care 
timp de 4–5 nopți erau treziți, li se le-
gau ochii și erau obligați să se rotească 
în jurul unui copac, pentru ca în ultima 
noapte să-i poată transfera fără să-și mai 
dea seama. Azi, arborelui înșelător i s-a 

ridicat un monument. Ei 
însă învățaseră să-și înghită 
limba pentru a se sufoca și 
sinucide; mulți piereau pe 
vas. Pereții muzeului sunt 
împânziți cu listele de prețuri, scrise 
pe covoare: 1 metru de pânză pentru 
un negru, o oglindă de 5 cm pe 5 cm 
pentru o negresă, o armă de foc pentru 
o tânără negresă sau 3 negri tineri, 5 
grame de praf de pușcă pentru un tânăr 

sau un bătrân. Zece negri pentru 
un tun mic sau 4 pentru un revol-
ver. Prețuri speciale pentru fiica 
unui șef de trib. Pe scurt, cu o 
ladă conținătoare de praf de puș-
că și oglinzi, puteai umple o navă 
de război cu negri. Îmi sună până 
azi în urechi cuvintele d-nei Mar-
tin Da Suza spunând: „Fără co-
operarea regilor și șefilor de trib 
africani, sclavagismul negrilor 
nu putea atinge asemenea pro-
porții”. Se mai văd ruinele for-

tărețelor olandeze, portugheze, daneze 
și spaniole în care erau întemnițați cei 
ce nu încăpeau pe navele de transport. 
Mortalitatea mare a celor care trebuiau 
să vâslească până la destinație, obliga 
să fie urcați pe vas un număr superior 
capacității lui. Bestialitatea vânzători-
lor de sclavi atingea grade de cruditate 
care te obliga să consideri că distanța 
dintre postulatul „iubește pe aproapele 
tău ca pe tine însuți” este la ani lumină 
depărtare. La ieșirea din muzeu, ai un 
sentiment de rușine că aparții speciei 
Homo Sapiens.

În anii dictaturii comuniste a Româ-
niei, 270.000 de „sclavi” evrei au fost 
vânduți Israelului de guvern la un preț 
calculat de organele securității, sub con-
trolul direct al lui Nicolae Ceaușescu. 

Eu am fost vândut cu prețul de un apar-
tament de 5 camere din Cotroceni, sec-
tor 6, București, mobilă Renaissance și 
Biedermayer, 5 tablouri de pictori cla-
sici români, 6 covoare persane, 16.000 
de dolari plătiți de Statul Israelul. Suma 
de 10.000 de dolari, aduși de mama 
mea din Israel, au fost predați lui Tudor 
Gudină, colonel al Securității cu nu-
mele conspirativ de Silviu Șerbănoiu. 
Actualmente, casa cu conținutul ei este 
proprietatea Generalului de Securitate 
Nicolae Irinoiu, cu nume conspirativ 
Ivănescu Nicolae, casă pe care o ocu-
pă de 48 de ani cu aprobarea oficială a 
Justiției României care, în procesul pe 
rol nr. 26/303/2000, început în anul 
2000, a hotărât că generalul de securi-
tate Nicolae Irinoiu și familia sa, „lo-
cuiesc pe drept și cu bună credință” în 
apartamentul spoliat mie în anul 1972 
de către securitatea Română de atunci.

La întrebarea dacă evaluarea stabili-
tă de cei doi vânzători de sclavi, tribul 
din Ouidah și securitatea lui Nicolae 
Ceaușescu este diferită, trebuie luate în 
considerare cele 4 secole care-i despart. 
Trebuie de asemeni apreciat că spolie-
rea de toată averea mea agonisită prin 
muncă 23 de ani, a fost justificată de 
securitate ca fiind datorită banilor chel-
tuiți pentru instruirea mea. 

Este adevărat, eu nu am plecat în 
pielea goală, ștampilat pe spate și în 
lanțuri, ci „îmbrăcat” cu un geamantan 
de 20 de kg, o ladă de efecte de 70 kg și 
cu un pașaport fără cetățenie, cu unică 
direcție, pentru care le mulțumesc.

Șederea în aer liber
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„Valea Iordanului  
nu e inclusă în anexare”

Un oficial palestinian din Ramalla 
a declarat că mesajul a fost trans-
mis în urma unei întâlniri din 

Amman între Directorul Mossad, Yossi 
Cohen, și Regele Abdullah II. 

În schimb, anexarea va fi limitată la 
câteva colonii deja existente, deși nu e 
clar care din ele. Gush Etzion, un număr 
de așezări de la sud de Ierusalim și locali-
tatea Maale Adumim, situată la 6 km. de 
capitală, vor fi incluse în demers.

Iordania, una dintre cele două națiuni 
arabe care au un acord de pace cu Israe-
lul, și Emiratele Arabe Unite, un parte-
ner de bază al Statelor Unite în Orientul 
Mijlociu, s-a pronunțat împotriva anexă-

rii și au atras atenția asupra consecințelor 
sale grave pentru regiune. 

Înalți oficiali ai Autorității Palesti-
niene au exprimat critici cu privire la 
răspunsul „confuz” al conducerii AP la 
planurile Israelului de anexare.

Potrivit unor surse palestiniene înalte, 
oficialii AP au exprimat nemulțumirea 
din spatele ușilor închise față de ceea ce 
numesc „poziții conflictuale și confuze 
ale conducerii politice atunci când vine 
vorba de combaterea anexării”.

Furia este, de asemenea, direcțio-
nată spre prim-ministrul palestinian, 
Mohammad Shtayyeh, furie legată de 
anunțarea unui pachet de ajutor guver-

namental în valoare de zeci de milioane 
de șekeli pentru palestinienii care locu-
iesc sau lucrează în Valea Iordanului.

Sursele au declarat că oficialii AP nu 
au primit nici măcar un salariu parțial de 
aproape două luni din cauza refuzului lui 
Shtayyeh de a accepta plăți fiscale lunare 
din Israel - în valoare de aproximativ o 
jumătate de miliard de șekeli în fiecare 
lună - din cauza relațiilor AP cu Israelul 
privind apropiata anexare.

Între timp, în rândul claselor mij-
locii palestiniene există un consens tot 
mai mare că conducerea AP îi sacrifică 
în lupta împotriva anexării, în timp ce 
ei înșiși continuă să se bucure de stabili-
tatea financiară și de beneficiile care vin 
cu puterea.

Nici președintele palestinian Abu Ma-
zen nu scapă de critici, sursele spunând 
că, deși a dat asigurări publicului că lu-
mea arabă va oferi o „plasă de siguranță” 
de 100 de milioane de dolari, până acum 
nu au primit nimic.

Israelul l-a informat pe președintele palestinian Abu Mazen că 
planul său de anexare a unor părți din Cisiordania nu include Valea 

Iordanului, potrivit unui buletin de știri difuzat de canalul N12

Pedepse pentru Israel

Rezoluția, 
intitula-
tă „În-

grijorare cu pri-
vire la anexarea 
teritoriilor ocu-
pate în Palestina 
de către Israel”, face apel către Wilmès să „joace un rol de 
lider în mediul european pentru crearea unei liste de con-
tramăsuri eficiente, un răspuns la orice anexare israeliană a 
Palestinei ocupate”. De asemenea, se solicită guvernului să 
promoveze o soluție cu două state pe scena internațională.

Deși multe țări din UE susțin măsuri punitive dacă 
Israelul continuă extinderea suveranității sale în Valea 
Iordanului și în 30 la sută din Yehuda și Shomron, va fi 
nevoie de un consens între toate cele 27 de state membre 
pentru a lua măsuri semnificative împotriva Israelul. De 
la constituirea UE în 1957, numai Suedia a recunoscut 
oficial un stat palestinian.

Parlamentul Belgiei a adoptat vineri o rezoluție fără 
caracter obligatoriu prin care a solicitat premierului 

Sophie Wilmès să ajute Uniunea Europeană să ia 
măsuri punitive împotriva Israelului dacă acesta va 

proceda la anexarea unor părți din Cisiordania

Reședinţa ambasadorului

Surse apropiate oficialului au informat că Ambasada 
SUA în Israel pretinde 300 milioane de șekeli pentru 
vilă și teren. Casa de 1.000 de metri pătrați se află pe 

un teren de 5.000 de metri pătrați, pe una dintre cele mai 
scumpe străzi ale Israelului, cu o grădină de 2.000 de metri 
pătrați cu vedere la Marea Mediterană.

Casa a fost construită în anii 1960 și sur-
se care înțeleg piața imobiliară din Herzliya, con-
sideră că, din cauza stării  interioare a casei, 
cumpărătorul ar putea dori să demoleze imobilul și să-l re-
construiască. Proprietatea a fost înregistrată în cartea fun-
ciară ca fiind cumpărată de guvernul SUA în 1962.

Reședința ambasadorul SUA în Israel, din strada 
Galei Tachelet nr. 40, Herzliya Pituah, a fost pusă 

la vânzare ca parte a intenției diplomatului de a se 
muta la Ierusalim
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Demisie la învăţământ

Ministerul a intrat în dispută cu Sindi-
catul Profesorilor pe tema drepturilor 
angajaților și a prelungirii anului șco-

lar în vacanța de vară în plină criză COVID-19.
Abuav i-a scris o 

scrisoare ministru-
lui Gallant în care 
s-a arătat dispus să 
rămână în funcție 
până la începutul 
noului an școlar în 
septembrie, la ne-
voie, potrivit presei 
în limba ebraică. 
„Închei acest capitol cu satisfacție profundă pe 
marginea aspectelor semnificative pe care am re-
ușit să le promovăm,” a scris Abuav.

„Suntem într-un moment complex pentru sis-
temul educațional implicat în gestionarea pande-
miei de coronavirus,” a spus Abuav. „Prin urmare, 
la nevoie, voi rămâne în funcție pe durata vacanței 
de vară și până la începutul anului școlar viitor.”

Abuav e directorul general al ministerului încă 
din 2017, când a fost numit în funcție de fostul 
ministru al educației, Naftali Bennett. 

Vârstnicii, sfătuiţi să evite adunările mari  
și transportul public

Prof. Sadetzki a mai spus că cel mai 
bine ar fi ca persoanele vârstnice 
să evite deplasarea cu autobuzul 

și să poarte mereu măști în mijloacele 
de transport.

„Paciențiii noi sunt diferiți de pacien-
ții din ultimul val. În primul val, boala 
a provenit în principal de la persoanele 
purtătoare venite din străinătate, majo-
ritatea bolnavilor fiind în vârstă. Dimpo-
trivă, noul val a izbucnit în principal în 

rândul copiilor, al elevilor ce soci-
alizează între ei, iar acum se răs-
pândește și către alte categorii ale 
populației. Din păcate, mă aștept 
ca și unii vârstnici să se molipsească dacă 
nu preluăm controlul asupra situației.”

Medicul a mai spus că, în ciuda nu-
mărului mare de noi infectări, autorită-
țile sanitare pot efectua rapid și eficient 
investigații epidemiologice și pot urmări 
eventualele persoane de contact ale paci-

enților confirmați cu coronavirus.
Profesorul Sadetzki a adăugat că e 

posibil ca planul național de ieșire din 
carantina impusă de virus și încercările 
de revenire la rutina normală să fi fost 
premature: „Poate că am deschis prea 
repede. Populația nu se supune regula-
mentului și nu poartă măști.” 

În lumina înmulțirii recente a cazurilor de coronavirus, șeful 
Serviciilor de Sănătăte Publică de la Ministerul Sănătății, 
prof. Sigal Sadetzki, a sfătuit cetățenii în vârstă să evite 

evenimentele cu mulți participanți și deplasarea cu mijloacele 
de transport în comun pentru a reduce riscul de infectare

Directorul general al Ministerului Educației, 
Shmuel Abuav, și-a anunțat demisia

Sigal SadetzkiSigal Sadetzki

Shmuel AbuavShmuel Abuav

Se întorc restricţiile

De la această restricție 
sunt scutite spațiile 
și evenimentele cul-

turale, cum ar fi concertele și 
muzeele, care pot găzdui ma-
xim 250 persoane odată cu 
condiția respectării distanță-
rii sociale. Comitetul minis-
terial, cunoscut și sub denumirea de cabinetul pentru coronavirus, 
a aprobat și o cerere de susținere a examenelor de la distanță de către 
elevi. Limita de 50 persoane se aplică și ceremoniilor de circumcizie 
și înmormântărilor, dar și adunărilor din sinagogi. 

Cu toate acestea, toate nunțile pot găzdui maxim 250 persoane 
până pe 9 iulie. De atunci și până pe 31 iulie, doar unitățile în aer 
liber vor mai putea reuni maxim 250 persoane, iar sălile interioare 
vor fi limitate la numai 100 oameni.

Ministrul Sănătății, Yuli Edelstein, a declarat marți seară că Israelul 
este la începutul celui de-al doilea val de pandemie a coronavirusului.

Edelstein a declarat că a fost de acord anterior cu privire la ridica-
rea măsurilor restrictive, inclusiv reluarea serviciilor de transport în 
comun și permiterea adunărilor mari, dar a condiționat întotdeauna 
aceste măsuri de viteza de infectare cu COVID-19 și de respectarea 
de către public a directivelor în materie de sănătate.

Pe fondul creșterii numărului de pacienți cu coronavirus, 
comitetul ministerial de gestionare a pandemiei din Israel 

a acceptat luni recomandarea Ministerului Sănătății de 
limitare a adunărilor sociale la maxim 50 persoane
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Demonstraţii LGBT

La Tel Aviv, 
p a r t i c i -
panții s-au 

adunat în Piața 
Rabin pentru un 
concert cu ve-
dete ale muzicii 
locale, inclusiv o 
fostă câștigătoare 
a Eurovisionului, 
cântăreața transgender Dana International.

Poliția a mobilizat forțe importante, în special la Ieru-
salim, unde un evreu ultraortodox a atacat participanții la 
parada din 2015. La 30 iulie 2015, Shira Banki, o adoles-
centă, a fost ucisă prin înjunghiere de Yshai Shlissel. Alte 
șase persoane au fost rănite.

Duminică, poliția a arestat 27 de persoane înainte ca 
mitingul să înceapă la Ierusalim, „pentru a evita orice 
incident”, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției.

Câteva sute de persoane au ținut un minut de recu-
legere în memoria adolescentei Shira Banki și „tuturor 
victimelor homofobiei”.

Adunări au fost organizate de asemenea în orașele Hai-
fa (nord) și Beer Sheva (sud), evenimente ce au avut loc 
sub titlul comun „Revoluția nu s-a terminat”.

Data de 28 iunie 2020 a fost aleasă pentru a marca 
a 50-a aniversare a primei parade Gay care a avut loc în 
iunie 1970 la New York.

Generalul „Drapelelor Negre”

Abia duminică, Tribu-
nalul a judecat cazul și 
a dispus eliberarea de 

urgență a arestaților. Cei trei 
fac parte din mișcarea socială 
denumită „Drapelele Negre”, 
organizație pro-democrație și 
anti-corupție, care se opune 
guvernării Netanyahu.

Tribunalul a criticat dur 
poliția pentru că i-a ținut în 
detenție pe arestați începând 
de vineri: „Nu era necesară 
arestarea acuzaților. Dreptul 

de a demonstra este un drept 
fundamental într-un regim 
democratic’’, a spus judecă-
toarea Orna Sandler-Eitan.

Poliția le ceruse vineri pro-
testatarilor să nu mai intre în 
Ierusalim timp de 15 zile ca să 
fie eliberați. Generalul a refu-
zat și a așteptat decizia Tribu-
nalului. „S-a întrecut o limită. 
Motivul arestării mele a fost 
dorința de a înăbuși protestul 
împotriva persoanei acuzate 
de o infracțiune, Benjamin 

Netanyahu”, a spus Has-
kel, într-o conferință de 
presă. „În statutul moral 
al Israelului, nu e permis 
ca o persoană acuzată de 
infracțiuni să fie prim-mi-
nistru. Dacă arestarea mea 
și a doi dintre prietenii 
mei va «aprinde flacăra», 
prețul a meritat”, a spus el.

Arestarea lui Haskel l-a 
transformat într-un sim-
bol al mișcării de protest care 
se opune guvernării continue 
a lui Netanyahu. Manifestări 
au avut loc în mod regulat 

în întreaga țară, protestata-
rii arborând pancarte pe care 
scriau „ministrul crimei” și 
i-au solicitat lui Netanyahu 
să demisioneze.

Trei demonstranți, generalul de brigadă în rezervă 
Amir Haskel, fost șef al Forțelor aeriene israeliene, 

împreună cu prietenii lui Gil Danieli și Saadi 
Ben Sheetrit au fost arestați vineri pentru că au 

protestat în fața reședinței lui Benjamin Netanyahu

Din nou spionaţi

Cu  a ju tor u l 
acestei tehno-
logii, care im-

plică și urmărirea car-
durilor bancare, sunt 
monitorizate atât per-
soanele infectate, cât 
și contactele lor.

Autoritățile isra-
eliene au oprit pe 9 
iunie folosirea acestei teh-
nologii pentru monitoriza-
rea cetățenilor, după ce gu-
vernul condus de premierul 
Benjamin Netanyahu a decis 
să nu aprobe o lege cerută de 
Curtea Supremă și care ar fi 
autorizat folosirea ei per-
manentă, nu doar în cadrul 
unor măsuri antiepidemice 
temporare.

În pofida controverselor 
legate de respectarea dreptu-
lui la viață privată, miniștrii 
din blocul Albastru și Alb, 
adversari ai premierului Ne-
tanyahu, au renunțat în final 
la opoziția lor față de folo-
sirea din nou a respectivei 
tehnologii, dată fiind creș-
terea numărului cazurilor 
de COVID-19.

Guvernul a aprobat pentru a doua oară în acest an, 
folosirea tehnologiei serviciilor secrete pentru a 

monitoriza pacienții cu COVID-19, după ce aceasta 
a mai fost utilizată din martie și până la începutul 

acestei luni

Amir Amir 
HaskelHaskel

Mii de persoane purtând măști au participat 
duminică seară la mai multe evenimente LGBT 
în Israel, unde numărul cazurilor de COVID-19 

a început să crească din nou după relaxarea 
măsurilor de izolare
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Bebeluși de vânzare

Una dintre victime 
urma să fie vân-
dută pentru suma 

de 400 de milioane de riali 
iranieni (9.490 de dolari), 
iar cealaltă pentru 500 de 
milioane de riali iranieni 
(11.800 de dolari). Cei doi 
bebeluși au fost „cumpărați” de la „familii foarte sărace”.

Un purtător de cuvânt al companiei Facebook, care deține 
Instagram, a declarat că gigantul tech a demarat o anchetă în 
acest caz. „Nu permitem pe Instagram un conținut sau un 
comportament care ar putea duce la exploatarea umană, care 
include vânzarea copiilor pentru adopție ilegală. Continuăm 
să investigăm acest caz”.

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, Iranul se află pe 
lista de supraveghere de nivelul 3 pentru traficul de persoa-
ne, ceea ce înseamnă că în această țară, autoritățile nu și-au 
intensificat suficient eforturile pentru combaterea traficului 
de persoane.

Autoritățile iraniene au arestat trei bărbați care 
ar fi încercat să vândă bebeluși pe rețeaua de 

socializare Instagram. Un bebeluș de 20 de zile și 
un altul de doar două luni au fost salvați, iar un 
al treilea copil a mai fost identificat, acesta fiind 

căutat de oamenii legii

Nouă tulpină de gripă

Aceștia sunt 
îngri joraț i 
că virusul ar 

suferi noi mutații, 
astfel încât să poată 
trece cu ușurință de 
la o persoană la alta 
și să se răspândească la nivel global.

Cercetătorii spun că noua tulpină are „toate caracteris-
ticile” pentru a se adapta să infecteze oamenii și trebuie să 
fie atent monitorizată. Deoarece este vorba despre o tulpină 
nouă, imunitatea oamenilor ar putea fi scăzută sau ar putea 
lipsi de tot. Ultima pandemie de gripă a fost cea porcină din 
2009, care a izbucnit în Mexic. A fost mai puțin mortală de-
cât se temeau inițial oamenii de știință, în mare parte pentru 
că mulți oameni în vârstă aveau o anumită imunitate, pro-
babil datorită asemănării sale cu alte virusuri gripale care au 
circulat cu ani în urmă. Acest virus, numit A / H1N1pdm09, 
a fost inclus între timp în vaccinul antigripal.

O nouă tulpină de virus gripal cu potențialul de 
a se transforma în pandemie a fost identificată 
în China de oamenii de știință. Tupina a apărut 

recent și se manifestă la porci, dar poate infecta și 
oamenii, spun cercetătorii

Un miner ajuns milionar

Tanzanitul este 
u n  m i n e r a l 
prețios rar ce 

se găsește în nordul 
Tanzaniei iar mineri-
tul și traficul de pietre 
prețioase reprezintă 
principala activitate 
în zonă. Guvernul i-a 
înmânat lui Laizier un 

cec de 7,74 miliarde de tanari (3,35 milioane dolari) pentru 
cele mai mari două pietre prețioase tanzanite găsite vreodată.

 „Vreau să construiesc un centru comercial și o școală. 
Vreau să construiesc această școală lângă casa mea. Există 
mulți oameni săraci pe aici care nu își pot permite să-și ducă 
copiii la școală”, a spus Saninu Laizier.

Un miner sărac din Tanzania a vândut Guvernului 
două pietre de tanzanit brut, valorând 3,5 milioane 

de dolari. Saninu Liazier este unul dintre minerii 
care lucrează pe cont propriu și vând pietrele 

prețioase găsite statului tanzanian

Marele pelerinaj  
de la Mecca

Pelerinajul prevăzut la sfârșitul lunii iulie va fi limitat 
la credincioșii musulmani cu vârste sub 65 de ani 
și care nu suferă de afecțiuni cronice, a precizat la 

rândul său ministrul Sănătății, Tawfik al-Rabiah.
Candidații la acest pelerinaj vor fi testați pentru a se 

asigura că nu sunt 
infectați cu noul 
coronavirus înainte 
de a sosi în orașul 
sfânt Mecca și vor 
fi plasați în regim 
de carantină la do-
miciliu după înche-
ierea ritualului. 

Arabia Saudită va autoriza 1.000 de persoane 
care locuiesc pe teritoriul ei să efectueze marele 

pelerinaj de la Mecca în acest an
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Statistică de zero morţi

Pentru Vietnam, cazul britanicului este motiv de mân-
drie națională întrucât, prin salvarea sa, țara rămâne 
cu un bilanț alb al morților de Covid-19. Cameron 

a fost ultimul pacient bolnav de Covid-19 internat într-o 
unitate de terapie intensivă din Vietnam.

Țara asiatică, care are peste 95 de milioane de locuitori, 
a avut doar câteva sute de cazuri confirmate și niciun deces 
înregistrat. Zeci de specialiști în terapie intensivă din Viet-
nam au susținut periodic conferințe pentru a discuta despre 
starea lui Cameron căruia, la un moment dat, îi dădeau 10% 
șanse de supraviețuire.

Un pilot scoțian în vârstă 
de 43 de ani, cu o formă 

gravă de Covid-19, a 
fost salvat de medicii 

din Vietnam, după ce a 
petrecut 68 de zile cuplat 

la un ventilator

Victoria ecologiștilor

Rezultatele pre-
liminare au su-
gerat că cel mai 

mare câștigător al votu-
lui ar fi Partidul Verde, 
Europe Ecologie Les 
Verts (EELV), în timp ce 
alegerile au dat o lovitu-
ra previzibilă partidului 

La République en Marche (LREM) al lui Emmanuel Ma-
cron, care nu a reușit să obțină victorii în multe localități 
importante. Prima rundă a alegerilor locale a avut loc pe 
15 martie, cu două zile înainte ca Franța să intre sub mă-
suri stricte de combatere a coronavirusului timp de două 
luni. A doua rundă, care trebuia să aibă loc la sfârșitul lui 
martie, s-a amânat până duminica trecută. 

Cifrele inițiale sugerează doar 40% din cei 16,5 mili-
oane de cetățeni din zonele în care s-a desfășurat o a doua 
rundă s-au prezentat la urne duminică pentru a alege pri-
marii și consilierii. Participarea la ultimele alegeri locale 
din 2014 a fost de 52,4%.

Fabrică clandestină

În urma perchizițiilor, s-a constatat că „pe liniile de pro-
ducere” erau peste 10 elicoptere, aflate în diferite etape 

de finisare, toate produse în lipsa actelor permisive nece-
sare și a documentelor de proveniență pentru piesele și 
utilajele folosite”.

Aparatele de zbor aveau un aspect exterior identic mo-
delului Kamov KA 2, un elicopter utilitar produs în fosta 
Uniune Sovietică. La final, elicopterele urmau a fi expor-
tate ilegal.

Majoritatea per-
soanelor implicate în 
procesul de producere 
și asamblare al elicop-
terelor, inclusiv organi-
zatorii și conducătorii 
«afacerii ilegale» sunt 
locuitori ai regiunii 
transnistrene.

Pentru aceste acți-
uni, legislația Republicii Moldova prevede o pedeapsă de 
la 3 la 10 ani închisoare.

Franța a fost „colorată în verde” duminică, 
deoarece candidații ecologici au obținut o serie 

de victorii majore la alegerile locale din țară

Polițiștii și procurorii moldoveni din cadrul 
Procuraturii pentru Combaterea Criminalității 

Organizate au descoperit un hangar clandestin, 
într-o localitate de pe malul Nistrului, unde se 

asamblau ilegal elicoptere

A refuzat să servească 
o clientă fără mască

Lenin Gutierrez a re-
fuzat comanda unei 
tinere care nu purta 

mască. Revoltată de atitudi-
nea umilului angajat, Amber 
Lynn Gilles l-a fotografiat pe 
Gutierrez și i-a postat poza pe 
Facebook unde a prezentat și 
întreaga întâmplare. Mesajul ei s-a viralizat rapid, iar oa-
menii s-au solidarizat cu tânărul angajat. 

Un bărbat, a venit cu ideea de a strânge fonduri pentru 
Gutierrez, sub formă de „bacșiș” pentru gestul său și a reușit 
să strângă nu mai puțin de 60.000 de dolari. Tânărul vrea 
să folosească suma pentru a deveni dansator profesionist.

Un tânăr angajat al Starbucks din California a 
refuzat să servească o clientă care nu purta mască 

și a primit un „bacșiș” la care nu spera: cu banii 
strânși își va îndeplini visul din copilărie
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IKEA scurtează 
programul

Potrivit unui anunț 
al directorului 
IKEA Israel, Shuki 

Koblenz, „de la începutul 
focarului de coronavirus, 
lumea a cunoscut o criză 
economică enormă care 
afectează viața fiecăruia. 
Suntem martorii unor 
schimbări în întreaga lume. În ultimele luni, am învățat noi-
le obiceiuri ale consumatorilor și am înțeles impactul acestora 
asupra comerțului în general și asupra noastră în special. Schim-
bările în comportamentul consumatorilor și incertitudinea care 
însoțește această perioadă, necesită din partea noastră inovație 
și regândire cu privire la metodele de lucru, activitățile din ma-
gazine și sedii, zile și ore de deschidere și multe altele”.

Această decizie are efecte și asupra angajaților și managerilor 
companiei. În ultimele săptămâni, Federația Națională a Muncii 
și conducerea IKEA au purtat discuții intense pentru a găsi o 
soluție pentru a se readuce angajații suplimentari la serviciu. 
Deocamdată IKEA Israel lucrează cu 70% din personal.

Începând cu data de 1 iulie, magazinele IKEA din 
Israel se vor închide la ora 19:00 în loc de ora 22:00 
și, de asemenea, magazinele nu vor mai fi deschise 

sâmbătă seara

Cresc preţurile 
carburanţilor

Un litru de benzină de 95 de octani se vinde 
acum cu 5,44 șekeli inclusiv taxa, după ce 
ministerul a anunțat deja o creștere supli-

mentară de 4,41%.
Prețul pentru un litru cu serviciu de alimentare 

complet va începe de la 5,65 șekeli.
Prețurile au scăzut până la 4.79 șekeli per litru în 

luna mai, pe măsură ce prețurile petrolului au scăzut 
la nivel mondial atunci când au fost introduse mă-
suri de combatere a focarului de coronavirus.

În aprilie, prețurile benzinei au fost reduse cu 
1,03 șekeli ajungând la 4,89 șekeli pe litru, cel mai 
scăzut nivel din Israel din ianuarie 2009.

Ministerul Energiei a anunțat duminică că 
prețurile carburanților vor crește cu 23 de 

aguroți pe litru începând de ieri, 1 iulie

Trenul spre Eilat 

Prima secțiune leagă Beer Sheva 
de Mishor Rotem, via Dimona. 
Această secțiune nordică va cos-

ta 2,7 miliarde șekeli și deocamdată 
nu a fost aprobat nici un buget pentru 
lucrare.

Planificatorii estimează că în 2030 
vor exista 18-30 trenuri spre Eilat zilnic, 
cu 5,2 milioane pasageri ce se folosesc 
anual de acest serviciu. În plus, trenurile 
de mărfuri vor transporta 198.000 ma-
șini, 3.834 tone de substanțe chimice și 
108 containere în fiecare an. 

Planificatorii colaborează strâns 
cu Administrația de Planificare și 
Ministerul Protecției Mediului 
pentru a se asigura că peisajul și 
mediul din deșert va fi cât mai pu-
țin afectat de calea ferată.

Planul presupune mutarea gării actu-
ale din centrul Dimonei. Municipalita-
tea a salutat planul care va contribui la 
promovarea îmbunătățirilor din centrul 
orașului, care costă 350 milioane șekeli, 
incluzând o stație de autobuz și una de 
taxiuri, dar și gara.

Primarul Dimonei, Benny Biton, a 
spus că „noul plan aduce gara în cen-
trul orașului și modernizează căile ferate 
pentru atingerea unor viteze de 250 ki-
lometri pe oră. Locuitorii Dimonei vor 
putea să ajungă în Tel Aviv în 50 minu-
te, la fel ca din Kiryat Ono. Vom aduce 
centrul țării mai aproape de periferie.”

La opt ani după ce guvernul Israelul a fost de acord cu 
construirea unei căi ferate spre Eilat, Comisia de Planificare 

și Construcții a Districtului Sudic a aprobat depunerea primei 
secțiuni a planului
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O nouă amânare

Președintele Cinema City, Avi Edri, decla-
rase săptămâna trecută că operatorul de 
cinema urma să redeschidă toate filialele 

sale pe 9 iulie, 
primul film 
afișat fiind cel 
mai recent re-
make live de la 
Scooby-Doo.

Compania 
a declarat că 
noua dată pentru redeschiderea complexelor de 
filme nu a fost stabilită și că va fi decisă în urmă-
toarele două săptămâni.

Printre marile lansări cinematografice preco-
nizate să fie lansate la sfârșitul lunii iulie și la în-
ceputul lunii august se numără remake-ul live al 
filmului „Mulan” și pelicula „Tenet” al lui Chris-
topher Nolan.

Cinematografele din Israel vor 
rămâne închise până cel puţin la 

sfârșitul lunii iulie din cauza temerilor 
de coronavirus și a lipsei de noi 

lansări de film disponibile pentru 
proiecţie, a declarat marţi cel mai 
mare operator de cinema din ţară

Tzahal face experimente 
secrete pe animale

În ultimii trei ani, armata și alte agen-
ții ale securității ce activează în sub-

ordinea Ministerului Apărării au realizat 
experimente pe circa 1.000 animale di-
ferite în scopul pregătirii medicale și al 
dezvoltării de arme.

Foarte multe animale au fost fie uci-
se, fie rănite la încheierea acestor expe-
rimente, efectuate sub auspiciile unei 
clasificări de securitate la nivel înalt 
ce descurajează transparența în această 
chestiune controversată.

Datele de la Ministerul Apărării 
obținute de la organizația „Lăsați 
Animalele să Trăiască” în baza „Actului 
Libertatea de Informare” se referă doar 
la experimentele realizate între 2017 și 
2018. Ministerul Apărării a declarat că 
datele despre experimentele efectuate în 
ultimele 18 luni „nu au fost încă trans-
ferate Ministerului Sănătății.” 

Potrivit informațiilor furnizate de 
Ministerul Sănătății, animalele supuse 
acestor experimente au trecut prin su-

ferințe începând de la nivelul 2 (discon-
fort ușor și temporar) până la nivelul 4 
(potențial de a cauza durere, suferință 
sau disconfort moderat, perturbare per-
sistentă a stării generale sau activității 
normale a unui animal). Tzahal și Mi-
nisterul Apărării refuză să divulge scopul 
experimentelor, spunând că unele sunt 
efectuate în timpul școlarizării de către 
paramedicii și doctorii din Tzahal, în 
scopul salvării vieților umane. 

În ultimii ani, sistemul de apărare al țării, inclusiv Tzahal, a 
efectuat experimente pe sute de animale, incluzând câini,  

capre și oi

„O victimă a lui Epstein”

Dershowitz, care l-a reprezen-
tat pe Epstein în trecut, a fost 
menționat de Virginia Ro-

berts-Giuffre drept unul din benefici-
arii traficului de sex al lui Epstein. El 
neagă toate acuzațiile. 

Barak a negat de asemenea că a avut 
raporturi sexuale cu Roberts-Giuffre și 
l-a acuzat pe Dershowitz că l-a mențio-
nat în proces în încercarea de a se atrage 
acuzații împotriva sa.

Potrivit relatării, Dershowitz a în-
cercat să obțină înregistrări judecătorești secretizate pentru a le folosi 
într-un proces de defăimare intentat împotriva lui Roberts-Giuffre. 

Ziarul a precizat că printre documentele respective, s-au aflat și 
câteva acțiuni introduse în care Barak și Les Wexner, proprietarul 
brandului de haine și lenjerie Victoria’s Secret au fost identificați ca 
doi dintre bărbații cu care Roberts-Giuffre a fost forțată să facă sex 
pe când era minoră. „N-am fost la nici o petrecere cu el,” a declarat 
Barak pentru The Daily Beast. „Nu l-am întâlnit niciodată pe Epstein 
în compania femeilor sau a adolescentelor.” Într-un interviu pentru 
radio, Barak a spus că l-a întâlnit pe Epstein de mai multe ori dar a 
precizat că „el nu m-a susținut sau plătit.”

Avocatul celebrităţilor americane, Alan Dershowitz, 
susţine că o victimă a celebrului Jeffrey Epstein a 
mărturisit că a fost obligată să întreţină raporturi 
sexuale cu fostul premier israelian, Ehud Barak

Ehud BarakEhud Barak
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Ajutor de șomaj

Această decizie garantează continuarea 
susținerii financiare a circa 250.00 isra-
elieni ale căror ajutoare urmau să expire 

la începutul lunii iulie. Totodată, decizia pre-
lungește eligibilitatea pentru ajutoare pentru 
persoanele cu vârsta de peste 67 ani și care nu 
se vor întoarce la muncă. La sfârșitul acestei 
perioade, va fi reexaminată și varianta acordării 
altor stimulente în funcție de rata șomajului.

Se estimează că prelungirea acordării ajutoa-
relor de șomaj până la mijlocul lui august va 
costa visteria statului un sfert de miliard de șe-
keli, potrivit calculelor preliminare. Acești bani 
se adaugă altei jumătăți de miliard de șekeli 
după ce guvernul a decis să nu includă zilele de 
carantină în concediile angajaților.

După ridicarea treptată a restricțiilor impu-
se de guvern în sectorul economic la mijlocul 
lui aprilie, 360 israelieni s-au întors la muncă, 
iar alți 130.000 au fost trecuți în concediu fără 
plată – majoritatea provenind din firme care 
s-au străduit din greu să-și reia activitatea în 
urma pauzelor prelungite.

Circa 650.000 israelieni sunt în prezent 
în concediu fără plată și alți 200.000 au fost 
concediați. În plus, zeci de mii de israelieni li-
ber-profesioniști nu au revenit la muncă din 
cauza dispozițiilor de distanțare socială, iar alții 
iau chiar în calcul închiderea afacerilor lor.

Dr. Ernest HUȘANU  

Neparalele
O boală dosnică și… dureroasă

Este o afecțiune de interes 
chirurgical cu diferite 
denumiri… Folosesc va-

rianta care include caracteristi-
cile esențiale: boala pilonidală.

Pilo- indică prezența unor 
fire de păr (pilos), iar nidală 
– de la cuvântul „nid” care în-
seamnă cuib (în franceză nide). 
Deci, un smoc din fire de păr, 
ascunse într-un loc, un cuib, 
localizat la extremitatea de jos a 
pliului interfesier. Tegumentul 
ce acoperă acest cuib are o înfăți-
șare normală. Dar sub tegumentul 
în cauză, s-au dezvoltat niște fire de 
păr, crescute anapoda. 

Această mică taină anatomo-fi-
ziologică poate rămâne necunoscu-
tă vreme îndelungată, ani.

În acest spațiu închis, firele de 
păr amestecate cu produsul grăsos 
se infectează. Apar primele semne 
clinice ale suferinței: tumefierea 
(mărirea de volum) dureroasă, cu 
roșeață și căldură locală mărită. 
Disconfortul se accentuează. Șezu-
tul pe scaun sau fotoliu devine un 
supliciu care îl obligă pe bolnav să 
ceară ajutorul medicului.

Nu întâmplător, pacienții provin 
din rândul celor obligați să lucreze 
șezând (nu cu șezutul!). După pe-
rioada concediului medical (adesea 
prelungit), la întrebarea prietenilor 
de birou ce-ai pățit, nu-i revine su-
ferindului decât să arate cu degetul 
locul impactului.

După orice fenomen, mai ales 
când tulbură sănătatea omului, 
apar întrebări și propuneri pentru 
îndepărtarea suferinței.

La capitolul „întrebări” se repetă 
interogația:

a) Când și de ce aceste fire de păr 
încep să crească anapoda sub piele?

b) De ce tocmai în această regi-
une corporală?

Comentariile nu lipsesc.
Gurile rele și cârcotașe susțin că 

îmbolnăvirea salariatului cu acest 
abces este dovada excesului de se-
dentarism. Deși munca de birou 
se bucură de avantajele lucrărilor 
la computer, excesul este periculos. 

S-ar cuveni ca poziția șezând 
să fie înlocuită cu cea verticală, 
adică a) ecranul să fie atârnat mai 
sus, pe perete sau agățat la tavan; 
b) ecranele să fie mobile, astfel în-
cât lucrătorul „de birou” să umble 
după ecranul care își schimbă locul; 
c) scaunul să fie dotat cu o saltea 
pneumatică, în care curenții de aer 
să realizeze o modulație continuă. 
S-ar obține un masaj fesier care îm-
bogățește circulația sanguină. 

Oricum, lupta de bază ar fi înde-
părtarea sedentarismului. Propun 
ca denumirea acestei afecțiuni să 
fie: 

„Boala dorsală sedentorogenă”
A mai apărut o întrebare: se poa-

te gândi, stând numai în picioare? 
Dar, a mai apărut o întrebare răută-
cioasă: de ce este nevoie să gândești 
când lucrezi la birou?

Pentru alte întrebări și co-
mentarii la acest subiect, aștept 
corespondenții.

Premierul Benjamin Netanyahu și 
Ministrul de Finanțe Israel Katz 

au anunțat duminică prelungirea 
ajutoarelor de șomaj pentru israelienii 

care și-au pierdut locurile de muncă 
sau au intrat în concediu din cauza 
epidemiei de coronavirus până la 

mijlocul lunii august

Israel KatzIsrael Katz
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Matei GRISARU

Șah, dar (încă) nu mat!

Am convingerea că nu sunt singu-
rul care afirm că din toate spor-
turile existente și practicate de 

oameni de toate vârstele, șahul este acela 
care solicită în cel mai înalt grad spiritul 
de inteligență și de orientare strategică a 
participanților. Aș dori să fiu bine înțe-
les; nu doresc să jignesc pe nimeni; îmi 
este clar că la toate sporturile, inclusiv 
la acelea unde tăria mușchilor devine de 
neînlocuit, este necesară și inteligența 
și puterea de orientare strategică a celor 
care se confruntă. Dar la jucătorii de 
șah, aceste două calități sunt decisive în 
cel mai înalt grad.

Mai întâlnim în viață și multe alte 
situații în care confruntarea dintre cei 
doi opozanți solicită desfășurarea aproa-
pe totală a calităților afirmate mai sus, 
referitoare la șahiști. Una dintre aceste 
situații de care am avut și probabil că 
vom mai avea parte în viitorul apropiat, 
sunt alegerile.

Cele trei runde de alegeri pe care le-
am suportat până acum, s-au încheiat 
cu „remize” ca să folosesc un termen 
șahist uzual. Dar dacă remizele la șah 
nu implică decât pe șahiștii însăși, la 
alegeri este implicată o țară întreagă. 

După cea de-a treia „remiză” s-a pus 
în mod acut problema unei finalizări, 
a unei desemnări concrete a „regelui” 
câștigător. Acest lucru putea fi realizat 
în două moduri: ori prin abordarea ce-
lui de-al patrulea joc care ar fi avut și el 
toate șansele să se termine tot printr-o 
remiză, ori prin sacrificiul unuia dintre 
cei doi „regi” opuși unul altuia.

Cel care a dorit să pună capăt situ-
ației incerte care domnea nu numai în 
politică dar și în întreaga țară, a fost 
Beni Gantz. Îmi este greu să înțeleg și 
mă întreb chiar și pe mine însumi dacă 
Beni Gantz, ca fost general și Șef de Stat 
Major, a intuit nu numai mărimea sa-
crificiului pe care îl face, dar și urmările 
posibile ale acestui sacrificiu? În jocul de 
șah se întâmplă nu o dată ca una dintre 
piese, în general cele de rang inferior, 
pioni, nebuni sau chiar cai, să fie sacri-
ficați conform unei strategii înțelepte 
care să conducă în final la victorie. Beni 
Gantz l-a sacrificat în primul rând pe 
Yair Lapid, cel mai apropiat partener 
al său, „turnul” cu care urma să efec-
tueze la un moment dat „rocada”. Cei 
care l-au urmat în aventura sa, au fost 
în primul rând „pionii”. I-a mai rămas 

lui Ganțz încă un turn: Gabi Așkenazi. 
Care, deși a deținut și el gradul de ge-
neral și de Șef de Stat Major, în politică 
nu era mai mult decât un pion.

Presupun că strategia pe care s-a 
sprijinit Beni Gantz a fost speranța că 
oamenii vor înțelege sacrificiul pe care 
l-a făcut pentru evitarea unei noi run-
de de alegeri și își vor dovedi încrederea 
și chiar și recunoștința prin acordarea 
unui număr corespunzător de voturi. 
Practic, lucrurile se petrec exact invers: 
la toate sondajele de opinie, el a primit 
un număr de mandate egal sau chiar mai 
mic decât numărul de mandate pe care 
l-a deținut atunci când a făcut neferi-
citul sacrificiu. Promulgarea și susține-
rea dârză a legii norvegiene care a avut 
menirea să-i mărească în mod mai mult 
sau mai artificial numărul de mandate 
în Knesset, poate fi considerată nu ca 
o realizare, ci ca un act disperat pen-
tru recâștigarea unei poziții cât de cât 
onorabile.

În ceea ce îl privește pe adversarul 
său, acesta a avut avantajul multor jo-
curi trecute care, chiar dacă nu au fost 
toate reușite, i-au conferit experiență, 
i-au reglat pozitiv simțul de orientare 
și posibilitatea elaborării unei strategii 
victorioase. Niciuna dintre piesele aflate 
pe tabla de joc nu a fost sacrificată în 
mod inutil. Turnurile, nebunii, caii și 
chiar pionii au fost lăsați să zburde în 
voie sub ochiul atent dar necruțător al 
„Regelui”. Dar, mai presus de toate cele-
lalte piese, cine a jucat un rol hotărâtor 
în adoptarea unor anumite tactici și a 
anumitor măsuri reușite a fost „Regina” 
care, după cum se știe are cea mai mare 
libertate de mișcare în toate direcțiile. 
Nu e vorba numai de regina de pe tabla 
de joc ci de „regina” în carne și oase care, 
în mod mai mult sau mai puțin discret, a 
colaborat intens cu „regele” aflat la masa 
de joc.

În orice caz, șansele lui Gantz de a 
„scoate” măcar o remiză, mi se par ine-
xistente. Dacă Benjamin Netanyahu nu 
i-a spus încă adversarului său în mod 
clar Șah Mat, nu o face decât în propria 
lui folosință, în încercarea disperată să 
iasă „basma curată” din cele trei acte de 
acuzare intentate împotriva lui.

GAZETA ÎNSEMNĂRI

NESTEMATE POETICE 
culese de Ady Covaliu 

PREA TÂRZIU de Virgil Carianopol

Eram singur. Cineva de-afară
mi-a bătut în ușă pe-nnoptat.
M-am săltat cu greu din așternuturi,
ca din morți atunci când ești sculat.

- Hai, deschide! mi-a strigat din stradă
glasul său de aur și de vis.
Bâjbâind cu cheile în mână,
am împins zăvorul și-am deschis.

O lumină-naltă, zâmbitoare,
a privit la chipul meu zbârcit,
apoi lung la părul meu ca neaua,
de furtuna vieții răscolit.

- Cine ești? Am întrebat-o-n șoaptă.
Ai ceva cu mine? Vrei ceva?
- Eu sunt Fericirea, mi-a spus dulce,
și-am ajuns acum la dumneata.

Am zâmbit, privind-o cu tristețe,
am tras grabnic ușa și-am plecat;
a bătut ea-n ușă și mai tare,
dar am fost și eu neînduplecat.

Ce puteam să fac? Venea zadarnic.
Troienit de vreme și pustiu,
am trimis-o alături, la un tânăr. 
Pentru mine prea venea târziu.
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Acul 
lui 

BUJENIȚĂ

FONFLEURI 
• Brânza este pe bani! Afumă-

turile, cârnații, vinul și toate 
celelalte, plocon!

• Ar putea exista un parlament 
al muților?

• Scaunele de bar și femeile fru-
moase atrag privirile bărbaților. 
Ambele au picioare lungi.

• Guvernul din umbră este bun 
vara, celălalt iarna, că te arde.

• Iubirea îl schimbă pe om. Mai 
ales iubirea de sine.

• Vrei să trăiești periculos, ești 
dependent de adrenalină? Ca-
ută un instalator pentru țeava 
spartă care ți-a inundat, deo-
camdată, baia.

• Omul cu două fețe într-una 
singură: Moebius sau Möbius 
(total necunoscut!).

• Homo sapiens a scăpat un zar 
în zăr și a spus: zarzăr. Urmașii, 
nemaifiind sapiens, au înțeles 
cu totul altfel, iar el a devenit 
fosilă. 

• Cocktail exploziv: iahnie de fa-
sole cu ridichi.

• Ai o săptămână liberă și nu ai 
nici un plan. Sună la Service, 
Rețea, Cablu, Internet!

• Prin comparație cu noi, bărba-
ții, femeile sunt total ilogice. 
Aceasta este și cauza pentru 
care atunci când rostesc ceva, 
noi executăm fără crâcnire.

• Sfântul Francisc de Assisi, 
Sfântului Paisie, Prorocul Da-
niel și alții vorbeau cu animale-
le. Eu fac exact același lucru în 
fiecare zi și nu mă bagă nimeni 
în seamă. Nu mai este credință 
în ziua de azi!

Arie KUPFERSCHMIDT

Un evreu în uniformă SS

Evreu ortodox din Manhattan, 
William Brickman, nu se aștepta 
niciodată să fie expediat în Germa-

nia în timpul celui de-Al Doilea Război 
Mondial. Acolo, a fost plasat ca ofițer SS 
în spatele liniilor inamice cu misiunea 
să-i prindă pe naziștii care încercau să 
fugă din Germania spre America de Sud.

Aceasta este povestea incredibilă a lui 
William Zeev Brickman, profesor de edu-
cație, spion american și emisar în spatele 
Cortinei de Fier.

Când a izbucnit războiul, Brickman, 
dintr-o familie originară din Germania, 
era în toiul carierei academice ca profesor 
în domeniul educației; a fost concentrat 
în armată și a devenit atașat la aviație. 
A fost trimis la școala de ofițeri și s-a 
adaptat repede condițiilor militare. La 
începutul anului 1944, forțele america-
ne cuceriseră de-acum o parte din Franța; 
zdrobirea armatei fasciste era doar rezul-
tat al luptelor. Cunoscând nenumărate 
limbi, Brickman a fost atașat brigadei 
970 care se ocupa cu „counter inteligen-
ce corps”, care căuta ofițeri germani ce 
aveau misiunea de a activa pe teritoriile 
cucerite de țările aliate. Această unitate 
a fost atașată la OSS - departamentul de 
activitate strategică – care mai târziu a 
fost baza CIA-ului. Fiind printre primii 
agenți, avea legitimația nr. 004.

El, împreună cu câțiva ofițeri, a fost 
trimis pe teritoriile germane, în ajunul 
amurgului destrămării armatei fasciste, 
să prindă ofițeri germani naziști care în-
cercau să fugă pentru a-și salva viața, mai 
ales să ajungă în statele Americii se Sud. 

Centrul de activitate funcționa în Ba-
varia. Instituțiile fasciste erau ocupate cu 
distrugerea documentelor și a arhivelor 
criminale și rasiale. Unitatea sa a difuzat 
prin localurile la care ajungeau ofițeri su-
periori, că EL, ofițer al SS-ului se ocupă 
cu organizarea transferării spre America. 
Brickman își aroga un grad mai mare de-
cât cel interogat pentru a crea atmosfera 

de respect. 
După interogatoriu și notarea infor-

mațiilor, se fixa data, locul și ora unde 
va fi așteptat fugarul nazist. Acesta, ajun-
gând la locul fixat, era așteptat de poliția 
militară americană, îmbrăcată civil, ca-
re-l aresta, îl judeca sau în unele cazuri, îl 
împușca pe fugarul nazist. Chiar și după 
capitularea armatei fasciste, Brickman a 
continuat să adune acte și documente le-
gate de acțiunile barbare fasciste.

După război, în cadrul studiilor de 
educație comparativă, a vizitat majorita-
tea țărilor comuniste, școli și universități. 
A împărțit cărți evreiești și, la plecare, își 
umplea valiza cu publicații comuniste 
pentru a convinge instituțiile locale și mai 
ales controlorii de la aeroport, că studiază 
cu simpatie scriptele în cauză. În decursul 
vizitelor în Uniunea Sovietică, s-a aflat 
în legătură cu ambasadorii israelieni din 
Moscova.

Brickman a decedat în anul 1986 iar 
osemintele au fost aduse în țară și înmor-
mântate la Ierusalim.

Brickman (dreapta) împreună  Brickman (dreapta) împreună  
cu ofiţeri SS pe care îi „ajuta”  cu ofiţeri SS pe care îi „ajuta”  

să fugăsă fugă
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Dr. Paul LEIBOVICI

Bijuterii literare

Despre poeta care a răzbătut în 
cele mai intolerante vremuri 
și a ajuns pe pământul Sfânt – 

MARIA GĂITAN-MOZES – s-a scris 
și se va scrie peste ani. Poezia acestei 
Doamne nonagenare are valoare litera-
ră și estetică și o conturare particulară. 

Arta poetico-estetică a versurilor din 
volumul „IDENTITATE” este universa-
lă, modernă și estetică; un volum care e 
un corp distinct. Poeziile pe care le-am 
citit și recitit - din scoarță în scoarță - 
conțin subiecte izvorâte din actualitatea 
epocii trăite cu intensitate. În același 
timp, numeroase creații le consider de 
valoare literară atât prin conținut, prin 
estetică, cât și prin modestia exprimări-
lor poetei. Adevărate bijuterii cu valori 
reale-universale. 

Doamna Maria Găitan-Mozes este 
poeta care ne-a dăruit nouă, lectorilor, 
iubitorilor de poezie autentică, cartea 
,,IDENTITATE” al cărei conținut con-
stă în 75 de perle cu o valoare socială și 
estetică care, odată cu trecerea vremii, se 
se vor înscrie în marea colecție a „adevă-
rului de netăgăduit”.

O primă cunoștință cu distinsa poetă 
n-am realizat-o personal, ci prin inter-
mediul prietenului meu, istoricul Dr. 
Șlomo Leibovici-Laiș. Fixasem o întâlni-
re care trebuia să aibă loc în biroul de pe 
Alenby, la orele amiezii. Eram cam pe la 
jumătate drumului, când am primit un 
telefon: „sunt foarte ocupat, vino peste 
o oră; servește o cafea între timp și voi 
reveni cu chemarea”. 

Când am intrat în birou, privirea lui 
Șlomo era răvășită, foile manuscrisului 
frumos așezate într-un dosar pe care 
scria „POEZII în traducerea...”. La drept 
vorbind, nu cunoșteam această nouă pa-
siune a sa, „poezia”. Desigur, privirile 
s-au întâlnit. El a zâmbit, ghicindu-mi 
gândurile, întrebările.

- Poeziile din fața ta sunt ale unei ola 
Hadașa... d-na Maria Găitan-Mozes... la 
care adăugă: citește!! 

Anii au trecut... La o adunare a scrii-
torilor am avut onoarea și plăcerea de a 
fi prezentat de către răposatul Șaul Car-
mel (zl) – președintele Asociației Scrii-
torilor Israelieni de Limbă Română – și 
de atunci tot lecturez această frumoasă, 
curgătoare poezie. 

Poeta deține o biografie – îmi permit 
să o denumesc „multicoloră” – care stră-
bate atât prin locul de unde a pornit-o, 
Basarabia, trecând prin locul unde s-a 
afirmat „de întâia-și dată”, București, 
și alăturându-se soțului z.l., trăind pe 
pământul sfânt al ISRAELULUI”. A 
pornit-o dintr-un sat basarabean, unde 
a cunoscut viața grea, aspră încă din 
copilărie, dar și frumusețea cântului 
sătesc, autenticitatea exprimării lim-
pezi ca și apa pârâului care trecea lină, 
strălucitoare prin sat. A ajuns la Bucu-
reștiul anilor comunismului, studiind 
la „Școala de literatură” având colegi și 
profesori de valoare literară. Iar tânăra 
Maria, având harul poeziei, s-a afirmat. 
Secretul identității personale îl descopăr 
din prima pagină „gata de zbor-cu aripi 
și vise”. Cu ele îndrăznesc să mă avânt 
....O primă lansare „din zbor”, s-a da-
torat poetei Veronica Porumbacu care, 
descoperindu-i talentul, sclipirile unei 
poete autentice și originale, a încurajat-o 
publicându-i primele-i versuri. 

Perechea Mozes a cunoscut viața de 
olim hadașim ca mulți dintre noi. Opti-
mismul, munca și credința se reflectă în 
poezia „Voit”: îndrăznesc să mă chem/ și 
să fiu./ Și m-alătur/ voit/ de neamul tău/
ISRAEL...”. Citind și recitind cele 150 
de pagini ale culegerii de versuri care 
constă în 75 de titluri, am impresia re-
citirii, cu fiecare poezie, a unei povestiri 
a vieții bogate pline de hârtoape dar și de 
satisfacții. Pagină după pagină, dau pes-
te încă o „bijuterie” a cărei valoare creș-
te pe zi ce trece la „BURSA literaturii”. 
Adaptarea cu luciditate, prezență conti-
nuă, ne e dovedită prin atingerea și tră-
irea deplină în pas cu vremea „cu pasul 

hotărât și singuri... Pe umăr/arma/ nu e 
o joacă.../ Așa cum sunt/ mi-s dragi/ și 
mă amestec printre ele...(Soldatele); cu 
soțul Iosef „să-ți pot fi sprijin /și părta-
șă/ soldatul meu/ cu tâmple argintii...
(Soldatul meu), Poeta inspiră și respiră 
în fiecare minut cu sete, cuvintele „tu,/ 
iubite/hai spune-mi./la ce bun?... Nu 
ne-ar /ajunge-o floare/s-o mirosim / pe 
rând/ dar care să-și păstreze /mireasma- 
ntotdeauna?” (Răspunde-mi). Cu toa-
te că anii i-au sculptat semnele vârstei, 
nostalgia trecutului, a casei părintești, a 
mamei care – fiind încă copilă, o mân-
gâia „Mâna ta, /acum domoală/și-a găsit 
culcuș/ în poală...” (Mamei). 

Maria Găitan–Mozes creează o poezie 
de valoare universală. Citind și recitind 
poeziile, lectorul ajunge la concluzia 
„universalității” creațiilor, la vârful în-
țelegerii și a trăirilor poetei. Poezia au-
tentică este poezia valabilă și stabilă. Ea 
este singura ofertă poetică de valoare. 
Aceasta o constatăm în întreaga evoluție 
a poetei, a poeziei pe care ne-o oferă. De 
aceea o consider o poezie generaționistă, 
autentică și estetică.

Maria Găitan-Mozes dă glas vieții, 
existenței modului ei fundamental de a 
fi. Cu alte cuvinte suferinței și bucuri-
ei. Poeta vede, înțelege și dă exprimare 
întâmplărilor vieții, mediului în care 
trăiește. Cuvântul ei răsună, strălucește!
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Act sexual filmat pe o 
stradă din Tel Aviv

Organizația Națiunilor 
Unite spune că este „șo-

cată și profund perturbată” de 
filmările apărute în care este 
ilustrat un aparent act sexual 
într-una dintre mașinile sale 
oficiale din Israel.

Videoclipul, distribuit la 
scară largă pe social media, 
a fost filmat, aparent, pe o 
stradă principală, de pe malul 

mării din Tel Aviv. Acesta ara-
tă o femeie cu o rochie roșie 
care „stă” pe un bărbat aflat 
pe bancheta din spate a unui 
mașini 4x4 alb cu însemnele 
ONU. 

Se crede că cei implicați 
sunt membri ai unei organi-
zații de menținere a păcii din 
Israel, a spus ONU. Stépha-
ne Dujarric, purtătorul de 
cuvânt al secretarului general 
al ONU, António Guterres, 
a calificat comportamentul 
văzut în videoclipul de 18 
secunde drept „respingător”. 
Acest tip de comportament 
„merge împotriva a tot ceea 
ce am lucrat să obținem cu 
privire la combaterea com-
portamentelor incorecte din 
partea personalului ONU”, 
a declarat, vineri, dl Dujarric 
pentru BBC. Când a fost în-
trebat dacă actul sexual apa-

rent a fost consensual sau a 
implicat aspecte financiare, 
Dujarric a spus că aceste în-
trebări fac parte din anche-
ta în curs. ONU are politici 
stricte de combatere a abate-
rilor sexuale din partea mem-
brilor personalului său.

Ameninţare cu proces

Cântărețul israelian Omer 
Adam l-a criticat dumi-

nică pe ministrul Sănătății, 
Yuli Edelstein, pentru 
comentariile acestuia 
care au sugerat că Adam 
nu a respectat regulile 
de izolare și restricțiile 
aplicate pentru adu-
nările mari, după ce a 
luat parte la o petrecere 
mondenă în Tel Aviv, în 
mijlocul pandemiei cu 
coronavirusul.

După ce a sesizat pu-
blic abaterile de la pe-
trecerea de la începutul 
lunii iunie, Edelstein a 

menționat și numele unor 
celebrități care au fost pre-
zenți la respectiva petrecere. 
După criticile lui Edelstein 
exprimate public față de o 
serie de celebrități israeliene, 
avocații lui Adam i-au trimis 
o scrisoare ministrului în care 
îi dau un ultimatum pentru 
a-și cere scuze public, înainte 
de a fi dat în judecată.

În scrisoare, avocații lui 
Adam au afirmat că „Clien-
tul nostru respectă cu stric-
tețe instrucțiunile Minis-
terului Sănătății, 
respectă legea și 
orice declarație 
care neagă acest 
lucru, este una 
calomniatoare”. 

În răspuns, un 
oficial al Ministe-
rului Sănătății a 
spus că Edelstein 

nu intenționează să răspundă 
la această solicitare, deoarece 
„există o limită la impertinen-
ță. S-a mai precizat în răspuns 
că ministrul Edelstein a făcut 
respectivele comentarii din 
îngrijorare pentru sănătatea 
publică și pentru încetinirea 
răspândirea coronavirusului”.

Rămâne să vedem acum 
care pe care va da în judecată...

Iordanieni la lucru

Guvernul israelian a apro-
bat autorizații de lucru 

pentru 1500 de muncitori 
iordanieni pentru a intra în 
țară și pentru a lucra la hote-
luri din Eilat. 

Ministrul turismului, re-
cent numit, Asaf Zamir, a 
explicat această măsură: „In-
terzicerea lucrătorilor străini 
de a intra în Eilat împiedi-
că redeschiderea hotelurilor 
din oraș, deoarece lucrătorii 
iordanieni fac cea mai mare 
parte a curățeniei și a între-
ținerii din hoteluri”. Zamir a 
adăugat că lucrătorii nu vor 
putea face naveta înainte și 

înapoi între țări și că anga-
jatorii vor fi responsabili să 
le furnizeze locuințe adec-
vate. La sosirea în Israel, 
iordanienii vor trebui să 
petreacă 14 zile în caran-
tină pentru a se asigura că 
nu sunt infectați cu noul 
coronavirus.

În lunile martie și apri-
lie, majoritatea hotelurilor 
din Israel au fost închise. 
Pentru Eilat, orașul de-

pendent de turism, această 
închidere a reprezentat o lo-
vitură dură. Șomajul a cres-
cut la 43%, iar proprietarii 
de afaceri locale au avertizat 
asupra unui colaps iminent a 
hotelurilor, restaurantelor și a 
altor obiective turistice. Când 
guvernul a ridicat interdicția 
la sfârșitul lunii mai, majori-
tatea hotelurilor au încercat 
să recruteze lucrători locali 
pentru curățenie, întreținere 
și spălare de vase, dar israelie-
nii nu s-au înghesuit la aceste 
locuri de muncă.

Trei târguri de locuri de 
muncă destinate rezolvă-
rii acestei probleme au avut 
parte de un ecou redus din 
partea israelienilor, astfel că 
hotelurile au făcut presiuni 
asupra guvernului pentru a 
facilita intrarea lucrătorilor 
iordanieni.

Sângele lui Trump

O fântână arteziană din 
Piața Donald Trump 

amplasată în Petah Tikva, îm-
proșca luni dimineață sânge 

fals, după ce vandali 
au turnat vopsea ro-
șie pentru a protesta 
împotriva planurilor 
de anexare susținu-
te de Statele Unite 
pentru Cisiordania. 
„Anexarea ne va cos-
ta sânge”, era scris 
cu litere roșii lângă 
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fântâna arteziană din oraș.
Piața a fost numită în 

onoarea președintelui ameri-
can după ce acesta a recunos-
cut Ierusalimul drept capitală 
a Israelului în 2017. Inciden-
tul este ultimul dintr-o serie 
de proteste împotriva pla-
nurilor de a începe anexarea 
unor părți din Cisiordania.

Politicieni precum Ne-
tanyahu „se joacă cu focul”, 
a declarat persoana aflată în 
spatele protestului pentru 
canalul 12 TV. „Există pași 

asupra cărora nu se mai poate 
reveni”, a spus protestatarul 
care nu a fost numit, adă-
ugând că „teama atacurilor 
teroriste din anii copilăriei 
noastre nu o vom uita nicio-
dată”. Protestatarul s-a referit 
la a doua Intifadă de la înce-
putul anilor 2000, marcată 
de o serie lungă de atentate 
sinucigașe.

Piața Donald Trump, afla-
tă lângă primăria din Petah 
Tikva, include o sculptură 
iluminată cu drapelele isra-
elian și american. Un panou 
marchează faptul că Trump a 
fost „primul care a recunos-
cut Ierusalimul drept capitala 
Israelului”.

Premierul ameninţat 
cu moartea

Un bărbat din Ashkelon a 
fost pus sub acuzare du-

minică de către instanța din 
oraș pentru că a făcut ame-

nințări online împotriva pre-
mierului Benjamin Netanya-
hu, precum și a soției sale și a 
fiului său cel mai mare.

Tzvi Sabag, în vârstă de 
57 de ani, a fost acuzat că a 
scris pe Facebook amenințări 
directe împotriva premieru-
lui în luna noiembrie a anu-
lui trecut. Acuzatul a creat 
contul de Facebook folosind 
ca poză de profil care-l repre-
zenta pe Netanyahu spânzu-
rat. În secțiunea „despre” a 
profilului său, Sabag a scris: 

„Îl urăsc pe Ben-
jamin și îi doresc 
moartea împreu-
nă cu Sara și Yair 
Netanyahu și toți 
cei care coope-
rează cu ei.”

În mesajele 
de pe Facebook, 
Sabag a scris că 
poliția ar trebui 
să se pregătească 

pentru a ghida traficul către 
înmormântările celor trei sau 
că fiul lui Netanyahu, Yair, 
ar trebui să „moară și să pă-
răsească această lume” și a 
amenințat că „milioane de 
gărzi de corp nu vor putea să 
vă împiedice sfârșitul amar”.

Sabag a fost arestat și in-
terogat în noiembrie, după ce 
premierul a depus o plângere 
la poliție împotriva sa. Ulte-
rior, el a fost eliberat, cu ho-
tărârea judecătorească că nu 
mai poate folosi Facebook și 
nu are voie să se apropie de 

casa sau familia 
primului ministru.

Primul minis-
tru Netanyahu a 
făcut recent mai 
multe plângeri la 
poliție împotriva 
unor persoane ca-
re-l amenințau care 
îi vor face rău lui și 
familiei sale.

Accident la Eilat

O femeie de 59 de ani s-a 
înecat vineri într-un 

accident de barcă, în largul 
coastei de la Eilat, din sudul 
Israelului.

Femeia se plimba cu ru-
dele când barca s-a răsturnat 
și a prins-o dedesubt. Soțul 
victimei, doi nepoți și o altă 
persoană au suferit răni ușoa-
re în accident.

Ei au fost aduși la mal de 
o barcă a poliției de fronti-
eră unde îi aștepta o echipă 
MDA. În ciuda eforturilor 
medicilor, femeia nu a mai 
putut fi readusă la viață și a 
fost declarată decedată la spi-
talul Yoseftal din Eilat.

Spioni la 
televizor
Un nou seri-

al TV israelian 
îi aduce pe te-
lespectatori în 
inima țării ai că-
rei conducători 
ne urăsc atât de 
mul t ,  Iranul . 

„Teheran” este povestea lui 
Tamar Rabinyan, un tânăr 
operator Mossad însărcinat 
cu dezactivarea computerului 
unui reactor nuclear iranian, 
pentru ca militarii Tzahal să 
poată efectua un atac aerian.

Dar când misiunea eșu-
ează, agentul trădează, se 
îndrăgostește de o activistă 
pro-democrație locală și își re-
descoperă rădăcinile iraniene.

Thrillerul de spionaj, cu 
dialoguri în ebraică, engleză 

și arabă, a avut pre-
miera la 22 iunie în 
Israel.

„Deși este un film 
de familie care are 
multă acțiune, pelicu-
la ne descoperă un loc 
despre care nu știm cu 
adevărat prea multe 
detalii, Teheranul”, a 

spus Dana Eden, unul dintre 
creatorii filmului.

Israelul consideră Iranul 
drept cel mai periculos duș-
man, invocând apelurile lide-
rilor iranieni pentru distruge-
rea Israelului, dezvoltarea de 
rachete sofisticate și sprijin 
pentru milițiile anti-Israel din 
Liban și Fâșia Gaza. Dar îna-
inte de Revoluția Islamică din 
Iran, țările erau apropiate, iar 
Iranul reprezenta casa pentru 
o comunitate evreiască mare 
și înfloritoare. Aproximativ 
250.000 de israelieni sunt de 
origine iraniană și au rămas 
aproape de muzica, cultura și 
mâncarea țării lor de origine.



xvcbzfhgkshgkscaneasca

  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ   ••  2222 Joi ,  2  iul ie  2020Joi ,  2  iul ie  2020

  GAZETA TELEGRAME 

STOPSTOPSTOP
Coldplay, Miley Cyrus, 

Jennifer Hudson și Dwayne 
„The Rock” Johnson s-au 
alăturat sâmbătă președintei 
Comisiei Europene, Ursula 

von der Leyen, în acțiuni de 
strângere de fonduri, dema-
rate cu scopul de a finanța 
dezvoltarea unui vaccin îm-
potriva maladiei COVID-19.

Staruri internaționale 
din muzică, cinematografie, 
sport și modă au participat la 
un concert online organizat 
pentru a finanța cercetările 
medicale în vederea creării 
unui astfel de vaccin și pen-
tru punerea lui la dispoziția 
populațiilor celor mai sărace 
de pe întreaga planetă.

Comisia Europeană a 
patronat, în colaborare cu 
organizația Global Citizen, 
care are sediul general în Sta-
tele Unite, acest eveniment 
în format virtual, conceput 
pentru a colecta contribuții 
financiare. În total, potrivit 
UE, 40 de guverne au ajutat 
la pregătirile făcute pentru 
acest eveniment.

Ursula von der Leyen l-a 
inaugurat, anunțând că a ob-
ținut sâmbătă 6,15 miliarde 
de euro, din care 4,9 miliarde 
de euro de la Banca Europea-
nă de Investiții, în parteneriat 
cu Comisia Europeană.

STOPSTOPSTOP
Israelul se situează printre 

primele 10 locații cele mai 
prietenoase pentru start-up-

uri din lume!
Ecosistemul tehnologic is-

raelian își menține poziția de 
lider global. Un sondaj global 
realizat de Startup Genome, 
care cartografiază industria 

startup-urilor globale 
din peste 150 de ora-
șe din întreaga lume, 
a clasat împreună Tel 
Avivul și Ierusalimul 
drept al șaselea eco-
sistem cel mai atractiv 
pentru start-up-uri și 
inovare.

Raportul Startup 
Genos Ecosystem, pu-

blicat anual din 2012, este cea 
mai cuprinzătoare cercetare 
de profil la nivel global. Ra-
portul din acest an specifică 
de asemenea că 40% din star-
tup-urile de pe glob au rapor-

tat întreruperi ale operațiuni-
lor lor din cauza răspândirii 
COVID-19.

Silicon Valley din Califor-
nia ocupă primul loc în ra-
portul din acest an, urmat de 
New York City și Londra pe 
locul 2 și 3. Beijing și Boston 
ocupă locul patru, respectiv al 
cincilea. Top 10 lista se înche-
ie cu Los Angeles, Shanghai, 
Seattle și Stockholm.

STOPSTOPSTOP
Serviciile de informații 

americane au scos la iveală că 
armata rusă a oferit daruri ta-
libanilor din Afganistan pen-
tru a ucide soldați ai armatei 
SUA și ai altor forțe din coali-
ție, scrie New York Times. O 
unitate a serviciilor de infor-

mații militare din Rusia im-
plicată în tentativele de asa-
sinat din Europa ar fi oferit 
recompense autorilor acelor 
atacuri ce se soldau cu suc-
ces. „Aceste informații pun 
în evidență abilitățile inte-
lectuale reduse ale propagan-
diștilor din rândul serviciilor 
de informații americane”, a 
comentat ministrul rus de ex-
terne la agenția de știri RIA. 
Potrivit New York Times, 
președintelui Donald Trump 

i-au fost aduse la 
cunoștință aceste in-
formații. Nu se știe 
deocamdată câți din 
cei 20 de amerciani 
uciși anul trecut în 
timpul luptelor din 
Afganistan ar fi că-
zut victime ale aran-
jamentului dintre 

ruși și talibani.

STOPSTOPSTOP
Un albanez a fost arestat 

pentru că ar fi folosit social 
media prin care a solicita uci-
derea tuturor israelienilor, a 
declarat poliția albaneză.

Bărbatul de 39 de ani a 
fost arestat la domiciliul său 
din satul Koxhaj, la aproxi-
mativ 30 de kilometri vest 

de capitala Tirana, în 
urma unei anchete care 
a început în ianuarie, a 
anunțat poliția.

Bărbatul a fost acu-
zat de infracțiuni de te-
rorism internațional și, 
dacă este condamnat, 
bărbatul se confruntă 

cu o pedeapsă de peste 10 ani 
de închisoare.

În 2018, în Kosovo, țară 
vecină cu Albania, o instan-
ță a condamnat opt bărbați 
la închisoare cu acuzații de 
terorism pentru complot de 
a ataca echipa națională de 
fotbal și fanii Israelului în 
timpul unui meci din Albania 
din 2016.

Atât Albania, cât și Koso-
vo, au înăsprit legile antitero-
riste în ultimii cinci ani.

STOPSTOPSTOP
Grupul de hoteluri Fattal, 

controlat de omul de afaceri 
David Fattal, a raportat marți 
dimineață o pierdere netă de 
307 milioane șekeli pentru 
primul trimestru al anului 
2020. 

Compania a fost grav 
afectată de închiderea hote-
lurilor din Israel și din lume 

din cauza pandemiei 
coronavirusului.

Lanțul hotelier 
Fattal operează apro-
ximativ 43.000 de ca-
mere în 221 de hote-
luri din nouăsprezece 
țări. În Europa, lanțul 
gestionează 173 de 
hoteluri.
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Hedi S. SIMON

Caragiale...  
pentru toate vremurile

Am avut bucuria de 
a revedea pe micul 
ecran piesa lui Ion 

Luca Caragiale „O scrisoare 
pierdută”; m-a captivat a mia 
oară total, începând cu distri-
buția, regia, montarea clasică, 
intactă față de toate montă-
rile pe care le-am văzut pe 
marile scene bucureștene sau 
transmise prin T.V. Pentru 
mine personal, aceasta este o 
mare calitate, să-l respectăm 
pe autor, modul cum a văzut 
el desfășurarea acțiunii și suc-
cesiunea scenelor, respectând 
totodată și pe marii maeștri 
ai teatrului românesc. Pot 
spune că, în toate versiunile, 
personajele lui Caragiale au 
fost interpretate cu măiestrie 
de către cei mai mari actori ai 
timpului.

De data aceasta, i-am vă-
zut pe Mariana Mihuț, Victor 
Rebenciuc, Dem Rădulescu, 
Octavian Cotescu, Ștefan Bă-
nică/senior/... iar în rolul lui 
Agamemnon Dandanache 
l-am văzut pe Fory Etterle, 
într-un joc magistral, ca și cel 
al predecesorului său în ace-
lași rol, maestrul Radu Beli-
gan. Nu pot enumera atâtea 
nume strălucitoare câte s-au 
perindat pe scenă, toți fără 
excepție fiind actori de mare 
clasă, aleși unul și unul de că-
tre un neîntrecut regizor ar-
tistic, precum era Liviu Ciu-
lei (ca și cel dinaintea sa, Sică 
Alexandrescu).

Bucurându-mă de spec-
tacol, nu am putut să nu mă 
gândesc totodată la autorul 
piesei, unicul, neîntrecutul 
I.L.Caragiale. Un artist hi-

per-inteligent, cu un spirit de 
observație ieșit din comun, a 
dat o expresie artistică umo-
rului său incontestabil. 

În piesa „O scrisoare pier-
dută” dramaturgul ne arată 
un tablou real al luptelor po-
litice dintre partide, mai ales 
în perioada alegerilor. 

Concurența dintre politi-
cieni, ajunsă până la ridicol, 
lipsa de scrupule, de bun 
simț și lipsa de conduită mo-
rală, creionează clasa politică 
în culori sumbre, care fac pe 
spectator să râdă, dar să și 
gândească. Acest soi de artă 
care pune pe gânduri pe spec-
tator, făcându-l să înțeleagă 
care este adevărata față a con-
ducătorilor săi, capătă un rol 
educativ. Frumoasa doamnă 
din cercurile cele mai înalte 
de conducători locali, soția 
unui președinte influent, dar 
și puțin ramolit, șef la mul-
te comitete locale, trăiește o 
dragoste adulteră cu prefectul 
orașului, bun prieten al soțu-
lui ei. În jurul acestui fapt 
imoral se înnoadă întreaga 
acțiune, ajutându-ne pe noi, 
cititori sau spectatori, să înțe-
legem viciile personale și poli-
tice ale societății. Tot de aici 
putem trage și niște concluzii 
despre rolul femeilor într-o 
societate coruptă. Zoițica lui 
Caragiale conduce, prin voin-
ța ei puternică, dar și a inte-
reselor personale, nu numai 
pe cei doi bărbați ai ei, soțul 
și amantul. Nu, ea conduce și 
treburile politice ale orașului; 
după voința ei se arestează 
și se eliberează adversari po-
litici; ea hotăraște în ultima 

instanță pe 
adevăratul 
candidat al 
partidului 
lor la apropiatele alegeri. 

„Dacă mă iubești, să faci 
cum vreau eu” este formula 
cu care această doamnă își 
rezolvă treburile, încurcând 
interesele țării. Cine a spus 
că „în spatele oricărui bărbat 
cu succes se află o femeie” a 
avut dreptate, dar nu una ab-
solută. Există și situații în care 
o femeie trage pe un bărbat 
înapoi, îi murdărește succese-
le, îi creează multe dușmănii. 
Cred că asta a vrut să spună și 
Caragiale dând naștere eroinei 
sale, coana Zoițica. 

Ion Luca Caragiale, a fost 
nu numai un artist al vre-
murilor sale, ci un om al vi-
itorului. Toate scrierile sale 
se citesc sau se urmăresc pe 
scenă cu același interes ca pe 
vremea sa, deoarece ele sunt 
mereu actuale; omenirea nu 
s-a schimbat, a rămas aceeași, 
doar altfel îmbrăcată și dotată 
cu telefoane inteligente. Care 
ajută omului modern să se 
certe nu în mod personal, ci 
printr-un schimb de S.M.S.-
uri furioase.

În aceeași ordine de idei, 
și în prezentul nostru modern 
există de-asemenea partide 
politice, dar nu două ca pe 
timpul lui Caragiale, ci vreo 
30 la număr care se prezintă 
la alegeri în același mod ridi-
col și dăunător. Am văzut și 
noi o propagandă electorală 
dură, chiar și multe murdării 
aruncate verbal fără socoteală. 

Am urmărit strădaniile de 

a se alcătui o coaliție pentru 
un guvern, cu multe partide 
încercând cu orice mijloa-
ce să pătrundă în guvern la 
posturi bănoase prin șantaj și 
lingușiri. 

Am văzut nu o dată opo-
ziția adunată în piețe publice 
din Tel-Aviv, sute de mii de 
oameni care luptă din toate 
puterile împotriva corupției, 
pentru egalitatea tuturor ce-
tățenilor sub steagul demo-
crației, protejați de un sistem 
judiciar puternic. Am regretat 
numai că aceste demonstrații 
în favoarea democrației nu 
s-au televizat în întregime; 
trebuiau să afle și milioanele 
de telespectatori din lumea 
largă că israelienii sunt per-
soane dornice de libertatea 
tuturor cetățenilor țării fără 
deosebiri etnice, pentru a trăi 
o viață modernă, liberă și în 
frăție cu lumea largă. Aceasta 
ar fi închis gurile rele și duș-
mănoase care insultă Israelul, 
îndemnând la boicotarea in-
dustriei, comerțului, artei și 
științei israeliene. 

Ne dorim o viață liberă sub 
o conducere politică cinstită. 
La fel cum dorim ca situația 
actuală de criză atât în sănă-
tatea omenirii, cât și în viața 
economică să se termine cât 
mai curând și cu cât mai pu-
ține victime sau traume. Tre-
buie să sperăm într-un viitor 
mai bun, care să ne redea via-
ța normală la care tânjim cu 
toții.
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Dr. Sorin CLEȘIU
Biroul de Istorie Veche și Arheologie MMB 

Case dispărute în Cartierul Evreiesc

Începem călătoria noas-
tră în Cartierul Evreiesc 
din București cu poves-

tea unei clădiri denumită de 
noi – Casa Einstein Isvod și 
Henri. Așadar, pe strada fără 
denumire pe planurile actu-
ale, care intersectează strada 
Vasile Adamache și care trece 
prin spatele Sinagogii Mari 
unde se află astăzi Piața Dr. 
Alexandru Șafran, a fost iden-
tificată o parte dintr-o clădi-
re, ce aparținea unei suprafe-
țe trapezoidale cu construcții 
mărginite în trecut de străzile 
Saul, Sinagogii, Udricani și 
Udricani bis. (astăzi strada 
Iuliu Barasch).

Au fost surprinse la nive-
lul fundației cinci ziduri din 
cărămidă care fac parte din-
tr-un corp de clădiri afectate 
postdemolare de construcția 
unui cămin de apă și de șan-
țuri realizate pentru diverse 
trasee de conducte. Zidurile 
identificate fac parte dintr-o 
compartimentare, formată 
din două camere și un seg-
ment de zidărie care ar putea 
fi interpretat ca un posibil 
spațiu de acces spre un etaj 
superior.

Deși putem să poziționăm 
aceste clădiri prin suprapune-
rea planurilor mai vechi sau a 

fotografiilor, imaginea plani-
metrică a clădirii poate fi rele-

vată doar parțial. Acest spațiu 
apare liber de construcții, pe 
planul Papazoglu (1871), deși 
delimitarea terenului sub for-
ma unui chenar trapezoidal 
există. Pe planul Borroczyn 
(1846), în zona Pieței He-
rasca Vechi se poate observa 
spațiul pe care mai târziu se 
va construi Sinagoga Mare 
(Poloneză) și cele câteva clă-
diri aflate în zonă. 

Fundațiile identificate, 
clar redate pe planul din 
1911, fac parte dintr-o con-
strucție demolată la sfârșitul 
anilor `80, probabil cam în 
același interval când a fost de-
molată și biserica Sf. Vineri.

Aceste clădiri 
au aparținut unui 
proprietar de ori-
gine evreiască cu 
numele de Isac 
Eisenstein (pro-
babil este vorba 
de clădirea de la 
nr. 16 de pe stra-
da Vasile Adama-

che). Clădirile apar și 
pe planul cadastral din 

1974 hașurate pentru 
perioada 1930-1945, 
fiind menționate și 
în decretul de stat nr. 
92 din 1950 pentru 
naționalizarea unor 
imobile. La nr. 2509, 
sunt menționați Ein-
stein Isvod și Henri, 
probabil urmașii lui Isac 
Eisenstein, proprietari ai 
imobilelor aflate pe strada 
Udricani nr. 17 și Vasile 
Adamache nr. 16. În de-
cretul de stat nr. 151/1989 
constituit postdemolări 

(1986) se arată că imobile-
le din această zonă au fost 
construite în perioada 1880-
1930, proprietatea de pe 
strada Vasile Adamache fiind 
construită la 1900.

Într-o fotografie (obținu-
tă prin intermediul fb.com/
evreiesc dispărut) din anii 
`80 este ilustrat un segment 
dispărut în urma demolărilor 

și o margine a clădirilor de la 
nr 17.

Astfel, pe partea stângă a 
frontului străzii Udricani, se 
poate observa fațada clădirii 
care aparține astăzi Comple-
xului Educațional Laude-Re-
ut (fost hotel), apoi pe colțul 
drept cu strada Olteni, cea a 
clădirii de la nr. 10 pe locul 
căreia a fost construit blocul 
turn Transelectrica. Pe partea 
stângă a frontului străzii, se 
observă un detaliu parțial al 
caselor de la nr. 17 ale căror 
fundații fragmentare au fost 
identificate cu ocazia cercetă-
rilor arheologice. În capăt de 
perspectivă se află clădirea în 

stil neoromânesc afla-
tă la intrarea pe strada 
Mămulari.

Încă o dată biogra-
fia zidurilor este prilej 
pentru rememorare, 
de data aceasta a unei 
viziuni megalomanice 
începute în anul 1980, 
materializată prin dis-
trugerea vechilor străzi 
pentru a face loc ma-
rilor bulevarde comu-
niste și terminată cu 
dispariția a unei șesimi 
din oraș, scurtcircui-
tând în acest fel struc-
tura sa moștenită.
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Ady COVALIU

Fabula
Motto: „Imunitatea în fața legii a pri-

mului ministru constituie piatra de temelie 
a democrației...”

(Din cuvântarea unui prim ministru)

Într-o dimineață, la ora 10, leul a chemat 
toate animalele din savană la o ședință 

urgentă. Avea de pus la punct o problemă 
foarte acută.

După ce toată lumea s-a înfățișat, s-a ur-
cat pe o buturugă și a spus:

- Fraților, am observat că, în ultimul 
timp, curățenia în savană lasă de dorit; v-ați 
obișnuit să vă faceți nevoile unde vă apucă 
și aruncați hârtia igienică peste tot unde vă 
bate capul. Așa ceva nu e permis. Este vorba 
de o deprindere animalică; ea trebuie repede 
înlăturată.

De aceea, hotărăsc: la marginea savanei, 
vom amenaja un loc special pentru acest 
lucru iar hârtia igienică va fi aruncată doar 
acolo, chiar dacă va trebui să vă deplasați la 
o oarecare distanță.

Cei care vor încălca hotărârea mea vor fi 
aspru pedepsiți.

Peste câteva zile, elefantul îl vede pe 
iepuraș.

- Spune-mi, iepurașule, de ce ești așa de 
murdar pe spate. N-ai auzit ce a spus șeful?

- Să vezi ce mi s-a întâmplat, elefantule! 
Acum un sfert de oră m-a chemat leul la el; 
mi-a telefonat să vin repede. Când am ajuns 
gâfâind, m-a întrebat:

- Iepurașule, ție îți cade părul?
- Nu! i-am răspuns.
Atunci, m-a apucat de urechi și s-a șters 

cu mine la fund... 

*
Fiindcă fapta-i imorală,
Nu-i destul să-i fac...
MORALĂ...
Cine e imun la LEGE
E tentat la... FĂRDELEGE....

„Dadaismul este avangardă  
în stare pură”

Dadaismul a fost 
subiectul abor-
dat  de conf . 

univ. dr. Paul Cernat în 
cadrul celei mai recente 
ediții a Cafenelei online a 
ICR Tel Aviv, care a avut loc în data de 25 iunie 2020, prin live streaming 
pe pagina oficială de Facebook a ICR Tel Aviv și a fost difuzată ulterior și pe 
canalul oficial de Youtube al institutului. Conferențiarul Paul Cernat de la 
Universitatea din București a fost invitatul acestei ediții în care, în cadrul unei 
discuții intitulate „Cine erau dadaiștii?”, moderată de Cleopatra Lorințiu, 
director al ICR Tel Aviv, acesta a oferit o privire de ansamblu asupra mișcării 
de avangardă literară și artistică – Dada, precum și asupra parcursului artistic 
al fondatorilor acestei mișcări, în contextul influenței majore asupra culturii 
israeliene avute de unul dintre pionierii dadaismului, Marcel Iancu. Discuțiile 
au fost intercalate cu fragmente video din reportaje despre curentul Dada și 
fondatorii acestuia. 

În introducerea evenimentului, Cleopatra Lorințiu a deschis dialogul prin 
punerea în discuție a contextului istoric în care a apărut mișcarea Dada, și 
anume data de 5 februarie 1916 – data de naștere a mișcării Dada, când la 
Cabaretul din Zurich a avut loc primul spectacol nonconformist. Conf. Paul 
Cernat a remarcat că „în absența acestui fundal istoric nu am fi putut să 
vorbim de mișcarea Dada care este o mișcare de reacție împotriva războiului, 
o mișcare eminamente anti-războinică” care a luat naștere în timpul desfășu-
rării Primului Război Mondial. La nivel de principii fondatoare, Dada „este 
o încercare de deconstruire prin ridiculizare a unei întregi culturi europene 
făcută responsabilă de acest dezastru, acest carnagiu nu numai european ci și 
extraeuropean, mondial”. 

Acest moment istoric major pentru cultura europeană, și nu numai, a 
reprezentat sursa teoretică pentru nașterea mișcării de avangardă, „Dada nu 
poate fi înțeles în absența acestui fundal politic și militar, aș zice că este o 
precondiție esențială a mișcării”. În ciuda caracterului artistic și „deși a fost o 
mișcare cu un aer carnavalesc, spectacular, este totuși o mișcare eminamente 
politică”. 

Evenimentul a continuat cu o discuție despre fondatorii mișcării Dada din 
România, printre cei mai însemnați numărându-se Tristan Tzara și Marcel 
Iancu. Tristan Tzara este „un personaj care a dat identitate mișcăarii Dada”, 
născut la Moinești sub numele de Samuel Rosenstock, într-o familie de evrei, 
acesta a început să semneze primele lucrări literare cu noul nume încă din 
1913. În 1915, alături de Ion Vinea, publică revista „Chemarea”, care va in-
clude două dintre primele poeme semnate de acesta, „Vacanță în provincie” 
și „Furtuna și cântecul dezertorului”. Tzara a fost „un revoltat, un luptător”, 
a dat mișcării „o identitate prin manifeste, care fac parte din identitatea pro-
fundă a acesteia”. 

Întrebat cum percep studenții săi acest curent, Paul Cernat a apreciat că 
„există studenți pasionați care continuă să se ocupe de asta; sunt studenși care 
aprofundează, sunt studenți care ajung să se dedice acestui subiect”. Acest lu-
cru este dovadă a unei tendințe „care depune mărturie despre tinerețea acestui 
fenomen, spriritul eminamente tânăr pe care Dada îl conține”. 
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Un hotel fără pereţi

Unitatea de cazare 
nu are pereți și nici 
tavan și promite o 

experiență unică de conto-
pire cu natura. Camerele 
constau, de fapt, în plat-
forme din lemn cu paturi 
elegante, instalate în aer 
liber, în mijlocul unor peisaje de vis.

Numele hotelului, inaugurat în 2016, se traduce prin „zero 
stele”. Daniel Charbonnier, cofondatorul acestuia, spune că 
numele implică faptul că nu hotelul este starul, ci oaspeții. 
Imediat după deschidere, rezervările au fost făcute până în 
anul următor, dar cererea a crescut în timp, motiv pentru care 
echipa încearcă să instaleze paturi și în alte locuri populare 
din Elveția.

Cei care doresc să aibă parte de o experiență 
turistică inedită după perioada petrecută în casă 
ca urmare a pandemiei, pot opta pentru districtul 
Gonten din Alpii Elvețieni, acolo unde este situat 

Null Stern Hotel

Turnul Eiffel, redeschis

Cei care vor să facă un 
tur vor fi nevoiți să res-
pecte un set de reguli 

impuse de problemele cauzate 
de coronavirus. Esențială este 
purtarea măștii, iar turiștii sunt 
sfătuiți să-și cumpere bilete 
on-line. Numărul vizitatorilor 
va fi limitat atât pe etaje cât și 
la intrare. Accesul se va face 
doar pe scări și până la etajul 
al doilea, cu intrarea prin aripa 
de est și ieșirea prin vest pentru 
a limita cât mai mult contactul 
între turiști.

Turnul Eiffel a fost închis la jumătatea lunii martie, atunci 
când Franța a început să se confrunte cu primele cazuri de 
coronavirus. Atât timp cât a fost închis, celebrul turn a con-
tinuat să lumineze pe timp de noapte. Eiffel este prevăzut 
cu două fascicule de lumină care ajung până la o distanță de 
80 de kilometri.

Autoritățile din Franța au redeschis Turnul Eiffel, 
unul dintre cele mai importante obiective turistice 

ale Parisului, după 104 zile de închidere

Bancnote false

O mare parte din 
materialele folo-
site la falsificarea 

banilor erau ascunse într-o 
vilă din Bușteni, imobil 
ce aparține mamei con-
cubinei liderului grupării. 
„Afacerea” a fost inițiată 

de către trei persoane, în 2014 și într-un interval scurt de 
timp, șeful grupului a reușit să producă cele mai bune falsuri 
din istoria României și să devină cel mai mare falsificator de 
bancnote din plastic din lume.

Bancnotele erau aproape imposibil de identificat: erau re-
alizate pe suport de polimer și aveau imitate toate elementele 
de siguranță destinate publicului.

Cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din 
lume a fost prins, în urma mai multor descinderi în 
România. Atât de bine erau făcuți banii, încât nici 
angajații băncilor nu-și dădeau seama că încasau 

falsuri. Tocmai de aceea, falsul a fost denumit 
„super leu”

Noroc incredibil

Clark are 50 de ani, iar norocul i-a surâs pentru prima 
dată cu trei ani în urmă. Pe când livra combustibil 
la o benzinărie din Hudson, a cumpărat un bilet 

de loterie instant și a răzuit codul de bare. Pe bilet scria că 
trebuie să meargă la casier, ceea ce a și făcut. „M-a privit 
șocat și mi-a spus: Mark, ai câștigat 4 milioane de dolari!”

Săptămâna trecută, Clark a cumpărat un alt bilet loto 
instant. Surprinzător, a câștigat iar suma de 4 milioane de 
dolari. „Am răzuit biletul în magazin, cu o monedă pe care 
tatăl meu mi-a dăruit-o acum 10 ani”, a povestit el. 

„Tata a plecat dintre 
noi anul trecut, răpus de o 
boală lungă, și este incre-
dibil cum tocmai moneda 
sa norocoasă m-a ajutat să 
câștig.” Bărbatul susține că 
banii nu îl vor schimba și că 
va reveni la viața sa obișnui-
tă, de pensionar pasionat de 
pescuit. 

„Nimeni nu se așteaptă să câștige milioane o 
singură dată; cine ar fi crezut că e posibil de 

două ori” a spus Mark Clark, bărbatul norocos 
din Michigan. „Găsesc cu greu cuvinte pentru a 

descrie ce simt acum”
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Justin Bieber cere despăgubiri

˝Totul a început de la niște acuzații 
postate de femei pe conturile lor de 
Twitter la care avocații lui Bieber au 

ripostat imediat și au depus actele pen-
tru un proces în care se resping acuza-
țiile care sunt numite „fabricate”. Una 
dintre femei, care este prezentată drept 
Jane Doe-2 și identificată drept „Kadi” 
pe Twitter, susține că Bieber a agresat-o 
în dimineața zilei de 5 mai 2015 la un 
hotel din New York. În plângerea depusă 
de cântărețul canadian, afirmațiile sunt 
catalogate drept „factual imposibile” și 
spune că sunt „contrazise de chiar de de-
clarațiile scrise date anterior de aceasta 
și sunt susținute doar de texte falsificate. 
Afirmațiile ei sunt o fabricare completă 

în scopul auto-declarat de a deveni 
faimoasă, de a primi atenție. Există 
numeroși martori care să contrazică 
minciunile răutăcioase ale lui Kadi”.

Cea de-a doua femeie, numită Jane 
Doe-1 și identificată drept „Danielle” în 
plângere, l-a acuzat pe Bieber că a agre-
sat-o pe 10 martie 2014 la hotelul Four 
Seasons din Austin, Texas. Tweet-urile 
au fost ulterior șterse. „Danielle a inven-
tat întâlnirea sexuală cu Bieber la hotelul 
Four Seasons, deoarece au existat infor-
mații publice potrivit cărora Bieber a 
luat cina la restaurantul Four Seasons pe 
10 martie 2014 și s-a presupus că a fost 
la hotel”, se arată în plângerea depusă 
de artist. „Cu toate acestea, chiar dacă 

Bieber a mers la restaurant, NU a rămas 
la hotelul Four Seasons”, se mai arată 
în document. Justin Bieber a respins 
acuzațiile care i se aduc și într-o serie 
de postări pe conturile sale de pe rețe-
lele de socializare. „Fiecare afirmație de 
abuz sexual ar trebui să fie luată foarte 
în serios și de aceea a fost nevoie de răs-
punsul meu”, a scris Bieber într-un me-
saj la începutul acestei săptămâni. „Cu 
toate acestea, această poveste este în fapt 
imposibilă și de aceea voi colabora cu 
Twitter și cu autoritățile pentru a lua 
măsurile legale care se impun”.

Pași spre independenţa 
financiară

Ducii de Sussex 
vor susține dis-
cursuri pentru 

diverse organizații, pe 
teme precum egalitatea 
de rasă, gen, probleme-
le de mediu și sănătatea 
mintală. Potrivit unor 
surse, fostul președin-
te american Barack 
Obama a câștigat aproape 
400,000 de dolari pentru un 
discurs susținut în 2017. Iar 
soții Hillary și Bill Cinton 
ar fi câștigat 25 de milioane 
de dolari din discursuri în 
2015. 

Acesta este primul con-
tract încheiat de ducii de 
Sussex după ce, în urmă cu 
câteva luni, au renunțat la 
statutul de membri seniori 
activi ai familiei regale a 
Marii Britanii. Între timp, ei 
s-au mutat în Los Angeles.

Viața prințului Harry a luat o turnură diferită, 
după ce a decis să se distanțeze de familia regală 

britanică și să devină independent financiar. 
Prințul și soția sa, ducesa Meghan, ar putea câștiga 

milioane de dolari din discursuri

Justin Bieber a intentat un proces în care acuză două femei de 
defăimare și le cere despăgubiri de 20 de milioane de dolari. 

Cele două l-au acuzat la începutul săptămânii trecute de 
agresiune sexuală

Chitara lui Kurt Cobain, 
vândută

Ultima chitară la care a cântat Kurt Cobain, solistul 
trupei Nirvana, înainte să se sinucidă, a devenit și 
cea mai scumpă chitară din lume. Instrumentul 

a fost cumpărat la licitație pentru fabuloasa sumă de șase 
milioane de dolari! Chitara electro-acustică Martin D-18E, 
produsă în 1959, și care a fost vândută în cadrul licitației 
„Music Icons”, organizată în weekend-ul trecut de Julien’s 
Auctions, este cea la care Kurt a cântat cu puțin timp înainte 
de a-și încheia socotelile cu viața.

Conform casei de licita-
ții din Beverly Hills, suma 
de 6 milioane de dolari 
reprezintă „un nou record 
pentru o chitară”. Recor-
dul anterior fusese deținut 
de una dintre chitările lui 
David Gilmour, membru 
al formației Pink Floyd.

Kurt Cobain, un spirit neînțeles, el a atins faima 
alături de trupa Nirvana și a decis să își pună 
capăt zilelor atunci când formația se afla pe 

culmile succesului

Justin BieberJustin Bieber

Kurt Kurt 
CobainCobain
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GAZETA UMORISTICĂ

INCURSIUNI ÎN 
UNIVERSUL EPIGRAMEI 

ROMÂNEȘTI
Selecţii: Laurențiu Ghiță
Ștefan-Cornel Rodean (Sibiu)
Ajutor reciproc 
Tătic model, cum altul nu-i,
Vecinul crește-al meu băiat,
Iar eu, profund îndatorat,
Am grijă... de nevasta lui.

Antimioritică 
Ciobanii n-o mai duc ca-n Rai
Și-ncep ca să priceapă
Că nu sunt „pe-un picior de plai”,
Ci c-un picior în groapă.

Cum s-au pregătit unii profesori 
pentru titularizare 

Sigur, ei au învățat
Bastonașele și-abacul
De la cei ce au picat,
În această vară, bacul.

De la părinţi
Băiatul nostru – cel dotat
Cu multă minte – a luat
Inteligența de la ea,
Că eu o mai păstrez pe-a mea...

Gânduri de divorţ 
Soția-mi face zile grele,
Dar pentru un divorț de-onoare
Motivul nu stă în picioare...
Ci, mai degrabă, între ele.

Hazul de necaz după 1989
Am schimbat entuziaști „macazul”
Și-astăzi, triști, cu lacrimi pe 

obraz,
Constatăm că nici măcar necazul
Parcă nu mai are-același haz...

La spital 
Moștenitorii-așteaptă-o veste,
Iar doctorul le-o dă, în fine:
Nicio speranță nu mai este...
Bolnavul... se va face bine! 

Medicului meu oftalmolog
Mai văd doar puțin, ca prin ceață,
Pe stradă când merg mă împiedic,
Dar am, mai departe, în viață
Încredere oarbă în medic.

JURNAL DE CARANTINĂ 2025 (I)

E al cincilea an 
de carantină. 
Probabil e apri-

lie. N-am de unde să 
știu clar de când s-au 
interzis calendarele și 
foarte bine că le-au 
interzis. Socotitul tim-
pului dădea o stare ne-
plăcută de așteptare și 
stările neplăcute scad 
sistemul imunitar. 
Atât așteaptă virusul.

*
Sigur nu e marți, 

pentru că l-am întrebat pe vecinul de la 
P2, et. 4, balcon colț stânga, ce zi e și a 
zis că e marți. Mă urăște și dacă zice că e 
marți, sigur nu e marți.

*
Au zis la televizor că virusul a suferit 

din nou mutații și atacă oamenii cu tem-
perament rebel; de aceea vor fi identificați 
și duși în centre speciale de carantină. Ce 
bine că nu sufăr de asemenea deviere peri-
culoasă de comportament. Sper să îi salte 
repede până nu infectează și pe alții.

*
Milițienii îl bat în fața blocului de o 

oră pe vecinul de la unu. Eu i-am zis să 
scrie pe declarația de dus gunoiul în deta-
liu ce tip de gunoi duce, dar el a zis că nu 
contează. Uite că contează. Așa îi trebuie 
dacă nu își ia responsabilitățile în serios. 
De unde să știe bieții milițieni dacă se 
îndrepta spre tomberonul de menajer sau 
spre cel de reciclabile?

*
Au zis la televizor că perioada de ca-

rantină se va termina foarte curând. Asta 

cred că înseamnă maxim 2-3 ani. Sunt 
atât de fericit încât mă duc pe balcon să 
cânt imnul.

*
Voiam să cânt doar prima strofă dar 

P2 et4 a scos telefonul să mă filmeze, așa 
că l-am cântat cap coadă, sperând că o să-l 
pună pe Internet să vadă toți cetățenii ce 
atitudine pozitivă am. La final, mi-a ară-
tat că nu mă filma și doar se prefăcea că 
mă filmează ca să-mi dea emoții. Măcar, 
cumva, le-am dat avânt milițienilor să-l 
bată mai cu spor pe vecinul de la unu. Mă 
bucur că ajut corecția de atitudini pericu-
loase. Dacă nu erau oameni ca vecinul, 
care să nu ia declarațiile în serios, ieșeam 
de mult din carantină.

*
Se întâmplă ceva foarte distractiv în-

tr-un balcon de la C6, fațada vestică. Nu 
am nicio fereastră bună în direcția aia dar 
P2 et4 are și îl văd cum se uită și râde de 
vreo oră. Râde de-i dau lacrimile. Mă uit 
la el și, din fericire, nu îmi pot imagina ce 
poate să vadă de îl împlinește în așa hal.

(va urma)

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

BEEP  BEEP
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Alexander Zverev 
filmat, fără mască

Jucătorul de tenis nu purta mască și nu păstra 
distanța față de cei din jur, deși anunțase în 
urmă cu o săptămână că se va autoizola.

Zverev este unul 
dintre jucătorii care a 
avut rezultat negativ la 
testul pentru corona-
virus după ce a parti-
cipat la turneul Adria 
Tour. În schimb, No-
vak Djokovic, Grigor 
Dimitrov, Borna Co-

ric și Vicktor Troicki au fost testați pozitiv.

NBA a oficializat 
reluarea sezonului

Campionatul se va 
relua astfel pe 30 
iulie la Orlando, 

după peste patru luni de la 
întreruperea survenită pe 
11 martie, consecutiv cu 
anunțul testării pozitive la 
coronavirus a francezului 
Rudy Gobert, jucătorul 
lui Utah Jazz.

Sunt vizate 22 de echi-
pe din 30 care vor disputa în prima fază câte opt 
meciuri din sezonul regulat fiecare, înaintea unor 
baraje eventuale pentru locul 8 din fiecare conferin-
ță, ultimul loc calificativ pentru faza playoff.

Faza playoff se va desfășura apoi de manieră cla-
sică, după sistemul cel mai bun din șapte partide. 

Numărul 7 mondial, Alexander Zverev, 
și-a atras numeroase critici după ce a fost 
filmat la o petrecere cu zeci de persoane

Succes în fotbal

Juergen Klopp reușește să 
aducă al patrulea trofeu 
important în vitrina lui Li-

verpool, după cele cucerite anul 
trecut în Liga Campionilor, Su-
percupa Europei și Campionatul 
Mondial al cluburilor.

Jucătorii lui FC Liverpool au 
urmărit împreună meciul dintre 
Chelsea și Manchester City de pe 
Stamford Bridge, la finalul căruia 
au sărbătorit titlul, la fel ca și fa-
nii „cormoranilor”.

Olympiakos Pireu a cucerit 
duminică titlul de campioană 
a Greciei pentru a 45-a oară în 
istoria sa, după victoria cu 2-1 
obținută pe terenul formației 

AEK Atena, succes care îi asigură 
calificare directă în grupele vii-
toarei ediții a Ligii Campionilor 
la fotbal.

Elevii antrenorului Pedro 
Martins au ocazia să realizeze 
dubla în acest sezon, urmând să 
o înfrunte pe AEK Atena în finala 
Cupei Greciei, programată luna 
viitoare.

FC Liverpool a devenit campioană a Angliei la fotbal 
pentru prima oară după o pauză de trei decenii pe terenul 

formației Chelsea Londra (scor 1-2), joi seara,  
iar Olympiakos Pireu a cucerit duminică titlul  

de campioană a Greciei pentru a 45-a oară 

Campioana de la Tel Aviv

Campionatul a fost câști-
gat de 24 de ori în istoria 
clubului și de 5 ori în ul-

timii opt ani de când e patrona-
tă de canadianul Mitch Goldhar. 
A fost al doilea derby din Tel Aviv 
câștigat de galben-albaștri în ulti-
mele două săptămâni, Maccabi Tel 
Aviv nu a mai pierdut din 2014 în 
jocurile din ligă în fața roșiilor.

„Cred că am fost cea mai bună echipă tot anul în toate cele 33 de 
jocuri; iar ceea ce am făcut e uimitor,” a declarat antrenorul sârb în 
vârstă de 43 ani. „Nu e ceva ce poți face tot anul, dar am avut două 
sezoane minunate la rând. Jucătorii au făcut o treabă fantastică și au 
muncit din greu, de aceea au reușit performanța de azi.”

Fundașul central, veteranul Tibi (32 ani) a câștigat al cincilea său 
titlu cu Maccabi și al șaptelea titlu în ligă.

Maccabi Tel Aviv e din nou campioana fotbalului israelian, 
echipa antrenată de Vladimir Ivic cucerind al doilea titlu 

la rând în Prima Ligă, după ce sâmbătă seara a învins 
echipa Hapoel Tel Aviv cu 3-0 pe stadionul Bloomfield

Liga profesionistă nord-americană de 
baschet (NBA) și sindicatul jucătorilor 

(NBPA) au anunțat, vineri, că au parafat 
definitiv planul de reluare a sezonului, 
în special în termeni de protocoale de 

securitate și sănătate, ce va avea loc în 
cele din urmă începând cu data 30 iulie la 

Disney World (Florida)
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Magdalena BRĂTESCU

„Fiul” (Ha’ben) de Florian Zellerde Florian Zeller
Premieră la Teatrul Ha’Cameri

Succesul  spectacolului 
„Fiul” pe scena Ha’Cameri 
se datorează textului bine 

scris de Florian Zeller, montării 
ireproșabile a regizorului, Gilad 
Kimhi și unei distribuții impeca-
bile care dă viață personajelor. La 
numai patruzeci de ani, Zeller e 
considerat de critici a fi cel mai 
bun dramaturg francez contem-
poran, fiind și francezul cel mai 
jucat în lume. 

A scris 12 piese. „Fiul” (2018) 
face parte dintr-o trilogie a familiei 
împreună cu „Tatăl” (2012) încunu-
nată cu premiul Molière și reprezen-
tată la Beit Lessin în 2015 și „Mama” 
(2010) la Gesher, anul trecut. „Fiul” 
este poate cea mai reușită dramă psi-
hologică dintre toate, o felie de viață 
autentică, cu implicații filozofice asupra 
existenței contemporane referitoare la 
relațiile părinți-adolescent și la familia 
dezmembrată.

Într-o piesă unde se vorbește mult 
(excelent tradusă de Dori Parnes), iar 
acțiunea capătă un suspans care face să-
ți sară inima din loc de abia în ultimele 
două secvențe, este marele merit al re-
giei de a lăsa fără lumină scurtele pau-
ze dintre scene pe care le subliniază cu 
ilustrație muzicală suavă de pian (Amir 
Lekner). Discuțiilor inteligente și bine 
justificate psihologic, Kimhi le imprimă 
un ritm bine adecvat pentru menținerea 
atenției și interesului spectatorilor.

Sfera perfectă a familiei alcătuită din 
tată-mamă-copil, odată fisurată prin 
abandonul tatălui căsătorit cu o femeie 
tânără și frumoasă cu care are și un co-
pil mic, va distruge treptat echilibrul și 
stabilitatea psihică a adolescentului Ni-
colas. „Când ai rănit-o pe mama, m-ai 
rănit pe mine. Când ai plecat, m-ai tăiat 
în două...”

Cele patru personaje, tatăl Pierre, 

mama Anne, soția Sofia și fiul Nicolas 
sunt angrenați într-o tectonică a sen-
timentelor condusă de incapacitatea 
de a repune trenul pe roate. Nicolas își 
pierde cărarea, fuge de la școală, își pro-
voacă răni care să-i calmeze furiile, nu 
mai găsește motive pentru a continua 
să trăiască. Își urăște părinții, mama 
pentru că n-a fost destul de înzestrată 
și abilă pentru a-și menține menajul, 
tatăl fiindcă și-a permis luxul de a fi fe-
ricit și de a avea încă un copil, fratele și 
concurentul său imbatabil. O urăște și 
pe Sofia deoarece s-a infiltrat în viața 
unui bărbat căsătorit.

Din instinct abuzator emoțional, 
Nicolas, adânc deprimat, reușește să 
inducă în existența și sufletul celorlalți 
sentimentul de vinovăție că l-au deter-
minat, prin faptele lor, să-și distrugă 
viața. De la un anumit punct, piesa tra-
tează un caz patologic în care se implică, 
în urma tentativei de suicid, medicul 
psihiatru din spitalul de resort. Fiul, ex-
celent manipulator, nerecunoscându-și 
situația medicală, își convinge părinții 
să semneze eliberarea lui și reîntoarce-
rea acasă. 

Un părinte oferă totul copilului, 
nu-i vrea decât binele, dar responsabi-
litățile pe care și le asumă pot uneori 
să transforme binele excesiv într-un rău 
inconturnabil. E greu să reziști șanta-

jului sentimental, amenință-
rilor mascate, manipulațiilor 
mârșave.

Piesa explică o situație din 
păcate frecventă: fericirea unuia 
nefericește pe altul, nefericirea 
acestuia provoacă nefericirea 
fostului fericit. Și cel mai para-
doxal și dureros adevăr dintre 
toate, răzbunarea contra bine-
voitorilor prin provocarea unor 
infinite mustrări de conștiință și 
un profund sentiment de vino-

văție, va continua la nesfârșit. 
„Fiul” va surprinde spectatorul cu 

un dublu final dramatic, excelent reali-
zat. Jocul tuturor actorilor este impeca-
bil. Steaua serii, Dror Keren, în tatăl de 
profesie avocat, inteligent, corect, iubi-
tor, capabil de sacrificiu, impresionează 
prin sinceritatea trăirilor, dramatismul 
frământărilor și remușcărilor. Alături de 
el, Netta Garti (Sofia) frumoasă, atră-
gătoare, comprehensivă, interpretează 
o tânără soție stăpână pe situație și o 
mamă grijulie, care în ambele posturi 
pare că va pierde partida din cauza ma-
nevrelor nefericitului și egoistului ado-
lescent decis să distrugă.

În dificila partitură a tânărului 
disperat, asocial, necomunicativ, ego-
ist, bizar, deprimat, manipulativ, Alon 
Sandler se mulează perfect în pielea per-
sonajului creând în sufletul și mintea 
publicului sentimente amestecate de 
milă și ură. Sara von Schwartze relevea-
ză perfect drama femeii părăsite, mamei 
excedate de un fiu bolnav de gelozie și 
tristețe, a soției care trăiește din amin-
tirile trecutului.

Menționez excelentul decor (Eran 
Atzmon), frumoasele costume (Ula 
Shevtzov), lighting design-ul (Nadav 
Barnea).

„Fiul” e un spectacol foarte reușit și 
emoționant.
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Sfinţim viaţa și nu uităm!

Ziua de 29 iunie 2020 
a fost una încărcată 
de evenimente pentru 

orașul Iași. Dimineața, la ci-
mitirul Păcurarilor, a avut loc 
o comemorare impresionantă 
așa cum s-a făcut în fiecare an 
cu ocazia „Marșului Vieții” 
numai că de data aceasta fără 
invitații din Israel care nu au 
putut participa din cauza re-
stricțiilor pandemiei. 

Oficialitățile au ținut dis-
cursuri emoționante și, la 
final, au depus coroane de 
flori și au ținut un moment 
de reculegere în memoria vic-
timelor Pogromului: Andrei 
MURARU, Consilier Pre-
zidențial; Mihai CHIRICA 
Primarul Municipiului Iași; 
Costel ALEXE, Ministrul 
Mediului; Gabriel HARABA-
GIU, vice-primarul Munici-
piului Iasi; Marian GRIGO-
RAȘ, Instituția Prefectului 
Județului Iași; Benjamina 
IDES VLADCOVSCHI, pre-
ședinte interimar Comunita-
tea Evreilor din Iași; Albert 

LOZEANU; Saul și Dany 
Fitterman; Catalin Dancu 
fost consul al României; Au-
relian Mihai fost deputat; Adi 
Cristi, Casa de Cultura Mi-
hai Ursachi Iașu; prof. Moshe 
Groper.

*
Începând cu ora 11:00 

a avut loc evenimentul de 
inaugurare a „Casei Muzee-
lor”, proiect dus la bun sfâr-
șit la inițiativa președintelui 
Consiliului Județean Iași, 
Maricel Popa. Clădirea din 
strada Vasile Alecsandri, con-
struită în anii 1920-1921 ca 
sediu al redacției revistei de 
cultură „Viața românească”, 
ulterior transformată în se-
diu al Chesturii de Poliție și 
Inspectoratului Județean al 
Jandarmeriei, loc al masacru-
lui miilor de evrei în Pogro-
mul de la Iași din 1941, și-a 
recăpătat destinația inițială, 
aceea de edificiu cultural, 
sub o nouă denumire, aceea 
de „Casa Muzeelor”. Aici, sub 

coordonarea Muzeului Națio-
nal al Literaturii Române, vor 
funcționa, Muzeul Teatrului 
Evreiesc, Muzeul Pogromului 
de la Iași și Muzeul Poeziei.

„Astăzi, trăim o zi istorică. 
Acest loc îngrozitor a devenit 
un monument comemora-
tiv dedicat întregului popor 
evreu și român, garanție a 
promisiunii că ne vom aminti 
și nu vom uita în vecii vecilor 
cele întâmplate în urmă cu 
79 de ani aici. Astăzi, scrieți 
cu litere de aur o pagină din 
cartea de istorie a orașului 
Iași! Sunteți adevărați prie-
teni ai evreilor, ai cinstei și 
dreptății. Dumnezeu să fie 
cu voi și să vă trimită sănăta-
te!” a transmis Rabinul Josef 
Wasserman.

Președintele Consiliului 
Județean Iași, Maricel Popa 
a adăugat: „Istoria nu uită și 
nu ne lasă nici pe 
noi să uităm, prin 
sutele de fotografii 
care stau chezășie 
Pogromului de la 
Iași. Doar pri-
vindu-le, putem 
aprecia dimensiu-
nea înfiorătoare a 
acestui masacru: 
mii de oameni, 
printre care copii 
și bătrâni, care au 
fost arestați, terori-
zați sau nimiciți în 

propriile case, pe străzile Ia-
șului, sufocați în vagoanele 
„trenurilor morții”. Suntem 
datori să păstrăm și să trans-
mitem la rândul nostru, celor 
ce vor urma, aceste mărturii 
ale timpului, și ce mod mai 
bun de a o face, decât ame-
najându-le o casă, un loc al 
lor, unde să-și poată depăna 
povestirile oricui este intere-
sat să le asculte”.

În mod simbolic, în curtea 
fostei Chesturi, unde a curs 
sânge nevinovat de evrei, s-au 
aprins 6 candele în memoria 
celor 6 milioane de evrei care 
au pierit în tragedia numită 
Holocaust. La sfârșitul cere-
moniei, inițiatorul Muzeului 
Pogromului, Maricel Popa, a 
înmânat „Cheia Muzeului” 
unui supraviețuitor al ace-
lor negre timpuri, dl. Iancu 
Țucărman.

S-au împlinit 79 de ani de la Pogromul de la 
Iași, eveniment care a fost marcat cu o serie de 

manifestări inițiate de Primăria Municipiului Iași, 
Consiliul Județean Iași, Comunitatea Evreilor din 

Iași și Fundația pentru dezvoltarea iudaismului de 
la Ierusalim, condusă de rav. I. Wasserman.

Maricel  Maricel  
POPAPOPA

Iancu Iancu 
ȚucărmanȚucărman
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PROTV 
INTERNAȚIONAL

JOI, 2 iulie 2020
06:00	 Știrile	ProTv
10:30	 Vorbește	lumea
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan	
23:15	 Știrile	ProTv
23:45	 La	Bloc
00:15	 Teleshopping

VINERI, 3 iulie 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Inimă	de	țigan
23:15	 Ce	spun	românii
00:00	 Teleshopping
SÂMBĂTĂ, 4 iulie 2020

06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:00	 La	Măruță
11:30	 Acasă	la	români
12:45	 Teleshopping
13:00	 Știrile	ProTv
13:15	 ApropoTv
14:00	 Lecții	de	viață
15:30	 Arena	bucătarilor
16:00	 România,	te	iubesc!
17:00	 Ce	spun	românii
18:00	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
18:30	 Superspeed
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Arena	bucătarilor
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Inimă	de	țigan
22:45	 Acasă	la	români
23:45	 Teleshopping
00:15	 Lecții	de	viață
DUMINICĂ, 5 iulie 2020

06:15	 Ce	spun	românii
07:00	 Știrile	ProTv	
10:00	 Acasă	șa	români
11:30	 Ce	spun	românii

12:15	 Superspeed
12:45	 Teleshopping
13:00	 Arena	bucătarilor
13:30	 Lecții	de	viață
14:25	 Știrile	ProTv	
14:30	 Ce	se	întâmplă,	doctore?
15:00	 ApropoTv
15:45	 Ce	spun	românii
16:30	 Lecții	de	viață
18:00	 România,	te	iubesc!
19:00	 Știrile	ProTv	
20:00	 Superspeed
20:30	 Las	Fierbinți
21:30	 Inimă	de	țigan
23:30	 ApropoTv
00:15	 Teleshopping

LUNI, 6 iulie 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Regina
23:45	 Știrile	ProTv
00:15	 Teleshopping

MARȚI, 7 iulie 2020
06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Regina	
23:00	 La	Bloc
23:30	 Știrile	ProTv
00:00	 Teleshopping
MIERCURI, 8 iulie 2020

06:00	 Știrile	ProTv	
10:30	 Vorbește	lumea	
13:00	 Știrile	ProTv	
14:00	 Teleshopping
14:15	 Lecții	de	viață
15:00	 La	Măruță
17:00	 Știrile	ProTv	
18:00	 Ce	spun	românii
19:00	 Știrile	ProTv	
20:30	 Numai	iubirea
21:30	 Regina
22:45	 La	Bloc
23:15	 Teleshopping
23:45	 Știrile	ProTv
00:30	 La	Măruță

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 2 iulie 2020

07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ca’n	viaţă
10:50	 Diasporadar
11:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:30	 Articolul	VII
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Politică	şi	delicateţuri
16:00	 Descriptio	Moldaviae	
16:30	 Ghici	cine	vine	la	cină
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 Expedițiile	memoriei	
22:00	 A	doua	Românie	
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Cap	compas

VINERI, 3 iulie 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ca’n	viaţă
10:50	 Diasporadar
11:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră
12:30	 A	doua	Românie
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
14:55	 5	minute	de	istorie
15:00	 Exclusiv	în	România
15:50	 Discover	Romania
16:00	 Descriptio	Moldaviae
16:30	 Ghici	cine	vine	la	cină
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Obiectiv	comun
19:30	 La	un	pas	de	România	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 Unirile	românilor
22:00	 Dăruiește,	Românie!
23:30	 Teatru	TV
SÂMBĂTĂ, 4 iulie 2020

07:00	 Regatul	sălbatic
07:30	 Pescar	hoinar
08:00	 Ferma
08:50	 Discover	Romania
09:00	 Mic	dejun	cu	un	campion
09:50	 5	minute	de	istorie
10:00	 Drag	de	România	mea

12:00	 Timișoara,	capitală	culturală
12:20	 Discover	Romania
12:30	 Dăruiește,	Românie!
14:00	 Telejurnal
14:30	 La	un	pas	de	România
15:00	 Gala	umorului
17:00	 Festivalul	Hariclea	Darclee
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Memorialul	durerii
20:00	 Telejurnal
20:50	 Miracolul	EU
21:00	 Drag	de	România	mea
23:00	 Hotel	de	lux
00:45	 Lumea	azi
DUMINICĂ, 5 iulie 2020

07:00	 Universul	credinței	*Partea	I
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Universul	credinței	*Partea	II-a
08:50	 Natură	şi	aventură
09:20	 Exclusiv	în	România	
10:00	 În	grădina	Danei
10:25	 Diasporadar
10:35	 Viaţa	satului	*Partea	I
11:50	 Minutul	de	agricultură
12:00	 Viaţa	satului	*Partea	II-a
12:50	 5	minute	de	istorie
13:00	 Tezaur	folcloric	
14:00	 Telejurnal
14:30	 Lumea	şi	noi
15:00	 Teatru	TV
16:40	 Cooltura
17:05	 Festivalul	şi	Concursul	Naţional		
	 de	Lied	
18:00	 Telejurnal	Moldova
19:00	 Memorialul	durerii
20:00	 Telejurnal
20:50	 Miracolul	EU
21:00	 Vedeta	popular
23:00	 Omul	zilei
00:45	 Breaking	Fake	News

LUNI, 6 iulie 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ca’n	viaţă
10:50	 Diasporadar
11:00	 Politică	şi	delicateţuri
12:00	 Femei	de	10,	bărbaţi	de	10
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Drumul	lui	Leșe
16:00	 Descălecați	în	Carpați
16:30	 Ieri,	azi,	mâine
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 Avocatul	dumneavoastră
22:30	 Expedițiile	memoriei
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Cap	compas
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Patru cărţi pentru numai 190 de șekeli!
Sunaţi acum la editură la tel. 0524-716004 

și comandaţi pachetul Alexandru Andy!
(Preţul unui singur volum este 80 de șekeli)

REDUCERE REDUCERE 
DE PREȚ LA DE PREȚ LA 
COLECȚIA COLECȚIA 

ALEXANDRU ALEXANDRU 
ANDYANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul 

Doctor Mesmer
• Ca’n filme

MARȚI, 7 iulie 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ca’n	viaţă
10:50	 Diasporadar
11:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:30	 Avocatul	dumneavoastră
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Rețeaua	de	idoli
16:00	 Descălecați	în	Carpați
16:30	 Ieri,	azi,	mâine
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 Investiți	în	România!
22:30	 Expedițiile	memoriei
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Cap	compas

MIERCURI, 8 iulie 2020
07:00	 Telejurnal
07:50	 Discover	Romania
08:00	 Telejurnal
08:50	 5	minute	de	istorie
09:00	 Matinalii	*Partea	a	III-a
10:00	 Ca’n	viaţă
10:50	 Diasporadar
11:00	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
12:30	 Investiţi	în	România!
14:00	 Telejurnal
14:50	 Vorbește	corect!
15:00	 Drumul	lui	Leșe
16:00	 Descălecați	în	Carpați
16:30	 Ieri,	azi,	mâine
17:30	 Piersic	Show
18:30	 Un	doctor	pentru	dumneavoastră	
20:00	 Telejurnal
20:50	 5	minute	de	istorie
21:00	 Articolul	VII
22:30	 Expedițiile	memoriei
23:30	 Câștigă	România!
00:30	 Cap	compas
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3 În ultima perioadă, ai evitat să emiți judecăți 

de valoare în raport cu anumite aspecte, iar 
această decizie ți-a adus stabilitate psihică și 
emoțională.

Deși încă nu știi spre ce direcție se îndreaptă 
toată jovialitatea de care ești înconjurat, te 
lași purtat de ea. Marte este destul de „struc-
turată” din punct de vedere energetic.

Adori să flirtezi și să faci asta cu fiecare ocazie 
pe care o ai. De multe ori îți pui întrebări în 
raport cu ceea ce se ascunde în spatele acestei 
nevoi; tu blochezi orice direcție spre răspuns.

Ești o fire puternică, concentrată pe acțiu-
ne și pe rezultate. Nimic nu te va face să îți 
întorci privirea din fața drumului pe care ai 
pășit.

Nu înțelegi nevoia unora de a aduce în plan 
online toate deciziile pe care le iau. În afara 
faptului că nu înțelegi, ești conștient și de 
starea de iritare pe care ți-o creează.

Întreaga săptămână se va afla sub influența a 
lui Saturn. Firea ta duală se va afla în plină 
activitate în următoarele zile deoarece vei fi 
pus mereu în postura de a alege.

Firea introvertită care te caracterizează, parcă 
te „forțează” să te îndepărtezi de toți cei care 
pot avea o influență benefică asupra echili-
brului tău.

Neajunsurile emoționale care apar uneori în 
relația ta, pot fi foarte ușor soluționate dacă 
există deschidere din partea ambilor parte-
neri. Vorbește deschis cu cel de lângă tine.

Starea de spirit agitată are efecte vizibile asu-
pra motivației tale. Cuvintele pot deveni in-
amicul tău principal în ceea ce privește viața 
personală.

Chiar dacă compromisurile pe care le faci par 
să fie riscante, pe termen lung, acestea merită 
orice dedicare din partea ta. Timpul ți-o va 
confirma!

Concentrarea va fi esențială în zilele următoa-
re. Planul sentimental este din nou plasat pe 
loc secund deoarece nu simți nevoia să flirtezi 
cu nimeni. Îți este foarte bine singur.

În plan profesional ai multe lucruri pe care 
dorești să le pui în aplicare, chiar dacă sunt 
persoane care nu se încred cu adevărat în tine. 
Viața personală îți aduce multe satisfacții.
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Sos de iaurt cu castraveţi 
și ierburi aromatice

Dai castraveții prin 
răzătoare și îi scurgi 
bine. Îi pui peste ia-

urt, adaugi usturoiul zdrobit, 
ierburile aromatice, uleiul de 
măsline, sucul de lămâie, sare 
și piper după gust. Omoge-
nizezi și servești cu bastonașe 
de legume.

Ingrediente: 2 castraveți, 8 căței usturoi, 200 g iaurt grecesc 
10% grăsime, 3 linguri ulei de măsline, sare după gust, zeama 
de la 1/2 lămâie, 1 linguriță mărar tocat, 1 linguriță mentă 
tocată, 1 linguriță busuioc tocat

Uită de mașina  
de spălat!

Pasta de dinţi: Ale-
ge o pastă albă și o 
periuță cu o duritate 
medie ca să nu de-
teriorezi materialul. 
Spală-i și clătește-i 
cu apă călduță după 
ce i-ai frecat ușor cu 
pasta de dinți. 

Săpunul de casă: Prepară o soluție din puțin săpun 
răzuit și o cană de apă clocotită. Când se mai răcește 
puțin, aplică soluția peste adidași și întinde cu un 
burete. Lasă să acționeze 30 de minute, apoi clătește.

Apă micelară: Înmoaie o dischetă în apă micelară și 
șterge urmele de praf de pe suprafața pantofilor sport. 
Șterge apoi surplusul de apă cu un șervețel uscat.

Acetonă: Aplică putină soluție pe o dischetă de vată 
sau pe un burete și șterge petele de pe marginile adi-
dașilor. În special, acetona este eficientă pentru urme-
le negre de la asfalt sau cele verzi de la iarbă.

Sucul de lămâie: Diluează 2 linguri de suc de lămâie 
cu aceeași cantitate de apă caldă, apoi înmoaie în so-
luție o cârpă și șterge cu ea suprafața pantofilor sport 
de culoare albă.

Bicarbonat de sodiu: O altă soluție preparată în casă 
poate fi alcătuită din 4 linguri de bicarbonat de sodiu, 
2 linguri de apă oxigenată și 2 linguri de apă caldă. 
Întinde cu un burete pasta obținută peste suprafața 
adidașilor și las-o până ce se usucă. Îndepărtează apoi 
urmele de bicarbonat cu o cârpă moale și uscată. 

Amidonul de cartofi: Această metodă se recomandă, 
în special, pentru încălțămintea din piele. Alcătuiește 
o pastă consistentă din amidon și puțin lapte. Întin-
de pasta pe un burete umed și șterge cu el suprafața 
murdară. 

Ţine minte, pantofii din piele naturală, din 
piele întoarsă sau artificială trebuie curățați 
manual și nu la mașină. Dacă vrei ca adidașii 
tăi să aibă un alb imaculat, folosește produse 

simple pe care le ai în casă:

Obiectele cele mai 
murdare din bucătărie

Microbii de pe legume și 
din resturile de carne

Tehnicienii de laborator care 
au prelevat probe din casele 
britanicilor au găsit concen-
trații mari din microbii care se 
găsesc de obicei în sol și ajung 
în bucătăria noastră prin legumele și fructele pe care le spălăm 
în chiuvetă. Au fost descoperiți și microbi care trăiesc în tractul 
digestiv al animalelor și al oamenilor. Acest studiu demonstrează 
că puțini oameni știu că buretele de vase trebuie schimbat foarte 
des și igienizat odată la două sau trei zile.

Metode de igienizare a buretelui de vase
Înălbitorul: pregătește o soluție din 50 ml de înălbitor la 1 litru 
de apă și lasă bureții să se înmoaie bine în această soluție timp 
de 5 minute. Clătește-i cu apă rece din abundență și lasă-i să se 
usuce complet înainte de a-i folosi din nou la spălatul vaselor.
Cuptorul cu microunde: pentru a fi eficient cuptorul, trebuie să 
lași buretele de vase să se înmoaie bine în apă și apoi să îl pui în 
cuptor, la temperatură maximă, timp de maximum 2 minute. 
Oțetul și amoniacul: pentru a folosi cele două soluții în mod 
eficient, trebuie să lași bureții de vase să stea la înmuiat timp de 
5 minute, apoi să clătești bine cu apă.

Un studiu recent, realizat în Marea Britanie, a arătat că 
topul celor mai murdare locuri din casă este ocupat de 
buretele de vase, chiuveta din bucătărie și frigiderul
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Se poate răspândi 
coronavirusul  

prin apa de la piscină?

Până acum nu 
a apărut ni-
cio dovadă 

care să sugereze că 
poți contacta coro-
navirusul în piscine, 
bazine de înot sau parcuri acva-
tice, însă experții au la dispozi-
ție prea puține date și nu se știe 
dacă, odată cu venirea verii, răs-
pândirea virusului va fi încetinită. 
Unii experți au presupus, la înce-
putul pandemiei că noul corona-

virus nu ar rezista în 
lunile calde de vară, 
așa cum se întâm-
plă cu virusul gripal, 
spre exemplu, însă 
realitatea a demon-

strat că lucrurile nu stau chiar așa. 
Temperaturile ridicate nu ucid vi-
rusul, iar boala se poate răspândi 
și în climate mai calde și umede. 
Așa că păstrarea distanței de 1,5-2 
metri este în continuare recoman-
dată atât pe uscat, cât și în apă.

Din cauza pandemiei de coronavirus, vara aceasta va arăta  
cu totul altfel. Încă nu știm cum și unde vor fi vacanțele,  
dar o întrebare se ridică încă de acum: cât de sigur este  

să intri în piscină?

Pandemia continuă 
să accelereze

„Știm că pandemia este mai mult decât o criză 
sanitară; este o criză economică, socială și, 
în numeroase țări, politică. Efectele ei se vor 

face simțite timp de decenii”, a adăugat el.
Avertismentul lansat de directorul OMS in-

tervine într-o perioadă în care multe țări au intrat 
într-o etapă de relaxare a restricțiilor, pentru a-și 
relansa economiile naționale.

Săptămâna trecută, directorul OMS a declarat 
că această nouă fază este „periculoasă”, conside-
rând că, în pofida nevoii de a ieși din starea de 
izolare, noul coronavirus continuă „să se propage 
cu rapiditate” și că acest virus rămâne „mortal”.

„A fost nevoie de trei luni pentru ca primul 
milion de cazuri să fie semnalate, însă ultimul 
milion de cazuri a fost semnalat în doar opt zile”, 
a insistat directorul OMS, luni.

El a îndemnat, totodată, guvernele și compa-
niile din lumea întreagă să se pregătească pen-
tru eventuale pandemii viitoare, care ar putea 
să apară „în orice țară, în orice moment, și să 
ucidă milioane de persoane pentru că nu ne-am 
pregătit”. „Nu știm unde și nici când se va pro-
duce următoarea pandemie, dar știm că ea va 
avea un impact teribil asupra vieții și economiei 
mondiale”.

Pandemia de COVID-19 a făcut cel puțin 
465.300 de victime pe plan mondial după ce 
China a anunțat în mod oficial apariția bolii în 
decembrie 2019. 

Pandemia de COVID-19 „continuă să 
accelereze” pe plan mondial, în contextul 

în care „ultimul milion de cazuri a fost 
semnalat într-un interval de doar opt 

zile”, a declarat luni directorul general al 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Protecţie de 99%

Măștile reutilizabile 
antivirale produse de 
Sonovia sunt impreg-

nate cu nanoparticule de oxid 
de zinc care distrug bacteriile, 
ciupercile și virusurile și despre 
ele compania susține că pot sto-
pa eficient și răspândirea noului 
coronavirus.

Testele desfășurate la labora-
torul Microspectrum (Weipu Jis-
hu) din Shanghai au demonstrat 
că acest material folosit pentru 
producerea măștilor, care se poa-
te spăla, neutralizează peste 99% 
dintre particulele de coronavirus 
la care a fost expus, conform 

unui anunț făcut luni de com-
pania Sonovia.

Liat Goldhammer, reprezen-
tant al companiei Sonovia, a 
precizat că în următoarele săp-
tămâni acest material, ce poate fi 
folosit și pentru creșterea nivelu-
lui de protecție al textilelor folo-
site în spitale, al echipamentelor 
de protecție și chiar și al haine-
lor, poate neutraliza până la 99% 
dintre particulele de coronavirus.

Potrivit Sonovia, printre cli-
enții săi se numără companiile 
germane Bruckner și Weber Ul-
trasonics, precum și spitale din 
Germania și SUA.

Compania israeliană Sonovia a 
anunțat că un material pentru 
producția măștilor pe care l-a 

dezvoltat, poate neutraliza până 
la 99% dintre particulele de 
coronavirus, chiar și după  

spălarea sa repetată

Tedros Adhanom GhebreyesusTedros Adhanom Ghebreyesus
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GAZETA REBUS - INTEGRAME

ORIZONTAL: 1. Alegeri desfăşurate înaintea 
încheierii unui mandat. 2. În mod privat. 3. 
Personaj feminin în centrul unei acţiuni — Un 
bou amestecat! 4. O trecere în mare grabă 
(pl) — Marea ..., cum era socotită cândva ar-
mata ce n-avea drept de vot. 5. Una ce par-
ticipă când se trag sforile — În comunism, re-
prezentant popular în completul de judecată. 
6. Vechi bătători de mingi pe plaiul mioritic 
— Liberale da capo al fine! 7. Jumătate din 
Duma! — Stradă abreviată — Cap de mogul! 
8. Salvator de înec — A-şi pretinde anumite 
drepturi. 9. Sistem electronic adoptat pentru 
vot în parlamentele lumii. 10. Divertismente. 

VERTICAL: 1. N-are periodicitate în apariţie 
şi activităţi. 2. Poveşti spuse de unii chiar de 
la tribună. 3. Un cal care a deturnat istoria 
unui neam — O scoateţi din tobă! 4. Apărut 
pe neaşteptate — Ager la minte. 5. Aprovi-
zionează ecranele — Curier! 6. Oraş în Peru 
ieşit din America! — Locul cântăreţilor la bi-
serică. 7. O bucată mare de pui! — Graminee 
de nutreţ bună de pronume posesiv — E dus la 
rece! 8. Partea imaculată a unui ou — Cândva 
o şampanie căutată. 9. Expresii pleonastice. 
10. Face o greşeală ... — ...chiar în acest loc.

CUVINTE RARE: MOTT.

Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: p, s, a, s, a, precipitat, eradicare, usori, eros, 

tatona, nt, sir, to, ada, des, rasat, zi, oricare, galatene, 
limitata, a, tica, itan, zari, pc, tu, tatar, rol, colaterala, 
rit, tocite.

Pag. 36: pasionanta, enez, stirb, strai, atas, cia, face, 
o, ucis, galil, ia, anat, nu, tratat, mit, oid, latimi, rarit, 
eros, italianism.

Pag. 37: a) stropitori, tropicala, rumena, acs, adar, ra-
nit, nanas, neta, d, i, iat, at, t, sprit, i, pace, achiu, oparit, 
yon, litoral, ce. b) stereotipa, papa, roman, acordat, lu, 
ruc, el, pal, ataca, cata, n, lilieci, grec, mrene, ha, atata, 
l, etalata, ob, lepadatura. c) chip, sipet, hamali, ape, 
idol, pariu, v, balon, l, ori, etalon, talpa, liga, s, actor, 
v, veac, egide, otrava, cot, test, moaca. d) astronauti, 
strada, don, trecatoare, razatoare, ovina, mina, neti, 
se, ts, oca, muncit, mh, capilar, iedera, ala, e, pastoral.

- Și ce probe aveți că inculpatul era 
beat când l-ați oprit și i-ați cerut per-
misul de conducere?

- Păi, domnule judecător, s-a aple-
cat și a încercat să facă sul linia albă 
continuă din mijlocul străzii.

*
Discuție între două prietene bune:
- Fată, știi, eu niciodată nu mi-am 

înșelat iubitul...
- Dragă, tu acum te lauzi sau te 

plângi?

*
Ion își ascuțea coasa, iar vecinul 

lui, Janos, îl întreabă:
- De ce ascuți coasa aia?
- Mă Janos, eu vreau să te omor.
- Ești nebun, ne cunoaștem de 20 

de ani, nu am avut nimic de împăr-
țit, ce-ai cu mine?

- Mă, e adevărat că voi l-ați omorât 
pe Mihai Viteazu?

- Da, dar asta a fost acum cinci sute 
de ani...

- Așa e, dar eu numai azi am aflat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A A

2 A A

3 A

4 A A

5 A A

6

7

8 O A A

9 B

10 A A A



••  GAZETA ROMÂNEASCĂGAZETA ROMÂNEASCĂ 3737Joi ,  2  iul ie  2020Joi ,  2  iul ie  2020

xvcbzfhgkshgkscaneascaGAZETA REBUS - INTEGRAME

ORIZONTAL: 
1) Cimilitură. 
2) Fantezie ire-
alizabilă, iluzie 
— Izvor de lapte 
pentru bebeluşi. 
3) Figură de stil 
care conţine un 
blestem. 4) Ză-
padă — Verde-
ţuri de ocean. 
5) Pământ în-
conjurat de ape 
— Creangă. 6) 
Timp nelimitat! 
— Omuşor. 7) De 
rang înalt, aris-
tocrate — Ochi 

de sfoară. 8) Iubire curată, naivă — Mână caii mai repede. 
9) Înfrăţit, unit — Trage aţa după el. 10) Leacuri, terapii.

VERTICAL: 1) Asta nu are noroc deloc. 2) Membrana vir-
ginităţii — Miros, mireasmă, parfum. 3) Nepăsătoare, indi-
ferentă. 4) Bolta înstelată — Cu atitudine supusă, smerită, 
plecată. 5) Nu este real — Cutie de scânduri. 6) Taifas, pa-
lavre — Posed. 7) Argint — Foi de libret... la banca turco-ro-
mână! 8) Căptuşeli de scânduri. 9) Lipsiţi de calităţi pozitive 
— Asaltat. 10) Tainice, misterioase.
DICŢIONAR: IMPRECATII.

O R I Z O N -
TAL: 1) A-şi 
ascunde ade-
vărata faţă 
cu pudre şi 
culori — Li-
chid pe lângă 
unele mâncă-
ruri. 2) Pri-
mul la carte 
— Geam de 
stânga! — Stă 
în Turcia. 3) 
Cadru la ta-
blou (pl.) — 
Petic bătut la 
toc. 4) Revin 
la Turnu Mă-
gurele! — Re-
zultatul unui 
foc — Luată din cală! 5) Atenţia care lipseşte cu desăvârşire. 
6) Poartă spre lumină.(pl). 7) Încercări prudente, sondări — 
Scoarţă de pom! 8) Din bară, în poartă! — Duc greul cu caii. 
9) Oamenii care aduc berea. — Producător de frunze pentru 
viermii de mătase. 10) Ceasuri — Informaţii, noutăţi. 11) Una 
sub alta în topuri de hârtie — Lipsă de păr, calviţie.

VERTICAL: 1) Par scurt, ascuţit la un capăt — Tutun. 2) 
Bani daţi pentru stat. 3) Semn de foc — Venit pentru consum 
— Aplaudat la scenă deschisă. 4) Forme inteligente de câştig 
ilicit. 5) Rang obţinut cu timpul! — Liniile de margine (pl.). 
6) Despăduriri. 7) Luciu, strălucire — Ambalaj de scotch! 8) 
Îndrăzneală mare, cutezanţă. 9) Zeamă de fructe — Aurit la 
faţadă! — Liga racilor! 10) În horă! — Trag de urechi pentru 
un plus la impresia artistică. 11) Placă gradată montată la 
aparatul de radio — Scoică marină cu corpul comestibil (sg.).

ORIZONTAL: 
1. Verdict ce 
trimite la închi-
soare. 2. Atmo-
sfera haotică — 
Posed. 3. A dis-
părea fără urmă. 
4. A-şi pierde 
graiul — Şi un 
avânt. 5. Con-
form proverbului 
de aici se cade 
în puţ — Taiga 
înlăuntru ei! — 
Nae Caranfil. 6. 
Ăsta-i moral — 
Arabi, ca şi sun-
niţii, dar minori-
tari. 7. Romi pe jumătate! — A se depărta de drumul drept. 
8. Drepturi asupra unor bunuri date ca garanţie — Abis! 9. De 
mult făcea şei şi i-a rămas o stradă în Bucureşti — Din abun-
denţă. 10. Termen în muzică definind intervale între sunete. 

VERTICAL: 1. Călare pe cal la oaste. 2. Imită interjecţiile 
în plan artistic. 3. Astea-s arătări ca fantomele din Scotia — 
Olmert la început! 4. Cvadrat incomplet! — Cândva tăietor de 
vite. 5. Sinonim cu a pofti, a dori — Băută la un ţap. 6. Scrise 
cu trei nule — Personaj biblic scos din saci. 7. O progenitură 
din afara căsătoriei. 8. Cuiele!... — ...şi cuie! — Uşiţe! 9. 
Trece cu repeziciune — Un turc la Caliman! 10. Unele total 
independente.

O R I Z O N -
TAL: 1) Par-
tea cea mai 
înaltă a unui 
munte — Gre-
şeli, ispite. 
2)  Purtare 
cavalerească 
—  Arză to r 
fără flacără. 
3) Abatere de 
la forma ini-
ţială a unor 
s e m n a l e , 
imagini, os-
cilaţii (pl.). 
4) La fel ca-n 
actele admi-
nistrative — 
Râvnă, sârgu-
inţă. 5) partea ascuţită a unui obiect — Sul de hârtie umplut 
cu tutun. 6) Trecere spre exterior. 7) Margine, limită — De la 
apus la răsărit (pl.). 8) Chemare telefonică — Nu se grăbeşte 
deloc. 9) Lampă ornamentală — Program după ore. 10) Veşnic 
contra — Atracţie cu doi poli. 11) Gazon — Apel cu repetiţie.

VERTICAL: 1) Trecere peste o apă — Aparţine vocii (fem.) 
2) Slăbiciunea lui Cupidon — Producători de alune. 3) O che-
mare în ajutor — Întorsătură la război. 4) O fineţe la iatacul 
domniţelor — Sportul cu ţinta. 5) Beneficiu, câştig — Stea 
pe platou. 6) Se întâlnesc la colţ, în cameră — Serie de opt 
note. 7) Drept ca lumânarea. 8) Aţi — Studiază rocile. 9) A 
învinui — Bună sub cap noaptea. 10) De vârste fragede — Gaz 
vital. 11) Primari — Locuinţă demontabilă.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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GAZETA PUBLICITATE

PROGNOZA METEO
2 - 4 iulie

Zonă joi,
2iulie

vineri,
3iulie

sâmbătă,
4 iulie

Haifa 29° 28° 30° 
Nazareth 34° 35° 35°

Tveria 38° 40° 39°

TelAviv 28° 30° 29°
Ierusalim 32° 34° 33°
Eilat 41° 42° 43°

*valorilereprezintămediazilei

Timpul trece mai plăcut când citești o carte bună! 
Șulhan Aruh - Codexul sfânt al comportării evreilor 

potrivit Talmudului (în română).............80șk.
Wilhelm Filderman - Memorii, evocări, mărturii.......50șk.
Jamie Oliver - Carte de bucate (300 pag.) ........150șk.
O masă într-o farfurie - rețete din întreaga lume .....150șk.
I. Schechter - Schechterezada ...............80șk.
Stela și Arșinel - O pereche fără pereche.........80șk.
Mihail Drumeș - Scrisoare de dragoste...........80șk.
Conversaţii cu Regele Mihai................80șk.
Ana a României - Un război, un exil, o viaţă.......80șk.
Bâlciul de argint de Ștefan Mitroi (roman) .........80șk.
Guantanamo de Ștefan Mitroi (roman)............80șk.
Albert Einstein-Cum văd eu lumea ............80șk.
Horațiu Mălăele-Rătăciri..................70șk.
Pânza de păianjen de Lucian Bogdan (roman)........50șk.
Tatuatorul de la Auschwitz(povesteadevărată)......80șk.
Orient(mișcareaderezistențăevreiască) ..........80șk.
Sărbătoare corturilor(premiulpentruprozăUSR)......80șk.
Itzhak Rabin soldat, lider, om de stat(biografie).....80șk.
Trei etaje de Eshkol Nevo(romandinsocietateaisraeliană) .80șk.
Istoria ca viitor de Ana Blandiana (conferințeșitexteuitate)..80șk.
Căderea din timp de David Grossman(autorisraelian)....80șk.
Un cal intră într-un bar de David Grossman ........80șk.
Vin din Alep(itinerariulunuirefugiatsirian).........50șk.
Siria - de ce s-a înșelat occidentul ............40șk.
Iranul meu - gustul amar al revoluţiei..........70șk.
Noul Țar (Vladimir Putin) ................130șk.
Moscova și lumea - Ambiţia grandorii...........80șk.
Ariel Sharon și bătăliile lui politice ...........100șk.
Orizonturi roșii de Ion Mihai Pacepa ...........130șk.
Klaus Iohannis - Eu.Ro dialog despre Europa.......65șk.
Bibliotecara de la Auschwitz(pov.adevărată) .......80șk.
Povestea miracolului economic israelian - 
naţiunea start-up.....................80șk.
Micul prinţ de Antoine de Saint Exupery...........50sk.
Marin Sorescu-Unde fugim de acasă(copii) ........80șk.
Dracula de Bram Stocker ..................45șk.
GibMihăescu-Donna Alba(2vol)(roman) .........80șk.
DuliuZamfirescu-Tănase Scatiu..............50șk.
CostacheNegruzzi-Nuvele.................50șk.
PamaitIstrati-Codin, Neranţula..............50șk.
BarbuȘtefănescuDelavrancea-FantaCella, Nuvele.....50șk.
CalistratHogaș-Pe drumuri de munte...........50șk.
AlexandruMacedonski-Poema rondelurilor ........50șk.

Comandă acum la telefon 0524-716004

Ratele de CURS VALUTAR
Valabilepentrudatade2.07.2020

șekeli

Monedă Cumpărare Vânzare
1 dolar 

american 3.40 3.46
1 euro 3.83 3.90
1 liră 

sterlină 4.19 4.27
1 leu 

românesc 0.80 0.82

Aprinderea lumânărilor de Șabat
Pericopa Balak 

VINERI
3.07.2020

SÂMBĂTĂ
4.07.2020

Tel Aviv 19:30 20:33
Ierusalim 19:13 20:30

Haifa 19:25 20:34

București 20:45 21:58

Editura Familia a inițiat un grup pe Facebook 
pentru o mai ușoară comunicare între 

comunitatea originarilor din România și 
prietenii Israelului de pe toate meridianele. 

Dacă sunteți înscriși la Facebook, vă invităm 
să căutați „Grup Gazeta Românească - ziar 

israelian în limba română”, să aderați la 
acest grup și să participați la discuțiile din 

cadrul comunității!
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NOU la Editura 
„Familia”

Dupăceprimaedițies-a
epuizat,aapărut

„GAZETA 
ACADEMICĂ”
- ediţia a II-a 

revizuitășiadăugită
deacad.prof.dr. 
JeanAskenasy

Volumulconținetabletenoiși 
afostrestructuratînpatrusecțiuni:

Gazetasocio-politică,GazetaHolocaust, 
GazetapersonalitățilorșiGazetacreierului.

Carteacostă70șekeli 
șisepoatecomandalatelefon:

09-954.32.42 

ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ISRAELIENI 
DE LIMBĂ ROMÂNĂ

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

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

limbă română. 

Revista IZVOARE 
abordează 

subiectele care 
frământă și 

interesează scriitorii 
israelieni moderni, 
artele și cultura 
care înfloresc în 

Israel. 

Prețul unei reviste 
este de 100 de 
șekeli (inclusiv 

taxele de expediție).
Comenzi la telefon 

0524-716004

Îl cunoaștem pe Horaţiu Mălăele, actorul de 
geniu, regizorul ingenios sau caricaturistul 

talentat, artistul ajuns la apogeul maturităţii 
creatoare care ţine 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 viaţa și copilăria 

acestui geniu al scenei.
În TEHOMIR, Horaţiu ne dezvăluie un fragment 
din vremea copilăriei sale, a farmecului primei 

iubiri, a tradiţiilor 
și credinţelor, toate 

împletite cu realităţile 
triste ale orânduirii 

comuniste. 
O carte fabuloasă în 
care râzi și plângi 

alături de  
Horaţiu Mălăele.

Comenzi la: 
0524-716004

(volumul costă 50 șk.)

Cartea doctorului Ernest Hușanu este binevenită în 
actuala conjunctură social-istorică. Într-un context care 
impune un nou sistem de viață, a înțelege primejdia 
picăturilor lui Flugge și importanța de a nu te ridica sătul 
de la masă, într-o perioadă de sedentarism impus, este 
binecuvântată.

Capitolul „Cinci Frați” este o reușită scriitoricească. 
Desenele însoțitoare ale talentatului grafician Edy 
Mattes contribuie la reușita cărții și la autenticitatea ei. 
Desenul de la pagina 115 este emblematic pentru „vorba 
care ascunde gândul” sau „ipocrizia”. Sunt interesante 
paragrafele Freudiană, Fantasme, și poeziile doctorului. 
Ernest Hușanu. Nota de umor care se întrezărește printre 
rândurile cărții, creează empatie. 

Acad. dr. Jean Askenasy

*
Dr. Ernest Hușanu este din 2011 
membru al Asociației Scriitorilor 
Israelieni de Limbă Română 
(ASILR) iar din 2015, a devenit 
membru al Uniunii Scriitorilor 
din România (USR) și membru 
al Societății Medicilor Scriitori și 
Jurnaliști din România (SMSJR).
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Pe urmele  
lui Hippocrate

Editura Familia

NOU la Editura Familia 
Cartea doctorului Ernest Hușanu, „Pe urmele lui Hippocrate”, 
este binevenită în actuala conjunctură social-istorică. Într-un 

context care impune un nou sistem de viață, a înțelege primejdia 
picăturilor lui Flugge și importanța de a nu te ridica sătul de la 
masă, într-o perioadă de sedentarism impus, este binecuvântată. 

Iar desenele însoțitoare ale talentatului grafician Edy Mattes 
contribuie la reușita cărții și la autenticitatea ei.

Cât privește nota de umor care se întrezărește printre rândurile 
cărții, aceasta creează o empatie absolută cititorului.

Comenzi la telefon 0542.214.560
Prețul unui volum: 60 șekeli, inclusiv taxele de expediție.



Revista evista evista 
INTEGRAME

Anul 1 ¤ Nr.1 ¤ Preţ 11.90 (La Eilat 10.22)

BAZĂ DE 
PRODUCŢIE

CALEA CEA 
MAI SCURTĂ

OM S-A 
FĂCUT

GUVERNATOR 
ORIENTAL

SCOS DIN 
ÎNCRUCIȘARE

MÎNCARE 
DE VITĂ

DATĂ ÎN 
LĂTURI!

LUCREAZĂ 
LA PATRON

COVORAȘ... 
LA INTRARE!

ELIMINAT 
DIN LOT!

CLONAŢI... 
ÎN VIITOR!

SPIRIT 
PRAGMATIC

A-ȘI VEDEA 
DE TREABĂ

BANCĂ 
POPULARĂ

DĂ DREPTUL 
LA SLUJBĂ LUCRĂRI 

DE GENIUACORDĂ 
ÎNTÎIETATE

CÎNTEC 
LA IZVOR

PAS GREȘIT
POZIŢIE

RELEE... 
DECUPLATE!

LOC DE 
CINSTE

SOPRANE... 
RIDICATE 
ÎN SLAVĂ

BAL... LA 
LOCAL!

A INTRA 
ÎN TAINĂ

POLIŢAI 
CE FURĂ

APROAPELE 
NOSTRU

CAMERA 
ASCUNSĂ

PLIN DE 
ENERGIE

BIS... LA 
FANFARĂ!

AU INIMI 
DE GHEAŢĂ

ARMĂ DE 
GENIU

LEGATE DE 
DACII VECHI

GOL... 
ÎNSCRIS!

ÎNTREITE!
FAZĂ DE JOC

CAMERA 
SUPERIOARĂ

PREPARĂ UN 
GHIVECI

SE SPUNE 
LA REVEDERE

VALOROS... 
ÎN ESENŢĂ

N-ARE 
REPLICĂ

CIOCNEȘTE 
LA MASĂ

E PE
LA GRECI

ŢEL... ÎN 
ATLETISM!

CU EI 
FAC TREI!

DĂRUIT 
DIN INIMĂ

PERECHEA 
TERREI!

TALPĂ 
DE CREP!

SE 
CONSUMĂ... 

LA NERVI!

UNDE 
DE ȘOC

PUNCT DE 
VOTARE

Revista evista evista 
INTEGRAME

Anul 1 ¤ Nr. 2 ¤ Preţ 11.90 (La Eilat 10.22)
CITITĂ 

DE TOŢI
UIMIRI A SE IVI TRIL IUBEȘTE 

ŢARA OLIŢĂ POFTĂ
POTRIVITĂ PANĂ

BUN DIMPOTRIVĂ LACURI SABIE 
DE TURCCURSE! NORMANZI BEŢIV PESTE SUTĂ

 LOCUINŢĂ
PRINSE DE 
BALOANE

RÂCÂIŢI CHINUIT

PROGRAM URCAT

GRAVĂ

LUAT ÎN SINE
STAU ÎN SUA STATUIA 

FILMULUI ADEVĂRATNELINIȘTIT
PESTE LUNI EVREIAUR

CAL MIC CUNOAȘTE CURELUȘĂ  

PUŢIN UTIL EȘUĂRI SE OCUPĂ 
DE FĂINĂ

PLUGUȘORUL PITIC MITIC 
SCANDINAV IENI!

MIRAT CELEBRARE ELENA ÎN 
POPOR

IEȘIT
DIN LAC PARIU (REG.) UNUL LA 

ÎNEC!AFARĂ 
DIN JOC  ANUMITĂ ZI

OBICEIURI  VÂNTOASE DIN 
MITOLOGIE

LOCAL SUPĂRAŢI

TATĂL MEU FATĂ LA 
MARINĂ! NĂVĂLIRI

BĂUŢI DAT CU 
EMAIL

 SITUATĂ
 LA MAL 

 S-A ABĂTUT 
DE LA 

RELIGIE 
UNIT  STATE ARABE

ADEMENIŢI BĂIEŢII MAMEI
NOTĂRevista FAMILIEI

31.08.2009

MAGAZIN SĂPTĂMÂNAL ● Director fondator: I. Aurescu

14 ŞEKELI
În magazinele unde nu se 
percepe I.V.S. revista costă 
12.00 şekeli Anul 43 - NR. 2222RR Revista FAMILIEI

30.11.2009

MAGAZIN SĂPTĂMÂNAL ● Director fondator: I. Aurescu

14 ŞEKELI
În magazinele unde nu se 
percepe I.V.S. revista costă 
12.00 şekeli Anul 43 - NR. 2235RR

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!

MĂSURĂ 
AGRARĂ

NUME DE 
EVREU

BUNE LA 
CUSUT

O EVREICĂ

AA!

STRICAT

VORBITORI
NEDREPT

ȘI FRANCEZ

Revista evista evista 
INTEGRAME

Anul 1 ¤ Nr. 3 ¤ Preţ 11.90 (La Eilat 10.22)
Dată în
calendar

Comparaţie
Urare

Notă muz.

Fără grai
Fier

Niște

Diverse
Pe vapor
Întrebare
Săritoare
româncă

Care alunecă
Aer

Puţină
anilină!
Abis!

Staţie de
cale ferată
Colonie de

corali
Cu copaci

rari

Proastă

Nerv cu
adrenalină
Diftong
Dor mic!

Fiinţă

Unu

Merge pe
urme

Produc
clone

Pusă
la

spinare
Acid în
urină

Scriitor
român
în viaţă

Tubercu-
loză

Sau

Ţine de
microfloră

Seamă (sub.)
Eforturi
Liniște!

Prin viu
grai

Neaccen-
tuaţi

Sprinten

Împotriva

Imită un
ronţăit

Calciu

Cu studii
Cabaline
Insulă în

antile
Batrân

Pasăre
de curte

La osul
iliac

Învăţată

Are borș

Întrecere
americană

de cai

Curii!

Oraș vechi

Puţin
adevăr!

Ba, dim-
potrivă

Credinţă!

Mică
pasăre

Uter

Bete!

Luna
florilor

Zeu marin

Individ

Teci!

grec

După doi

Locuitori
din Eolia

Arbore din
Indonezia

A vorbi cu
s

Echilibristică
Curgători

Parohii

Se ener-
vează

Bună
de

prăjit
Papuci

Din neamul
lui Hanibal

Monedă
mică

Revista evista evista 
INTEGRAME

Anul 1 ¤ Nr. 4 ¤ Preţ 11.90 (La Eilat 10.22)

Conţine dezlegările în acest număr
Se foloseşte ortografia cu â

PREGĂTIT
ABIS

CUVINTE ÎN 
REBUS

GUST RĂU
FIG. GEOMETRICE

PRECUM
SE ROTEȘTE

A SPERA (REG)
CAMPIONI

12 LUNI
PUŢIN ILICIT!

SODIU
SPECTACOL
RESPECTĂ 
TRADIŢIA

CARPE!

TIPSIE

CONURI
RELIGII

DESFACE
ÎNDEMN LA CAI

ÎMPĂRAT RUS

AMELIORĂRI 
TEMPORARE

A ZÂMBI

PRENUME 
FEMININ

CHELTUIELI 
LA LUCRĂRI

NU-I OM, 
NU-I FIINŢĂ

BUNI LA 
VÂNAT

FOST CINEMA
CIOBIRI

PĂTLĂGELE 
ROȘII

PLANTĂ 
TEXTILĂ

PACHET

BISCUIT
A RENUNŢA
ÎMPREUNĂ

NU E 
RĂSCULAT!

CETE!

SINGUR
GEMETE
CERERE
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Revista 
INTEGRAME

Anul 1 ¤ Nr. 5 ¤ Preţ 11.90 (La Eilat 10.22)

Conţine dezlegările în acest număr.
Se foloseşte ortografia cu â.

Fantasme
Plimbat pe

strune

Înhățat

Fisuri
A licări

Parul
din vie

A provoca

În mapă!
De

anatomie
Cupru

Anin

Așchie la
strung

Învecinate

Emulativ

Dominant

Stârnește
râsul (fem.)

Plină de
umanitate

Ușițe!
Arbust de
pădure

Uscăciune

Fir textil

Lopățică
la plug
Răgaz

Asasin
Rest de
covrig

Păsări de
curte

Fata... de
la stână

Ied!
Lipsit de

sexualitate

Notă
muzicală
A trans-
porta

Distinsă
Cap de
nisetru!

Frecvent

A stropi

Dihai

Maniere

P

A

A

U

S

S S

A

A

A L

P

T

מופיע בחנויות עד 
2010 1 אפריל 

Revista evista evista 
INTEGRAME

Anul 1 ¤ Nr. 6 ¤ Preţ 11.90 (La Eilat 10.22)

Conţine dezlegările în acest număr
Se foloseşte ortografia cu â

מופיע בחנויות עד 
2010 1 מאי 

CIRCAR
SEC... GOL!
AMNARE

SANDU BAN

TRECĂTORI
TABERE ROMANE
COMPARATIV
CUV. ASEMĂNĂTOR

MĂSURĂ
SOTE AMESTECAT!

LINIȘTE!
ACID ARSENIC

CARNE TOCATĂ (PL.)
OM ÎN CONCEDIU
ÎNTEMEIETOR DE 

STAT SLAV

MIȘCARE 
ÎNAPOI
CĂMĂȘI 
RUSTICE

ATLETĂ ROMÂNĂ
1 MARTIE (PL.)

OBLIGAŢIE
DESE!

SCOASE DIN 
TIGAIE!

STRIGĂT DE 
DURERE

ZĂPĂCIŢI
STATE 

RUSEȘTI
SHARON...

SAU
SE OCUPĂ DE 

CRIME 

PUŢINĂ 
CIORBĂ!

PRIVITOR 
LA STAT

VARA LA 
PARIS!
MIROS

ION BRĂTIANU

PRENUME
VASILE... 

DOMNITOR 
MOLDOVEAN

FACE DIN 
LUT OALE

TURN 
FĂRĂ VÂRF!

CUTIE RUPTĂ 
LA CAPETE!

ABIS!

SPERIETOARE
CAL DE CURSE

MAȘINĂ 
FRANCEZĂ

cover integrame 6.indd   1 22-Mar-10   22:26:11

Revista 
INTEGRAME

Caiete
de notițe

Hârtii

Dau polite
Dâmbovița
Tiparnițe

O piele
Dat în gaj

Litere prime
Cal

Negație
Nulă
Cărți

Are citație
Detașat
din cotor

Căi ferate!

Ieșire!

La telefon
Alianță

în Europa
Încăperi

Popcorn
Fac

gălăgie
Stradă mică!

A iubi

Cară apă
Pus în

calendar

Stă
verigheta

pe el

Munte
din oase!
Respirație

grea

Conțin
greșeli

Acesta
Sul rupt!

Miorițe
Trase

de indieni

În dungi

60
minute

„Gazeta
Românească”

ZBM

P

S

R Z

A

N

Conţine dezlegările în acest număr
Se foloseşte ortografia cu â
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Revist
a FAMILIE

I

RR
REVISTA FAMILIEI

Anunţă mare reducere la abonamentul 
pentru un an de zile

TRIMITE ACUM* UN CEC ÎN 
VALOARE DE 676 ŞEKELI

(în loc de 878 şekeli)
Şi vei primi în fiecare săptămână 

Revista Familiei la domiciliu
timp de un an.

Detalii la 0524-716004
* ofertă limitată, nu mai mult de 100 abonamente anuale

ÎN INTERIOR:

♥ CAN-CANURI MONDENE
♥ CĂLĂTORII ÎN LUME
♥ NUVELE PALPITANTE
♥ CURIOZITĂŢI
♥ CUVINTE ÎNCRUCIŞATE
♥ HOROSCOP
♥ INDISCREŢII
♥ REŢETE CULINARE
♥ CINEMA
♥ RHODA VĂ RĂSPUNDE

Nuvele palpitante ♣ Can-canuri mondene ♣ Călătorii în lume 
♣ Curiozităţi ♣ Cuvinte încrucişate ♣ Horoscop ♣ Reţete 

♣ Sănătate ♣ Miri te așteaptă la o șuetă

Abonaţi-vă pentru un an la Revista Familiei
şi beneficiaţi de o reducere substanţială

790 şekeli (în loc de 900)
Tel: 03-952.58.21; 0524-716.004.

cover integrame 7 republicate.indd   4 22.01.2015   00:31:27

Timpul trece greu în timpul pandemiei?

Colecţia de integrame a 
Revistei Familiei vă ajută 

să vă relaxaţi și să practicaţi  
cel mai sănătos sport: 

sportul minţii!
Sunaţi la 

0524-716004


