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„În numele vorbitorilor de limbă română ai
Universității Tel-Aviv, exprim sincere aprecieri
pentru înaltul nivel cultural, ca formă
și conținut, cu care Gazeta Românească
prezintă actualitatea israeliană”
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Se cere alt guvern valid,
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Să dea ceva, poate dispare
În cinci minute,-acest COVID!

Un altfel de
Consulat

• Mii de oameni
nemulțumiți
protestează

pag.
5

• Se cere schimbarea
Guvernului

Valuri de bani
pag.
7

pag.
3

Ultrareligioșii
avertizează
pag.
9

Explozie în Beirut
Noi tensiuni pa6g.
la graniță

Cu pușca
de asalt
prin Eilat
pag.
22

Copilul cu un
glonț în cap
pag.
21
Atenţie! În mijlocul pandemiei
cu coronavirus, Poșta Israeliană
funcționează. Abonamentele la
„Revista Familiei” și la „Gazeta
Românească” sunt un mod sigur de a
primi în fiecare săptămână publicația
preferată la domiciliu.
Sunați acum la 0524-716004
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Diplomația lucrează
Ambasadorul României în Israel, ES Radu
Ioanid, s-a întâlnit la sfârșitul lunii iulie cu liderii
opoziției, Yair Lapid și Avigdor Lieberman

„Ultima cină a
democraţiei”
În contextul protestelor sociale împotriva
premierului Netanyahu, o masă de banchet cu
mâncare din belşug, şampanie și o efigie a şefului
executivului, figurează într-un tablou instalat în
Piaţa Rabin din Tel Aviv de artistul Itay Zalait

L
B

ES Radu Ioanid și Yair Lapid

iroul de presă al ambasadei nu a dat publicității tema discuțiilor, dar numeroasele întâlniri oficiale ale ambasadorului nostru cu
liderii israelieni ne aduc certitudinea că diplomații
români lucrează intens în beneficiul bunelor relații
de prietenie dintre cele două țări.
Nici nu e de mirare; lipsa pe termen lung a unui
ambasador român în biroul de la Tel Aviv l-a pus
pe dl. Radu Ioanid în fața multor probleme care
necesită maximă atenție.
Ne bucură aceste semnale că diplomația română din Israel face eforturi ca legăturile dintre cele
două țări să fie la cel mai înalt nivel.

Om de afaceri de succes, vorbitor de limbă
română, dorește să cunoască o doamnă
din zona Haifa și împrejurimi,
pentru petrecerea timpului liber și călătorii.
Tel. 052-2457804 (Rafael)
Vizitați noul grup al Gazetei Românești de pe Facebook!

GRUP GAZETA ROMÂNEASCĂ
reunește susținătorii de limbă română ai Israelului
de pe toate meridianele!
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ucrarea cuprinde o replică în mărime naturală a lui
Netanyahu instalat la o masă lungă pe care pot fi
văzute feluri de bucate alese, sticle de şampanie
şi candelabre.
Statuia lui Netanyahu ţine
un tort mare
sub forma
drapelului israelian, ceea
ce - potrivit
autorului - ar
simboliza sfârşitul democraţiei.
Lucrarea evocă faimosul tablou al lui Leonardo Da
Vinci, „Cina cea de taină”, care înfăţişează episodul biblic în care Iisus ia ultima sa masă, înconjurat de cei
12 apostoli, înainte de a fi predat pentru a fi răstignit.
Totuşi, scopul artistului nu a fost să creeze o copie a
acesteia, ci o declaraţie politică.

•

Revista

FAMILIEI

MAGAZIN SĂPTĂMÂNAL ● Director fondator: I. Aurescu

Cea mai veche revistă
de limba română din Israel

22 ŞEKELI

În magazinele unde nu se percepe MAAM: 18.80 şek.

Anul 53
NR. 2793

Citiți în revista dvs. preferată:
• Edy Grossman: Știri pe scurt
• Matan (V)
• Prietenii noștri devotați...
• Printre străini
• Simion Săveanu: „Miracole”
• Împărăteasa rătăcitoare
• Drama lui Sylvester Stallone
• Marea iubire a lui Gregory Peck
• Casă de vânzare
Pentru încheierea unui
• Dragoste prin... telefon
abonament puteți suna la:
• Dragoste fără frontiere
0524.716.004
• Vraja pericolului
• 39 de ani de la nunta Prințesei Diana
• Înapoi la dragostea ei
• Olivia de Havilland a decedat la 104 ani
• Romy Schneider, iubirea lui Delon
• Rețete: Ouă cu avocado şi verdeţuri / Rulouri de vinete cu
brânzeturi în sos de roșii / Plăcintă cu iaurt răcoroasă
• Sănătate: Ce sport poţi face dacă ai probleme cu genunchii
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Avertismentul ultrareligioșilor

Ambasador în UK

Președintele partidului Shas, Arie Deri, i-a avertizat dur pe
premierul Netanyahu și pe Benny Gantz luni: „Publicul nu ne
va ierta dacă trimitem populația la noi alegeri

Cabinetul a aprobat duminică
numirea lui Tzipi Hotovely pe postul
de ambasadoare în Regatul Unit al
Marii Britanii

L

iderii din ambele partide ultraortodoxe (Shas
și Lista Unită a Torei) au
amenințat luni că vor renunța
la parteneriatul politic de lungă durată cu Likudul, dacă un
dezacord cu privire la bugetul
de stat va arunca Israelul spre
noi alegeri.
În prezent, Likudul a semnat
un acord de coaliție cu partidul
Alb Albaștrilor, acord care este
în pericol să fie rupt dacă nu se ajunge la o înțelegere în ceea ce privește
calcularea bugetului. Unul dintre
partide susține că bugetul trebuie
întocmit pentru o perioadă de doi
ani pe când cealaltă formațiune insistă să fie calculat bugetul numai
pentru un singur an.
Dacă nu va fi luată o hotărâre de
întocmire a bugetului până la 25 august, se vor declanșa automat alegeri
pentru luna noiembrie, ceea ce va fi
al patrulea tur de scrutin în mai puțin de doi ani.
Partidele Shas și Lista Unită a

Tzipi
Hotovely

Torei le-au cerut lui Netanyahu și
lui Gantz să ajungă la un compromis și să nu lase disputa dintre ei
să conducă la noi alegeri în mijlocul
pandemiei de Coronavirus.
Partidele religioase au anunțat
marți în mod oficial că, dacă Netanyahu nu reușește să ajungă la o
înțelegere, refuză să-l sprijine public
așa cum au făcut-o la alegerile recente. De asemenea, religioșii nu s-au
angajat să-l sprijine pe Netanyahu
în funcția de prim-ministru după
alegeri, fapt care ar duce din nou la
tratative și negocieri interminabile.

H

otovely a fost ministrul afacerilor
din colonii până la votul primit în
cabinet, e parlamentară din 2009 și
ministru adjunct de externe.
Premierul Benjamin Netanyahu i-a mulțumit lui Hotovely „pentru anii de dăruire
în activitatea susținută în Knesset și cabinet.”
„Am fost impresionat de munca dumneavoastră devotată, disponibilitatea de a învăța
și de a apăra drepturile noastre aici, asupra
pământului nostru și de a susține dreptatea
în conflictele internaționale,” a spus el. „Sunt
sigur că aceste caracteristici și experiența dvs.
vor fi exprimate în moduri importante pentru
Israel în Anglia. Știm că sunt provocări complexe acolo și veți avea mult de lucru”.

Bennett e din nou „în cărți”

Potrivit unui sondaj publicat duminică pe Canalul 12 TV, Naftali
Bennett, actualul șef al partidului Yamina, e considerat a avea cele
mai mari șanse de a deveni viitorul premier al Israelului de către
28% dintre respondenți

S

ondajul nu l-a luat în calcul pe
actualul premier Benjamin Netanyahu și nici pe colegii săi din
partidul Likud. E important de reținut
că o mare parte din respondenți (33%)
susțin că niciunul dintre candidați nu
are șanse reale să devină următorul premier israelian.
Bennett a fost urmat de președintele
formațiunii Yesh Atid-Telem, Yair Lapid, 21% dintre cei intervievați fiind de

părere că el are cele mai multe șanse să
devină următorul premier al Israelului,
urmat de fostul Șef de Stat Major Tzahal, Gadi Eizenkot cu 13%.
Sondajul a fost realizat pe fondul nemulțumirii generale din rândul populației israeliene și al protestelor în masă
împotriva reacției lui Netanyahu față
de pandemia de coronavirus care a dus
la înrăutățirea condițiilor economice și
amplificarea furiei împotriva răspunsu-
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Naftali
Bennett

lui guvernului.
Frustrările suplimentare includ și
procesul actual de corupție în care e implicat premierul, brutalitatea aparentă
a poliției și presupusa instigare a lui
Netanyahu la adresa protestatarilor săi.
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Ioana TOFF

Victoria e
aproape

M

area majoritate dintre
israelieni poartă în prezent măști pe față în
public, în mod similar ca în țări
precum Taiwan, Singapore sau Cehia, țări
despre care se cunoaște că au un număr
foarte mic de infectați cu Coronavirus. Sigur că e un lucru bun, numai că națiunile
din întreaga lume promovează intens necesitatea de a folosi măști prin diverse mijloace, cerând adesea ajutorul celebrităților
pentru a răspândi mesajul. Guvernul israelian nu întreprinde nicio astfel de acțiune.
Unii miniștri și personalități publice îi
amenință pe israelieni că, dacă nu se protejează folosind măștile de față, vor primi
amenzi mari, penalități pe care unii cetățeni nici nu pot să le plătească din cauza
situației economice actuale.
Însă problema guvernului în transmiterea mesajului nu constă în absența instrumentelor și a platformelor. Problema este
mesajul în sine. Liderii noștri au uitat ce
înseamnă să transmiți un mesaj de încurajare a cetățenilor.
Lupta împotriva coronavirusului se va
încheia atunci când un vaccin devine disponibil pentru utilizare în masă sau când se
va găsi un tratament. Data probabilă este
de câteva luni până la un an. Oamenii de
știință din întreaga lume știu deja infinit
mai multe despre virus decât știe orice armată despre inamicul său; mesajul guvernamental, prin urmare, ar trebui să nu fie
unul de teamă, ci unul de speranță.
Autoritățile ar trebui să lupte cu disperarea publicului, să îi cultive voința de a
supraviețui, deoarece boala va fi eradicată sau cel puțin diminuată și va deveni la
fel ca gripa comună. Economiștii înțeleg
asta, motiv pentru care solicită guvernelor
să aloce sume mari de bani pentru a ajuta
populația afectată negativ de criză. Când se
va termina pandemia, fie peste un an sau
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chiar un pic mai mult, toate demersurile
necesare pentru a ajuta oamenii în lupta
contra Coronavirusului se vor dovedi legitime și chiar vitale, astfel încât societatea și
economia să poată supraviețui cu pagube
minime.
La începutul lunii iulie, guvernele nu au
realizat că au redeschis prea repede economia. Israelul a plătit cu sute de vieți luate
de virus; SUA și Europa au pierdut și ele
sute de mii de oameni.
Cu toate acestea, miniștrii israelieni nu
reacționează acum așa cum ne-am așteptat. Israelul se confruntă cu una dintre cele
mai mari rate de infecție cu COVID-19
din lume și unii susțin deja că ar trebui
ridicate restricțiile, spunând că pandemia
este sub control.
În timp ce avem un număr zilnic de
2.000 de pacienți depistați pozitiv, publicul consideră că directivele de sănătate ar
putea fi ignorate. Din ce în ce mai mult
crește numărul persoanelor care consideră
masca inutilă, nu mai păstrează distanțarea
socială și se comportă în mod iresponsabil.
Acesta este rezultatul faptului că nimeni
din guvernul nostru nu se deranjează să explice rata crescută a infectărilor sau creșterea mortalității.
Acum este momentul ca cei de la putere
să spună publicului că sfârșitul crizei este
aproape dar că încă suntem în plină pandemie. Există o speranță reală că o soluție
este la îndemână și, cu puțin mai multă
răbdare, vom vedea cu toții „luminița de
la capătul tunelului”.
Campania de conștientizare este mai
importantă ca oricând, mai ales dacă transmite optimism și speranță. Să nu ne înecăm (vorba românească) ca țiganul la mal.

Jo i , 6 a u g u s t 2 0 2 0

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

D

Un
altfel de
Consulat

e curând, s-a înființat la Haifa
Consulatul României. Instituția a fost creată cu acordul Guvernului de la București pentru a veni în
ajutorul cetățenilor din nordul Israelului
cărora le era greu să se deplaseze la Tel
Aviv. În plus, din cauza cererilor foarte
mari de servicii consulare, sediul din Tel
Aviv era suprasolicitat iar cozile ajungeau de multe ori la cote inimaginabile.
Din această cauză, cetățenii erau nemulțumiți de activitatea de la consulat, fapt
semnalat în ziarul nostru în trecut.
De data aceasta, am avut o surpriză
foarte plăcută. Înscrierea se face prin internet, prin siteul www.econsulat.ro, iar
rândul se obține foarte ușor și repede.
Siteul este în limba română și are o interfață prietenoasă. Mai mult, în capătul
de sus al paginii, veți putea accesa o serie
de filmulețe video care vă explică pas cu
pas ce trebuie să faceți pentru a vă înregistra. Așadar, rândul se obține în mod
civilizat și nu mai este nevoie să mergem
cu noaptea în cap, să ne înscriem pe liste
și să așteptăm la coadă cu orele.

La Haifa, consulatul
este chiar vis à vis de
gară, pe strada Habankim nr.3, într-o clădire elegantă și proaspăt
renovată. Atmosfera
prietenească te întâmpină încă de la intrarea
flancată cu ghivece de
flori, de unde ești condus într-o sală de așteptare spațioasă, dotată
cu aer condiționat, apă
rece și scaune conforta- Pentru persoanele care obțin cetățenia română
bile. Așteptarea nu dus-a amenajat o specială în care se depune
rează foarte mult și ești
jurământul de credință față de România
invitat la ghișeu pentru
a-ți rezolva problemele pentru care te-ai mă cu pandemia asta să nu mă înghesui
cu alte persoane și sunt foarte plăcut
înscris.
„Sunt așa de bucuroasă că am făcut surprinsă de ce am găsit aici; vreau să
procura asta repede”, ne spune o doam- vin săptămâna viitoare să-mi prelunnă care era înaintea noastră. „Mi-era tea- gesc și pașaportul. Deja am întrebat ce
acte îmi trebuie și am primit explicații
foarte competente”, a continuat doamna
respectivă cu zâmbetul pe buze.
Instituția română de la Haifa este
condusă de consulul general Ion Mihai
care și-a format o echipă de profesioniști
ce și-au propus să schimbe în bine percepția publicului israelian despre serviciile consulare. Pe noi ne-a convins; consulatul este amenajat la cele mai înalte
standarde europene iar serviciile consulare sunt pe măsură. Se vede că acolo a
intervenit o mână forte de gospodar și că
s-a muncit foarte mult pentru ca oamennii să se bucure de un Consulat modern.
Sala de așteptare este dotată în cele mai mici amănunte pentru
Vrem să uităm zilele în care era un
confortul publicului și standardele anului 2020: aer condiționat,
coșmar să ne apropiem de consulat și le
apă rece, televiziune, loc pentru completarea documentelor și
dorim mult succes diplomaților români.
prize pentru încărcarea telefoanelor
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Interceptare reușită
Duminică seara, sistemul de apărare împotriva
rachetelor, Cupola de Fier, a interceptat o rachetă trasă
din Fâșia Gaza spre teritoriul israelian

A

tacul a pornit sirenele în sudul
orașului Sderot, precum și în
Consiliul regional Shaar HaNegev din nord-vestul Negevului.
Alarma a început în timp ce zeci de
cetățeni se bucurau de proiecția de inaugurare la un nou complex de cinema
drive-in (cu automobilul) din piața centrală a orașului. Panica a creat o busculadă care a dus la avarierea mai multor
vehicule.
Nicio grupare teroristă nu a revendicat responsabilitatea atacului.
Avioane de luptă Tzahal au atacat
duminică obiective teroriste Hamas

din Gaza. Acțiunea aeriană a vizat o fabrică de beton sub care se ascundea
o infrastructură subterană
aparținând Hamasului.
Tzahalul are în ultimul
timp informații foarte precise despre
amplasamentele Hamas de la un fost
lider de rang înalt al organizației care
a fugit împreună cu familia și a intrat
sub protecția serviciului de securitate
Shabak.
Bărbatul, cu numele de cod Hussein, a reușit să fugă în ultimul moment
înotând spre o navă a forțelor maritime

Lovituri aeriene

Atac la graniță

Forțele Tzahalului au eliminat duminică seara
patru teroriști care încercau să plaseze explozibili
la granița israeliano-siriană

O

forță
specială
a Unității „Maglan” care
operează în zona
de graniță a Înălțimilor Golan,
a identificat un
grup format din
mai mulți teroriști care plasau material explozibil în apropierea gardului
de frontieră.
Luptătorii Tzahal și elicoptere militare au tras și i-au
eliminat pe cei patru teroriști. Nu au fost înregistrate victime în rândul forțelor israeliene.
„Forțele Comandamentului de Nord sunt în alertă și
sunt pregătite pentru orice scenariu. Considerăm regimul
sirian responsabil pentru orice acțiune luată pe teritoriul
său și nu vom permite nicio încălcare a suveranității Statului Israel”, a subliniat un purtător de cuvânt al Tzahalului.
Nu este clar dacă încercarea teroriștilor de a plasa
dispozitivele explozive a fost efectuată sub conducerea
Hezbollah, care a promis să răzbune moartea unuia dintre
membrii săi, ucis într-un atac aerian din Siria, atac atribuit
Israelului.
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Tzahal. Acum el și cu familia sa se află
într-o locație secretă și acesta furnizează
informații ofițerilor noștri în schimbul
protecției.
Conform Shabak, Hussein la fost încadrat în aripa militară a Hamasului în
2013 și din 2018, el a fost membru al
unității de apărare aeriană din Hamas,
deținând o poziție de comandă ca șef al
unei escadrile.

•

Israelul a revendicat luni seara loviturile aeriene
asupra localității Quneitra, ca represalii pentru
„tentativele” de a plasa bombe artizanale de-a
lungul frontierei sale contestate cu Siria

„

Ca răspuns la acest
act de agresiune,
avioanele de luptă,
elicoptere de atac şi avioane ale forţelor armate
israeliene au lovit ţinte
militare din sudul Siriei
aparţinând forţelor armate siriene”, a anunţat
Tzahalul într-un comunicat revendicând acţiunea, un fapt rar al armatei noastre
care, în general, nu comentează loviturile aeriene externe.
„Printre ţintele lovite se numără posturi de observaţie
şi sisteme de colectare a informaţiilor, instalaţii antiaeriene
şi sisteme de control în bazele forţelor armate siriene”, a
adăugat purtătorul de cuvânt Tzahal.
„Forţele armate israeliene consideră guvernul sirian responsabil pentru toate activităţile de pe teritoriul sirian şi
vor continua să acţioneze decisiv împotriva tuturor violărilor suveranităţii israeliene”, a mai declarat armata, fără a
elabora asupra acestor atacuri aeriene.
La 20 iulie, cinci combatanţi pro-Iran, inclusiv un membru al Hezbollah-ului libanez, au fost ucişi în lovituri aeriene israeliene la sud de Damasc.
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Valuri de bani
Primul ministru Netanyahu pregătește o altă tranșă de bani
care va fi transferată tuturor cetățenilor israelieni ca parte a
programului său de revigorare a economiei care este în impas
din cauza pandemiei cu coronavirus

N

oua rundă de bani
va fi livrată la jumătatea lunii septembrie, în scopul de a ajuta
populația să sărbătorească
sezonul de sărbători, a informat luni televiziunea publică
Kan.
Șeful Consiliului Național Economic, Avi Simhon,
are misiunea de a analiza ce
s-a întâmplat cu banii furnizați până în prezent și are în
vedere în special să stabilească dacă aceștia au fost folosiți pentru achiziționarea de
articole de strictă necesitate,
așa cum a fost intenția, sau

dacă au intrat în conturile
bancare ale oamenilor, unde
au fost înghițiți de minusurile din bancă.
Netanyahu a anunțat
această plată la deschiderea
reuniunii săptămânale a partidului Likud din Knesset.
„Nu ne odihnim nicio clipă”, a spus el. „Vom aduce
din ce în ce mai multe planuri, din ce în ce mai mulți
bani pentru cetățeni și întreprinderi pentru stimularea
economiei.”
Perioada de sărbători
începe cu Rosh Hashana,
Anul Nou Evreiesc, la 18

septembrie, și
continuă în următoarele trei
săptămâni, care
i n c l u d Yo m
Kippur și festivalul Sukkot de
o săptămână care începe la 2
octombrie.
Primul val al ajutoarelor
guvernamentale a început de
duminică și a constat în subvenții directe pentru familiile cu copii sub 18 ani, adică
aproximativ 1,2 milioane de
israelieni.
Marți, Institutul Național de Asigurări a anunțat

următoarea fază și a spus că
plățile pentru adulții fără
copii vor ajunge în conturile
bancare a 400.000 de persoane în aceeași zi.
Fiecare cetățean va primi
o singură plată de 750 de
șekeli, în timp ce cei eligibili pentru ajutoare, precum
pensii și anumite alocații vor
primi 1.500 de șekeli.

Reconsiderarea restricțiilor
Măsurile luate până acum împotriva coronavirusului nu au reușit să
reducă prea mult rata de infectare din țară, ci în cel mai bun caz doar
să o stabilizeze – potrivit Consiliului Național de Securitate

P

entru reducerea creșterii numărului de infectări zilnice, consiliul a
propus mai multe variante, cum
ar fi închiderea generală, pentru realizarea unui număr de mai puțin de 400
infectări noi pe zi până la 1 septembrie,
pentru a permite deschiderea școlilor.

Într-o prezentare distribuită ministerelor din Cabinetul de gestionare a
coronavirusului, consiliul a prezentat
de asemenea patru alternative la planul
actual de acțiuni al guvernului:
1. Menținerea restricțiilor actuale, incluzând interzicerea adunărilor publice,
purtarea măștilor, distanțarea
socială și evitarea contactelor
fizice, ceea ce poate duce la scăparea situației de sub control, la
creșterea ratei mortalității și la
prăbușirea sistemului național
de sănătate.
2. Diverse restricții locale
în „zonele roșii” desemnate –
această posibilitate poate duce
la o creștere a tensiunilor interne în țară.
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3. Impunerea unor măsuri suplimentare la nivel național care să aibă
un impact economic redus – această posibilitate poate necesita suplimentarea
resurselor pentru punerea sa în aplicare.
4. Restricții naționale cum ar fi o
izolare – pentru un efort concentrat pe
o perioadă limitată de timp, în a doua
jumătate a lunii august, pentru a le permite oamenilor să-și petreacă vacanțele,
să revină la școală și, în final, deschiderea
Israelului față de restul lumii.
Potrivit consiliului, numărul zilnic
de infectări continuă să crească și, chiar
dacă rata de infectare se stabilizează, rata
medie de teste pozitive rămâne ridicată,
adică 7.5%.
Între timp, directorul de proiecte naționale de combatere a coronavirusului,
Prof. Ronni Gamzu, a recomandat închiderea generală în localitățile cu rate
mari de infectare și relaxarea restricțiilor pentru localitățile cu rate reduse de
infectare.
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Tableta zilei
Trei ani de la trecerea în neființă
a Augustinului din satul Berința

Î

ntr-o vară din luna iulie, Augustin
Buzura, talentat mânuitor al slovei
românești, cunoaște prin studiul
psihiatriei, minunea numită creier, organul care gândește, vorbește, vede, aude
și scrie despre secretele creativității. Devenit scriitor, analizează tristețea și bucuria de a trăi, devenind din tămăduitor
al unui singur bolnav, tămăduitor de
neam. De la debutul său ca jurnalist al
magazinului „Tribuna”, în 1960, începe să publice istorioare, „Capul Bunei
Speranțe”, „Absenți”, „Fețele tăcerii” și
„Vocile nopţii” publicații de mare succes,
care-i aduc mai multe premii ale Uniunii
Scriitorilor. Cărțile i se traduc în franceză. În romanele sale, analizează științific
structura omului în singurătate și suferință, realizând o operă literară de destructurizare a singurătății și suferinței.
Producțiile cinematografice și de televiziune din cărțile „Orgolii”, „Pădureanca”
și „Fețele tăcerii” îi aduc consacrarea.
Ca fondator al revistei „Cultura”,
publică editoriale care merită să fie înmănunchiate într-un volum omagial
ca programe de guvernământ. În anul
1990, la vârsta de 52 de ani este fondatorul și președintele Institutului Cultural
Român, pentru o perioadă 14 ani, timp
în care ridică această instituție la un nivel extraordinar. În anul 1992, este ales
membru titular al Academiei Române.
Aflat în fruntea ICR-ului, înțelege
situația geopolitică și consecințele ei
economico-sociale de criză morală. Observă cu luciditate cum guvernanții permit degringolada educației și sănătății.
Comuniștii și legionarii, filo și antiorientaliști, filo și antisovietici, socialiștii
și naționaliștii deveniți un malaxor, lasă
tezaurul cultural să se scurgă. Politicienii, acuzându-se unii pe alţii de hoții,
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unii intrând în pușcărie și alții nu, calcă
în picioare demnitatea României.
Sesizează dezinteresul pentru carte și
îndreptarea societății spre mass-media
televizată. La o distanță istorică de 10
ani de la ridicarea Cortinei de Fier, care
oprise tezaurul culturii române spre occident, se angajează în acțiunea de răspândire a ei în capitalele lumii: Beijing,
Tokyo, Madrid, Seul, Ierusalim, Budapesta, Rio de Janeiro și Stockholm. În
anul 1999 organizează o grandioasă cascadă a culturii române în capitala lumii
libere, Washington: „În National Mall,
Augustinul prezintă celor 1.100.000 de
vizitatori și unei populații de 40.000.000
de americani, tezaurul cultural român.
Participă la cele 500 de articole scrise în
presă despre festival și realizează erupția culturii românești în Statele Unite.
Transmisiunile televiziunii americane ale
tezaurului culturii române nu au precedent în istorie. La afirmația că reușita sa
este ieșită din comun, a răspuns „mi-am
făcut pur și simplu datoria”.
La 5 ani după acest eveniment istoric pentru cultura Țării Românești, este
destituit de noul președinte al României,
Traian Băsescu, în baza articolului 12 al
legii 356 din 11 iulie 2003. Destituirea
are loc într-un moment de mare cumpănă pentru starea sănătății sale, aflate
în pericol.
Iată cum mi-a relatat acest episod
al vieții sale, pe care-l redau azi pentru
prima oară: „Urma să plec la Viena pentru a fi operat; mi s-a spus că operația
are un procent ridicat de pericol dar recomandarea specialiștilor este de a-mi
asuma acest risc. În acea dimineață, am
primit un telefon de la un prieten care
m-a anunțat că a auzit la radio că voi fi
înlocuit; i-am răspuns că mie personal
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Augustin
Buzura (zl)

nu mi s-a spus nimic. După un timp,
însă, am primit telefonul secretarei dlui
Președinte Băsescu care m-a anunțat că
voi primi un act prin care am fost înlocuit. Am rugat secretara să-i comunice dlui
Președinte despre plecarea mea imediată
pentru a fi operat la Viena și rugămintea
de a păsui înlocuirea cu 10 zile, până la
reîntoarcere, pentru a evita suspiciunea
că, datorită înlocuirii, am plecat din țară.
După câteva minute am fost anunțat că
acțiunea nu suferă nici o amânare. Am
plecat. În ziua operației eram preocupat
de întrebarea dacă voi rezista sau nu operației. Tânăra anestezistă vieneză, prin
sinceritatea explicațiilor ei despre cum
voi adormi și cum mă voi trezi, mi-a redat optimismul.”
După operație, a mai trăit 13 ani, în
care descrie consecințele prolet-cultismului: „când cartea refuzată de la publicare este arsă, românii pentru a nu
li se arde cărțile, nu mai scriu; suntem
pe ultimul loc din Europa la tipărituri”.
Augustinul devenit orb, consideră că
divinul în care crede i-a luat dreptul de
a mânui slova și-și poartă povara cu aristocrată demnitate, stingându-se.
Pentru prima oară, la 5 octombrie
2017, Institutul Cultural Român îl
omagiază ca fondator, evocându-i viața
și activitatea în slujba culturii române.
Viața lui Augustin Buzura este cântarea cântărilor unui copil din satul Berința, sat care parcurge ca o săgeată îndreptată spre cer toate treptele înălțării spre
creativitate. Ea va rămâne înscrisă cu
litere de aur în analele istoriei culturii.
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Predicții sumbre
Economia israeliană va avea nevoie de cel puțin patru–
cinci ani pentru a-și reveni din recesiunea provocată de
restricțiile guvernamentale impuse pentru combaterea
pandemiei de coronavirus, a avertizat un expert, duminică

L

uând cuvântul duminică la postul
de radio 103FM, Keren Marziano, editoarea emisiunii economice și financiare a Canalului 12 a prezentat o prognoză sumbră a economiei
israeliene pentru următorii ani.
În prognoza sa pentru intervalul
2020-2023, Marziano a spus că există
două scenarii posibile: primul, în care
economia israeliană și-ar putea reveni
treptat și al doilea în care economia s-ar

putea înrăutăți și mai mult
decât în prezent.
Marziano a afirmat că
doi factori vor determina
care din cele două scenarii se
va produce: evoluția viitoare
a coronavirusului și gestionarea de către guvern a crizei. „Potrivit estimărilor,
economia va mai avea nevoie de patru
– cinci ani pentru a-și reveni.”
Rata șomajului din Israel care era pu-

Keren Marziano

țin sub 4% înaintea pandemiei în luna
februarie, e acum de 21,6% - sub recordul de peste 26% atins în vârful crizei,
dar tot peste recordul istoric înregistrat
înainte de 2020.

Explozie în Beirut

Cu virusul prin lume

O explozie uriașă a zguduit marți capitala libaneză Beirut,
cutremurând clădirile, spulberând ferestrele și împrăștiind
un nor uriaș de fum

Un angajat al unui spital din centrul
țării care era infectat cu Coronavirus și
a primit îngrijiri la domiciliu, a încălcat
restricțiile de carantină și a reușit să
plece în Ucraina

O

ficialii libanezi
au declarat că
explozia a fost
cauzată de un depozit
de artificii din portul
orașului, depozit care a
luat foc.
Videoclipul distribuit pe rețelele de socializare a părut să arate un
incendiu mare și detonări la o clădire urmată la scurt timp după o explozie enormă care a
învăluit o zonă întinsă într-un nor de fum.
Mass-media libaneză a prezentat imagini cu persoane prinse sub
moloz, răniți și decedați, după explozia masivă.
Exploziile au survenit într-un moment în care Libanul suferă cea
mai gravă criză economică din decenii, care a lăsat aproape jumătate
din populație în sărăcie. Economia Libanului s-a prăbușit în ultimele luni, moneda locală scăzând în raport cu dolarul, întreprinderile
închizându-se în masă și sărăcia în creștere cu același ritm alarmant
ca șomajul.
Incidentul are loc într-o perioadă de tensiuni dintre grupul terorist
libanez Hezbollah și Israel. Înalți oficiali israelieni au declarat însă că
țara noastră nu este implicată în explozie.
Din rapoartele inițiale ale oficialilor libanezi, reiese că numărul
răniților în explozie este de ordinul sutelor. Câteva zeci de persoane
și-au pierdut viața în incident.
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ovestea a ieșit la iveală atunci când o secretară de la Kupat Holim a sunat acasă
la bărbatul din Bat Yam pentru a întreba
cum se simțea, ca parte a monitorizării de rutină a pacienților. Secretara a fost șocată să afle
de la soția bărbatului că acesta a plecat din țară,
spre Ucraina, via Turcia.
La momentul plecării din Israel, bărbatul
se pare că suferea de simptome de coronavirus.
La întoarcerea în Israel, bărbatul va fi amendat cu 5.000 șekeli și posibil va fi pus sub urmărire penală pentru răspândirea în cunoștință
de cauză a unei boli, faptă pentru care pedeapsa
maximă este de trei ani de închisoare.
Între timp, în acest incident sunt implicați
ambasada Israelului în Ucraina, autoritățile israeliene și ucrainene și Turkish Airlines.
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Manifestații și proteste ample
Poliţia a arestat duminică dimineața, 20 de protestatari
care au refuzat să termine o manifestație împotriva
premierului Netanyahu

Z

eci de mii de manifestanţi şi-au
exprimat dezamăgirea faţă de
Benjamin Netanyahu, protestând
pe străzi, în Tel Aviv, dar şi în faţa casei
primului ministru.
Protestatarii l-au acuzat pe Netanyahu că modul în care gestionează pandemia de coronavirus, nu este unul eficient şi-i cer demisia. Însă criza cauzată
de COVID-19 nu este singurul motiv
pentru care manifestanţii îşi doresc, cu
orice preţ, să îl vadă demis pe Netanyahu. Aceştia îl acuză de corupţie şi sunt
nemulţumiţi de lipsa ajutoarelor din
partea Guvernului.
Mișcarea „Steagul Negru” a susținut
că la acest protest au fost prezenți aproximativ 60.000 de oameni, numind demonstrațiile „fără precedent”, cu zeci de
mii de oameni care solicită demisia unui

prim-ministru inculpat, care
„distruge visele pe care țara a
fost construită”.
„Apelăm la poliție pentru
a permite tuturor manifestanților să își folosească dreptul democratic de a protesta împotriva chiar şi după miezul nopţii, cu toate că
conducerii guvernului”, a spus mișcarea. poliţiştii le-au cerut să plece acasă.
Protestele împotriva lui Netanyahu
Protestele au avut pe alocuri un caracter violent, diverse incidente aducând sunt cele mai ample manifestări din
2011, atunci când oamenii au ieşit pe
vătămări fizice unor protestatari.
Sâmbătă, alte mii de protestatari au străzi pentru a-şi exprima nemulţumirile
ieşit pe străzi şi au scandat zgomotos, faţă de costul foarte mare al nivelului de
însă organizat, suflând în vuvuzele. trai.
„Ministrul crimei” şi
„Bibi, du-te acasă!”
au fost lozincile care
au răsunat pe străzi.
„Orice student străin care învață în Israel și
Sute de oameni au
încalcă directivele Ministerului Sănătății, va
rămas să protesteze
fi deportat”, a declarat duminică dimineața
proaspăt investitul director al comisiei
Coronavirusului, Prof. Rony Gamzu

Intransigentul Gamzu

Yair nu se potolește

G

Instanța de judecată a dispus luni ca fiul
premierului Netanyahu „să înceteze hărțuirea”
liderilor protestelor împotriva tatălui său

Y

air Netanyahu a
postat joia trecută pe Twitter
adresele personale ale
organizatorilor protestelor din fața reședinței oficiale a premierului din Ierusalim și
a cerut să se organizeze
Yair
demonstrații similare
Netanyahu
în fața locuințelor lor.
„Invit pe oricine să demonstreze zi și noapte în fața locuințelor oamenilor care
organizează anarhia în țara noastră.”
În replică la hotărârea instanței, fiul premierului în vârstă
de 29 ani, familiarizat cu provocările de pe rețelele de socializare a publicat un mesaj în care a criticat-o pe judecătoare
pentru că nu a ținut cont de „amenințările cu moartea pe
care le-a primit.”
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amzu a explicat
că dacă se ia decizia ca studenții să învețe în capsule,
vor exista inspectori
care se vor asigura că
aceștia respectă regulile. El a spus că decizia
Rony
se aplică atât studenți- Gamzu
lor din universități cât
și celor de la seminarii și din centrele yeshiva.
„Orice instituție care nu respectă restricțiile, va fi închisă și oricine încalcă restricțiile va fi deportat,” a subliniat Gamzu.
Săptămâna trecută, Ministrul de Interne Arie Deri a
anunțat într-un comunicat că ministerul său va aproba
intrarea în Israel a studenților străini care intenționează
să-și înceapă studiile în Israel în luna octombrie. Decizia se aplică studenților străini care vor să studieze în
instituțiile academice, centrele yeshiva, seminarii sau în
programele liceale, de recrutare, Masa sau Naale.
Deri a spus că decizia a fost luată în urma discuțiilor
profesionale conduse de Președintele Agenției Evreiești,
Itzhak Herzog, în colaborare cu Ministerul Sănătății.
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Buget pentru noul an școlar
Cabinetul a aprobat duminică un plan de 4,2 miliarde șekeli
pentru reluarea și desfășurarea anului școlar viitor pe fondul
constrângerilor impuse în continuare de epidemia de coronavirus

P

lanul intitulat „Învățarea în siguranță” prevede un program
normal în creșe, cămine și clasele
mici și împărțirea în „capsule” de maxim
18 elevi a claselor mai mari în paralel cu
organizarea unor studii la distanță.
Ministrul Educației, Yoav Gallant, a
salutat aprobarea planului și a scris că
acesta „va permite un an școlar stabil,
chiar și în umbra lăsată de coronavirus.”

Canal 13 Tv a raportat săptămâna
trecută că 2,6 miliarde șekeli vor fi
destinați stimulării cadrelor didactice
în vederea împărțirii claselor în capsule cât mai mici, la nevoie.
1,2 miliarde șekeli vor fi folosiți pentru îmbunătățirea infrastructurii învățământului la distanță, soluție ce reprezintă
o parte esențială a planului pentru clasele mari. Restul pachetului bugetar va
fi alocat echipamentelor de igienă și protecție, programelor
de susținere pentru
segmentele slabe ale
populației și serviciile
Miniștrii Zeev Elkin, Yaakov Avitan și Orly Levy-

Șapte miniștri izolați
la domiciliu

Abekasis și o serie de consilieri de-ai lor au
fost nevoiți să intre în izolare la domiciliu în
urma unei anchete epidemiologice efectuate de
Ministerul Sănătății

C

ei trei miniștri
s-au întâlnit
cu Ministrul
Afacerilor din Ierusalim, Rabinul Rafi Peretz, testat pozitiv cu
coronavirus sâmbătă.
„La ieșirea din
Șabat, a devenit clar, Rav Rafi Peretz
din păcate, că am fost
depistat pozitiv cu coronavirus”, a scris Peretz într-un
mesaj. „În prezent, mă simt bine și doresc o recuperare
completă pentru toți pacienții israelieni.”
Peretz a contactat virusul de la directorul său general, care a fost diagnosticat cu coronavirus săptămâna
trecută. Și Ministrul Locuințelor, Yaakov Litzman, s-a
întâlnit cu Rabinul Peretz dar pentru că acesta a avut
deja coronavirus o dată și și-a revenit, nu i s-a mai cerut
să intre în autoizolare.
În afară de miniștri, unii dintre consilierii lui Peretz
au fost nevoiți să intre în carantină, printre ei aflându-se
și comandantul poliției districtului Ierusalim, Doron Yedid. Ministrul Eli Cohen și parlamentarii Avi Dichter și
Osnat Mark sunt, de asemenea, izolați, după au intrat
în contact cu un activist Likud infectat, care a vizitat
Knessetul săptămâna trecută.

de informații. În baza planului, grădinițele și clasele 1-2 vor funcționa în grupe
normale dar mici. Elevii din clasele 3-4
vor învăța în capsule de maxim 18 elevi
cu respectarea limitelor impuse de Ministerul Sănătății. Clasele 5-12 vor studia la
distanță în cea mai mare parte a săptămânii și vor veni la ore în grupe de maxim
18 elevi de două ori pe săptămână.
Anul școlar e programat să înceapă la
1 septembrie.

Educatoare abuzive
Patru angajate ale unei grădinițe din Ramle au fost
arestate săptămâna trecută, fiind acuzate de abuz
asupra copiilor pe care îi aveau în grijă

C

u aceeași ocazie, proprietara grădiniței
a fost și ea cercetată
și plasată în arest la
domiciliu timp de trei
zile în condiții restrictive. Aceasta e bănuită că a închis ochii la
unul din rapoartele de
abuz asupra minorilor
din partea unei îngrijitoare care i-a fost prezentată în urmă
cu un an. Patroanei i s-a spus că angajata nu mai are voie să
lucreze acolo din cauza abuzurilor asupra copiilor, dar se pare
că ea a ignorat mesajul din partea Ministerului Educației și
i-a permis femeii să-și continue activitatea.
Patroana a negat că a avut cunoștință de abuzul din grădiniță și i-a numit pe angajații săi „monștri.” Părinții copiilor
abuzați nu o cred și au cerut tribunalului să ordone o anchetă
extinsă pentru a fi cercetat tot ce s-a întâmplat în ultimul an
de zile. Două îngrijitoare de la grădiniță au fost interogate
luni și aresturile lor au fost prelungite la Curtea de Magistrați
din Rishon Lezion în ziua următoare.
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Aterizare cu succes
Capsula Crew Dragon a companiei SpaceX, avându-i
la bord pe astronauții americani Bob Behnken şi
Doug Hurley, a aterizat cu succes, duminică seara,
în apropiere de coastele Floridei, după ce a petrecut
62 de zile în spațiu. Întreaga operațiune a fost
urmărită LIVE, SpaceX fiind prima companie privată
care a trimis oameni în spațiu

O

perațiunea de scoatere din capsulă a
astronauților a întârziat puțin din cauza unor
gaze toxice depistate în jurul
capsulei și provenind de la
agentul de propulsie. Apoi a
fost deschisă trapa de la Crew
Dragon, iar Bob Behnken și Doug Hurley au făcut primii
pași în gravitația Pământului, după ce au petrecut două luni
în spațiu în condiții de imponderabilitate.
Astronauții se află acum la bordul navei de recuperare a
SpaceX, GO Navigator, urmând să fie luați cu un elicopter și
duși pe uscat. Cele două luni petrecute în condiții de microgravitație, apoi zborul dificil către Terra pot crea dificultăți
de readaptare. Astronautul NASA Garret Reisman, care a
ajutat SpaceX să dezvolte Crew Dragon, a spus că i-au trebuit
cam 15 minute pentru a se putea ridica și alte 15 minute
pentru a putea sta în picioare după ce a revenit pe Pământ.

Vaccinarea în Rusia

R

egistrele guvernului iranian indică faptul că aproape
42.000 de oameni şi-au pierdut viaţa din cauza coronavirusului până la 20 iulie, faţă de cele 14.405 de decese
comunicate oficial de Ministerul Sănătăţii de la Teheran. În
plus, numărul persoanelor infectate în Iran a fost aproape
dublu faţă de cel comunicat de conducerea ţării (451.024 faţă
de 278.827).
Deşi multe ţări au
avut probleme în a ţine
evidența numărului de
îmbolnăviri, informația
primită de BBC prin intermediul unei surse anonime relevă că autoritățile iraniene au transmis
zilnic un număr de cazuri
mult mai scăzut decât cel real, cu toate că aveau toate datele
despre morți, ceea ce sugerează că autoritățile de la Teheran
au ascuns în mod voit cifrele reale.
Sursa a indicat că a decis să ofere informația BBC pentru
ca să se afle ceea ce se întâmplă în mod real în Iran şi pentru
a pune capăt „jocurilor politice’’ legate de pandemie.

Prim-ministrul din Kosovo, Avdullah Hoti, a
anunţat duminică seară că a fost testat pozitiv la
noul coronavirus şi va intra în autocarantină în
următoarele două săptămâni

S

ăptămâna trecută, oficialii ruși au declarat pentru CNN
că, cel mai probabil pe 10 august sau chiar mai devreme, ar urma să fie aprobat vaccinul creat de Institutul
Gamaleya din Moscova.
Însă Rusia nu a publicat date științifice privind testarea
vaccinurilor sale, iar pretinsa siguranță și eficacitate nu poate
fi verificată. Criticii spun că presiunea țării pentru un vaccin
vine pe fondul presiunii politice din partea Kremlinului, care
dorește să înfățișeze Rusia ca o forță științifică globală.
Există, de asemenea, îngrijorări, testarea vaccinului la om
fiind incompletă. Oamenii de știință ruși spun că vaccinul
a fost rapid dezvoltat, deoarece este o versiune modificată a
unuia deja creat pentru a lupta împotriva altor boli. Aceasta
este abordarea adoptată în multe alte țări și de alte companii.
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Numărul persoanelor decedate de COVID-19 în
Iran a fost aproape triplu faţă de cifra anunțată de
guvernul de la Teheran, potrivit unei investigații

Prim-ministru infectat

Rusia pretinde că
pregătește vaccinarea
în masă a populației
împotriva COVID-19

12

Iranul ascunde
morții de coronavirus
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„

Am făcut astăzi testul
pentru COVID-19 şi
am fost găsit pozitiv”,
a scris Hoti, în vârstă de
44 de ani, pe contul său
de Facebook. El a precizat
că a început o carantină de
Avdullah
două săptămâni în timpul
Hoti
căreia va continua să-şi îndeplinească sarcinile de la domiciliu. „Nu am simptome,
cu excepţia unei tuse foarte uşoară”, a subliniat el. Avdullah
Hoti, profesor de economie de centru-dreapta şi un eurofil
convins, a devenit prim-ministru la începutul lunii iunie.
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Măsură suplimentară
Dr. Anthony Fauci,
epidemiologul şef de la
Casa Albă, a recomandat
populației să poarte
ochelari de protecţie sau
viziere pentru faţă, ca
o măsură suplimentară
împotriva contractării
noului coronavirus

Vaccinuri anti-COVID
Marile puteri ale lumii se străduiesc să obțină
cât mai repede un număr mare de doze de vaccin
anti-COVID, deși majoritatea celor care sunt în
dezvoltare se află abia în stadiul de prototip

„

Dacă aveți ochelari de
protecţie sau o vizieră
pentru ochi, ar trebui
să le utilizați”, a spus Fauci, principalul expert în boli infecțioase din SUA. Întrebat
dacă protecţia ochilor va deveni o recomandare formală la
un moment dat, el a spus că s-ar putea ca acest lucru să se
întâmple, dacă se dorește o protecţie perfectă a suprafețelor
mucoasei. „Aveți mucoasă în nas, mucoasă în gură, dar aveți
şi mucoasă în ochi. Teoretic, ar trebui să protejați toate
suprafețele mucoasei”, a spus acesta.
Anthony Fauci a adăugat că în timp ce ochelarii şi vizierele pentru ochi sau faţă „nu sunt recomandate în general”
în acest moment, „dacă doriți cu adevărat să fiți complet
protejați, probabil că ar trebui să le utilizați dacă puteți.”

Egiptul l-a invitat
pe Elon Musk
Ministrul cooperării internaționale din Egipt,
Rania al-Mashat, l-a invitat pe miliardarul Elon
Musk să viziteze țara și să vadă piramidele
pentru a se convinge că nu au fost construite
de extratereștri

E

lon Musk a scris, vineri,
pe Twitter că „Extratereștrii au construit piramidele, evident”. În replică, ministrul
egiptean l-a invitat să se docuElon
menteze cu privire la dovezile
Musk
privind construirea structurilor
dedicate faraonilor Egiptului. „Îți urmăresc munca cu multă admirație”, a scris Raina al-Mashat. „Te invit să cercetezi
documentele cu privire la construirea acestor monumente.
Domnule Musk, vă așteptăm în Egipt”.
În Egipt există peste 100 de piramide, dar cea mai cunoscută este Marea Piramidă din Giza. Fondatorul SpaceX
a răspuns mai târziu cu un link către un site BBC History
despre viața constructorilor piramidelor: „Acest articol
BBC oferă un rezumat logic pentru modul în care s-au
construit”.

C

omisia Europeană a luat, de asemenea, inițiativa în
ce privește un acord între patru țări membre și AstraZeneca pentru distribuirea a 300-400 milioane
de doze ale unui alt vaccin care se află în dezvoltare. Acestea
ar putea fi livrate în tranșe la finalul anului. Uniunea Europeană pare să fie determinată să nu rămână în urma SUA
sau a Chinei în ce privește accesul la un potențial vaccin.
Guvernul Statelor Unite a anunțat, de asemenea, că va
plăti 2,1 miliarde de dolari pentru dezvoltarea și livrarea
ulterioară a 100 de milioane de doze din vaccinul pentru
coronavirus la care lucrează companiile Sanofi și GlaxoSmithKline. Din această sumă, mai mult de 1,5 miliarde vor
fi folosiți pentru sprijinirea dezvoltării vaccinului, inclusiv
testele clinice.
Oficialii sanitari din toată lumea spun că nu ne vom
putea întoarce la normal până
când un vaccin eficient nu va
fi dezvoltat pentru virusul care
a îmbolnăvit deja 17 milioane de oameni și a ucis peste
667.000.

Mască obligatorie
Purtarea măștii de protecţie în spaţiile deschise
aglomerate a devenit obligatorie în peste 20
de judeţe din România, după ce Guvernul a
împuternicit comitetele județene pentru situaţii
de urgenţă să decidă când şi unde se pot aplica
noile restricţii în perioada următoare

L

ipsa măștii în spații
precum târguri, piețe,
obiective turistice, staţii de autobuz, gări sau autogări poate fi sancționată cu
amenzi cuprinse între 500 şi
2.500 de lei, valori prevăzute în legea stării de alertă şi
pentru nepurtarea măștii de
protecţie în spaţiile închise,
mijloacele de transport în co-
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mun sau spaţiile comerciale.
Obligativitatea de a purta
mască de protecţie şi în aer
liber vine ca urmare a creșterii numărului de cazuri de
îmbolnăviri cu COVID-19.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat constant, în
ultima perioadă, aproximativ
1.200 de cazuri noi de infectare în decurs de 24 de ore.

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 1 3

G A Z E TA I N F O R M AȚ I I
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Cu mașina la cinema
Dacă locuiți în Tel Aviv și dețineți o mașină, puteți comanda
bilete la „cinematograful drive-in”

S

ăptămâna aceasta, două nopți de
filme romantice în onoarea lui Tu
B’Av, (Ziua Îndrăgostiților din Israel), 5 și 6 august de la ora 21, Cinemateca Tel Aviv, în parteneriat cu municipalitatea orașului, proiectează filmele în
parcarea Shlomo Group Arena, terenul
echipei de baschet Hapoel Tel Aviv.
Filmele prezentate ieri și azi sunt
comedia romantică franceză „La Belle
Époque” și comedia israeliană „Zero
Motivation”.

Biletele pot fi achiziționate
doar de către deținătorii de carduri DigiTel și pot fi achiziționate de pe site-ul de internet al
Primăriei Tel-Aviv.
Fiecare proiecție poate găzdui un număr de 200 de vehicule, în conformitate
cu regulile Ministerului Sănătății și cu
standardele de sănătate publică ale „Tav
Hasagol” din Israel.
Deschiderea cinematografului drive-in se alătură altor activități munici-

Injecție de capital
la Arkia

Cetățenie austriacă
Începând de luna viitoare, zeci de mii de israelieni ale
căror rude au ajuns în Austria din cauza persecuției
naziste, vor putea obține gratuit cetățenie austriacă

Conducerea companiei Arkia a anunțat că
frații Nakask - Joe, Avi și Rafi – care dețin
70% din pachetul de acțiuni al companiei,
vor injecta 25 milioane șekeli în companie,
„chiar dacă nu au nicio obligație
în acest sens”.

A

mbasadoarea Austriei în Israel, Hannah Liko, a confirmat
știrea duminică, adăugând că serviciul va fi gratuit.
Parlamentul austriac a aprobat în unanimitate un
amendament la Legea Cetățeniei care le permite supraviețuitorilor Holocaustului și urmașilor lor să obțină cetățenie austriacă
fără a renunța la cetățenia existentă.
Amendamentul face parte dintr-un demers al guvernului austriac și al cancelarului Sebastian Kurz destinat reconcilierii celor
ce au avut de suferit
sub regimul nazist Sebastian
din țară din 1938 Kurz
până la sfârșitul celui
de-al Doilea Război
Mondial din 1945.
Până acum, doar
supraviețuitorii
aveau dreptul să primească cetățenie. În
plus, cetățenia le era
oferită doar celor ce
au plecat din Austria înainte de 1945. În prezent, legea se aplică
oricărui cetățean al Imperiului Austro-Ungar sau oricui a locuit
în Austria înainte de 12 martie 1938, data anexării țării de către
Al Treilea Reich.
Israelienii interesați de obținerea cetățeniei austriece pot demara procesul răspunzând la chestionarul online de pe website-ul
Ambasadei Austriei din Israel. Solicitanții vor primi instrucțiuni
detaliate pentru documentele pe care trebuie să le prezinte.

C

onducerea Arkia a mai declarat că linia aeriană e hotărâtă să semneze zilele acestea pentru
efectuarea unor împrumuturi bancare în valoare de 130 milioane șekeli de la Bank Hapoalim și
de la Bank Israel Discount. Împrumuturile vor avea
o garanție de stat de 75%.
Flota companiei Arkia
a rămas la sol
încă din luna
martie din cauza pandemiei
de Covid-19 și
toți angajații
au fost trecuți
în concediu
fără plată. Ultimul demers are loc după ce angajații
au protestat, cerând ca operatorul aerian să recurgă
la împrumuturi și să-și reia activitatea.
Consiliul de administrație al Arkia intenționează
să-l numească zilele următoare în funcția de președinte pe fostul director executiv Gadi Tepper în
locul lui Avi Homero.
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pale create pentru petrecerea timpului
liber în perioada pandemiei cu coronavirus, activități de sprijinire a artiștilor și a
organizațiilor culturale, subvenționarea
spectacolelor în aer liber în restaurante
și cafenele, finanțarea spectacolelor de
stradă și oferirea de activități în aer liber
pentru familii și pensionari.

•
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Grija pentru ziua de mâine

Tot mai mulți israelieni au raportat stări de anxietate și îngrijorări
legate de capacitatea de a-și plăti facturile în timpul celui de-al
doilea val al pandemiei de coronavirus, după cum a relatat duminică
Biroul Central de Statistici, care a publicat rezultatele unui sondaj
prin care s-a urmărit măsurarea „rezistenței civile”

P

otrivit studiului CBS realizat la
începutul acestei luni, 42% din
israelieni (circa 2,4 milioane persoane) au raportat stări de anxietate, cu
9% mai mulți decât la sondajul anterior
efectuat la relaxarea măsurilor naționale
de izolare de la mijlocul lunii mai.
21% din respondenții intervievați recent au relatat că au avut stări de depresie
(în creștere față de 16% în luna mai),
în timp ce 19% din populație a raportat
stări de singurătate, iar 26% au spus că
sănătatea lor mintală s-a „înrăutățit” sau

s-a „degradat semnificativ” în timpul
crizei.
În plus, 8.5% din respondenții cu
vârsta peste 21 ani au spus că sănătatea
lor fizică s-a deteriorat, situație admisă
și de 13% din persoanele cu vârsta peste
65 ani. Îngrijorările legate de sănătatea
mintală au fost însoțite de anxietăți fiscale, 55% din populația generală raportând
temeri legate de capacitatea de a-și plăti
cheltuielile lunare. În rândul israelienilor
arabi, procentul celor ce au împărtășit aceste temeri a urcat la 65%.

Mască ultraperfomantă
O companie israeliană a creat o nouă mască facială
pentru personalul medical cu un filtru care nu necesită
înlocuire timp de 60 ore, permițându-le profesioniștilor
din sistemul medical să muncească fără întrerupere în
tot acest interval

V

iriMASK e fabricată de
compania Oneg HaCarmel situată în orașul Tirat
Carmel, la sud de Haifa. Inventatorul măștii, Prof. Noam Gavriely
spune că ViriMASK e mai performantă din multe puncte de vedere
decât masca de tip N95 considerată în prezent printre cele mai bune
modele.
Testele arată că noua mască asigură o protecție de peste 99% împotriva coronavirusului față de modelul
N95 cu o protecție de doar 95%.
Noua mască israeliană respectă și
noul standard american de protejare
a ochilor.
Compania Oneg HaKarmel susține că noua sa mască are doar o treime
din rezistența la aer a măștilor N95
ale căror utilizatori pot suferi de pe
urma efectelor secundare, incluzând

dureri de cap și dificultăți de respirație. Creatorii măștii ViriMASK
susțin că utilizatorii produsului lor
nu se confruntă cu aceste probleme.
Săptămânal sunt produse circa
10.000 măști la prețul de 70 de dolari bucata cu un set de cinci filtre de
schimb. Măștile sunt deja, potrivit
declarațiilor companiei, la mare căutare în Europa, America de Nord
și de Sud, Australia, Africa și India,
unde vor începe să fie exportate în
viitorul apropiat.
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Și nesiguranța alimentară a crescut în
timpul celui de-al doilea val, 21% israelieni (33% în rândul arabilor) declarând
că fie ei, fie cineva din gospodărie a redus
aportul alimentar în timpul crizei pentru
a economisi bani, față de doar 14% care
au declarat acest lucru în mai.

Excursii anulate
Ministerul Educației a început
să-i despăgubească pe părinți
și pe elevi pentru excursiile
în Polonia care au fost
anulate anul acesta din cauza
pandemiei de coronavirus

M

inistrul Educației a declarat:
„Amânarea excursiei în Polonia
timp de câteva luni le-a cauzat
probleme elevilor și părinților lor. La preluarea funcției, m-am angajat să remediez acest lucru și, începând de azi, elevii
și părinții lor își vor primi banii înapoi
conform legii.”
Potrivit unui sondaj realizat de minister împreună cu firmele de turism, circa 10.000 elevi au dreptul să primească
înanpoi bani totalizând 20 milioane șekeli.
Se estimează că procesul rambursării excursiilor în Polonia va dura până la
sfârșitul lunii septembrie și se va realiza
prin intermediul agențiilor de turism sau
al școlilor.
Data rambursării va varia de la o firmă
la alta, părinții și elevii urmând să primească actualizări de la agențiile de turism,
școli sau Ministerul Educației. Un centru
telefonic special a fost deja amenajat pe
perioada derulării acestui proces.
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Neparalele

N

O căruță cu apendicite

u este potrivit să spui: „o căruță
cu fân”. Simțul fonetic îți cere să
rectifici: „un car cu fân”. Cum ar
suna să exprimi: „o căruță cu patru boi”
în loc de „carul cu patru boi”?
Dar „o căruță cu apendicite” sună
bine?
La această întrebare dilematică aș putea răspunde că nu prea „sună” bine. Iar
titlul nu e o fantezie.
În povestirea ce urmează, am fost implicat cu răspundere, chiar dacă nu am
văzut căruța cu pricina. Oricum, titlul
schiței de față pare ilariant. Realitatea întâmplării însă e dureros de semnificativă pentru practicarea medicinii, călcând
regulile deontologiei și eticii medicale.
Joaca de-a diagnosticul și subordonarea practicii medicale unor interese meschine este supărătoare, chiar
condamnabilă.
Sunt detașat pentru trei luni să-l înlocuiesc pe medicul șef chirurg al unei
secții cu șaizeci de paturi la un spital raional. Titularul secției plecase la un curs
de perfecționare.
Nu am fost bucuros de această detașare dar împrejurările care solicitau spiritul
de colegialitate, s-au impus.
În afara orelor de program operator,
din cauza lipsei de medic chirurg la policlinică, am acceptat să lucrez și la cabinetul de consultanță, după-amiază.
După câteva zile de activitate la ambulatoriu (policlinică), sunt surprins

de numeroasele bilete de trimitere cu
diagnosticul „apendicită cronică”. Deținătoarele unor asemenea trimiteri erau
femei, toate din același sat.
Consultul acestor „bolnave” infirma
vreo suferință de origine apendiculară.
Toate descriau aceleași simptome, cu
același lux de amănunte. Devenisem
surprins.
Biletele de trimitere erau iscălite de
același medic, cel al dispensarului rural,
acolo de unde proveneau și aceste femei.
Încep discrete investigații nemedicale.
— Cum de știți toate că suferiți de
apendicită?
— Ne cunoaștem, suntem din același
sat.
— Cum de v-ați întâlnit toate în aceeași zi?
— Am venit cu aceeași căruță de la
C.A.P. A vorbit doctorul nostru cu președintele să plecăm împreună.
La un moment dat mi-am dat seama
că este vorba despre un diagnostic fantomă și le conving pe aceste paciente că
nu au nevoie de operația pentru așa-zisa
„apendicită”.
Am recurs în zilele următoare la o
mică stratagemă.
Am intrat în holul policlinicii:
— Vă rog, cele cu apendicită să treacă
în partea dreaptă lângă ușa cabinetului!
Rezultatul era cel bănuit: majoritatea
femeilor s-au așezat în dreapta ușii, iar
consultul mi-a confirmat ceea ce consta-

Atenţie! Abonamentele la „Revista Familiei” și la
„Gazeta Românească” - un mod sigur de a primi în
fiecare săptămână publicația preferată la domiciliu.
Plata prin CEC sau prin card bancar!
Revista Familiei: 300 șekeli / 3 luni
Gazeta Românească: 245 șekeli / 3 luni
Sunați la 0524-716004
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tasem și în zilele precedente: toate erau
din același sat, toate aveau aceeași simptomatologie și toate veniseră cu aceeași
căruță a C.A.P.-ului.
Veniseră pentru a fi operate cu un diagnostic nefondat.
La dezamăgirea acestor femei era necesar să le conving că este necesar un consult de „boli interne” sau la ginecologie.
Spre deosebire de apendicita acută,
care necesită intervenția chirurgicală
„de urgență”, forma clinică a așa-numitei „apendicită cronică” nu are un substrat anatomo-patologic și clinic definit
și real.
Multe alte afecțiuni „învecinate” ale
altor organe pot determina o simptomatologie pe nedrept atribuită suferinței apendiculare cronice. De aceea, nici
nu se găsește în vreun tratat de boli chirurgicale un capitol destinat apendicitei
cronice.
Un consult atent poate depista o afecțiune ginecologică (anexita dreaptă), o
infecție urinară sau litiază, colită cronică,
colecistită cronică sau o simplă dispepsie
cronică.
Competența și folosirea unui consult
atent au „alungat” femeile pregătite pentru o suferință chirurgicală.
Nu am prevăzut că rezultatul acestor infirmări ale indicației operatorii va
deveni un bumerang contra persoanei
mele. Stricasem o filieră dintre medicii
de la circumscripțiile rurale și chirurgul șef de la spitalul raional. Exigența
mea profesională îndepărta posibilitatea
unor avantaje materiale și a legăturilor
de serviabilitate „colegială” cu interese
bilaterale!
O intervenție chirurgicală nejustificată poate aduce riscurile unor complicații
anestezice și operatorii și totodată camuflarea diagnosticului real și a tratamentului corespunzător.
Întors de la cursul de perfecționare,
chirurgul de la spitalul raional, informat
că i-am alungat pacienții și i-am stricat
o rețea de colegialitate productivă, s-a
plâns de activitatea mea.
„Căruța cu apendicite” nu a fost o metaforă scriitoricească. Căruța de la C.A.P.
a fost liantul unor interese meschine.
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„Unde ne sunt... concediile de altădată?”

rancois Villon, poetul francez
din secolul XV a scris printre altele „Balada doamnelor din alte
vremuri!”. Evocând doamne cu nume
în mare parte necunoscute nouă, el își
încheie fiecare strofă cu o întrebare retorică pe care mulți dintre urmașii lui, nu
tocmai poeți „calificați” au parafrazat-o
în fel și chip: „Unde ne sunt zăpezile de
altădată”? spune originalul pe care eu,
nu tocmai din inspirații poetice, mi-am
permis să-l parafrazez, ajungând la titlul
mai sus citat.
Nu afirm că virusul Corona este singurul factor care nu ne dă posibilitatea
petrecerii concediului din acest an în
modul în care ne petreceam aceste concedii în urmă cu ani dar, grație versurilor
lui Villon, încerc și eu, ca amator desăvârșit, să imprim acestor amintiri nuanțe
dacă nu poetice dar măcar melancolice...

de amenajări când eram la vârsta studenției? Când nu luam masa la restaurant ci
la cantină?... la cantina unde mai presus
de gustul, de varietatea și de cantitatea
mâncărurilor oferite, era atmosfera de
veselie și de tinerețe...
Nu a trecut mult timp și concediile
noastre de vară, ale familiei pe care ne-o
întemeiasem, s-au mutat de la Costinești la Mangalia. Ne puteam permite
să mâncăm la restaurant, să închiriem o
cameră dar gustul Costinești-ului nu a
fost afectat. Pe de altă parte, nici gustul
general al concediilor pe litoralul Mării
Negre nu a fost nici el alterat cu nimic.
Când, după mulți ani, după ce petrecusem multe ore de plajă pe malul israelian
al Mării Mediterane, când aceeași mare
se află permanent sub privirea noastră de
la fereastra apartamentul în care locuim,
imaginea concediilor petrecute pe litoralul românesc nu a dispărut ci, în cel mai
Pe malul mării Negre
bun caz, s-a estompat puțin.
la Costinești...
Aș comite o mare greșeală și chiar o
nedreptate
dacă aș concentra amintirile
În timpurile acelea, Costinești nu
era încă o stațiune balneo-climaterică, concediilor numai la zilele petrecute pe
ci numai o tabără studențească. Nu erau malul Mării Negre. Nu! Nu vreau să mă
amenajări deosebite dar ce nevoie aveam refer la concediile petrecute în anii ma-

Bianca MARCOVICI

O

│││PARALELE

zi normală pe timp
de Corona te face să
renunți la a ieși în aer
liber. Pur și simplu primitivismul și desconsiderarea obligației de a purta mască e felul de
a reacționa la toate cerințele
de la televiziunea israeliană!
Nimeni nu alege boala de
care suferă sau vom suferi, dar
în cazul acesta e foarte clar că
e afectată o lume întreagă, de

acest virus emis de laboratoare sofisticate sau, cum se
mai presupune, provenit de
la chinezi.
Oricum, auzeam zvonuri
precum că „rasa galbenă ne va
cuceri” sau că „secolul religios
islamic ne va nimici”.. dar noi
putem schimba lumea; avem
resurse, avem capacitatea de
a renaște; nu putem renunța
așa ușor, doar pentru că nu

turității pe meleaguri străine de patria
natală și de cea strămoșească. Au acestea,
fiecare cu specificul ei, gusturi care pot
fi evocate cu plăcere dar nu în prezentele
rânduri.
Mă întorc la anii în care, după zilele
petrecute la mare, ne destindeam în aerul răcoros și binefăcător al Bușteni-ului.
Nu, nu este stațiunea cea mai elegantă și
cea mai pretențioasă de pe Valea Prahovei dar aș afirma că este stațiunea unde,
în cadru familiar fiind, se poate simți în
modul cel mai satisfăcător gustul muntelui, al pădurilor de brad al destinderii
generale. Am văzut de atunci multe cascade, mult mai mari și mai zgomotoase
decât cascada „Urlătoarea” aflată lângă
Bușteni dar aceasta a rămas ca un punct
de reper al primului contact cu peisajul
muntos al țării natale.
Am încercat în rândurile de mai sus
să redau nu mai mult decât o firimitură, o firimitură aproape imperceptibilă
a concediilor de altădată, să mă apropii
atât cât este posibil de întrebarea pusă
retoric de Francois Villon în poeziile
sale: „Unde ne sunt zăpezile (respectiv
concediile) de altădată?”

mai putem zbura în străinătate sau afacerile particulare
nu mai merg!
Grevele și disensiunile
dintre noi sper să nu provoace
un război civil dar, până una
alta, spălați-vă pe mâini, nu
beți apa cu gura de la robinetul comun de la mare, nu
spălați pantofii în chiuvetele
de la wc, nu vă faceți că beți
cafea în locuri publice, discutând ore... lângă paharele
goale...
Nu faceți sport ostentativ
în grupuri la mare lângă cei
care poartă mască, suflând aerul din gură peste ei, sau fu-
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mând aproape de ei, nu plimbați câinii în zonele destinate
sportului!
Din păcate, la unele intrări
în policlinicile de cartier cu
farmacii, unde bolnavii vin
singuri, nimeni nu controlează temperatura sau să fie alcool-gel la dispoziție; mai mult,
femeile de serviciu se plimbă
cu nasul afară, precum niște
șefe pregătite să răspundă de
lipsa curățeniei!
De curând, la Supersal,
două caserițe s-au certat între
ele, una din ele fără mască...
Am fost nevoită să le pun la
punct pe amândouă!
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File de istorie

mediat după sfârșitul celui de al doilea război mondial, guvernul britanic
a fost condus de Partidul Muncii, Ministrul Externe a fost Ernest Bevin, care
pentru mulți dintre cititori este o figură
anonimă. Numeroasele promisiuni făcute
de Ministrul de Externe britanic Bevin,
precum că va facilita alya (emigrare) în
Palestina, colonie al Angliei, nu numai
că n-au fost respectate, ba mai mult decât atât, comportarea față de conducerea
sionistă a fost cea a unui CRIMINAL DE
RĂZBOI.
Cred că ar fi cazul ca Ministerul Educației să inițieze un PROCES ISTORIC
împotriva criminalului Bevin, pentru activitatea lui împotriva supraviețuitorilor
Holocaustului. El poseda toate informațiile legate de ajutorul acordat ofițerilor
fasciști care au participat la arderea evreilor în lagărele de exterminare, de către
VATICAN și CRUCEA ROȘIE, de a nu
fi arestați și de a putea ajunge în America
de Sud.
EL, Bevin, a depus toate eforturile de
a împiedica supraviețuitorii să ajungă în
Palestina. Toata flota de război britanică

FONFLEURI

Ernest
Bevin

era ocupată să prindă evreii. Aceste urmăriri criminale au costat milioane de lire
sterline dar, pentru a urmări fasciștii, nu
era nici timp, nici interes.
Criminalul de război BEVIN trebuie spânzurat post mortem, alături de cei
spânzurați de tribunalul de la Nurenberg.
Antisemitismul sădit de Bevin atunci,
dă roade în zilele noastre în conducerea
Partidului Muncii!

NESTEMATE POETICE
culese de Ady Covaliu

EȘTI SINGUR AZI ȘI-MPOVĂRAT DE TINE
de Anna Ahmatova
Ești singur azi și-mpovărat de tine,
De slavă și de visuri despărțit,
Dar ai rămas iubitul pentru mine,
Cu cât mai trist, cu-atât mai îndrăgit.
Bei vin mereu, ți-s nopțile murdare.
Mai știi dacă trăiești cu-adevărat?
Și ochii-ți verzi cu zvârcoliri de mare
Mărturisesc că pacea n-ai aflat.
Invocă moartea inima-ți, nebuna,
Afurisind al soartei pas greoi,
Și vântul de apus mi-aduce-ntruna

18

Acul
lui
BUJENIȚĂ

Din partea ta mustrări și rugi, puhoi.
Spre tine iar cum pot să viu fierbinte?
Sub cerul pal, aici, în țara mea,
Știu doar să cânt și să-mi aduc aminte.
Tu nici măcar atât ai cutezat.
Tristeți sporind, trec zile fără veste….
Ce rugăciuni de dragul tău să fac?
Iubirea mea atât de mare este,
Că n-ai putut nici tu să-i vii de hac…
Traducere de Madeleine Fortunescu
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• Nu luaţi masa cu un insipid.
Până şi cele mai savuroase preparate îşi vor pierde gustul.
• Corpul meu, mă asigură savanţii, conţine 80% apă. O simplă
manipulare! Păi, unde este vinul pe care l-am băut? Dar invers se poate? Acum să vă văd
cât sunteţi de savanţi!
• După cincizeci de ani de studii
şi cercetări, savanţii englezi au
descoperit că masturbarea nu
are efecte nocive. Îmi este perfect indiferent!
• Conceptul de taler cu două feţe
aplicat trădătorilor, nu merge
la politicieni. Pentru ei, cubul
ar fi soluţia optimă.
• De peste douăzeci de ani, am
greutate constantă. M-a ajutat
enorm faptul că nu m-am mai
cântărit de atunci.
• Eşti într-o ureche! Soţia lui
Grigore Ureche către ibovnicul său.
• Apă! O minunată metaforă
pentru slănină atunci când savanţii au declarat că suntem
80% apă.
• Şocant! O cunoscută actriţă
XXX a fost hărţuită sexual de
un nemernic de producător!
Doamne, câtă perversiune!
• Titi, zis Briliantul, căpitanul
echipei locale de fotbal a absolvit cu succes ciclul gimnazial. Referitor la depăşirea şocului cultural de către fanii săi,
prognosticul psihiatrilor este
rezervat.
• Unii spun că sunt de neam
înalt. Fraieri! Noi suntem de
neam prost!
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Pădurea „Ben Șemen”

ORONA ne amenință: NU IEȘIȚI DIN
CASĂ... e veșnic pe
urmele noastre... mai ales a celor în vârstă. Zidurile locuinței au început să fie apăsătoare, greu de suportat; țâșnesc
prin colțuri ofuri și lacrimile
suferințelor!
STOP! PÂNĂ AICI! Nu
era necesar să răsfoiesc vreun
ghid de excursie, ci doar să-mi
rememorez acel colț al Eretz
Israelului pe care l-am bătut
cu picioarele acum câțiva ani.
Desișul pădurilor, colțurile luminate ale
soarelui cu razele lui sclipitoare care miau zâmbit, povestirile istorice și eroul
Berl KAȚENELSOHN despre care am
citit și mi-a vorbit chiar nepoata acestuia. De altfel, a intrat în tradiția pământenilor Eretz Israel de a sărbători o seamă
de evenimente fie cu aspect religios sau
istoric între colinele învăluite de arbori
ale pădurii „IAAR BEN ȘEMEN”. Printre acestea voi aminti „Tișa be AV” - ziua
„distrugerii Templului Sfânt” precum și
a celor mai mari nenorociri prin care a
trecut poporul evreu. De altfel, legendele se țin lanț, dar voi aminti că „Regele
eliberării – s-a născut în această zi”.
Decizia am luat-o pe loc, eliberându-mă de greaua povară „CORONA”.
Am pornit pe șoseaua care duce spre
Ierusalim și, după aproape 2 km, neam îndreptat către pădure pe un traseu
– bine marcat – ajungând în raiul BEN
ȘEMEN. Suprafețele imense, azi de nerecunoscut prin podoabele naturale au
fost cumpărate de sionistul Eliahu Sapir
și Iehoșua Henkin – care au bătut cu piciorul pământurile în 1904. S-au făcut
de la început încercări de plantare, mai
întâi de măslini. Keren Kaiemet a înălțat
școli agricole în care tineretul a fost pregătit pentru desțelenirea pământurilor.
Iată-ne în zilele noastre plimbându-ne prin pădurile înălțate, respirând

aerul proaspăt, curat... departe de CORONA. La început au fost sădiți arbori
de măslini. Numele provine de la o fabrică de ulei „precum găsim scris în cartea
lui IEȘAIAHU” vie era fabricarea... Ben
ȘEMEN.
O seamă de locuri deosebite le străbatem de-a lungul și de-a latul: Neot Kdumim, Modiin și Parcul Maimuțelor. În
sud se află satul Daniel, apoi moșavul
„Beit Șemen”. Pădurea propriu zisă cuprinde o suprafață de 30.000 dunami, e
una dintre cele mai vechi și mai mari din
Israel. Pădurea se află între Ben Șemen
și Modiin, în ambele părți ale șoselei
443. KKL a organizat cărări–auto, cât
și cărări pentru biciclete. Cărările pentru
turiști permit vizitarea deplină a superbei naturi înconjurătoare. De altfel, în
calea vizitatorilor sunt răspândite Monumente istorice: Tel Hadid, monumentul închinat evreilor originali din Lud;
monumentul Haganalei și altele.
Drumul prin pădure duce la Tel-Hadir, apoi la Observatorul Modiin și mormintele Macabeilor. Tel-Hadir, se află în
vârful dealului pe care străjuiesc arborii
de măslin. Printre aceștia – în timpul sezonului sunt covoare de SABRE – fructe
gustoase specifice țării. Din vârful dealului privirea ne e cucerită de întinderea
șesului IEHUDA, Guș DAN și fășia Rețuat ha-Hof. Colina e din perioada bron-
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zului antic. Șimon Hașmonaitul
a pus bazele așezării în 143 î.e.n.
La poalele acestei așezări au fost
date luptele contra armatei Salonicului. În drum, vom întâlni
Monumentul „Anna Nahum”
la umbra pădurii de brazi. Mitze Modiin e drumul care duce
spre Migdal Tațpid a cărei formă se aseamănă cu o făclie.
Acesta e simbolul „Răscoalei
Hașmonaimilor”.
În zilele noastre, pe suprafața
dealului a fost clădit un AMFITEATRU folosit pentru spectacole în aer liber. Dacă doriți să întreprindeți o excursie, să vă relaxați într-o
pădure în care natura predomină „BEN
ȘEMEN” este locul preferat. Unul dintre trasee - pentru cei care sunt bicicliști
- e însemnat cu „roșu”. Are o lungime de
24 km și e potrivit celor care își încearcă
puterile pedalând pe bicicletă. Deoarece traseul acesta începe de la mijlocul
pădurii, intrarea pe taseu începe de la
semnalizatorul „HERTZL”. Veți ajunge la parcarea „SAKI” apoi continuați
până la popasul „HASUSIM”. De aci
se urcă spre punctul de OBSERVARE.
Aici puteți să vă odihniți. Se recomandă bicicliștilor, ba chiar celor care doresc - după o săptămână petrecută între
„pereții camerelor” - să facă o plimbare
pe traseul „HADID” care e însemnat cu
„VERDE” și are o lungime de 10 km.
Acesta se aliniază la alte două trasee.
Toate ajung până în vârful dealului. De
aici începe coborârea, cam 1200 metri,
printr-o natură de basm: copaci, anemone și nu numai. Parfumul naturii este
darul „zilei”. Veți putea continua până
la TEL HADID, înconjurați de arborii
bătrânilor „Măslini”. În drum veți întâlni și un lac cu apă, în apropierea unui
copac imens, înconjurat de mese pentru
picnic.
Odihniți-vă și păstrați buna
dispoziție!
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Platformă culinară
israeliană

R

ecent, vestitul chef Erez
Komarovsky a apărut în
YesChef, o nouă platformă
israeliană de redare video a
unor lecții de gătit și documentare realizate de talente
culinare de top din lume.
Potrivit fondatorului Steve
Avery, stabilit în Israel, se urmărește crearea unei rețele de
televiziune pentru gătit.
Spectacolul care va fi difuzat pentru abonați începând
din 10 august, va fi ca o bibliotecă vastă de lecții de gătit
predate de chefi renumiți în
lume. În el vor apărea chef
Nancy Silverton din Los Angeles, câștigătorul premiului
James Beard, Edward Lee,
Dario Ceccini, cel mai cunoscut măcelar din Italia, dar
și Sean Brock, Francis Mallmann sau Kwame Onwuachi.
Fiecare chef va prezenta
timp de aproape cinci ore povești și rețete demonstrative.
Pe platforma YesChef vor mai
fi prezentate 12 lecții de gătit,
cu afișarea fiecărei rețete și a
listei de ingrediente necesare
pe un panou lateral.

Vizita delfinilor

D

uminică, un grup de
15 delfini a fost filmat
pe coasta mediteraneană a
Israelului între Ashdod și
Ashkelon.
Mamiferele acvatice au
fost observate de către membrii unității marine ale autorității naturii și parcurilor, în
timpul unei cercetări de rutină a zonei. Într-un videoclip,
delfinii pot fi văzuți înotând
și fluierându-se reciproc în
apa turcoaz.

on iar la cererea oamenilor
legii, aceasta a refuzat să se
identifice.
Mai mult, femeia nervoasă
le-a smuls ofițerilor masca de
pe față și a vrut
să le rupă carnetul de amenzi.
Confruntați cu
o asemenea violență, polițiștii
i-au pus cătușe
huliganei și au
dus-o la secție. Se
pare că vederea
localului poliției
a determinat-o
Delfinul mediteranean pe femeia agresivă să se mai
este considerat de Uniunea liniștească și să-și ceară scuze
Internațională pentru Con- pentru incident.
servarea Naturii o specie vulPrintr-o decizie neobișnunerabilă, iar plajele Israelului ită, ofițerii, chiar dacă au fost
au fost desemnate ca un habi- agresați, au decis să nu înceatat important pentru protec- pă procedurile legale împotriția acestei specii. va femeii și au eliberat-o fără
alte acuzații.

Huligana

O

femeie și
fiul său adolescent au fost
arestați duminică
pentru că au agresat polițiștii în
urma unei dispute
legate de purtarea
măștii pe față la
un centru comerCompania a dezvoltat o
interfață care le permite uti- cial din Ierusalim.
Incidentul s-a întâmplat
lizatorilor să vizioneze partea
de documentar și să asiste când doi polițiști au vrut să
la lecție sau să renunțe la ea o amendeze pe femeie, întrucât nu purta mască în kanidupă bunul plac.
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Diplomații înfruntă
boicotul

Z

eci de diplomați din Israel și din întreaga lume
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au achiziționat
peste 600 de
kilograme de
thina, pastă de
susan, pentru a
o susține pe Julia Zaher, care
deține humuseria „Al Arz” în
Nazaret.
Proprietara,
cetățean arabo-israelian produce o marcă populară de thina dar se
confruntă cu un boicot din
partea societății arabe întrucât s-a aflat că are legături
homosexuale.
Pentru că are o rețetă specială și vinde o thina foarte
gustoasă, Julia are prieteni în
toate domeniile și în special
printre diplomații străini care
cumpără frecvent de la ea. De
aceea, aceștia au decis să o
ajute să depășească boicotul și
s-au anunțat între ei să cumpere cu toții thina de la Julia.
Astfel, humuseria „Al Arz”
din Nazaret a vândut către
angajații Ministerului Afacerilor Externe de la Ierusalim
peste 600 de kg de thina. O
parte din acesta va rămâne în
Israel iar restul va fi trimisă
omologilor din Statele Unite,
Tokyo, Singapore, Taiwan și
Uzbekistan.

O mutare temporară

A

vidan Ofir, soția sa și cei
patru copii ai lor au fost
recent obligați
să plece din
casa în care
locuiau în Ierusalim, după
ce n-au mai
putut să plătească chiria,
în urma crizei financiare
provocate de
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noul coronavirus.
„La scurt timp după Pesah, ne-am dat seama că nu
putem continua să plătim
chiria locuinței”, a spus Ofir,
explicând situația. „Am căutat tot felul de locuri de
muncă și am reușit să găsim
în sud, în apropiere de plaja
de la Zikim. Așa că am făcut
un adăpost improvizat pe plajă pe care l-am acoperit cu o
prelată ca să avem umbră. Am
construit și o bucătărie foarte mică și am hotărât să stăm
aici în această vară pentru a
economisi banii de chirie și
pentru a ne reorganiza viața”.
Cu toate acestea, în urmă
cu aproximativ o săptămână,
tabăra familiei Ofir a fost vi-

zitată de autoritățile locale,
care le-au cerut să părăsească
zona. Ofir le-a explicat autorităților că nu intenționează
să rămână acolo mult timp.
„Le-am explicat inspectorilor de mai multe ori că sunt
un bărbat cu patru copii: nu
aș trăi așa toată viața. Sunt
aici doar până în septembrie,
copiii mei sunt deja înscriși
la școală în Ierusalim. Îmi
trebuie numai o secundă să
respir, să mă organizez, să-mi
găsesc un serviciu bun în capitală. Suntem oameni buni,
nu provenim din niciun fel
de mediu problematic”, a
subliniat el. „Încercăm doar
să ne regăsim și să ne reorganizăm, iar presiunea chiriei a

fost foarte mare asupra eco- cuperează după ce medicii de
nomiilor familiei noastre”, a la spitalul Hadassah i-au scos
concluzionat Ofir.
un glonț care l-a lovit în cap
și s-a oprit când a ajuns în interiorul craniului.
Salvat de polițiști
Părinții, cetățeni din cartin șofer în vârstă de 70 de erul palestinian Ras al-Amud,
ani și-a pierdut cunoș- și-au adus fiul conștient, dar
tința și apoi controlul asupra adormit, având doar o rană
vehiculului pe care îl condu- minusculă la cap și un pic de
cea pe strada Yigal Alon din sânge pe păr. Medicii au fost
Tel Aviv.
Polițiștii chemați la fața
locului de către martori au
realizat rapid că șoferul suferise un stop cardiac și avea nevoie de intervenție medicală
urgentă pentru salvarea vieții.
După ce au constatat că
șoferul nu mai are puls, unul
dintre polițiști, fost instructor la cursurile
de prim ajutor, siderați când glonțul a apărut
a început să-i la radiografie.
Neurochirurgul Guy Elor
aplice tehnici
de resuscitare a declarat că a fost „uimit”
într-o încercare pentru că, chiar dacă glonțul
disperată de a-i a trecut prin „structuri cerereporni inima. brale foarte importante”, băÎntre timp, iatul a stat de vorbă cu ei și s-a
ceilalți colegi recuperat bine.
Poliția a deschis o anchetă
erau în legătuși
examinează
posibilitatea ca
ră cu medicii
de pe ambulanța care era pe glonțul să provină din focuri
drum și care îi transmiteau de armă de sărbătoare pentru
indicații prin telefon. Dato- festivalul Eid el-Adha, care a
rită efortului și intervenției fost în acest weekend, a derapide a polițiștilor, viața clarat purtătorul de cuvânt al
șoferului a fost salvată. El a Poliției, Micky Rosenfeld.
Neurochirurgul Guy Elor
fost dus la Centrul Medical
de
la Spitalul Hadassah Ein
Ihilov, după ce paramedicii
l-au stabilizat la fața locului. Kerem din capitală, era în
Câteva ore mai târziu, după drum spre casă pentru a servi
ce starea șoferului s-a îmbu- cina de Șabat împreună
nătățit, polițistul i-a făcut o cu familia. Asistentele
vizită surpriză la spital pentru de la spital l-au sunat și
a vedea că totul este în regulă. i-au trimis radiografia pe
telefon. Când a văzut că
în capul copilului este
Copilul cu un
un glonț, medicul s-a
întors de urgență la spiglonț în cap
tal și a intrat în operație.
n băiat de nouă ani din
El a îndepărtat glontele
Ierusalimul de Est se recu succes și a spus că

U

este o adevărată minune că
nu au fost provocate pagube
majore.

Puștii violatori

P

oliția din Ierusalim
a arestat marți cinci
adolescenți sub suspiciunea că ar fi comis acte sexuale ilegale asupra unei fete
de 12 ani și ar fi
filmat unele dintre ele.
Potrivit acuzațiilor, faptele au
fost comise de-a
lungul mai multor luni în care
adolescenții, cu
vârste cuprinse
între 13 și 17 ani,
au filmat cu telefoanele lor
actele de viol.
Agresiunile au fost descoperite în urma unei anchete
sub acoperire a poliției, după
ce au primit informații care
ridicau suspiciuni cu privire
la adolescenți.
Doi dintre suspecți au fost
aduși în fața instanței luni dimineață iar alți doi vor apărea
în fața instanței mai târziu.
Șeful Naamat, o organizație
israeliană pentru femei, a declarat că incidentul „va marca
sufletul fetei pe viață. Solicităm autorităților de asistență
socială să ofere sprijin emoțional fetei de 12 ani, care
se confruntă cu o reabilitare
grea”.

U
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O moschee din Ramala a
fost incendiată luni dimineața, iar pereții săi au fost profanați prin scrieri în limba
ebraică.
Palestinienii susțin că un
grup de „coloniști” au sosit
la Moscheea Al-Bir din satul
Al-Maghir și au pulverizat
cu vopsea „Consemn pentru
arabi, nu pentru evrei” și „Pământul lui Israel” în ebraică
pe unul din pereții exteriori.
Atacatorii au turnat apoi lichid inflamabil printr-o fereastră spartă și i-au dat foc
după care au fugit de la locul
faptei.
Focul nu a ajuns în spațiul
de rugăciuni al moscheei, ci

în încăperea de purificare
(o baie) care a fost grav avariată la fel ca și o fereastră
exterioară.
Poliția locală a declarat că
a deschis o anchetă pentru
cercetarea incidentului și a
raportat că a blocat deja intrarea în moschee.
Ministerul Palestinian al
Cultelor și negociatorul-șef
palestinian Saeb Erekat i-a
acuzat pe coloniștii evrei de
provocarea incendiului. „E
rasism și apartheid,” a precizat Erekat într-un comunicat. Ministrul economiei,
Amir Peretz, a condamnat
incidentul pe Twitter, cerând
ca „infractorii și instigatorii la
ură” responsabili pentru deflagrație, să fie aduși în fața
justiției.

Un triptic (tablou compus
din trei părți prinse prin balamale) al artistului stradal
Banksy, care abordează subiectul crizei migranţilor, a
fost vândut cu 2,2 milioane
de lire sterline la o licitaţie
organizată săptămâna trecută
de casa Sotheby’s la Londra,
în beneficiul unui spital pentru copii din Beitlehem.
Preţul final de vânzare a
depăşit cu mult estimările
specialiştilor, care erau cuprinse între 800.000 şi 1,2
milioane de lire sterline.
Cele trei picturi în ulei
care compun lucrarea „Vedere asupra Mării Mediterane,
2017” reprezintă un răspuns
al artistului britanic în faţa
crizei migranţilor, cu
care Europa
se confruntă
începând din
anii 2010.
Banksy „a
folosit trei
pânze romantice vechi, ce prezentau peisaje marine din secolul al
XIX-lea”, peste care a pictat
apoi „veste şi colace de salvare abandonate pe o plajă”, au
explicat reprezentanţii casei
Sotheby’s într-un comunicat.
Banksy a anunţat că va
dona toate încasările obţinute de pe urma vânzării acestui
tablou în beneficiul spitalului
BASR din Bethleem, pentru
a finanţa o nouă secţie dedicată pacienţilor diagnosticaţi

STOPSTOPSTOP
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cu accidente vasculare cereDupă distribuirea înregisbrale şi pentru a achiziţiona trării pe internet, a fost desechipamente de recuperare chisă o anchetă, cei doi bărpentru copii.
bați fiind reținuți ulterior în
apropiere de Dimona, la circa
STOPSTOPSTOP
200 kilometri de Eilat.
Poliția a deschis o ancheS-a stabilit că pușca aparțită după ce în mediul online nea unui soldat din Tzahal ce
a apărut o înregistrare video activa în regiunea Eilat.
cu doi bărbați plimbându-se
STOPSTOPSTOP
prin orașul sudic Eilat cu o
Un nou focar de infectare
cu coronavirus a fost identificat la căminul Shlomo Hamelech din Bnei Brak.
Un pacient simptomatic
a fost identificat pe 28 iulie.
Ulterior, s-a efectuat o examinare completă a instituției
de către directorul centrului
Magen Avot Ve’imahot. Cu
această ocazie, s-a identificat
sursa infectării - un terapeut
- și au fost identificați alți opt
pacienți din aceeași secție.
Personalul de la Magen
pușcă de asalt îndreptată spre
Avot Ve’Imahot a decis adopparbrizul mașinii.
În filmarea difuzată intens tarea unei noi politici pentru
de israelieni pe rețelele de so- gestionarea situației. „Înțelecializare zilele acestea, cei doi gând că vârstnicii sunt foarte
suspecți neidentificați pot fi fragili, prioritatea va fi să îi
văzuți conducând în zona ho- lăsăm în cămin pe rezidenții
telieră a orașului și
trecând de la unul
la altul o pușcă ce
pare să fie de tip
M-16 din dotarea
Tzahal. Pe fundal
se aude muzică arăbească dată tare.
La început,
șoferul poate fi
care se simt bine în loc să-i
văzut cum introduce încăr- trimitem în secțiile dedicacătorul în pușcă înainte de te pacienților cu corona din
a o ridica la ochi și centrele medicale de geriatrie
a lua la țintă alte din țară,” au declarat repremașini prin parbriz. zentanții centrului.
Apoi el pasează pușca
„Decizia de a-i ține pe
pasagerului care tra- pacienți în cămin a fost luge de mai multe ori ată după o inspecție atentă
maneta de încărcare, efectuată de instituție pentru
încarcă arma și trage a se asigura că purtătorii de
mai multe salve din coronavirus pot fi izolați de
mașină.
ceilalți rezidenți.
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ici eu nu știu de ce
pun asemenea întrebare al cărui răspuns
îl cunosc. Desigur că ea se
repetă, deoarece istoria este
făurită de oameni, iar omul
prin natura sa, este o ființă
cu o memorie foarte scurtă;
deci uită binele, dar mai ales
uită și răul care i-a pricinuit
suferințe atât lui însuși, cât și
altora.
Astfel, în mod periodic
ne întoarcem asupra acelorași fapte și greșeli cu urmări
fatale asupra propriilor noastre vieți. În nici un caz nu ajută în astfel de situații niciun
avertisment înțelept; omul
rămâne același, cu bine și rău,
cu lumini și umbre, de-a lungul întregii sale existențe pe
această Planetă.
Au știut acest lucru și înțelepții din alte vremuri îndepărtate. Cât de clarvăzător
a fost istoricul de acum două
mii de ani, când a scris în
prima dintre cele două cărți
despre războiul evreilor cu
romanii: „Eu, Iosef, fiul lui
Mattias, preot de gradul întâi în Ierusalim, martor de
la început, m-am hotărât să
scriu istoria acestui război așa
cum a fost el în realitate, spre
amintirea celor de astăzi, spre
avertizare a celor ce vor veni”
(„Războiul evreilor” de Lion
Feuchtwanger). Am primit,
prin urmare, un avertisment
venit din timpuri îndepărtate, din partea lui Iosef ben
Mattitiahu, cunoscut ulterior
sub numele primit de la romani, Iosefhus Flavius. Acesta, membru al unei familii
preoțești a Templului, rudă
cu dinastia Hașmoneilor, cu-

Se repetă oare istoria?
noscător al Thorei, apropiat
al fariseilor din Ierusalim,
a fost în același timp și un
admirator al culturii grecești
și romane, care nu s-a sfiit
să vorbească cu respect despre imperiul care i-a nimicit
patria.
Iosefhus Flavius a fost un
om modern, un om al timpului său. El a luptat ca un erou
pentru a-și apăra țara, fiind
totodată un lucid între fanatici, un om al păcii în vreme
de război, chiar dacă tradiția
rabinică l-a considerat trădător. În realitate, nu era așa;
Iosif ben Mattitiahu a condus
oastea pentru apărarea Galileeii, și-a iubit patria, a trăit
personal momentele dramatice pe care ulterior le-a descris în cărțile sale. Faptul că
romanii din acele vremuri, ca
și mai târziu posteritatea, l-au
considerat pe Iosefhus Flavius
un foarte mare istoric, nu îl
transformă pe acesta în niciun
caz în trădător. Mai degrabă îl
putem aprecia ca pe un realist
care a înțeles situația creată pe
atunci mult mai bine și mai
clar decât semenii săi, sau ca
pe unul dintre puținii oameni
care se nasc prea devreme, cu
mult timp înaintea veacului
lor.
Toate aceste gânduri m-au
întors la niște timpuri destul
de apropiate, fiind vorba de
numai 23 de ani, și despre un
erou național al țării mele, un
clarvăzător și el, un om al viitorului, un realist care trăia
pentru a-și apăra patria fără
a renunța de a-i obține liniștea și pacea. Aidoma lui Iosef
ben Mattitiahu, Ițhak Rabin
era un realist care se zbătea

în mijlocul unor nerealiști,
demagogi și pseudopatrioți.
Fiecare început de noiembrie,
23 la număr care s-au scurs
de atunci și până azi, îmi readuce în memorie acea seară
dureroasă, a patra din lună,
care a început atât de frumos,
cu bucuria întâlnirii conducătorului și mulțimea intonând
cântece închinate păcii. Seară
încheiată cu un final atât de
tragic, prin asasinarea lui Rabin de către o mână criminală
dirijată de către alți criminali
cu creiere înfierbântate și lipsite de simțul realității și de
umanism iudaic. Precum în
toate cazurile extreme de acest
fel, și de data asta mă rog ca
asemenea greșeli îngrozitoare
să nu se mai repete. Niciodată! Ca și atunci, în timpul lui
Iosif ben Mattitiau, greșelile
comise împotriva poporului
datorită unor false ideologii
duc întotdeauna la suferințe
prelungite pentru întreaga
colectivitate umană, pentru
toată națiunea. Dacă după
acele vremuri cumplite, toată
suflarea evreiască a pornit într-o umilitoare și chinuitoare
migrațiune prin țări străine
timp de două milenii, astăzi,
moartea lui Rabin ne-a costat
de asemenea foarte scump: a
lovit în principiile cele mai
sfinte ale statului nostru democratic, a întors politica țării
în cu totul altă direcție, părăsind drumul păcii la care poporul nostru aspiră de veacuri.
Prin moartea lui Rabin,
societatea israeliană s-a fărâmițat, transformându-se
dintr-un tot unit de interese
și aspirații comune, în segmente și grupulețe separatis-
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te care trăiesc fiecare pentru
sine. Astăzi se pare că nu mai
suntem un „noi” unitar, ci ne
împărțim în bogați și săraci,
în orientali și europeni, în oameni obișnuiți și „elita”, dar
mai ales în religioși, extrem de
religioși (fanatici), tradiționaliști și intelectualitatea aliniată cu lumea modernă.
Partea rea este că fiecare dintre aceste categorii de
evrei (asta de fapt suntem cu
toții) crede și declară a avea
chiar „monopol” asupra iudaismului. Toate acestea se
vor schimba cândva, după ce
populația va reuși să-și impună punctele de vedere, readucând democrația adevărată și
pluralismul în viața noastră.
Mai avem încă destui oameni
adevărați pe care țara se poate sprijini, începând cu Președintele Rivlin urmat de mulți
alții care îi împărtășesc ideile
și credința în posibilitatea de a
reveni la acel Israel pe care și-l
doreau cu ardoare Ben-Gurion și Ițhak Rabin.
Ceea ce am menționat mai
sus este o aluzie evidentă la
vremurile de astăzi, când cetățenii demonstrează seară de
seară, se ceartă între ei pentru
„principii ideologice” uneori
se și iau la bătaie, pe când în
realitate le este foame, iar foamea nu cunoaște ideologii.
Domnilor conducători,
dați poporului vostru ce îi
lipsește pentru a reveni la un
trai decent, potoliți foamea
celor care țipă din disperare!
Și o să fie din nou bine, și o să
dispară ura inutilă și nejustificată între oameni, iar liniștea
binecuvântată va coborî din
nou peste nopțile noastre!
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Contra plictiselii

n aceste zile, în care chiar și un drum
până la Super pentru a cumpăra câteva roșii, o pâine și un litru de lapte,
ni se pare o aventură ieșită din comun, și
în care pentru a duce jos gunoiul am prefera să purtăm un costum de scafandru,
colaboratorul nostru Alexandru Andy
ne oferă câteva minute de divertisment.
Mai precis, un joc. Un joc intitulat
DICȚIONARUL MINCINOS, a cărui
principală menire este de a ne mai muta
puțin gândurile de la Corona, Wuhan
sau Covid 19.
În ce constă acest joc și cum se joacă,
vă va explica chiar autorul.

DIVERTISMENT
Dragi prieteni, aveți aici o listă care
conține câteva afirmații. Jumătate din
aceste afirmații sunt adevărate: situații
și fapte care reflectă realitatea. Celelalte
afirmații sunt false. Pur și simplu, fantezii. Ca să nu spunem minciuni sfruntate.
Datoria dumneavoastră este de a preciza
care din cele 12 afirmații sunt adevărate
și care false. La nevoie, evident, vă puteți
servi și de Internet.
Răspunsurile corecte le veți găsi la
sfârșitul textului.
Spor la treabă!

DICȚIONARUL MINCINOS

adusă în lumea vestică de către vestitul
călător și comerciant venețian Marco
Polo.
4.- Alfred Nobel, fondatorul premiului Nobel a fost un chimist, pacifist și
filantrop suedez, cunoscut și pentru inventarea tri-nitro-glicerinei (antibiotic
care a salvat mii de vieți).
5.- Legendarul fizician Albert Einstein a fost singurul laureat care a primit
două premii Nobel: primul pentru fizică
în 1921 și al doilea pentru mecanica quantică în 1945.
6.- Unul dintre cei mai cunoscuți faraoni egipteni, poate chiar cel mai celebru, a fost faimosul Tuthankamon. În
mormântul lui s-au găsit comori în valoare de multe milioane
de dolari, iar
despre viața
lui s-au scris
zeci, dacă nu
chiar sute,
de volume.
Cu toate
astea, marele Tuthankamon n-a fost decât un copil. A devenit
faraon la vârsta de 9 ani și a murit la 19.
7.- De fapt, talentatul scriitor Rudiard Kipling, care a scris Cartea Junglei
și Tarzan, n-a văzut în viața lui o junglă
sau un animal sălbatic (decât poate la
grădina zoologică). În afară de scurte
drumuri spre orașele învecinate, Rudiard Kipling n-a părăsit niciodată orașul
lui natal, Reykjavik din Irlanda.

1.- STATUIA LIBERTĂȚII,
simbolul
Americii, a
fost concepută și realiRăspunsuri
zată în Franța, creație a
1. Adevărat. Statuia Libertății, simunui sculp- bolul Americii, este de fapt... franțuzoaitor francez.
că sadea. Creată de sculptorul francez
2.- Primul transplant al unei inimi Frederik August Bartholdi, a fost un
umane a fost realizat de chirurgul dar din partea Franței făcut poporului
(evreu) austriac Prof. Dr. Mark Spitz american la împlinirea a 110 ani de la
din Dusseldorf.
Declarația de Independență a USA.
3.- Sticla a fost inventată în China și
2.- Fals. Primul transplant al unei
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inimi umane a fost performat de doctorul Christiaan Barnard din Cape Town.
Mark Spitz este campionul înotător
(evreu) american care a cucerit șapte
medalii de aur la Olimpiada de la Munchen în 1972. Iar Dusseldorf se găsește
în Germania, nu în Austria.
3.- Fals. Sticla, chiar dacă la început
nu transparentă, era cunoscută în Egipt
și Mesopotamia cu mai bine de patru
mii de ani înaintea timpului lui Marco
Polo. Ce a adus călătorul venețian din
China au fost praful de pușcă și mătasea.
4.- Fals. Alfred Nobel n-a inventat niciun antibiotic care a salvat vieți,
ci dinamita,
care a curmat
v i e ț i . Da r,
cu înființarea premiilor
Nobel, și-a
spălat toate
păcatele.
5 . - To t
fals. Cât era
el de Einstein, strălucitul
Albert n-a
primit „săracu” decât un singur premiu
Nobel. Pentru fizică, în anul 1921. Unica persoană laureată a două premii Nobel a fost madame Marie Curie. Premiu
pentru fizică în 1903, premiu pentru
chimie în 1911.
6.- Cât se poate de adevărat: Tuthankamon a devenit faraon la 9 ani și a decedat la 19.
7.- Fals. Dublu fals, triplu
fals. Rudiard
Kipling n-a
scris TARZAN.
(Tarzan e creația scriitorului
american Edgar
Rice Burroughs). În realitate, Kipling s-a născut în India, a călătorit
enorm și a trăit o mare parte a vieții în
imediata apropiere a pădurilor virgine
și a celorlalte locuri exotice descrise în
cărțile lui. Iar Reykjavik nu se află în Irlanda, ci e capitala Islandei.
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Un mare pianist
de origine română

u șase decenii în
urmă, Mîndru Katz
era considerat unul
dintre marii pianiști ai vremii.
În România, țara în care s-a
născut, și-a făcut studiile și
și-a început cariera. La 8 ani,
la recomandarea lui George
Enescu, Mândru Katz era studentul Floricăi Musicescu. A
absolvit Academia Regală de
muzică și artă dramatică, în
1945, cu „Magna cum laude”, după ce, în timpul războiului, în baza legilor rasiale,
fusese obligat să frecventeze
Școala de muzică particulară
pentru evrei. În 1947 a devenit solistul Filarmonicii din
București.
Atât s-a știut în România
înainte de 1990. În schimb,
despre cariera internațională
și colaborarea cu mari dirijori,
de la Barbirolli, Celibidache,
Silvestri, Dorati, Boult, sau
Mazel, nu s-a spus nimic oficial timp de trei decenii. Scurtele note biografice accesibile,
consemnează, în afara datelor
legate de studii și cariera strălucită, doar faptul că Mîndru
Katz, pianist israelian, născut
la București în 1925, „a emigrat în Israel în 1959”.
Conform documentelor
din „dosarul de urmărire pe
țară”, la sfârșitul lunii mai
1959, Mîndru Katz, aflat în
turneu la Londra, „a refuzat
să se întoarcă în țară, cerând
azil politic”.
Pentru Mîndru Katz, acesta a fost începutul unei mari
cariere internaționale. Și,
confruntat cu o asemenea situație, Ministerul Culturii de
la București a trebuit să aprobe ca pianistul să semneze noi

contracte, inclusiv unul de
reprezentare în exclusivitate
în Marea Britanie, pentru următorii 3 ani, cu impresarul
britanic Wilfrid Van Wick.
După succesul repurtat la
Londra în 1958 și rapoartele elogioase ale legației RPR,
perspectivele lui Mândru
Katz de a a-și continua cariera internațională în baza contractului semnat cu impresarul Wilfred Van Wick păreau
promițătoare. Securitatea,
pentru care Mîndru Katz era
o persoană „suspectă”, era
pusă în fața unei situații fără
precedent.
Conducerea Direcției a
doua a Securității elaborează
un plan pe care îl argumentează astfel: „În țară, Mîndru Katz este apreciat ca un
artist de valoare și ne poate
da informații prețioase despre elementele suspecte din
rândul artiștilor, muzicieni,
compozitori, artiști de teatru,
etc.” Și, dat fiind „ deplasările
frecvente ce le face în străinătate, poate fi de un real folos
pentru organelor noastre și
propunem recrutarea sa ca
agent.”
Un raport din ianuarie
1959, redactat de cpt. de securitate Rusalim Tîrziu, relatează cum Direcția a doua a Securității a încercat să-și pună
planul insidios în aplicare: în
dimineața zilei de 15 ianuarie
1959, „la orele 9 s-a prezentat
la domiciliul lui Mîndru Katz
cpt. Niculescu care l-a invitat
la Direcția Vize și Pașapoarte pentru unele lămuriri. La
sosire, deoarece de la început
a replicat că a fost adus în alt
loc și nu unde fusese inițial

invitat, i-am explicat
că s-a procedat în felul
acesta pentru a nu da
prilej să se creeze o atmosferă de îngrijorare
în familie întrucât locuiește cu părinții. S-a
declarat mulțumit că
am întrebuințat acest Mîndru Katz a fost condamnat
procedeu, deoarece
în contumacie de justiția
dacă se spunea direct comunistă la 15 ani închisoare
că va merge la Minispentru „trădare de țară”
terul de Interne, într-adevăr se putea credin martie 1960, dată de Triia (sic) o asemenea atmosferă. bunalul Militar al Regiunii
Timp de 3 ore Mîndru Katz a a-II-a, Mîndru Katz a fost
fost întrebat despre persoane- condamnat în contumacie,
le pe care le-a întâlnit în stră- pentru „trădare de patrie”, la
inătate și despre discuțiile pe „15 ani temniță grea, 8 ani
care le-a avut cu aceștia.
degradare civică” și „confiscaOfițerul care a redactat ra- rea totală a averii personale.”
portul, a consemnat în conCondamnarea sa a avut
cluziile sale faptul că Mîndru efecte grave asupra familiei.
Katz „a ascuns” unele „fapte Părinții pianistului, ne prilegate de deplasările ce le-a fă- mind aprobare să plece din
cut în străinătate”, iar „despre țară, nu și-au putut revedea
legăturile sale din străinătate fiul ani de zile.
a făcut declarații destul de
Condamnarea lui Mîndru
vagi (...) fiindu-i frică că ar Katz a făcut imposibilă oriputea suferi consecințe”.
ce legătură a sa cu România,
Raportul menționează unde nu a mai putut reveni
că Mîndru Katz a refuzat să niciodată. Astfel, muzica rosemneze un angajament cu mânească a pierdut un mare
Securitatea.
pianist, care, eliberat de conPentru Securitate, „fuga” strângeri, a făcut o remarcabilui Mîndru Katz a fost un lă cariera internațională.
eșec, iar pentru a-l ascunde
În afara activității concerde vigilența șefilor, Direcția tistice, Mândru Katz a fost,
a doua a Securității i-a întoc- până la sfârșitul prematur
mit în grabă un așa zis „dosar al vieții, profesor de pian la
personal”.
Rubin Academy of Music din
Marea Adunare Națională Tel-Aviv.
i-a retras titlurile și decoraA încetat din viță la doar
țiile acordate pentru merite 52 de ani, în timpul unui
artistice, iar pe 8 decembrie recital la Istanbul, cântând
1959 a început „procesul Sonata op. 17, în re minor
penal împotriva lui Mîndru (Furtuna) de Beethoven.
Katz .”
Ioana Voicu
Conform Sentinței nr. 25
Arnăuțoiu - rfi.ro
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Criminal în serie

Șef de promoție
la 96 de ani
Un italian a absolvit facultatea ca șef de promoție
la 96 de ani. E veteran de război și nici măcar
pandemia nu l-a împiedicat să își îndeplinească
visul – să obțină licența în istorie și filosofie

E

moționat până
la lacrimi, Giuseppe Paterno
își trăiește visul cu
ochii – ține în mână
diploma de licență. La
20 de ani când poate
ar fi trebuit să înceapă studiile, a plecat pe
front în Al Doilea Război Mondial. Când s-a întors, și-a
întemeiat o familie pe care a trebuit să o întrețină și iar n-a
avut timp de școală. La 30 de ani, abia a terminat liceul, iar
acum, la 96, e cel mai bătrân absolvent de facultate din Italia.
Primii doi ani de studii au fost simpli, lucrările și le redacta la mașina de scris primită cadou când a ieșit la pensie
iar documentarea o făcea la bibliotecă. Situația s-a schimbat
radical odată cu pandemia de coronavirus. A trebuit să învețe
să lucreze la calculator și să se pregătească pentru examene
online.

Despărțirea de Mecca

Un criminal în serie indian care a recunoscut
implicarea în uciderea a peste 50 de șoferi de taxi
ale căror cadavre au fost aruncate într-un canal
plin cu crocodil, a fost prins de poliție

Î

ntre 2002 și 2004, Devender Sharma a fost condamnat pe viață pentru
uciderea a șapte șoferi de taxi
și deținut într-o închisoare
din Jaipur, un oraș din nordul
statului Rajasthan. După ce
a petrecut 16 ani în pușcărie,
bărbatul ajuns la 62 de ani,
a primit o eliberare condiționată scurtă în luna ianuarie.
Însă, după expirarea celor 20
de zile de libertate, Sharma
nu a revenit la închisoare.
Săptămâna aceasta, la șase
luni după ce a dispărut, poliția indiană l-a arestat pe Sharma în capitala Delhi, unde
locuia împreună cu o femeie
cu care s-a căsătorit în timpul
eliberării condiționate.
Când a fost interogat, bărbatul a mărturisit că nu mai
avea de gând să se întoarcă la

închisoare. Potrivit poliției
din Delhi, cu această ocazie a
dat mai multe detalii despre
trecutul său criminal.
Sharma a mărturisit în cele
din urmă că a fost principalul
autor în cazul a cel puțin 50
de crime, toate victimele fiind
șoferi de taxi. Cu toate acestea, a fost condamnat doar
pentru 7 crime.

Ultimii pelerini din cei o mie de norocoşi care
anul acesta au putut realiza marele pelerinaj
(hajj) la Mecca, au plecat duminică din oraşul
sfânt musulman şi vor trebui să respecte o
perioadă obligatorie de izolare la domiciliu

C

a urmare a pandemiei mondiale,
autoritățile saudite au autorizat
participarea la Marele pelerinaj
a doar o mie de pelerini rezidenţi în regatul unic anul acesta, în condițiile în
care mediile locale anunțau prezența a
circa 10.000 de persoane, reprezentând
totuşi o cifră infimă faţă de cei 2,5 milioane de credincioși musulmani care au
îndeplinit acest ritual în 2019.
Pelerinii au fost supuși unor controale sanitare stricte şi plasați în carantină
la sosirea lor la Mecca în acest weekend,
iar bagajele lor au fost dezinfectate.

26

Contrar
tradiției şi
din cauza
pandemiei de COVID-19,
pelerinii nu au fost autorizați
anul acesta să atingă Kaaba,
unde se află piatra sfântă, pentru a limita riscurile de infectare. Duminică, pelerinii au încheiat
ritualurile care au început miercuri şi
au culminat vineri cu sărbătoarea Eid
al-Adha (Sărbătoarea Sacrificiului) şi cu
lansarea de mici pietre împotriva unor
coloane care simbolizează tentațiile
diavolului.
Participanții la pelerinaj au primit un kit ce conţine pietre sterilizate
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pentru ritualul lapidării Satanei, dezinfectante, măşti sanitare, un covoraș
şi un veșmânt alb fără cusături numit
„ihram” pe care orice pelerin trebuie
să-l poarte la aceste ritualuri. În mici
grupuri având fiecare câte un ghid,
credincioșii au înconjurat de şapte ori
Kabaa (construcția cubică situată în
centrul Marii Moschei de la Mecca),
în sensul contrar acelor de ceasornic.

Jo i , 6 a u g u s t 2 0 2 0

G A Z E TA M O N D E N E
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Infracțiune sexuală
Jeffrey Epstein ar fi forţat o minoră să întrețină
relaţii sexuale cu Prințul Andrew pentru a aduna
materiale prin care să-l defăimeze

D

S-a însurat în secret
Sean Penn, 59 de ani, s-a însurat în secret cu
iubita lui, Leila George, în vârstă de 28 de ani.
Cei doi sunt cuplaţi de patru ani şi au organizat o
ceremonie restrânsă, cu familiile şi prietenii

ocumentele care susțin aceste acuzaţii, au fost
publicate de o instanţă din New York, iar informațiile susțin că actul
sexual dintre Prințul Andrew şi
minora Virginia Roberts Giuffre ar fi avut loc pe una dintre
insulele private ale lui Jeffrey
Epstein din Insulele Virgine
Americane.
Prințul Andrew
Epstein i-ar fi spus minorei
„oferă-i Prințului orice vrea” şi
ar fi instruit-o să-i raporteze fiecare detaliu al abuzului sexual. Prințul Andrew nu este singurul care ar fi întreținut
relaţii sexuale cu minora în cauză, având în vedere că Epstein o oferea pe fată tuturor oamenilor cu putere financiară
din America „pentru a se integra şi pentru a se apropia de ei
în scopuri personale, pentru afaceri şi câştiguri financiare”.
Pe lista „victimelor” lui Epstein se află numeroşi politicieni
americani, oameni de afaceri prolifici, președinți străini, un
prim-ministru foarte cunoscut şi alți lideri ai lumii.

leasa inimii lui este frumoasa Leila George, de 28
de ani, care este cu un an mai mică decât fiica lui
Sean Penn, Dylan. Leila este fiica actorului Vincent
D’Onofrio, din serialul „Lege şi Ordine”, care este cu doar
un an mai bătrân ca
Penn.
La 1 august, cei
doi porumbei au fost
felicitaţi de aproape
întreg Hollywood-ul. Leila şi Sean
Penn s-au cuplat în
toamna anului 2016, Sean Penn și
când tânăra nu avea
Leila George
decât 24 de ani.
Fiica lui Sean, Dylan Penn a felicitat-o pe mama ei vitregă şi a asigurat-o că o va respecta, în ciuda faptului că între
ele nu este o diferenţă prea mare de vârstă.

Acuzat de viol

A slăbit 50 de kilograme

Actorul francez Gérard Depardieu este acuzat de
o tânără actriţă de viol, fapt care s-ar fi întâmplat
în 2018. După o clasare fără urmări, procedura
este relansată de Parchetul din Paris

P

archetul din Paris i-a
solicitat unui judecător să ancheteze acuzaţiile de viol care-l vizează
pe Gérard Depardieu, care
de altfel le contestă, după
ce iniţial cazul a fost clasat.
Pentru a relua investigațiile, reclamanta, o actriţă în
vârstă de 20 de ani, a depus
plângere în martie ca parte
Gérard Depardieu
civilă, după această clasare,
în primăvara anului trecut.
În iunie 2019, Ministerul Public a concluzionat la capătul anchetei preliminare de nouă luni că „numeroasele
investigații făcute” nu au „permis caracterizarea infracțiunilor denunțare”.

A

Cântăreața britanică
Adele (32 de ani) şi-a
şocat fanii cu o nouă
apariţie, după ce a
reuşit să slăbească
aproape 50 de
kilograme în ultimul an

Adele

Î

ntr-o fotografie postată de ea pe Instagram, artista este
îmbrăcată într-o pereche de colanți negri şi o bluză mulată, afișând o siluetă de invidiat. Transformarea artistei
a început în 2019, după ce Adele s-a despărțit de soțul său,
Simon Konecki, fondatorul „drop4drop”, o organizaţie care
luptă pentru accesul global la apă potabilă curată.
Adele a reuşit să slăbească aproximativ 50 de kilograme,
sub îndrumarea specialiștilor în alimentație şi sport. Potrivit
presei internaționale, „SirtFood” este dieta care a ajutat-o să
ajungă la silueta visată. Această dietă presupune consumul
unor alimente care activează anumite proteine din organism,
denumite sirtuine. Rolul acestor proteine este de a regla fluxul biologic al organismului, de a asigura buna funcţionare a
metabolismului.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP



BEEP

Tiberiu ȘMILOVICI

C

Beneficiile pandemiei

um stăm închiși în case și ne plictisim, haide măcar să facem ceva
care să ne mai ridice moralul.
Conform principiului verificat precum
că orice rău are și partea lui bună, vă propun să inventariem împreună beneficiile
pe care le aduce actuala pandemie.
- Obiceiul de a purta mască ne va intra
în obișnuință și vom continua să o purtăm
și după ce va apare un vaccin. Acest obicei
ne va feri de gripă și praf. De asemeni, vom
putea strănuta în voie în orice situație.
- Starea de fapt este o grea încercare
pentru vecinii pisălogi care acum sunt nevoiți să se abțină de la vizite inopinate la
ore excentrice, neavenite, neprincipiale și
consumatoare de nervi. Cei mai deplasați
dintre aceștia sunt cei care nu numai că se
înființează nepoftiți, dar mai și uită cu desăvârșire că nu sunt la ei acasă și se comportă de parcă ar aștepta să plece gazdele.
Să sperăm că această specie de paraziți să
sufere o mutație și să dispară.
- Ne vom obișnui și mai bine cu serviciile „on-line”. Dar pentru cei care se feresc de calculator de teamă să nu se curenteze, vin zile negre. Pentru acești indivizi
inadaptabili se vor constitui organizații de
voluntari dezinteresați care vor fi disponibili la orice oră din zi sau noapte. Acești
voluntari dezinteresați vor trăi bine mersi
din această activitate.
- Din cauza vulnerabilității în fața virusului, bunicii sunt cocoloșiți și nu mai
sunt puși de odrasle să alerge cu nepoții
zvăpăiați prin parcuri. Acum, odraslele
se jenează să-și plaseze copiii la bunici
„doar” pentru câteva zile, cât să dea o fugă
la Barcelona și poate un popas scurt în
Rodos. Să sperăm că, chiar și după pandemie, cocoloșirea bunicilor va continua,
măcar o perioadă.

28

- Comentariile nesăbuite de la radio și
televizor, care induc iresponsabil un stres
inutil și dăunător, vor face ca oamenii să
se obișnuiască să se uite cât mai puțin la
televizor și să prefere cititul.
- Datorită carantinei, natalitatea crește. E cazul să explic de ce?
- Scobitul în nas (în public mai ales )
va dispare. Oamenii se vor obișnui să-și
protejeze căile respiratorii de contactul cu
degetele maculate și acest nărav dizgrațios
se va stinge.
- Numărul posesorilor de câini va crește substanțial. În condițiile de carantină,
care probabil că se va impune iar, posesorii de câini au un avantaj relevant. Pot ieși
la plimbare când vor cu câinele. Dar nici
nu e nevoie să iasă cu câinele; e de ajuns
ca respectivul să aibă asupra sa certificatul
de posesor de câine și o zgardă. Dacă oamenii legii îl iau la întrebări, poate declara
că a ieșit cu câinele care a fugit și acum
îl caută.
- Fumatul, măcar pe stradă, dispare.
Doar dacă nu se va inventa o mască specială cu supapă pentru țigară.
Acestea sunt desigur numai câteva
dintre beneficiile pandemiei; desigur că
domniile voastre ar putea găsi și altele.
Vedeți deci că există și avantaje care ne fac
poate să credem că într-un fel a meritat.
Să ne bucurăm deci (atât cât putem) că
am avut ocazia să trăim această aventură
istorică. Vom avea ce povesti urmașilor
peste douăzeci-treizeci de ani. Ei vor face
ochii mari și se vor mira:
- Cum, bunicule, chiar așa a fost?
- A fost chiar și mai și!
- Acum înțeleg, poate de atunci ai rămas matale mai așa ...
- Mai „așa” cum?
- Păi mai așa, într-o ureche ...
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INCURSIUNI ÎN
UNIVERSUL EPIGRAMEI
ROMÂNEŞTI
Selecţii: Laurențiu Ghiță
Grigore Marinică Dobreanu
(Tg. Jiu)
Din nou sunt iertaţi marii
datornici

Că n-are bani de pensii, plânge
Guvernul de „haiduci rataţi”
Ce-i stoarce pe săraci „la sânge”
Ca să-i ajute pe... bogaţi!

Mărturisire

Epigramist nu pot să fiu
Oricât de mult mă zbat şi vreau;
Ca Marţial nu pot să scriu,
Ca Păstorel nu pot să beau...

S-a mărit câştigul promis la Loto
Şi-n săptămâna următoare,
Vom strânge bani, cu mic, cu mare,
Şi-om merge toţi, la loterie,
Să dăm... impozit pe prostie!

Plăceri

Privesc la trupul ei felin,
Un ceas la sânu-i mi-aş petrece,
Dar când mă uit în buletin
Şi văd ce vârstă am... îmi trece!

Regrete

În timpul tinereţii, poate,
Nu ştii ce faci şi faci de toate,
Dar vine-o vreme pentru toţi
Când ştii să faci... dar nu mai poţi.

Imunitatea... intangibililor

Escrocii mari, ce fură-o bancă mare,
Sunt pedepsiţi uşor, de complezenţă,
Mai greu să fii pungaş de buzunare,
Că statul nu suportă... concurenţă.

Săracului

Ca tot românul, sunt sărac
Şi-acum de foame sunt lihnit,
M-aţi prinde şi cu mâţa-n sac
De n-ar fi sacul găurit!

Semnul zodiacal

În zodiac e scris că eu,
Născut în august, sunt un Leu.
Nu ştiţi vreun calendar solar
Să mă preschimbe în Dolar?!
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Record MONDIAL
pentru România!
Ana Maria Popescu a reușit să câștige
Cupa Mondială de spadă seniori, cu un
total de 176 de mii de puncte, mult peste
ce au reușit Nathalie Mellhausen, din
Brazilia, și chinezoaica Sun Yiwen

S

portivă română ajunge astfel la 4 titluri mondiale și intră în istoria Cupei Mondiale, fiind
cea mai titrată spadasină din istoria competiției! Clubul pentru care activează a
ținut să o felicite pe
sportiva care le-a
depășit pe Laura
Flessel și Emese Ana
Szasz-Kovacs. Atât Maria
franțuzoaica, cât și Popescu
sportiva din Ungaria au câte trei titluri.
Sportivă româncă a mai câștigat Cupa Mondială
în 2008, 2009 și 2013.

Campioni la baschet
Echipa Maccabi Tel Aviv a câștigat
săptămâna trecută cel de-al 54-lea
campionat al Ligii de baschet naționale,
învingându-i pe cei de la Maccabi Rishon
Lezion cu 86-81

G

alben
albaștrii din
Tel Aviv s-au
folosit de abilitățile lui Amar
Stoudemire și
Othello Hunter pentru a domina partida,
echipa reușind
să neutralizeze performanța punctării de 38 de
puncte a lui D’Angelo Harrison din echipa adversă.
Stoudemire și Hunter au obținut fiecare 18 puncte, Sandy Cohen a contribuit la rândul său cu 16
puncte, iar Tyler Dorsey a punctat și el 14 goluri
în această partidă.

Turneul UTS2
Tenismanul german Alexander Zverev, numărul 7
mondial, a câştigat turneul „Ultimate Tennis Showdown
2”, în finala căruia l-a învins cu 3-2, pe canadianul Felix
Auger-Aliassime, duminică seara la Sophia-Antipolis

L

a feminin, trofeul a revenit
rusoaicei Anastasia Pavliucenkova, care a dispus în ultimul
act, tot cu 3-2, de franţuzoaica Alize
Cornet.
Cea de-a doua ediţie a Ultimate Tennis Showdown (UTS 2), s-a
disputat pe parcursul a două weeAlexander Zverev
kend-uri cu nume noi şi un tablou feminin, care nu a existat la prima ediţie, una mai lungă (5 weekend-uri) şi
încheiată cu victoria italianului Matteo Berrettini, după o finală câștigată
în faţa grecului Stefanos Tsitsipas.
La UTS au luat parte tenismeni
aleşi de organizatori pentru talentul,
Anastasia
personalitatea, stilul de joc şi dispoPavliucenkova
nibilitatea lor, care s-au înfruntat sub
forma unui campionat, cu reguli diferite faţă de cele din circuitul
profesionist. Codul de conduită a fost considerabil relaxat pentru a
le permite jucătorilor să se exprime complet. Competiția s-a derulat
fără spectatori, din cauza pandemiei de coronavirus, fiind transmisă
în direct pe platforma UTS.

Marele Premiu
al Marii Britanii
Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), campionul
mondial en-titre, a câştigat duminică Grand Prix-ul de
Formula 1 al Marii Britanii care a avut loc pe circuitul de la
Silverstone (5,891 km), cursă în care a plecat
din pole position

H

amilton a reuşit să câștige in extremis în faţa
olandezului Max Verstappen (Red Bull) care a pornit în
cursă de pe poziția a treia, linia a
2-a. Lewis Hamilton a făcut pană
în ultimul tur al cursei, trecând
linia de sosire pe trei roţi, dar cu
toate acestea Verstappen nu a reuşit să îl ajungă din urmă.
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Magdalena BRĂTESCU

S

„Dușmani, o poveste de dragoste”
(Sonim, sipur ahava) - la Teatrul Gesher

pectacolul Teatrului
Gesher are toate atuurile pentru a fi o reprezentație de succes, ceea ce și
este. Romanul „Dușmani, o
poveste de dragoste” (1966)
aparține marelui scriitor Itzhak Bashevis Singer, laureat cu Premiul Nobel pentru
literatura în limba idiș. Am
văzut filmul realizat în regia
lui Paul Mazurski (1989) și
consider că adaptarea pentru
scenă realizată de Roy Hen
conferă textului o emoție, un
suspans și o căldură care lipsește peliculei cinematografice.
Montarea piesei aparține unuia dintre cei mai talentați regizori israelieni
contemporani, Yevgeny Arye, care beneficiază și de colaborarea scenografului Semion Pastuch, decorul fiind un
personaj din piesă. Adăugând lighting
design-ul lui Avi Yona Bueno și video
art de Michael Kramenko, cei patru ași
izbutesc să creeze imagini cinematografice în mișcare schimbând locul acțiunii, secționând scena în câteva locații
simultane, pe diferite nivele, cu gros
planuri pe fundal. Muzica lui Avi Biniamin conferă de-asemenea lirism și
culoare piesei.
Arye are și marele merit de a fi ales
o distribuție de elită care creează roluri
antologice și personaje de neuitat. Prin
realismul caracterelor și evoluția lor dramatică, actorii sensibilizează publicul.
Acțiunea piesei începe la New York
în 1949. Povestea de dragoste se țese în
jurul protagonistului Herman Broder
(Sasha Demidov), un evreu polonez
supraviețuitor al Holocaustului. Soția
și cei doi copii ai lor au fost uciși în lagărele de exterminare naziste. Herman
s-a însurat cu țăranca Yadwiga (Natașa
Manor), o „șikse” incultă și ignorantă,

30

fosta servitoare a părinților lui, cea care
i-a salvat viața ascunzându-l în beciul
casei.
Herman își câștigă existența ca scriitor-fantomă pentru discursurile rabinului Lampert (Boris Ahanov). Dar își
minte soția pretinzând că e comis voiajor pentru a justifica disparițiile lui de
acasă. El frecventează o femeie superbă
de care este atras sexual, Masha (Efrat
Ben Tzur). Masha trăiește despărțită
de soțul ei Leon (Dudu Niv, într-un
episodic excelent) care refuză să-i dea
divorțul.
Lucrurile se complică și mai mult
pentru Herman când soția lui legală,
Tamara (Ruth Heilobovski), pe care
o crezuse moartă, reapare, îl caută și-l
găsește. Herman e tipul bărbatului indecis, șovăitor, duplicitar, mincinos patologic și trădător, incapabil să aleagă
între cele trei femei insinuate în viața
lui. Monoloagele sale, de o sinceritate
dezarmantă, determină publicul să-i
înțeleagă frământările și să empatizeze
cu el.
Intriga capătă amploare, accelerând
și ritmul acțiunii, când Yadwiga rămânând însărcinată, vrea să treacă la iudaism, iar Masha obține -cu sacrificiimult doritul „ghet” de la soțul ei. Între
timp, mișculațiile lui Herman, pendulă-
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rile lui între cele trei femei care-l
iubesc cu disperare, sunt date în
vileag, lui însuși fiindu-i dezvăluite lucruri dureroase care-i trezesc
gelozia. Ulterior, pe neașteptate,
câteva adevăruri-minciuni îl fac
s-o părăsească pe Yadwiga și să
plece cu Masha pe care o crede
de-asemenea gravidă. Dar sarcina se dovedește închipuită.
Cine sunt însă dușmanii din
titlul lui Bashevis Singer în această poveste de dragoste dramatică?
Există în roman două categorii
de inamici. Mai întâi Holocaustul, moartea și vecinătatea morții care
și-au pus pe vecie amprenta pe sufletele
personajelor. „Eu nu sunt nici vie, nici
moartă”, spune Tamara. Amintirile tragice sunt sugerate în decorul lui Pastuch
prin nenumărate spoturi ieșind din podea a căror lumină se ridică transformându-se în fum. Cine a trăit ororile
crimelor naziste rămâne traumatizat pe
viață. Nu mai poate trăi și nici reacționa
ca oamenii obișnuiți. Devine propriul
său dușman pentru că stresul îl împiedică să-și găsească drumul, liniștea și
fericirea.
Sasha Demidov (Herman) joacă
excelent bărbatul hărțuit, ezitant, evadând prin minciuni dintr-o existență în
care continuă să fie doar supraviețuitor. Efrat Ben Tzur (Masha) e delicată, grațioasă, senzuală, ușor psihotică,
luptătoare pentru iubire dar, în finalul
surprinzător, alege să piardă în favoarea
dragostei pentru mama ei (Fira Cantor). O interpretare de bună calitate
are Natașa Manor (Yadwiga) în femeia
simplă, devotată soțului și casei, capabilă de orice sacrificiu.
Teatrul Gesher oferă publicului un
spectacol emoționant în care textul,
regia și interpreții își dau mâna într-o
creație de excelență artistică.
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Ami GOTT

Amintiri cu și despre Tata

Corurile reunite ale Federației Comunităților Evreiești din
România dirijate de Izu Gott, înaintea turneului din Statele
Unite - mai 1987. Fotografia este făcută în sala de festivități
din Strada Popa Soare, sală care, din septembrie 2018,
poartă numele tatălui meu

a câștigat postul de dirijor și a rămas
în acea funcție pînă în anul 1983.
Directorul Filarmonicii, maestrul
Ion Baciu, i-a sugerat tatălui meu
Fotografie pentru afiș a dirijorului să-și românizeze numele deoarece
nu dădea bine pe afiș să apară conIonel Gotescu
cert de muzică populară dirijat de
n cele ce urmează vreau să vă po- Izu Gott. Așadar Izu a devenit Ionel iar,
vestesc câteva întâmplări mai puțin adăugând binecunoscutul sufix „Escu”,
cunoscute din viață tatălui meu, numele de familie a devenit Gotescu.
muzicianul Izu Gott - Ionel Gotescu.
Din anul 1974, tata și-a început acÎn anul 1963, s-a hotărât desființa- tivitatea și la comunitatea evreilor din
rea teatrului evreiesc din Iași, primul Iași, dirijând corul „Talmud Tora”. În
teatru idiș din lume înființat de Avram primăvara anului 1983, după un turneu
Goldfaden, în 1876, la Pomul Verde. La de succes în Elveția, i s-a pus în vedere
acest teatru, tata a cântat în orchestră de către Consiliul Județean PCR că va
la contrabas iar ulterior, a fost dirijorul trebui să aleagă ori muzică populară,
acesteia, împărțind podiumul dirijoral ori comunitatea. A avut o discuție cu
cu Icu Segal, fratele lui Iosif Sava.
președintele comunității ieșene, dr. SiRămași fără serviciu, mulți actori și mion Caufman care i-a propus să discuinstrumentiști au plecat la alte teatre din te această problemă și cu Eminența Sa,
țară, la TES București sau au emigrat în Șeful Rabin dr. Moses Rosen. În acea
Israel. Tatăl meu a hotărât să rămână în perioadă, corul din București rămăsese
Iași și s-a angajat pe postul de contra- fără dirijor iar ocazia ivită s-a dovedit un
basist la orchestra de muzică populară bun prilej pentru rabinul Rosen de a-i
„Doina Moldovei” din cadrul Filarmo- propune tatălui meu postul de dirijor
nicii „Moldova”. Când dirijorul și în- la corul „Shira V’Zimra” precum și la
temeietorul orchestrei, prof. Dumitru corul de copii „Talmud Tora” al comuPopovici, a decedat, s-a pus problema nității. Tata a acceptat oferta Federației
cine va prelua bagheta acestei orchestre. dar a plecat plin de tristețe de la orchesÎn urma unui concurs, la care au par- tra „Doina Moldovei” care, întâmplător
ticipat mai mulți muzicieni din țară, tata sau nu, s-a autodesființat după numai

Î
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un an.
În toamna anului 1999, directorul
teatrului evreiesc, regizorul Harry Eliad,
l-a sunat pe tata, rugându-l să treacă a
doua zi pe la teatru. Ajuns acolo, Harry
i-a povestit că are probleme cu orchestra
și că nu poate scoate muzicalul „Scripcarul pe acoperiș” la timp, adică peste mai
puțin de o lună și de aceea îl roagă ca
să preia el conducerea muzicală a spectacolului. Și iată cum tata, după 36 de
ani, a închis cercul vieții sale artistice,
revenind la pupitrul orchestrei teatrului
evreiesc.
Spectacolul a fost un imens succes,
avându-l pe reputatul actor Dan Tufaru în rolul principal (acesta fiind rolul
vieții lui, cum spuneau ziarele vremii,
dar și cântecul său de lebădă) alături de
minunații Leonie Waldman Eliad, Rudi
Rosenfeld, Nicolae Călugăriță, Boris Petroff și alții.
Tata a avut o viață artistică bogată în
România dar și după ce a făcut alya în
Israel; de aceea, îi invit pe toți cei care
doresc să asculte și să vadă fotografii,
videoclipuri cu momente muzicale din
activitatea lui, să acceseze pe Facebook
pagina „Izu Gott - Ionel Gotescu - o viață închinată muzicii”.
SĂ TE IUBIM A FOST UȘOR, SĂ
TE UITĂM ESTE IMPOSIBIL.
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Telejurnal
Discover Romania
Telejurnal
5 minute de istorie
Telejurnal regional
Vorbește corect!
Ca’n viață
Diasporadar
Un doctor pentru dumneavoastră
Articolul VII
Telejurnal
Vorbește corect!
Politică şi delicateţuri
Descălecați în Carpați
Malaiele de 5 stele
Piersic Show
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
5 minute de istorie
A doua Românie
România 9
Câștigă România!
Cap compas
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A doua Românie
Telejurnal
Vorbește corect!
Exclusiv în România
Discover Romania
Descălecați în Carpați
Malaiele de 5 stele
Piersic Show
Garantat 100%
La un pas de România
Telejurnal
5 minute de istorie
Dăruiește, Românie!
Unirile românilor
Teatru TV

SÂMBĂTĂ, 8 aug. 2020
07:00
07:30
08:00
08:50
09:00
09:50

•

Regatul sălbatic
Pescar hoinar
Ferma
Discover Romania
Mic dejun cu un campion
5 minute de istorie
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Drag de România mea
Diasporadar
Drag de România mea
A doua emigrare
Dăruiește, Românie!
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La un pas de România
Gala umorului
Il Luce
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Memorialul durerii
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În grădina Danei
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Viaţa satului *Partea I
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Lumea şi noi
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Breaking Fake News
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Politică şi delicateţuri
Femei de 10, bărbaţi de 10
Telejurnal
Vorbește corect!
Drumul lui Leșe
Descălecați în Carpați
Malaiele de 5 stele
Piersic Show
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
5 minute de istorie
Avocatul dumneavoastră
România 9
Câștigă România!
Cap compas
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Rețeaua de idoli
Descălecați în Carpați
Vara amintirilor
Piersic Show
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
5 minute de istorie
Investiți în România!
România 9
Câștigă România!
Cap compas
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REDUCERE
DE PREȚ LA
COLECȚIA
ALEXANDRU
ANDY

Telejurnal
Discover Romania
Telejurnal
5 minute de istorie
Telejurnal regional
Diasporadar
Ca’n viaţă
Diasporadar
Un doctor pentru dumneavoastră
Investiți în România!
Telejurnal
Vorbește corect!
Destine ca-n filme
Descălecați în Carpați
Vara amintirilor
Piersic Show
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
5 minute de istorie
Articolul VII
România 9
Câștigă România!
Cap compas

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul
Doctor Mesmer
• Ca’n filme
Patru cărți pentru numai 190 de șekeli!
Sunați acum la editură la tel. 0524-716004
și comandați pachetul Alexandru Andy!
(Prețul unui singur volum este 80 de șekeli)

SCORPION

Atunci când trebuie să iei decizii cu un mare
impact emoțional, ești pregătit să trăiești totul la cote maxime. Nu te eschivezi din fața
niciunei provocări.
Te afli într-o tranziție importantă din punct
de vedere emoțional. În plan profesional, ai
senzația că tot ceea ce faci își atinge scopul
predefinit.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

În ultima perioadă, ai nevoie de mai multă
relaxare. Programul tău este foarte încărcat,
dar doar cu sarcini sau responsabilități care
nu vizează propriul echilibru.

Indiferent că este vorba de viața personală,
de carieră, de alegeri, de relații sau de orice
alt aspect al vieții tale, totul suferă modificări
substanțiale.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

Atunci când vine vorba de sectorul personal,
în această săptămână ți se oferă destule indicii că te afli într-o mare dilemă emoțională.
Întâmplările care au loc ți se par fără sens.

Totul în jur ți se pare covârșitor și parcă nu
mai ai energia necesară pentru a face ceea ce
ți-ai propus. Ai nevoie de susținerea și afecțiunea celor din jur.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Observând modul în care lucrurile din jurul
tău se modelează în funcție de acțiunile tale,
devii încrezător că până la urmă totul se va
armoniza.

Anxietatea este cea care deține controlul asupra multor aspecte ale vieții tale. Trebuie să
reușești să ieși cumva din acest cerc vicios în
care te afli.

PEȘTI

21.06 - 22.05

Aspirațiile profesionale pe care le ai, îți surescită perspicacitatea. În zilele care urmează,
vei fi mereu în mijlocul acțiunii, indiferent
de dispoziția emoțională pe care o vei avea.

Modul în care ajungi să te exprimi, demonstrează cât de mult crezi în propriile visuri.
Atunci când vine vorba de pașii pe care îi
faci, nu crezi în limitări.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Iluzia pe care o trăiești când vine vorba de
controlul asupra propriei vieți, se spulberă
rapid la aflarea unor vești triste. Te simți epuizat și îți este teamă că, fără să vrei, vei ceda.

BERBEC

20.04 - 21.03

Marte-Uranus, această diadă plină de forță,
te ajută să îți recapeți încrederea în sine în
urma unor eșecuri incontestabile. Ești o fire
puternică, concentrată.

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
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Jocul de cărți, la începutul secolului al XIX-lea

n Europa, cărțile de joc
îşi fac apariţia în secolul
al XIV-lea, acestea revoluţionând lumea distracțiilor
mondene. Spre deosebire de
zaruri (preferate în antichitate), cărţile erau mult mai uşor
de fabricat şi de manevrat. Cu
aceste mici piese subţiri din
lemn, apoi din carton lucios
şi pictat, imaginația jucătorilor a fost stimulată, născocind nenumărate jocuri şi
configuraţii.
În țările din Apusul Europei, în secolul al XVIII-lea,
nobilimea și nu numai, începe să joace cu frenezie, deși
această aplecare era condamnată de Biserică. În „Scrisori
persane”, Montesquieu va
comenta zeflemist: „Jocurile
de noroc sunt foarte la modă
în Europa. A fi cartofor e o
situaţie (…) Femeile, în special, sunt foarte pătimaşe. E
adevărat că în tinereţe nu se
dedau jocului decât pentru a
favoriza o pasiune mai preţioasă, dar pe măsură ce îmbătrânesc, pasiunea lor pentru
acest joc pare să reîntinerească
Carte poștală,
Colecția Artă Plastică,
Muzeul Municipiului București
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și această pasiune umple golul
lăsat de celelalte”.
Radu Rosetti va critica, în
scrierile sale, aportul trupelor
țariste privind modificarea
moravurilor, deși nu poate
contesta anumite părți bune
aduse la modernizarea țării. El spune: „Se poate zice
că, sub ocupația rusească s-a
întemeiat ceea ce se cheamă
viață mondenă, înflorind însă
odată cu ea adulterul, despărțeniile și jocul de cărți (...) Armatele rusești au contribuit și
ele la această evoluție în traiul
boierimii, ajutând nu puțin la
depravarea moravurilor și...
introducând dansurile apusene” (Radu Rosetti, ”Amintiri.
Ce-am auzit de la alţii, Din copilărie, Din prima tinerețe”, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1996).

Distracțiile se schimbă în
pas cu memorabilele modificări de gusturi și pasiuni,
uneori nu dintre cele mai
inocente, precum jocul de
cărți. Acesta avea întotdeauna
urmări funeste pentru înveterații cartofori, cei care nu se
puteau dezlipi o clipă de masa
cu postav verde (masa de joc).
Ocupația Principatelor
din 1806-1812 duce la nenumărate apropieri mondene între români și ofiţerii ruși
educați, manierați, cunoscători ai limbii franceze. Boierii
români au învăţat de la ruşi
nu doar pronunţia franceză
corectă ori soirée-urile dansante, ci şi alte distracţii, mai
puţin inocente. Este vorba
despre jocul de cărţi, care, curând, s-a bucurat de succes în
societatea destul de înapoiată
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a Principatelor. Călătorii străini, acești fini observatori ai
tranziției societății românești
ne lasă relatări despre starea
și ocupațiile vieții cotidiene a
micii și marii boierimi, despre aspirațiile acestora, dar
și despre viața și moravurile
acestora. F. G. Laurençon spunea, la 1822: ”Boierii afișează
un mare lux în ceea ce privește trăsurile, îmbrăcămintea și
cheltuiesc mult pentru casele lor. Staționarea armatelor
străine în țară lor le-a dat
gustul păgubitor al jocului.
De aceea, câți dintre ei nu
s-au ruinat cu desăvârșire la
faraon?” (în „Noi observații asupra Țării Românești” din ”Călători
străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea”, vol.II, Editura
Academiei Române, 2005).

Patima jocului era la unii
atât de mare încât nu se mai
putea bucura nici de dansul la
un bal vesel, nici de un picnic
sau o excursie la țară. Oriunde
s-ar fi aflat, ei se găseau unii
pe alții și, înțelegându-se din
priviri sau dintr-o expresie codificată, solicitau mese de joc
grupându-se repede în jurul
lor pentru a face cărțile.
Străinii sunt întotdeauna neplăcut impresionați de
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atmosfera îmbâcsită de tutun, de căldură, de aspectul
concentrat și congestionat
al jucătorilor care, uitând
eticheta, își scoteau redingotele și legăturile de gât și nu
dădeau atenție prezentărilor;
ca și de insolitul comportării
lor, unii jucând șmecherește,
în picioare, alții frizând chiar
imoralitatea.
Erau practicate toate jocurile de noroc, cu precădere
cărți (faraon, préférence, stos,
boston, whist, ombre), loterie, ruletă și biliard, atât în
casă cât și în club și cazinouri
(care existau ca instituții încă
din anul 1820) ce dețineau
amenajările necesare.
Și femeile din Principate
erau împătimite jucătoare.
Nonşalanţa acestui consum –
pierderea unor mari sume de
bani şi de proprietăţi – este
menţionată în memoriile lui
Radu Rosetti. Bunica Eufrosina Manu era „foarte mondenă, foarte cheltuitoare, mai
iubea şi jocul de cărţi.“ Averea soţului ei era foarte mare,
aşa că era lăsată să joace după
poftă. Cu vremea, a început să
abuzeze, aşa că i-a fost fixată o
sumă – destul de mare –, care
însă nu-i ajungea niciodată.
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Test revoluționar
Un nou test de sânge poate depista diverse tipuri de cancer cu
câțiva ani înainte ca acestea să poată fi depistate prin metodele
clasice, potrivit unui nou studiu publicat în revista științifică
Nature Communications

D

epistarea timpurie poate reduce semnificativ rata mortalității provocată de boală.
Oamenii de știință încearcă de ani de
zile să dezvolte un test prin care să
poată depista potențialul de potențialul malign înainte ca celulele tumorale să se poată răspândi.
Până acum, majoritatea încercărilor au eșuat sau în cel mai
bun caz au avut rezultate parțiale.
„PanSeer”, noul test de sânge revoluționar inventat de firma „Sino-US”,
a fost creat de o echipă internațională
de oameni de știință de la Universitatea din California, care au reușit să
diagnosticheze cinci tipuri de cancer
cu mult înainte de apariția simptomelor la pacienții testați. PanSeer poate
detecta în prezent cancerul de stomac,

de esofag, de colon, de plămâni și de
ficat. Testul se bazează pe o tehnică
dezvoltată acum mai bine de un deceniu și permite depistarea tumorilor
maligne în fazele timpurii în care nu
sunt prezente simptome ce pot fi detectate prin metodele anterioare.
Pe de altă parte, noul studiu a inclus 10 ani de cercetări efectuate în
perioada 2007-2017 în care au fost
prelevate probe de sânge de la mai
bine de 120.000 persoane sănătoase
din China, cu mult înainte ca acestea
să prezinte vreun semn de cancer.
Testul a reușit să depisteze semne
timpurii de cancer la 95% din cei 605
pacienți care nu au prezentat niciun
simptom la momentul testării, dar
s-au îmbolnăvit de cancer în cel mult
patru ani.

Nivelul vitaminei D asociat cu
riscul de infectare cu COVID

Tratament
pentru cancer
Un startup israelian a reușit să adune
3,5 milioane de dolari într-o sursă de
finanțare pentru primul studiu clinic
al noului său dispozitiv inovator de
tratament al cancerului

P

latforma „CAPS Medical” este proiectată pentru a trata tumorile solide
prin proceduri minim invazive, atacând celulele canceroase fără a deteriora țesutul sănătos din jur.
Înființată în 2018
de MEDX,
o divizie a
Autorității
Israeliene
pentru Inovare, compania și-a
bazat opțiunea de tratament pe tehnologia
plasmatică atmosferică non-termică inventată de Institutul Tehnion în colaborare cu
Campusul Rambam.
Aplicarea unei plasm non-termice țintește
și ucide celulele canceroase și, ulterior, declanșează un răspuns imunitar care permite
organismului să găsească celule suplimentare
specifice tumorilor din corp.

Vitamina D e recunoscută ca fiind un factor important în
diverse procese fiziologice asociate cu metabolismul calciului
și oase și de asemenea în diverse boli autoimune,
boli cardiovasculare, diabet de tip 2, obezitate,
declin cognitiv și infecții

I

mpactul puternic al metaboliților vitaminei D
asupra răspunsului sistemului imunitar și asupra
evoluției infecției cu COVID-19 a fost descris în câteva studii din lumea întreagă.
Un grup de oameni de știință de la Serviciile Sanitare
Leumit (LHS) și Facultatea
de Medicină Azrieli din cadrul Universității Bar-Ilan
și-a propus să determine le-

găturile dintre nivelul redus
de plasmă 25(OH)D și riscul
de infectare cu COVID-19 și
de spitalizare.
Folosind date reale, 782
pacienți israelieni depistați
pozitiv la testul COVID-19
și 7.025 pacienți depistați
negativ la testul COVID-19,
cercetătorii au stabilit că nivelul redus de vitamina D din
plasmă pare să fie un factor
de risc independent pentru

infectarea cu
COVID-19
și spitalizare.
Studiul
a fost publicat recent în revista FEBS.
În prezent cercetătorii își
propun să evalueze factorii
asociați cu mortalitatea datorată infectării cu COVID-19
în Israel. „Suntem dispuși
să găsim legătura cu rezul-
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tatele clinice COVID-19
(de exemplu, controlul glicemiei înaintea infectării
la pacienții cu COVID-19)
pentru evaluarea riscului de
mortalitate datorat infectării
cu COVID-19 în Israel,” au
declarat aceștia.
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ORIZONTAL: 1. Funcţionari fiscali. 2.
Face desene la cărţi. 3. Zeul-Soare —
Nedrept — Chemare familiară. 4. Spadă
ruptă! — Prins. 5. Hărţi — Lipsiţi de putere. 6. Pungaş parisian — Stol fără o pasăre! 7. Râvnit cu tărie — Personaj legendar. 8. Ofiţer turc — Unul dintre cei 12
apostoli. 9. Turtit la pământ — Legătură
de... nuntă! 10. Instrumente medicale folosite pentru spălături.
VERTICAL: 1. Fantastici, fenomenali,
teribili... (fig.). 2. Grecia veche — Câine
de vânătoare. 3. Ruteniu — Feriţi de primejdii. 4. Literă grecească — Bucată de
epidermă! — În centrul oraşului Riga! 5.
Vulcan în Sicilia — A stârni 6. Pui de animal domestic. 7. Nu vorbeşte prea mult
— Salut fără întoarcere. 8. De la (od.)
— Rădăcina stufului după tăiere (reg.).
9. Cântec de dragoste sub clar de lună
— Întoarcere! 10. N-au nicio fărâmă de
judecată (f.)
CUVINTE RARE: ACAN — CSI.

- Ştii cum creşte peştele?
- De la pescar la pescar...

*

- Uite ce e, o să-ţi vorbesc serios, trebuie să renunţi neapărat la alcool!
- Deci asta e, doctore, bănuiam eu că
boala mea e fără leac…

*

Soacra în vizită la noră.
- Mamă soacră, cât stai pe la noi?
- Cât timp voi fi binevenită.
- Aaa, păi nici la o cafea nu stai?

nele meu” este similară cu cea a fratelui
tău. Ai copiat de la el?
- Nu, doamnă învățătoare, dar este
vorba despre același câine.

*

Soția către soț:
- Dragul meu, hai să cumpărăm o
mașină; eu voi învăța să conduc, vom
vedea lumea.
- Care, pe asta sau pe cealaltă?

*

Un tip către iubita lui:
- Iubito, te-am înșelat cu altă femeie...
*
- Poți să repeți?
Învățătoarea verifică tema:
- Sigur, mă întâlnesc cu ea și mâine
- Itzik, compunerea ta cu tema „Câi- seară.

36
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Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: f, s, l, t, t, soliditate, ramificat, amutit,
tri, iti, elite, odata, scor, arome, ora, bb, ritosi, it, cari,
t, plop, la, ar, i, nicotina, neon, nomad, umor, rufa,
gratis, nor, ot, numere.
Pag. 36: omogenizat, ban, datata, snopuri, tm, es,
ica, caa, razna, fard, vra, tais, u, adus, traci, ta, telepat,
otrava, ino, realizator.
Pag. 37: a) carbonifer, onor, amare, mas, uliu, s, pliant,
nap, liota, sadi, ezra, ut, er, co, radiana, tac, carnet,
aratat, in, temeritate. b) zgomotoasa, bara, albit, ura,
groase, catara, tin, i, oranduit, uvrab, it, a, mi, divo, at,
asi, torino, tact, tipar, itari, tari. c) ingrijitor, mironosite,
boit, lenes, ab, uca, utt, terne, ct, a, a, odata, ru, bab,
saltar, idis, spada, latita, rat, ametitoare. d) continente,
artificial, ta, bocanci, ata, sir, an,solie, tan, truc, peria,
r, noir, atu, ocean, eros, fa, nascare, ambarcatii.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
1. Mama ma1
mii mamii! 2.
Merită să pri- 2
mească o severă observa- 3
ţie. 3. Braţ de 4
L
copac — RânduA
ială religioasă 5
— Ţine-o! 4.
6
N
Era să fie sacrificat în Biblie 7
T
— Un uriaş de
E
lut, fără minte. 8
5. Mică de sta- 9
T
tură — Culoare
A
de inocenţă. 6. 10
Băutură alcoolică de fructe. 7. Snop cu un băț lipsă — La încheierea
unei vieţi! — Asalt puternic. 8. Mână cu gheare — Tipul de
colo! 9. Arma lui e vorba şi discursul — Mic fluviu francez.
10. Producătoare de zgomot.
VERTICAL: 1. Scârţa-scârţa pe hârtie! 2. Un fel de a fi
„pe sfoară” (m.pl.) — Cam cât un ban. 3. Potrivită să sune
la coadă! — Cu muzică şi dans. 4. Un soi de ducipal din
Dobrogea — Transmisă pe note. 5. Uneori se dă cu fugiţii!
— Purtători de hamuri — Uriaş biblic. 6. Un asasin odios
— Pătrate pe teme agricole. 7. O asociaţie militară a puterilor occidentale — Tril de broască. 8. Fundul unui cuib!
— Suliţă medicală! 9. Jumătate de întrebare la ghicitori —
Trecut prin multe triaje. 10. Supra complicate.
CUVINTE RARE: TET — OG.

ORIZONTAL:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. A diminua va
I Z
loarea unei mo- 1
nede. 2. Are cu 2
R A
noştinţe vaste,
E S
dar într-o sin- 3
gură direcţie. 4
N T
3. Cotonogit —
Se aruncă peste 5
A I
bordul unui baM
lon. 4. Toate 6
sunt de gradul 7
P
superior! 5. Mai
marele peste 8
chelneri — Mă 9
opun categoric
— Râu în Alge- 10
ria. 6. Scurtă
(sau lungă) epocă de timp — Un fel de scârbă... — Metru
cub. 7. O individă oarecare — Instrument de zbor! 8. Sunt
apăraţi de boli — Textilă comună. 9. Cam ca zebra... — Fel
de fel! 10. Pot fi cu uşurinţă înstrăinate.
VERTICAL: 1. Pune semne de îndoială (fem.). 2. Oraş în
Italia — Un simplu dobitoc. 3. ...şi un pui de bou! — N-au
o pată. 4. Steag turcesc (vechi) — Lichidul vieţii. 5. De
neamul romanilor (m. pl.) — Provincie în Spania. 6. De la
(od.) — Lipsită de orice valoare — Pronume. 7. N-au gust
bun (f.) — Localitate în Italia. 8. Împărăteasă a Bizanţului
— Alţi indivizi oarecare! 9. Răstimp popular — Oala cea mai
redusă! 10. O ceartă pe limbaj literar.
CUVINTE RARE: AIR — ENA — ALUM — IAN — ARI.

ORIZONTAL:
1. Adus în stare
1
I
de piatră. 2. Te
îmbie să le vii
2
G
alături. 3. Oră3
E
şel în Filipine
— Localitate în
4
USA — Sunt po5
T
sesor de avere.
4. Îmbrăcăminte
6
E
la ţară — ... şi
pantaloni la
7
C
R
ţară! 5. Poves
8
A
tită — Altă localitate în USA.
9
E
6. Substanţe
N
10
concentrate. 7.
Tanc fără timp!
— Crom în chimie — Zăpadă în Moldova. 8. Dată (dar nu
dăruită!) — A fixa o sumă pentru un scop precis. 9. Adus
înapoi — Fecior în Banat. 10. Stau sub nivelul celorlalte.
VERTICAL: 1. Lucrător în tipografie. 2. Un fel de scurtă
de blană — Oraş în Franţa. 3. Vieţuire — Cerc de fier în
jurul roţii. 4. Zeul Soare — Căderi de apă în munţi. 5.
Comună în Franţa — Râu în Spania — Vechi oraş în vechea
Caldeea. 6. Papă din secolul III — Sunt cei mai tari între
cei tari. 7. Ivit — Un fel de zdreanţă de covor. 8. Oxid
de carbon (chimie) — Plantă ierbacee otrăvitoare. 9. Din
când în când — Lucrător la calea ferată. 10. Stare de jenă
exagerată.
CUVINTE RARE: GOA — EBI — NED — NAT — RAF.
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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ORIZONTAL:
1. Dovedit cu
1
vârf şi îndesat.
2. Te învaţă de
2
mic. 3. Din con3
tră — Pătrate
pe ogoare — Dă4
ruit. 4. Afaceri
pe jumătate!
5
P
— Bulevarde în
6
E
grădini! 5. Şi-a
spălat mâinile
7
T
în povestea cu
8
I
Isus... — Servietă. 6. Primul
9
O
zburător în miL
tologia greacă
10
— Un pui de...
usturoi! 7. Îţi aparţine — Nu are glas — Îi lipseşte puţin până
la tot! 8. Excitat — Orăşel în Danemarca. 9. Cap în Mexic —
A alina (pop.). 10. Nervoase peste măsură.
VERTICAL: 1. Reduceri de... capete! 2. Care te lămureşte
în mod definitiv. 3. În vârful muntelui! — Balaur oltenesc —
Râu în Africa. 4. Măsură veche de capacitate — Cu înfăţişare
plăcută. 5. Povestit — Sub-sol! 6. Formă de exprimare specifică fiecărui autor — Motan. 7. Centrul unui atol! — Râu în
Suedia — Stibiu. 8. Emanat radiaţii — A cunoaşte. 9. Papagal
american — Codiţa frunzei. 10. Operă literară compusă din
patru părţi.
CUVINTE RARE: SIG — ROJO — AJA — EMAN — OSTOI.
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Cu ocazia zilei de naștere,
urăm scriitorului

Felicitări părinților Dikla și Ori
la nașterea micuțului
HADAR BINYAMIN
dar și bunicilor, Iosef și Judy
Wasserman, care l-au primit cu
multă dragoste pe noul născut.
Rav. I. Wasserman a îndeplinit și
rolul de sandak (naș) în condiții
speciale ale pandemiei Covid19,
adică cu mască și cu mănuși.
Mult noroc și sănătate micuțului
Hadar Binyamin iar familiei fericite
i se cuvine tradiționalul
Mazal Tov!
Ioana Toff și Dragoș Nelersa

SERGIU BRANDEA

LA MULTI ANI

cu multă sănătate, bucurii și
aceeași inspirație literară, atât de
apreciată de cititori!

ASILR

Aprinderea lumânărilor de Șabat
Pericopa Ekev
VINERI
07.08.2020

SÂMBĂTĂ
08.08.2020

Tel Aviv

19:11

20:10

Ierusalim

18:55

20:08

Haifa

19:05

20:11

București

20:14

21:19

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 06.08.2020
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3,38

3,44

1 euro

3,96

4,03

1 liră
sterlină

4,41

4,49

1 leu
românesc

0,83

0,85

PROGNOZA METEO
6 august - 8 august
Zonă

joi,
6 august

vineri,
7 august

sâmbătă,
8 august

Haifa

30°

30°

30°

Nazareth

32°

33°

33°

Tveria

38°

38°

38°

Tel Aviv

30°

30°

30°

Ierusalim

30°

31°

31°

Eilat

41°

41°

40°

Timpul trece mai plăcut când citești o carte bună!
Martin Buber - Legende Hasidice. . . . . . . . . . . . . . 35
Șulhan Aruh - Codexul sfânt al comportării evreilor
potrivit Talmudului (în română).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Jamie Oliver - Carte de bucate (300 pag.) .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
O masă într-o farfurie - rețete din întreaga lume .  .  .  .  .  .150
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Frumuseți neobservate

S

unt un pasionat iubitor al naturii, îndrăgostit îndeosebi de frumusețile neasemuite ale munților, pădurilor minunatului județ Bihor.
Păstrând nealterată
această dragoste de natură, ani de-a rândul
m-a preocupat găsirea
unei modalități de a
imortaliza măcar unele elemente ale ei, de a
atrage atenția și altora
asupra frumuseții naturii uneori nebăgate
în seamă, gingășia
unor flori de câmp,
delicatețea pufului de
păpădie sau alternanța
nuanțelor ruginii ale
frunzelor de toamnă,
cromatica fluturilor
sau grația libelulelor,
hărnicia proverbială a
furnicilor și muzică greierilor sau a păsărilor.
Văzând flori și insecte incluse în rășină sintetică unii ar
putea pune întrebarea: cum se împacă dragostea declarată
față de natură și ocrotirea ei cu acest sacrilegiu? Este adevărat, am sacrificat unele elemente din natură.
Dar în timp ce, datorită legilor naturii, milioane de flori se veștejesc, insectele pier în anonimat, cele sacrificate
de mine rămân imortalizate și dacă ele vor reuși să atragă
atenția privitorilor asupra
unor frumuseți înainte
neobservate aș spune că
sacrificiul lor nu a fost
zadarnic.
Doresc să fac părtaș
cu mine pe cel care privește aceste elemente
din natură și aș dori să-i
explic imprejurările care
au inspirat „conservarea”
celor văzute.
Fie ca acest album săși aducă modestă contribuție la stârnirea interesului și dragostei pentru
frumusețile uneori neobservate din natură și pentru ocrotirea ei.

Semnal de carte
Am primit la redacție volumul biling de poezii
„În fața porții obscure”, semnat de David Fogel
și în traducerea lui Menachem M. Falek.
David Fogel (1891–1944) este considerat primul
poet modernist. A scris în special proză iar în
ceea ce privește poezia, nu a fost apreciat încă
de la început.
Abia în 1956
și mai târziu, a
fost recunoscut
ca un poet
important. A
fost arestat la
Paris, dus în
lagăr și de acolo
a dispărut.
În acest volum,
are o poezie
în care parcă
a prevestit
Holocaustul
care se apropia.

În zbor pe aripi TAROM

E

chipajul cursei Tarom care a aterizat la Skiathos Dragoș, Răzvan, Georgiana, Raluca și Andreea ne-au
trimis o frumoasă vedere din Grecia, semn că s-au
reluat unele curse regulate ale companiei românești de zbor,
în special către destinațiile de vacanță.
E semn bun că Tarom luptă din răsputeri să reia toate
zborurile abandonate din cauza pandemiei și le spunem că
îi așteptăm în curând și la Tel Aviv.
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Timpul trece greu în timpul pandemiei?
Colecția de integrame a
Revistei Familiei vă ajută
să vă relaxați și să practicați
cel mai sănătos sport:
sportul minții!
7 reviste de integrame doar 210 șekeli

Sunați la 0524-716004

Irina

