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ATENŢIE!

În această perioadă de pandemie,
Gazeta Românească, singurul ziar
tipărit în limbă română din Israel,
este foarte solicitat. Pentru a-l putea
procura în fiecare săptămână, vă
recomandăm să cereți chioșcurilor/
magazinelor de presă să suplimenteze
cantitatea de gazete la vânzare.
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Relații diplomatice

Israelul și statul Oman au început un dialog care
vizează să aibă relații diplomatice oficiale,
a declarat luni Ministerul de Externe,
Gabi Ashkenazi

A

shkenazi și ministrul de stat al Oman-ului pentru afaceri externe, Yousuf bin Alawi bin Abdullah, au convenit să păstreze contactul, să consolideze legăturile dintre țările lor și să „promoveze
procesul de normalizare în Orientul Mijlociu.”
Bin Abdullah a afirmat sprijinul statului Oman
pentru a realiza „o pace cuprinzătoare, justă și de
durată în Orientul Mijlociu, o pace care să impună
necesitatea reluării negocierilor privind procesul de
pace și a îndeplinirii cerințelor legitime ale poporului palestinian de a-și stabili statul independent cu
Ierusalimul de est ca și capitală a acestuia”.
Ashkenazi a declarat că apreciază angajamentul Oman-ului față de pace și stabilitate în Orientul
Mijlociu. În urma conversației, Ashkenazi a anunțat că el și ministrul Abdullah „au discutat despre
evoluțiile recente
din regiune, despre acordul de
normalizare cu
Emiratele Unite
și despre necesitatea consolidării
legăturilor dintre
Gabi Ashkenazi
țări.”

Invitație istorică
Preşedintele israelian, Reuven Rivlin, l-a invitat luni
pe prinţul moştenitor de la Abu Dhabi, Mohamed bin
Zayed, într-o vizită la Ierusalim, la câteva zile după ce
țara noastră şi Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunţat
săptămâna trecută un acord de normalizare a relaţiilor

„

Sunt plin de speranţă că acordul ce prinde contur între ţările
noastre va ajuta la construirea
şi consolidarea încrederii între popoarele din regiune”, a scris Rivlin
pe internet, alăturând o fotografie a
scrisorii de invitaţie în limba arabă.
Preşedintele şi-a mai exprimat
Reuven Rivlin
speranţa că acordul „va impulsiona regiunea şi va aduce prosperitate
economică şi stabilitate pentru locuitorii Orientului Mijlociu”.
Joia trecută, EAU şi Israel au anunţat un acord mediat de
SUA privind normalizarea relaţiilor lor, în schimbul suspendării
de către Israel a planului controversat de anexare a unor părţi
din Cisiordania. Prin acest acord, Emiratele devin al treilea stat
arab - după Egipt în 1979 şi Iordania în 1994 - şi primul din
Golf care stabilește relaţii diplomatice cu Israelul.
Delegația israeliană pentru discuții cu Emiratele Arabe Unite cu privire la punerea în aplicare a acordului de normalizare
va pleca la Abu Dhabi săptămâna viitoare, după ce lucrările
pregătitoare ale diferitelor ministere guvernamentale vor fi fost
finalizate.
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„N-am renunțat la
suveranitate,
o voi face posibilă”

Pericolul alegerilor
a trecut
Duminică, Ministrul de Finanțe, Israel Katz,
a declarat că pericolul organizării de noi
alegeri a trecut, semnalând că partidele
Likud și Alb-Albastru sunt aproape de
încheierea unui acord de soluționare a
crizei din coaliție care amenința să-i trimită
din nou pe israelieni la urne

Premierul Netanyahu a respins criticile aripii drepte
care l-a acuzat că și-a abandonat planurile de aplicare a
suveranității israeliene asupra unor părți din Yehuda și
Shomron, în schimbul tratatului de pace cu
Emiratele Arabe Unite

P

N

etanyahu a spus că planul
său de suveranitate a rămas
„pe agendă” și că suspendarea sa
e doar temporară. „Suveranitatea
nu a fost scoasă de pe ordinea de
zi. La urma urmei, eu am fost cel
ce a inclus-o în planul de pace cu
Trump, cu acordul americanilor.
Vom aplica suveranitatea cu aprobarea SUA. Nu-i adevărat că am
avut de ales între aplicarea suveranității sau pacea cu Emiratele Arabe Unite. Statele Unite au cerut
suspendarea aplicării suveranității, dar nu au scos-o din planul lor
de pace.”
Într-un comunicat de presă dat
duminică după-amiaza de Cabinetul Premierului, Netanyahu
a salutat acordul cu EAU drept

Benjamin Netanyahu

acord „istoric”. „Această pace nu
a fost realizată fiindcă Israelul a
slăbit prin retragerea de la liniile
acordului din 1967. Ea s-a realizat
fiindcă Israelul s-a consolidat prin
cultivarea unei economii libere și
a puterii militare și tehnologice;
prin combinarea acestor două puteri, s-a obținut o influență internațională fără precedent.”

unctul central al disputei dintre Likud, partidul premierului Benjamin Netanyahu și
Alb-Albaștrii ministrului apărării, Benny
Gantz, a fost bugetul de stat ce trebuie adoptat
până pe 25 august, în caz contrar impunându-se auto-anularea alegerilor. Gantz a insistat asupra unui
buget care să acopere și anul 2021, așa cum prevede
și acordul coaliției dintre partide, în timp de Netanyahu insistă asupra unui buget doar pentru restul
anului, invocând nesiguranța generată de pandemia
de coronavirus.
„În opinia mea, pericolul alegerilor a trecut,” a
declarat Katz, membru al partidului Likud, pentru
știrile de pe Canal 12 TV. „Acum e doar o chestiune
de acorduri și formulare,” a adăugat el.
Katz nu a dat nici un detaliu despre acordurile
menționate. Totodată el i-a îndemnat pe Alb-Albaștri să susțină adoptarea unui „tip de buget” care să
crească finanțarea pentru siguranță și educație.

Nou partid de stânga
Parlamentarul Yair Golan încearcă să înființeze un nou partid de
stânga pe care să-l conducă

P

rezentatoarea de știri Yaara Shapira de pe canalul Kan 11 a relatat marțea trecută că partidul
va include membri ai Alb-Albaștrilor,
Laburiștilor și formațiunii Meretz care
se identifică din punct de vedere al orientării politice între partidele Yesh Atid
și Lista Arabă Unită. Golan spune că a
purtat discuții cu personaje din afara
sferei politice pentru a putea coopta
mai multe persoane în partid.
La începutul lunii mai, s-a relatat
că Yair Golan ia în calcul înființarea
unei mișcări politice care să fie un că-

min pentru stânga sionistă. Golan, care
activează în Knesset în cadrul colaborării cu Meretz, crede că poate forma
o tabără politică pentru partidul ce-i
reprezintă pe votanții de centru-stânga.
Legătura lui Golan cu tabăra de
stânga a fost expusă pentru prima oară
în ajunul Zilei Comemorării Holocaustului în 2016, când șeful-adjunct
al Statului Major a ținut un discurs în
care a sugerat că vede în Israel dovezi
ale acelorași procese produse în Europa
înainte de Holocaust.
Golan a fost criticat pentru comen-
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Yair Golan

tariile respective, familiile îndurerate
pronunțându-se împotriva candidaturii
sale la postul de Șef de Stat Major. În
cele din urmă, Golan nu a fost numit
în funcție.
În ciuda scandalului, Yair Golan a
refuzat până în ziua de azi să-și ceară
scuze pentru comentariile făcute.

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

3

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

AZETA
GRomâneasca

Ioana TOFF

Bomba lui Bibi

Ziar săptămânal

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

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

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

4

S

e spune că pisica, atunci
când cade de la etaj, cade
mereu în picioare. Așa și
Bibi al nostru. Când cei aproape 20.000 de protestatari care
soseau săptămânal în fața casei
premierului și manifestau din
toate puterile pentru schimbarea Guvernului au crezut să sunt
aproape să-și atingă scopul, Netanyahu a venit cu o „bombă”
care a deviat atenția publicului, astfel încât
mult dorita demisie a lui Bibi aproape că a
fost dată uitării.
Joia trecută, la o oră de maximă audiență, primul ministru Netanyahu a anunțat
încheierea unui acord de pace cu Emiratele Arabe Unite. Desigur, acesta este un
act istoric și este urmarea unui proiect diplomatic la care se lucrează de ani de zile.
Cu toate protestele sau procesele intentate
împotriva lui Netanyahu, acesta va intra în
istorie ca premierul care a semnat cel de-al
treilea acord de pace al Israelului cu țările
arabe, un acord care ne va servi și pentru
a deschide ușa tratatelor cu alte state din
Golf și chiar cu palestinienii.
Acordul bilateral - care evidențiază o
relație anterioară secretă - va avea un impact mai profund decât acela de la Oslo
din 1993. Interesul principal și evident al
ambelor țări își are originea în cooperarea
lor împotriva Iranului, Hezbollah-ului și
a altor organizații jihadiste mondiale, precum Statul Islamic. Acest interes comun
între cele două state va ajuta industriile de
apărare să prospere.
În plus, în ultimii doi ani, Israelul și-a
extins relațiile economico-militare în statele Golfului, datorită unor noi proiecte.
Emiratele Arabe Unite, de exemplu, caută
să producă propriile arme în loc să cumpere de la alții. Aceasta include o actualizare
a armamentului vechi și aici va interveni
industria israeliană.
În trecut, specialiștii Tzahal au ajutat
la modernizarea avioanelor de vânătoare
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F-16 ale Emiratelor Unite iar acum această
operațiune se va dovedi cu siguranță a fi o
oportunitate profitabilă de afaceri pentru
Israel.
Rapoartele referitoare la relațiile de
afaceri militare dintre cele două țări menționează vânzări de sisteme de apărare împotriva rachetelor, armament ghidat cu
precizie, construirea unui sistem cuprinzător de apărare a frontierelor, producerea
de drone și dezvoltarea altor sisteme tehnologice de apărare.
Această listă este o dovadă a faptului că
țara noastră - care aprobă cu mare greutate
exporturile militare clasificate către statele
din Golf și în special spre Emiratele Arabe
Unite - consideră acum că aceste țări nu
mai reprezintă o amenințare.
Acordul dintre Emiratele Arabe Unite
și Israel slăbește poziția Iranului și transformă axa șiită într-una mult mai puțin
amenințătoare. Pentru Israel, un aliat care
are conexiuni în cele mai importante zone
de conflict, este un atu strategic și un aliat
indispensabil.
Mai mult, Emiratele Arabe Unite și-au
îmbunătățit mult activitatea diplomatică
în cadrul Autorității Palestiniene și vor susține activ orice mișcare pragmatică care va
lucra pentru a promova pacea.
Chiar dacă răspunsul inițial palestinian este acela de a arde imaginile prințului
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pe viitor, cu ajutorul posibilităților financiare
al statelor din Golf, este posibil să vedem
porumbeii păcii deasupra Israelului.
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Poduri de prietenie

nul acesta se împlinesc 51 de ani
de când, la 17 august 1969, reprezentarea diplomatică dintre
România și Israel a fost ridicată la rang
de Ambasadă.
România a recunoscut Statul Israel
și a stabilit relații diplomatice cu acesta
încă de la data de 11 iunie 1948, anul
înființării Statului. Deschiderea de oficii
diplomatice (legații), conduse de miniștri
plenipotențiari, a avut loc în același an.
Primul ministru plenipotențiar israelian
acreditat la București a fost pictorul Reuven Rubin, originar din România.
Deschiderea ambasadelor în anul
1969 a atras reacții temporare de protest
din partea unor state arabe, dar pentru
scurtă vreme. Cel dintâi ambasador al
Israelului la București a fost Rafael Ben
Șalom, iar primul ambasador al României în Israel a fost ministrul plenipotențiar
Valeriu Georgescu.
Fostul dictator, Nicolae Ceaușescu,
s-a implicat apoi personal în negocierile
israeliano-egiptene, care aveau să ducă la
acordurile de pace semnate la Camp David în septembrie 1978. România a jucat
un rol deosebit în moderarea dialogului
dintre Israel și statele arabe în special în
anii ’70. Mai mult, în 1975, Israelul a
susținut obținerea de către România a
„clauzei naţiunii celei mai favorizate”
din partea SUA.
Nu totul a fost lapte și miere între
cele două țări în acest interval de timp.
Probabil că una dintre „petele negre”
asupra acestor relații strânse dintre cele
două state a fost „afacerea răscumpărării evreilor din România”, fapt devenit
public abia după căderea „Cortinei de
Fier”. Lucrarea publicată de actualul ambasador al României în Israel, ES Radu
Ioanid, „Răscumpărarea evreilor. Istoria
acordurilor secrete dintre România și
Israel” (editura Polirom, 2005), este un
reper al relațiilor româno-israeliene din
acea perioadă.
După aceste suișuri și coborâșuri,

din 1989, odată cu Revoluția din România, raporturile
româno-israeliene cunosc o
curbă ascendentă care duc la
consolidarea relațiilor dintre
Valeriu Georgescu, ambasadorul
României, înmânând preşedintelui
cele două țări și la o amplă
deschidere și la o colaborare Zalman Shazar, scrisorile de Acreditare.
Ierusalim, 19 august 1969
fără precedent.
Acțiunile politico-diplomatice ale României și ale Israelului au vizat consolidarea raporturilor cu principalii parteneri
din zonă, dezvoltarea relațiilor
economice și politice astfel că,
în anul 1990, oficiali din cadrul Ministerului Afacerilor
Externe de la Bucureşti au susţinut deschis că „în orientarea
politică a României se menţine Ambasadorul Rafael Benshalom prezintă
principiul unor relaţii privilescrisorile de acreditare lui Nicolae
giate cu Israelul”. De notat că Ceaușescu. București, 19 august 1969
Israelul a fost printre primele
mânia au fost întotdeauna o comunitate
state din lume care au recunoscut noua democraţie românească iar în puternică care a acționat pe toate planuseptembrie 1991 a avut loc prima vizită rile pentru relații cât mai calde între cele
a unui şef de Stat român în Israel, vizi- două țări, ridicând adevărate poduri de
tă efectuată de preşedintele Ion Iliescu, prietenie și colaborare.
În anul 2019, cu ocazia acceptării de
la invitația președintelui Haim Herzog.
Evenimentul a reprezentat, totodată, pri- către Președintele României, ES Klaus
ma vizită oficială a unui şef de Stat din Iohannis, a distincției „Premiul Omul
Păcii - Șalom România” oferită de AsoEuropa de Est în Statul Israel.
Astăzi cele două țări colaborează ca ciația Scriitorilor Israelieni de Limbă
vechi prieteni; ambasada Israelului la Română, șeful statului român a subliBucurești este condusă de ES David Sa- niat: „Comunitatea s-a remarcat prin
ranga, un fin cunoscător al României și păstrarea legăturilor spirituale puterniun diplomat de excepție iar Ambasada ce cu România, prin atașamentul pentru
română de la Tel Aviv este condusă de ES valorile culturale românești, dar și prin
Radu Ioanid, istoric și filozof, un vechi contribuția recunoscută pe care o are în
luptător pentru combaterea antisemitis- societatea israeliană”.
Astăzi, când omenirea trăiește cu frica
mului și a xenofobiei, dar și un susținător
și incertitudinea provocate de Coronaal bunelor relații dintre cele două țări.
Dar nu numai oficialii și diplomații virus, Statul Israel a transmis României,
au contribuit la întărirea relațiilor dintre prin ambasadorul David Saranga, un
cele două țări. În România a existat o mesaj emoționant: „Israelul este dispus
populație evreiască numeroasă, din care să împărtăşească toată experienţa şi teho mare parte a emigrat în Israel, patria nologiile cu România, în contextul pantuturor evreilor. Aceștia nu și-au uitat demiei COVID-19”.
O prietenie adevărată!
țara mamă. Israelienii originari din Ro-
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Pedeapsă pentru pescari
Tzahalul a anunţat duminică închiderea zonei maritime a Fâşiei
Gaza, împiedicându-i pe pescari să iasă cu bărcile în larg,
după ce au fost trase tiruri cu rachete şi lansate baloane
incendiare din enclava palestiniană spre Israel

Z

ona maritimă a fost „închisă imediat şi până la noi ordine, drept
răspuns la continuarea lansării
de baloane incendiare şi la tirurile cu
rachete din Fâşia Gaza spre teritoriul
israelian”, a anunţat într-un comunicat
COGAT, organismul israelian ce ţine
de Ministerul Apărării care este însărcinat cu operaţiuni civile în teritoriile
palestiniene.
Israelul impune o blocadă strictă terestră, maritimă şi aeriană enclavei palestiniene de două milioane de locuitori

controlată de mişcarea islamistă
Hamas de peste un deceniu.
Israelul a redus deja săptămâna
trecută - de la 15 la opt mile nautice - zona de pescuit autorizată în Gaza
drept reacţie la lansarea acestor baloane,
care sunt la originea unor incendii puternice în sudul Israelul, 19 focare numai
sâmbătă, potrivit serviciilor de pompieri
şi salvare israeliene.
În cursul ultimei săptămâni, Tzahalul
a efectuat mai multe lovituri nocturne
împotriva poziţiilor mişcării islamiste,

Rugăciunea salvatoare

Nasrallah neagă
Se pare că Hezbollah plănuia să folosească
depozitul de nitrat de amoniu ce a provocat
deflagrația din Beirut împotriva Israelului,
într-un al „Treilea Război din Liban,” potrivit
unei evaluări difuzate de Canal 13 TV

L

a câteva
ore după
difuzarea știrii, liderul
Hezbollah, Hassan Nasrallah, a
ținut un discurs
în care a dezminHassan Nasrallah
țit „categoric” că
gruparea sa ar fi
depozitat vreo armă sau vreun explozibil în portul din
Beirut. „Aș vrea să exclud categoric și de o manieră absolută că ceva din port ne-ar fi aparținut. Nici o armă,
nici un proiectil sau nitrat de amoniu,” a spus Nasrallah.
Israelul nu a acuzat în mod oficial gruparea Hezbollah
că ar fi avut legătură cu explozia. Anul trecut unele surse
din Israel au susținut că Mossad a alertat serviciile secrete
europene în legătură cu depozitele Hezbollah de nitrat de
amoniu destinat fabricării bombelor care au fost detonate
la Londra, în Cipru sau altundeva. În știrea difuzată de
Canal 13 TV s-a menționat că „materialele care au explodat în port nu sunt noi, pentru Nasrallah și Hezbollah.”
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în replică la aceste lansări de baloane
incendiare.
O rachetă a căzut vineri în zona oraşului Sderot, în apropiere de o casă, şi s-a
soldat cu un rănit uşor.
Două alte rachete au fost interceptate
de sistemul de apărare antirachetă israelian „Cupola de Fier”, a precizat armata
israeliană.

•

Luni dimineață, un terorist a aruncat cu o piatră
într-o mașină a unei familii de evrei ce trecea prin
apropierea satului arab Tekoa din Gush Etzion

P

arbrizul vehiculului a fost spart dar, din fericire, pasagerii au scăpat nevătămați. Tatăl familiei a reușit să
ajungă în siguranță la intrarea în comunitatea evreiască
din Tekoa, loc unde
a întâlnit poliția,
anunțată de acesta
după incident.
Tatăl familiei
și cei patru copii
ai săi, în vârstă de
zece, șapte, cinci și
doi ani, își părăsiseră casa din Rosh
Tzurim pentru o „zi de distracție” în Ierusalim.
Bărbatul a povestit: „La ora 10 dimineața am spus Rugăciunea Călătorului la care am adăugat „și salvați-ne de
accidente rutiere și teroriști”. Api, când eram pe drum, am
văzut un tânăr de 17 ani cu o cămașă maro, care stătea pe
partea dreaptă a drumului. A ridicat mâna și a aruncat un
pietroi înspre noi. Fiica mea de zece ani stătea în față, ceilalți
trei copii stăteau în spate. Am auzit un boom, parbrizul a fost
lovit, chiar în fața fiicei mele. Toți copiii au intrat în panică
și au început să urle și să plângă”.
Bărbatul, pentru care aceasta a fost prima sa experiență
într-un atac de aruncare de pietre, nu și-a pierdut cumpătul
și a reușit să conducă mașina în siguranță.
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Timid - se reiau zborurile

Test rapid

Turismul e îngenunchiat de pandemie. Coronavirusul
influențează viața oamenilor de pe tot globul

Un nou test de salivă, dezvoltat în
Israel, poate determina în mai puţin de
o secundă dacă o persoană este sau nu
infectată cu coronavirus

E

xtrem de afectați
sunt nu doar turiștii, ci toţi cei
care lucrează în acest
sector.
De pe tot globul,
doar cinci țări primesc
israelieni temerari care
vor să facă turism. Primul zbor israelian către
Grecia a decolat luni de
la aeroportul Ben-Gurion cu peripeții. 15 pasageri israelieni, ale
căror teste de coronavirus au fost
considerate nesatisfăcătoare, au
fost dați jos din avion și au pierdut zborul.
Zborul Aegean Airlines A3929
a decolat cu aproximativ 100 de
pasageri plecați spre capitala elenă Atena, una dintre cele patru
destinații din Grecia pe care israelienii au acum voie să le viziteze
fără a fi supuși carantinei de două
săptămâni.
În condițiile acordului dintre
cele două țări, nu mai mult de

P

otrivit cercetătorilor, pacienţii îşi clătesc
gura cu o soluţie salină, pe care o scuipă
apoi într-o eprubetă care urmează să fie
examinată cu un mic dispozitiv spectral care,
în termeni simpli, luminează mostra şi analizează reacţia, constatând dacă conţine sau nu
COVID-19.
Eli Schwartz, de la Centrul pentru Medicină
Geografică şi Boli
Tropicale
din cadrul
Centrului
Medical
Sheba, a
declarat
că testul
este cu
mult mai uşor de făcut decât obişnuitul test PCR
utilizat până acum pentru detectarea infecţiei cu
coronavirus.
Centrul medical a declarat că în testele clinice
iniţiale, în care au fost implicaţi sute de pacienţi, dispozitivul spectral, bazat pe inteligenţă
artificială, a detectat coronavirusul cu o rată de
succes de 95%.

600 de vizitatori israelieni vor
fi admiși la Atena, Corfu, Creta
sau Salonic, cu condiția să aibă
un document care arată că au
fost testați pentru coronavirus
cu cel mult 72 de ore înainte de
decolare.
Compania aeriană israeliană
Israir a planificat de asemenea să
reia zborurile spre Grecia. Ieri, Israir a efectuat primul zbor către
Salonic, precum și zboruri către
Zagreb și Dubrovnik în Croația.
Azi, Israir va opera un zbor către orașul bulgar Varna, iar vineri,
va zbura către Atena și Varna.

Nevoie urgentă de fonduri
Conducătorul Comitetului de luptă cu Coronavirusul, prof. Roni Gamzu,
a vizitat luni Centrul Medical Hadassah Ein Kerem din Ierusalim pentru
a controla secțiile de coronavirus unde sunt tratați acum aproximativ
80 de pacienți

L

a întâlnirea dintre prof. Gamzu și
directorul general de la Hadassah,
prof. Zeev Rotstein, au participat
membri superiori ai departamentului de
Coronavirus, personal medical și asistente sanitare. I-au fost prezentate Prof.
Gamzu statisticile pacienților de la Hadassah, de la începutul crizei. Aproape
1.000 de pacienți cu coronavirus au fost
spitalizați și externați după câteva săptămâni și aproximativ 100 de pacienți au

fost ajutați să respire cu ventilatoare. De
asemenea, a fost prezentată activitatea
laboratoarelor de coronavirus care au
efectuat cel mai mare număr de teste din
Israel până acum și au efectuat 25 de studii importante asupra coronavirusului.
„Problema urgentă care trebuie discutată în Cabinetul Corona este acordarea
de asistență bugetară imediată Spitalului
Hadassah”, a spus prof. Gamzu, adăugând: „văd aici rezultate de excepție și o
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Prof. Gamzu

muncă neobosită a personalului medical.
Nu cred că există niciun alt spital în lume
care să depună o astfel de muncă profesionistă pentru pacienții Corona în paralel
cu operațiile de rutină ale spitalului”.
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Căștile Albastre

Acad. prof. dr. Jean ASKENASY

Tableta zilei
Pacea cu Uniunea
Emiratelor Arabe

Î

n ziua de 13 august 2020, Uniunea Emiratelor Arabe și Israelul au
anunțat un act istoric de pace, prin
normalizarea relațiilor diplomatice între
cele două state ale Orientului Mijlociu.
Această pace are loc prin intermediul
Președintelui Statelor Unite, Donald
Trump. În același tratat de pace este stipulată suspendarea anexării teritoriilor
din Cisiordania. Tratatul a fost aprobat
electronic de către Prim Ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, Prințul
moștenitor al Abu Dhabi-ului, Sheikul
Mohammed Bin Zayed, și Președintele
Statelor Unite Donald Trump.

Semnificația păcii cu Uniunea
Emiratelor Arabe
Pacea cu Uniunea Emiratelor Arabe este rezultatul unui dialog purtat fără
întrerupere timp de 4 ani și
are următoarele semnificații istorice: 1) spulberarea
ideii islamului fanatic, despre imposibilitatea păcii cu
statele arabe până la „eliberarea Palestinei de sub
ocupația israeliană”;
2) normalizare totală

8

Un materialul informativ al Ambasadorului
israelian la ONU, Gilad Erdan, care a fost
trimis membrilor Consiliului de Securitate,
arată traseul pe care teroriștii Hezbollah
l-au urmat în infiltrarea în Israel, luna
trecută

F

otografia, făcută publică pentru prima dată
luni, prezintă dovezi că cei cinci teroriști traversează Linia Albastră, granița dintre Liban
și Israel, în zona Muntelui Dov. Tzahalul a zădărnicit atacul și nu au existat victime israeliene.
Fotografia contrazice afirmația secretarului general Hezbollah, Hassan Nasrallah, conform căreia
membrii organizației sale nu au trecut în Israel.
Erdan a spus că „operațiunile teroriste ale
Hezbollahului, care încalcă rezoluțiile Consiliului
de Securitate, pot duce la un adevărat dezastru politic. Rolul forței UNIFIL este acela de a preveni
aceste acțiuni ale Hezbollahului care încearcă să
transforme sudul Libanului în propria bază teroristă”, a spus Erdan. „Dacă UNIFIL nu este în măsură
să îndeplinească această misiune, prezența ei în zonă
ar trebui să fie pusă în discuție.”
Scrisoarea lui Erdan a venit în timp ce Consiliul
de Securitate discută prelungirea misiunii „Căștilor
Albastre” la granița israeliano-libaneză.

necondiționată.
3) După 8 războaie cu
statele arabe înconjurătoare, declanșate în scopul desființării existenței
Israelului, au fost semnate tratate de pace care, de
facto, au fost tratate de
nonbeligeranță; cu Egiptul în 1978 și cu Iordania
în 1994. Actualul tratat cu
Uniunea Emiratelor Arabe în 2020, este unul de
pace adevărată.
4) În favoarea păcii cu
emiratele s-au declarat:
Egipt, Sudan, Arabia Saudită, Iordania, Bahrain,
Oman și Libia.
5) Împotriva tratatului de pace, s-au declarat;
Autoritatea Palestiniană,
Qatarul, Turcia, Iranul și
Libia.
6) Președintele Autorității Palestiniene, Abu Mazen, a declarat că tratatul
de pace este o trădare a lui
Alkutz, a moscheii Al-Aqsa

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă
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și a cauzei palestiniene.
7) Pe cel mai înalt zgârie-nori din
Abu Dhabi a apărut steagul Israelului.
8) Tratatului de pace cu emiratele
îi vor urma o succesiune de tratate cu
Maroc, Bahrain și cu alte state arabe.
Festivitățile tratatului de pace cu
prezentarea scrisorilor de acreditare ale
ambasadorilor, vor avea loc în luna care
urmează.
Eretz Israel Hai!
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Franța negociază
Şeful statului francez, Emmanuel Macron, a discutat
duminică cu preşedintele palestinian Abu Mazen, căruia
i-a declarat că reluarea negocierilor cu Israelul rămâne „o
prioritate” pentru „a se ajunge la o soluţie justă”

„

Am discutat cu preşedintele Autorităţii Palestiniene, Abu Mazen. I-am
afirmat determinarea mea de a lucra
pentru pacea în Orientul Mijlociu”, a indicat Macron într-un mesaj pe Internet,
la doar câteva zile de la anunţul privind
normalizarea relaţiilor între Emiratele
Arabe Unite şi Israel.
„Reluarea de negocieri pentru a se
ajunge la o soluţie justă şi conformă
dreptului internaţional rămâne o prio-

ritate”, a adăugat el.
Potrivit agenţiei palestiniene oficiale Wafa, Abu
Mazen a subliniat că „Emiratele Arabe Unite, de altfel Emmanuel Macron
ca orice altă ţară, nu poate
Emmanuel Macron l-a invitat pe Abu
vorbi în numele poporului palestinian”
şi că „Autoritatea sa nu va accepta fo- Mazen la Paris pentru „consultări” cu
losirea cauzei palestiniene drept scuză privire la „problema palestiniană”.
Mazen şi-a dat „acordul cu condiţia
pentru justificarea normalizării relaţiilor
ca
data
să fie stabilită rapid”.
cu Israel”.

Îngrijorarea lui Gamzu
„Responsabilul cu Coronavirusul israelian” își dorește ca elevii
de liceu să vină la școală doar o zi pe săptămână sau deloc și
spune că e foarte îngrijorat de faptul că reluarea studiilor va
afecta negativ cursul pandemiei
Prof. Ronni Gamzu, responsabilul desemnat de Guvern să
lupte împotriva virusului, a declarat că așteaptă cu îngrijorare
începutul anului școlar. „Există
un risc aici și trebuie să punem
în balanță plusurile și minusurile”, a spus declarat Gamzu.
Intensitatea celui de-al doilea
Ronni Gamzu
val de Coronavirus care a lovit
Israelului a fost asociată cu întoarcerea prea rapidă a elevilor la școală. Gamzu a spus că, odată cu revenirea la studii, țara se va afla într-o „situație foarte delicată”, și pot exista
consecințe grave.
Gamzu a spus că copiii cu vârsta de peste 12 ani se dovedesc la fel de
sensibili la coronavirus ca și adulții. „Este o adevărată provocare”, a spus
el, referindu-se la întoarcerea la școală, care este programată pentru data
de 1 septembrie. „Cred că ar trebui să separăm clasele mici de cele mari.
Clasele superioare, cu copii de peste 12 ani, au aceeași rată de infecție ca și
adulții, așa că trebuie să analizăm diferit aceste două categorii ”, a spus el.
„Prima categorie poate veni la școală în capsule sau într-un mod care
permite un numărul limitat de elevi în clasă. Cealaltă categorie trebuie
privită într-un mod diferit, variind între a sta acasă în întregime și a face
studii la distanță; ei pot veni la școală o zi pe săptămână pentru a a fi „n
contact cu profesorii dar nu mai mult”, a mai adăugat prof. Gamzu.
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Negocieri de
pace cu Israelul?
Preşedintele Libanului, Michel Aoun,
a sugerat, într-un interviu acordat
postului francez BFMTV, că este
deschis ideii iniţierii negocierilor
cu Israelul în vederea unui
tratat de pace

Î

ntrebat în cadrul interviului despre posibilitatea unui acord de pace cu Israelul,
Michel Aoun a răspuns: „Depinde. Avem
probleme cu Israelul, mai întâi trebuie să
le rezolvăm”.
Cele două ţări nu au relaţii diplomatice
şi sunt oficial în stare de război. Declaraţia
intervine în contextul în care Israelul tocmai a semnat un acord pentru normalizarea relaţiilor cu Emiratele Arabe Unite.

Președintele Michel Aoun
în timpul interviului

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă
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Operația lui Gantz
Săptămâna trecută, Benny Gantz, ministrul apărării și prim
ministru prin rotație, a fost operat de hernie de disc

L

a data de 12 august, Gantz s-a
prezentat la spitalul Sheba Tel
Hashomer; întâi s-a oprit la sinagoga centrului medical unde s-a rugat
pentru reușita intervenției medicale și
pentru sănătate, după care a mers la secția de chirurgie.
Într-un comunicat, spitalul a transmis că „operația a fost finalizată cu succes, conform planificării iar starea de
sănătate a pacientului este foarte bună”.
Dacă operația s-a desfășurat perfect,
problemele pentru Gantz au apărut când
s-a aflat că o asistentă, care se afla în ime-

diata apropiere a blocului
operator, a fost diagnosticată
cu coronavirus.
Spitalul a declanșat o anchetă epidemiologică și, spre
fericirea lui Gantz, asistenta
nu a fost în contact cu nimeni din anturajul minisBenny Gantz
trului apărării.
„În cadrul anchetei epidemiologice fost expuși asistentei și, prin urmare, nu
efectuate în această dimineață de prof. sunt obligați să se izoleze.”
Luna trecută, Gantz a intrat în caGili Regev, directorul unității de prevenție a infecțiilor din Sheba, s-a constatat rantină după ce a intrat în contact cu
că ministrul și echipa de chirurgi nu au un purtător de coronavirus confirmat.

Puse sub acuzare

Atac în Ierusalim
Un soldat al poliției de frontieră în vârstă de 19
ani a fost rănit moderat luni seara, în timpul
unui atac prin înjunghiere în apropierea Porții
Leilor din Orașul Vechi al Ierusalimului

Y

echiel Stern, paramedic la ambulanță, a declarat
că soldatul a primit tratament preliminar și a fost
apoi transportat la Centrul Medical Shaare Zedek
din capitală.
„Militarul suferea de o rană înjunghiată, i-am acordat primul ajutor după care l-am transportat la secția
de urgență a spitalului pentru îngrijire. El este în stare
moderată.”
T z a halul a
declarat
că atacul
a avut loc
în jurul
orei 20:40,
când atacatorul a scos
un cuțit și a înjunghiat un soldat al poliției de frontieră.
Ofițerii au deschis focul asupra atacatorului și l-au neutralizat. „Răspunsul rapid și hotărât al ofițerilor a dus la
neutralizarea amenințării în câteva secunde și a prevenit
vătămarea forțelor de ordine”, a spus purtătorul de cuvânt
al armatei.
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Patru asistente au fost acuzate duminică la
Tribunalul din Lod, de multiple capete de acuzare
de abuz și agresare a unor copii sub 3 ani

C

ele patru asistente — Ruhama Saad, Orly Shragani,
Hani Nana Tzatshvili și Nirit Swaid — au mai fost
acuzate și de agresiune asupra unui minor de către o
persoană aflată într-un
post cu răspundere,
pentru atacurile asupra
copiilor de la creșa din
orașul central Ramle.
Potrivit rechizitoriului, asistentele au
agresat 26 copii — i-au
smucit și ținut strâns, Protestul părinților
i-au tras de brațe și de
picioare și i-au târât, i-au ridicat în aer și apoi i-au izbit de
saltele și scaune, i-au pălmuit și au aruncat în ei cu diverse
obiecte. Copiii erau de asemenea bătuți cu scutecele și hrăniți
cu forța.
În plus, Saad și Swaid sunt acuzate de umilirea copiilor
de la grădinița Tuli, prin aruncarea mâncării pe podea și
obligarea copiilor să le mănânce. Abuzurile au avut loc sub
privirile altor angajați.
Acum două săptămâni, Tribunalul a dat publicității înregistrarea video realizată cu camera de securitate de la creșă.
Imaginile, greu de privit, au declanșat proteste ample ale
părinților profund afectați de cum au fost tratați copiii lor.
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Zboruri spre Emirate
Premierul Netanyahu a afirmat luni că ţara noastră pregăteşte în
prezent terenul pentru deschiderea unei linii aeriene directe cu
Emiratele Arabe Unite (EAU), care să survoleze spaţiul aerian saudit

„

Am început deja discuţiile pentru deschiderea unei linii care să treacă pe
deasupra Arabiei Saudite, ceea ce va reduce timpul de zbor dintre Israel şi
Emirate’, a afirmat Netanyahu în cadrul unei vizite făcute luni pe aeroportul internaţional Ben Gurion, precizând că pregătirile se fac cu multă energie.
„Cred că vom reuşi să semnăm un acord care să permită zboruri directe între
Tel Aviv şi Dubai”, a mai spus el.
Compania aeriană Air India a inaugurat în martie 2018 o
linie directă între New Delhi şi Tel Aviv, prin spaţiul aerian
saudit. Arabia Saudită interzisese până recent survolul teritoriului său de către avioane cu destinaţia Israel.

De la martor la acuzat

Ari Harow, fostul șef de personal al premierului
Benjamin Netanyahu și martor de stat în ancheta
care a condus la rechizitoriul acestuia, a fost
el însuși inculpat luni într-un dosar deschis la
Tribunalul din Rishon Lezion, el fiind acuzat de
fraudă și abuz de încredere

C

a parte a cerințelor pentru a
se califica pentru funcția sa, Harow
a trebuit să-și vândă
participațiile la „3H
Global”, o companie
aflată în posesia sa, din
cauza unui conflict de
interese. Ulterior, s-a
descoperit că vânzarea Ari Harow
era fictivă și că el și-a
păstrat legătura cu compania în timp ce lucra pentru campania electorală a partidului Likud.
Potrivit rechizitoriului, Harow a încălcat acest conflict
de interese în timpul unei întâlniri dintre Netanyahu și
președintele Madagascarului, acesta din urmă vând conexiuni economice cu societatea „3H Global”.
Ca parte a unui acord semnat de Harow cu procurorii,
acesta își va recunoaște vinovăția și va fi condamnat la o
pedeapsă de 6 luni de lucru în folosul comunității și la o
amendă de 700.000 șekeli.
Harow a fost consilier politic și personal al premierului
Netanyahu, ocupând funcția de șef de birou din 2008 până
în 2010 și cea de șef de personal din 2014 până în 2015.
Ulterior a servit ca director de campanie Likud la alegerile
din 2015.

Sara: „Eu și copiii
mei suntem
victimele abuzului”

Soția primului ministru Benjamin Netanyahu, Sara,
a afirmat săptămâna trecută că ea și cei doi fii ai
săi sunt abuzați psihic de protestatari, în timpul
manifestațiilor de vizavi de reședința premierului

P

e toată durata
verii, mii de israelieni au luat
cu asalt străzile, cerându-i lui Netanyahu să demisioneze,
protestând împotriva
modului în care acesta a gestionat criza de
coronavirus din țară
și susținând că el nu Sara Netanyahu
ar trebui să rămână în
funcție pe durata procesului în care e acuzat de corupție.
„Sunt huligani și anarhiști care strigă moarte pentru
Bibi și Sara,” a spus Sara Netanyahu. „Chiar ieri cineva
mi-a spus că unii demonstranți își fac nevoile în curțile oamenilor din apropiere. Condamn orice violență de
dreapta. Nu vreau să aud nici un slogan de genul moarte
arabilor sau moarte simpatizanților de stânga. Majoritatea
demonstranților de dreapta manifestă respectuos cu cântece și steaguri, îi aud. Dar există o minoritate de derbedei
pe care eu și premierul o condamnăm.”
Sara Netanyahu i-a criticat și pe legiuitorii de centru-stânga fiindcă nu au reușit să se ocupe de comentariile
de natură sexuală obscenă lansate la adresa ei în timpul
protestelor online: „Nu i-am auzit pe Ministrul Apărării,
Benny Gantz sau pe Ministrul de Externe, Gabi Ashkenazi,
să condamne violența cu conotații sexuale la adresa mea
care se răspândește pe internet.”
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Belarusul fierbe

Războiul dintre TikTok
și Donald Trump
Reţeaua de socializare TikTok, pe care administraţia
Donald Trump o acuză de spionaj, şi-a intensificat luni
campania de comunicare prin intermediul unui cont
Twitter dedicat combaterii „zvonurilor” la adresa sa

„

TikTok nu este disponibil în
China. Datele utilizatorilor
din SUA sunt stocate în Virginia cu o copie de rezervă în Singapore”, a spus compania.
„TikTok nu a furnizat niciodată
date americane guvernului chinez
şi nu o va face dacă i se va cere”.
Preşedintele american Donald
Trump acuză platforma că fură
date ale utilizatorilor americani în beneficiul regimului de
la Beijing, fără a aduce dovezi. Liderul de la Casa Albă a
semnat două ordine executive menite să forţeze ByteDance,
proprietarul chinez al lui TikTok, să vândă rapid operaţiunile americane ale reţelei, în caz contrar aplicaţia urmând
să fie blocată. Microsoft este în negocieri avansate pentru a
cumpăra aplicaţia.

A murit Robert Trump
Robert Trump, fratele
mai mic al președintelui
Donald Trump, a decedat
sâmbătă, la New York, a
anunţat preşedintele
într-un comunicat

„

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

P

reşedintele belarus, care se confruntă cu o mişcare de contestare fără
precedent în cei 26 de ani
de când se află la putere,
după reprimarea cu brutalitate a manifestațiilor
Aleksandr Lukaşenko
ce au urmat scrutinului
din 9 august, considerat fraudat de opoziţie şi de Occident, a
declarat luni că ar fi dispus să-şi transfere prerogativele după
adoptarea unei noi Constituţii în cadrul unui referendum.
Această aparentă concesie, la o zi după o uriaşă manifestaţie
la Minsk, intervine în timp ce rivala lui Lukaşenko din partea
opoziţiei la recentele alegeri prezidenţiale, Svetlana Tihanovskaia, refugiată în Lituania, tocmai a afirmat într-o înregistrare
video că este pregătită să-şi asume rolul de „lider naţional”.
Exprimându-se într-o înregistrare video din Lituania, Tihanovskaia i-a îndemnat pe responsabilii ministerelor militarizate să schimbe tabăra, afirmând că vor fi iertaţi dacă ar face
acest lucru acum.

Cum a poluat Facebook
Oceanul Pacific

Anunţ cu inima îndurerată că minunatul meu frate, Robert, a murit liniştit în această noaptea”, a afirmat Trump
în comunicatul publicat de Casa Albă. „Nu era numai fratele meu, era cel mai bun prieten al meu”, a scris preşedintele.
„Amintirea lui va trăi mereu în inima mea. Robert, te iubesc.
Odihneşte-te în pace!”, a adăugat el.
Robert Trump era internat într-un spital new-yorkez, iar
media americană a relatat că era grav bolnav, fără a se furniza
amănunte privind natura bolii sale. Preşedintele l-a vizitat
pe fratele său la spital vineri timp de circa 45 de minute. El a
declarat presei doar că fratele său trece „un moment dificil”.
Donald Trump l-a numit adesea „minunat” pe fratele său,
declarând că aveau „o relaţie formidabilă din prima zi”.
„Unchiule Robert, te iubim. Ești mereu în inimile şi în
rugăciunile noastre”, a scris pe Internet Ivanka Trump, fiică
şi consilieră a președintelui.
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Ca semn al vulnerabilităţii sale crescânde,
președintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko a fost
întrerupt şi huiduit cu apeluri de demisie scandate în
timpul unuia dintre cele mai recente discursuri. El a
început să admită posibilitatea unor concesii

•

Un subcontractor Facebook este anchetat de
departamentul de terenuri din statul Oregon,
pentru săpăturile efectuate în numele companiei
pe fundul oceanului

E

dge Cable Holdings a încercat să
instaleze un cablu
de internet pe fundul
Oceanului Pacific, dar a
abandonat proiectul din
cauza unui accident petrecut în aprilie, în apropiere de coasta Oregonului. Compania a lăsat în apă echipamente, țevi, containere şi
mii de litri de lichid folosit pentru forare. Facebook nu vrea
să recupereze materialele rămase sub apă, ci să le îngroape.
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Joe Biden conduce
Cu o zi înaintea începerii Convenţiei Naţionale
Democrate în care se aşteaptă nominalizarea
lui Joe Biden drept candidat la președinția
SUA, rezultatele unui sondaj NBC şi Wall Street
Journal publicate duminică, indică un avans
de 9 procente al candidatului democrat în faţa
președintelui republican Donald Trump

U

n procent de 50% din
participanții la sondaj
a declarat că va vota
pentru Joe Biden, în timp ce
41% au răspuns că vor vota
pentru Donald Trump. Jumătate din sondajul NBC News şi
Wall Street Journal a fost realizat după anunțarea candidaturii în tandem a lui Joe Biden cu senatoarea Kamala Harris
pentru postul de vicepreședinte. În mod tradiţional, numele
partenerului pentru funcția de vicepreședinte este anunţat
înaintea desfășurării Convenţiei partidului.
Convenţia Naţională Democrată programată să se desfășoare pe parcursul a patru zile începe luni şi va avea loc,
în cea mai mare parte, în mediul online.

Decizie istorică
Autorităţile din Arabia Saudită au informat
duminică despre desemnarea a zece femei
în funcţii de conducere în două din cele mai
importante locuri sfinte ale islamului,
Mecca și Medina

N

umirea unor femei în
funcţii proeminente
ale unor instituții religioase este un eveniment rar
în regatul saudit, care a ţinut
mult timp femeile departe de
piața muncii. Accesul femeilor la piața locurilor de muncă a fost permis abia în 2016.
Consolidarea drepturilor femeilor a avut loc în ultimii
patru ani la inițiativa tânărului prinţ moștenitor, Mohammed bin Salman, şi face parte din planul său „Viziune
2030”, care urmăreşte diversificarea economiei regatului
şi încetarea dependenței sale de petrol.
Pe lângă accesul pe piața muncii, femeile saudite pot
acum să obţină permis de conducere sau paşaport fără permisiunea unei rude de sex masculin.

„Va arunca un ochi”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a
anunțat că va analiza cu atenție posibila grațiere
a fostului angajat CIA, Edward Snowden,
americane inculpat pentru spionaj

L

iderul de la Casa Albă
a menționat că nu știe
prea multe despre acest caz
și a auzit argumente puternice atât pro cât și contra
unei grațieri. „O să arunc
o privire foarte atentă
asupra acestui subiect”, a
Edward Snowden
spus Trump. Comentariile președintelui american
reflectă o schimbare recentă de atitudine față de bărbatul
pe care, cândva, l-a considerat un „trădător”.
Edward Snowden, considerat adesea un avertizor de
integritate, este un fost angajat al CIA şi al agenției de informaţii NSA, exilat în Rusia după ce a denunțat în 2013
supravegherea masivă a comunicațiilor şi internetului în
ţara sa.
Fostul informatician este inculpat în SUA de spionaj şi
furt de secrete de stat. El riscă până la 30 de ani de închisoare. În timpul campaniei prezidențiale din 2016, Donald
Trump l-a calificat pe Snowden drept un „trădător total”
şi a promis „să-l trateze dur” dacă va fi ales.

5.000 de familii vor să
adopte un băiat
America a fost impresionată până la lacrimi
când un canal local de știri a difuzat povestea unui
băiat care își dorește mai mult decât orice să fie
adoptat de o familie

J

ordan este
în îngrijirea
asistenților
maternali de la
vârsta de trei ani.
„Mi-ar plăcea să
am o familie, să
am cui să spun
mama și tata. Este important să am oameni cu care
să pot sta de vorbă când am
nevoie. Sper să mă aleagă ci-
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neva”, a spus
Jordan la un
post TV din
Oklahoma.
Po v e s t e a
a devenit virală în toată
țara. Jordan
nu numai că și-a câștigat o
mulțime de admiratori, dar
în curând ar putea să aibă și
familia pe care și-o dorește.
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Fuziune aprobată
Ministrul Comunicațiilor, Yoaz Hendel, a aprobat preluarea
companiei Golan Telecom de către Cellcom Israel Ltd., condusă de
Aviv Gabbay, conform condițiilor stabilite de minister

M

inisterul a declarat că fuziunea a fost aprobată după o
examinare amănunțită a înțelegerii și la recomandarea specialiștilor
din minister.
Printre condițiile stabilite se numără menținerea termenilor de prestare a
serviciilor furnizate companiei Golan
Telecom. Ministerul Comunicațiilor
susține că va acționa în continuare pentru menținerea unui mediu concurențial
echitabil pentru diverșii jucători de pe

piață.
Acordul aprobat de Autoritatea
pentru Concurență e susținut de Ministerul de Finanțe. Ministerul Comunicațiilor a acceptat cererea companiei
Cellcom ca Golan Telecom să rămână
un jucător activ pe piață sub aripa companiei Cellcom.
Entitatea rezultată va fi cea mai mare
societate de pe piața telefoniei mobile
din Israel, cu circa 3,6 milioane abonați.
Cellcom va trebui să decidă pe viitor în

privința operațiunilor companiilor și a
modului de coordonare a activităților de
marketing.
Cellcom va plăti companiei Electra
Consumer Products suma totală de 750
milioane șekeli pentru Golan Telecom.
„Golan Telecom va fi în continuare
un jucător independent și competitiv și
va rămâne la fel de atractiv ca și până
acum,” a spus Gabbay.

Poftiți în Israel!

Pelerinaj blocat

Directorul general al Ministerului Sănătății,
prof. Itamar Grotto, a anunțat că Israelul
intenționează să permită accesul în țară al
turiștilor străini începând cu luna viitoare

Ucraina a anunțat oficial luni că va limita
semnificativ numărul de persoane permise în Uman
înaintea sărbătorii de Rosh Hashana

G

rotto a declarat luni Comitetului de control
al Knesset-ului că Ministerul Sănătății va prezenta un plan de redeschidere a frontierelor
Israelului către deținătorii de pașapoarte non-israeliene
până la sfârșitul lunii august. Granițele Israelului au
fost închise turiștilor străini de la izbucnirea pandemiei
Covid-19, la jumătatea lunii martie.
Prof. Grotto
a spus că cetățenilor țărilor
„verzi” cu rate de
infectare scăzute
le va fi permisă
intrarea în Israel în „grupuri
controlate”.
Pentru moment, țările considerate verzi de către
Ministerul Sănătății din Israel sunt Austria, Bulgaria,
Canada, Croația, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Georgia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungaria,
Italia, Iordania, Letonia, Lituania, Noua Zeelandă,
Slovenia și Marea Britanie. Întoarcerea israelienilor
din aceste țări nu mai presupune intrarea în izolare.
Lista acestor țări va fi revizuită la fiecare două
săptămâni.
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Î

ntr-un anunț publicat de Ministerul de
Interne ucrainian, în
urma consultărilor
cu părțile relevante,
s-a decis ca numărul
de străini permis în
Uman să fie limitat și,
în cazuri extreme, să
fie complet interzis.
În același timp, primarul Uman-ului a anunțat că va face tot
posibilul pentru a împiedica grupuri mari de credincioși să vină
în orașul său. El a avertizat că, în cazul în care nu se ia o decizie
guvernamentală cu privire la numărul de străini autorizați să
intre în țară, el însuși va aplica puncte de control, pentru a
împiedica oamenii să intre în oraș.
Orașul Uman este un loc de pelerinaj pentru evreii hasidici
din comunitatea Breslov și un centru important de cercetare
a grădinăritului care conține parcul dendrologic Sofiyivka și
Universitatea de grădinărit.
O mare comunitate evreiască a trăit în Uman în secolele
XVIII și XIX. În timpul celui de-al doilea război mondial,
în 1941, a avut loc bătălia din Uman în vecinătatea orașului,
unde armata germană a încercuit poziții sovietice. Germanii au
deportat întreaga comunitate evreiască, ucigând aproximativ
17.000 de evrei și au distrus complet cimitirul evreiesc.
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Clauză a acordului
Administrația președintelui american Donald Trump urmează să vândă
avioane de vânătoare F-35 și drone avansate în Emiratele Unite,
într-o clauză secretă care face parte din acordul de a stabili legături
diplomatice între Israel și țara arabă

C

lauza contravine opoziției israeliene de lungă durată la vânzarea
sistemelor strategice de arme către alte țări din regiune.
Statele Unite s-au abținut în mod
tradițional să vândă sisteme avansate de
arme către țările arabe pentru a menține
superioritatea militară israeliană.
Stabilirea de relații diplomatice complete între Israel și Emiratele Unite ale
Americii a fost anunțată la începutul

acestei luni, într-un acord care include suspendarea planurilor Israelului
de a anexa părți din Cisiordania. Surse au confirmat că prințul Emiratelor,
Mohammed bin Zayed, a condiționat
acordul cu privire la vânzarea de arme în
valoare de mai multe miliarde de dolari.
Primul ministru Benjamin Netanyahu a insistat asupra faptului că anexarea
este încă „pe masă” la o dată ulterioară, în ciuda acordului de a stopa această

Revizuirea „taxei verzi”

F

Impozitarea mașinilor
electrice și hibrid, care a fost
determinată în 2019 într-o
ordonanță separată, nu va fi
afectată direct de revizuirea
formulei. Indirect, revizuirea
formulei ar putea însă îngreuna situarea modelelor hibrid
vândute în Israel în „Grupa
Verde 2”, care e esențială pentru obținerea beneficiului fiscal integral la modelele hibrid.
Indiferent de revizia actuală de impozitare, în ianuarie
2021 taxa pe cumpărare va
crește de la 45% la 50% la
mașinile hibrid și de la 25% la
30% la hibridele reîncărcabile.
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măsură.
Ministrul Apărării, Benny Gantz, a
avertizat marți că vânzarea de avioane
de luptă F-35 nu este „potrivită pentru
Israel”. „Nu este bine pentru Israel că
avionul se vinde în alte țări. Trebuie să
vorbim cu Emiratele, cu americanii și să
ne asigurăm că sunt respectate interesele
noastre de securitate”, a spus Gantz.

Cea mai gravă
scădere economică
din Israel

Duminică seara, Ministerul Transporturilor
a publicat o primă variantă de revizuire a
formulei de calculare a „impozitării ecologice”
a autoturismelor noi

ormula revizuită din 2 în
2 ani ia în calcul nivelurile diverșilor poluanți
emiși de mașinile vândute în
Israel. Pe baza sa se calculează „scorul ecologic” în funcție de care sunt stabilite scutirile de taxe pentru diverse
autovehicule.
Potrivit estimărilor inițiale,
presupunând că importatorii
nu absorb majorarea din motive comerciale, majorarea de
preț în ianuarie va fi de 1.0001.500 șekeli pentru mașinile
mici cum ar fi Kia Picanto și
de 1.500-2.500 șekeli pentru
SUV-uri mici. Mașinile cele
mai poluante,
care nu beneficiază în niciun
caz de eșalonarea „impozitării
ecologice”, nu
vor fi afectate
deloc.

Ministrul
Afacerilor
Externe din
Emiratele
Arabe Unite,
Anwar
Gargash

Depășind cele mai sumbre previziuni
economice în privința efectelor
pandemiei de coronavirus, produsul
intern brut al Israelului a scăzut cu
28,9% în al doilea trimestru al anului
2020 față de primul trimestru

E

stimările Biroului Central de Statistică (BCS)
au fost făcute în timp ce premierul Benjamin
Netanyahva injecta alte câteva miliarde în economie pentru a crea locuri de muncă și pentru a salva
industria turismului.
Cifrele BCS au mai arătat că PIB-ul israelian a
scăzut cu 7,8% față de al doilea trimestru al anului
2019. Consumul privat a scăzut cu peste 43% din
cauza măsurilor de închidere impuse în lunile martie
și aprilie, iar importurile au scăzut cu peste 41% din
cauza pandemiei, a raportat BCS.
Recesiunea marchează cea mai severă scădere economică din Israel dinainte de 1975 și posibil din istorie, potrivit relatărilor presei în limba ebraică.
Unu din cinci lucrători liber profesioniști din Israel
au rămas fără loc de muncă și 65% au suferit o pierdere a veniturilor din cauza epidemiei de coronavirus
potrivit unui sondaj de opinie publicat de grupul de
discuții al Institutului pentru Democrație din Israel.

•
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Adio, Bebe!

B

ebe Bercovici, actor al
Teatrului Evreiesc de Stat
în perioada 1959 – 1989,
a încetat din viață. Bebe a fost
nelipsit de pe scena Teatrului
Evreiesc de Stat, de-a lungul celor treizeci de ani petrecuți în fața
spectatorilor, în spectacole precum „OPINIA PUBLICĂ” de Aurel Baranga (1959), „OPERA DE
TREI PARALE” de Bertolt Brecht
(1962), „TEVIE LĂPTARUL” de
Șalom Alehem (1975), „FIRUL
DE AUR” de Avram Goldfaden
(1975) sau „SONATA KREUTZER” de Iacob Gordin (1988).
În 1987, Bebe Bercovici a
fost nu doar protagonist, alături
de Tricy Abramovici, ci și autor
al piesei ȘI TOTUȘI O MARE
IUBIRE, pusă în scenă de către
Victor Ioan Frunză.
Maia Morgenstern, actriță și
directoare a Teatrului Evreiesc de
Stat, a scris la plecarea îndrăgitului
actor: „L-am iubit. L-am prețuit.
L-am urmat și urmărit. Mi-a fost
frica de el. Mă fascina. Mă corecta.
Mă ajuta. Cred că am fost puțin îndrăgostită de el. Nu se putea
astfel. Cu toții eram îndrăgostiți
de el. Seduși. Vrăjiți. De inteligen-
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Noi reglementări pentru pensie

ța sa. Sclipitoare.
Tăioasă. Tăioasă
precum era privirea verde a ochilor
lui hipnotici. Ne
era frică și sete...
De curajul său
amețitor, senin.
Eram seduși de
orizontul cultural imens. Vorbitor de limba idiș,
determinat și puternic, a fost un
actor desăvârșit.
A avut puterea să
treacă peste orice greutăți, peste
orice piedici și s-a
dedicat total cauzei, ființei Teatrului Evreiesc de Stat. Fără compromisuri, a preferat să sacrifice zona
de confort a unei recunoașteri artistice naționale/ internaționale, a
ales să sacrifice o carieră artistică
strălucitoare și binemeritată pentru a susține, a sprijini și a sluji
Teatrul Evreiesc de Stat.
A fost frumos. Frumos. Frumos
și sălbatic. M-a învățat ce înseamnă IUBIREA. Și determinarea. Și
conștiința valorii de sine.
M-a învățat ce înseamnă respectul și ambiția. Respectul pentru adevăratele valori. Ambiția
de a te perfecționa, de a cere mai
mult de la tine și de la alții.
Dacă astăzi TES trăiește, respiră, este și pentru faptul că a existat o pleiadă de artiști care și-au
dedicat talentul și energia, și-au
consacrat existența permanenței
culturii evreiești: Rudi Rosenfeld,
Leonie Waldman-Eliaf, Hary Eliad, Seidy Gluck, Mano Rippel...
și alții.
Domnule Bebe Bercovici, Teatrul Evreiesc de Stat vă va rămâne
veșnic recunoscător.
Bebe Bercovici, fie memoria lui
binecuvântată veșnic.”
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1. Pensie lunară pentru originarii din
România - asigurată de Serviciile de
Securitatea Socială germane:
Imigranții din România care s-au născut până
în 1936 și în timpul războiului, în douăzeci de
orașe și sate din România care, în 2019, au fost
recunoscute ca ghetouri deschise, sunt eligibili în
anumite condiții să primească o pensie lunară de la
securitatea socială germană, pe lângă indemnizația
din partea Israelului sau cea din fondul Articolului
2.
Cele douăzeci de orașe și sate recunoscute
recent ca ghetouri deschise sunt: Iași, Botoșani,
Târgu Mureș, Galați, Focșani, Tecuci, Roman, Piatra
Neamț, Bârlad, Vaslui, Alba Julia, Constanța, Târgu
Neamț, Hârlău, Buzău, Râmnicu Sărat, Stefănești,
Craiova, Pașcani, Bacău.
2. Pensie lunară din Israel pentru cei
care nu primesc încă o pensie lunară sau
trimestrială - conform noii liste de 20 de
orașe:
Pe l â n g ă n o u l d r e p t d i n G e r m a n i a ,
supraviețuitorii Holocaustului care locuiesc în
Israel și sunt originari din orașele de pe noua listă
și care nu primesc încă o indemnizație lunară din
Germania sau Israel sau din fondul Articolului 2,
au dreptul la o indemnizație lunară din partea
Israelului, cu condiția să fi fost în viață în timpul
războiului în România, ca copii sau ca embrioni
(născuți până în iunie 1945).
3. Pensie lunară din Israel pentru cei
care încă nu primesc o pensie lunară sau
trimestrială - dacă petentul este din altă
localitate, în afara celor 20 recunoscute:
Supraviețuitorii Holocaustului care locuiesc în
Israel, originari din alte localități care nu figurează
în noua listă și care încă nu primesc o indemnizație
lunară din partea Israelului sau Germaniei, sunt
eligibili pentru o indemnizație lunară din partea
Israelului, cu condiția să fi fost în viață în timpul
războiului din România, atât ca copii, cât și ca
embrioni (născuți până în 1945). Este important să
înțelegem - acest drept este relevant numai pentru
cei care în prezent primesc doar o subvenție anuală
sau nu au primit încă nimic.
Aceste informații sunt puse la dispoziția dvs. de
Ami Bar, fiul unor supraviețuitori ai Holocaustului
din România, care vă poate ajuta cu consiliere și
îndrumare. Vorbesc doar ebraică și engleză, din
păcate, așa că dacă nu vorbiți bine aceste limbi,
vă rugăm să solicitați ajutor de la cunoscuți.
Există două modalități de a mă contacta:
Telefon: 055-6665123,
email: shoa.rights@gmail.com
Vă rog să aveți răbdare, există multe cereri și
am nevoie de timp pentru a reveni.
Cu respect, Ami Bar
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Un pas înapoi, trei pași înainte

resupun că o mare parte dintre
stimații mei cititori care au învățat la diverse nivele în anii comunismului, au auzit, poate chiar au și
studiat cartea lui Lenin „Un pas înainte,
doi pași înapoi”. Alături de capitolul 5
din „Cursul scurt de istorie a partidului
comunist ( bolșevic ) al Uniunii Sovietice” cunoașterea cărții menționate putea
să influențeze, pozitiv sau negativ, după
caz, viitorului proaspătului absolvent al
unei facultăți.
Dar, în afară de parafrazarea titlului,
nu este absolut nimic comun între cartea
lui Lenin și rândurile care urmează.
Nu este un secret pentru nimeni că
visul cel mai frumos al tuturor guvernelor care s-au perindat la conducerea țării
de la înființarea ei, a fost și este încă,
realizarea păcii cu popoarele arabe, mai
apropiate sau mai îndepărtate de granițele noastre. Pacea pe care o au în vedere
nu numai toate guvernele care ne-au îndreptat privirile spre viitor dar și marea
majoritate a cetățenilor, nu este numai

o simplă încetare a focului acolo unde
el încă mai persistă dar și o integrare în
lumea arabă, în viața ei din toate sectoarele de activitate.
În luna august 1967 șase țări arabe întrunite la Conferința de la Khartum (Sudan) au adoptat hotărârea celor 3 „nu”:
NU pace cu Israelul, NU recunoașterea
Israelului, NU tratative cu Israelul.
După cum se știe, prima țară arabă
care a încheiat totuși un acord de pace cu
Israelul a fost Egiptul. După 21 de ani
de la înființarea Statului, după numai 6
ani de la sângerosul război de Iom Kipur, Egiptul, arborând iluzia imaginară a
unei victorii care ar putea justifica hotărârea de a încheia pace cu Israelul, a făcut
acest lucru cu intermediere americană,
bineînțeles. Este aceasta o pace deplină?
O pace cu poporul egiptean? Greu de
răspuns! Actualul președinte egiptean
se dovedește în general prietenos, acționează în prezent în favoarea noastră
pentru înfrânarea acțiunilor teroriste ale
Hamasului.

Critici dure pentru palestinieni
Jared Kushner, consilierul de la Casa Albă, a declarat luni că
credibilitatea conducerii palestiniene a scăzut la un nivel „istoric” și că
administrația Trump nu va lua în considerare palestinienii într-un acord
de pace, dacă aceștia vor continua să respingă propunerile americane

K

ushner și-a
prezentat
evaluarea
într-o conferință în
care se discuta acordul de intermediere
din SUA de săptămâna trecută dintre
Israel și Emiratele Arabe Unite.
Vorbind cu reporterii din Orientul
Mijlociu, Kushner a declarat că în regiune există o frustrare în creștere în ceea
ce privește „blocarea palestinienilor” în
ceea ce privește progresul poporului lor.
„Noi nu tragem la răspundere con-

ducerea palestiniană”, a spus Kushner.
„Credibilitatea lor se
încadrează într-adevăr
într-un nivel scăzut în
acest moment și chiar
oamenii care doresc să
îi ajute pe palestinieni, spun că nu pot ajuta oamenii care
nu doresc să fie ajutați.”
Autoritatea Palestiniană a rupt oficial legăturile cu Casa Albă după ce președintele Donald Trump a recunoscut
Ierusalimul drept capitală a Israelului
în decembrie 2017.
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Greu de explicat ce s-a întâmplat cu
poporul egiptean: imediat după semnarea tratatului de pace, turismul israelian
în Egipt se afla în plină înflorire. Am cunoscut acest lucru în mod direct, nu din
povestiri și nu din ziare. Cine a învârtit
roata în sens invers este greu de știut.
Dar un lucru este clar. O pace, chiar și
rece, este preferabilă unui război cald.
A urmat pacea cu regele Iordanului
aflat pe tron la timpul respectiv, tatăl
actualului rege. Din păcate, și în cazul
Iordaniei, pacea este numai între autorități, fiind în același timp de o fragilitate
periculoasă.
În toate tratativele care s-au purtat
atât cu Egiptul cât și cu Iordania, s-a
discutat, s-au făcut propuneri de diverse
feluri pentru rezolvarea problemei palestinienilor, dar nici una din aceste propuneri nu a dat rod. Premierul Netanyahu,
sprijinit de toate partidele de dreapta, a
considerat că poate rezolva problema teritoriilor prin alipirea acestora Statului
Israelian și renunțarea definitivă la înființarea unui stat Palestinian. Ideea a
fost primită cu entuziasm și sprijinită în
mod direct de coloniști și de susținătorii
acestora. A fost înscrisă în ordinea de zi a
guvernului și s-a fixat chiar și data acestei
transformări pe care mulți o considerau
istorică. Președintele Trump însuși a încurajat și el această idee care, de altfel, era
parte integrantă din planul lui de pace.
A intervenit însă între timp posibilitatea încheierii unui tratat de pace al
Israelului cu Uniunea Emiratelor Arabe,
condiția impusă fiind renunțarea la alipirea teritoriilor.
Animat de cel mai cald optimism posibil, vreau să cred că așa-zisul „pas înapoi” pe care l-am făcut prin renunțarea
alipirii „teritoriilor” va fi compensat nu
numai de cei trei pași înscriși în titlu,
ci de multele avantaje pe care ni le pot
aduce stabilirea legăturilor cu Emiratele
arabe Unite, legături nu numai de ordin
diplomatic, nu numai între guverne, dar
și economice și de orice altă natură, incluzând pacea însăși între popoare, proliferarea la orizont a unui Orient Mijlociu
Nou așa cum îl visa și îl imagina răposatul Șimon Peres z.l.
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Automatizarea și perspectiva
economiei globale

e domnul David Ghiladi l-am cunoscut la ambasada israeliană din
București în anul 1949, când avea
funcția de atașat de ALIA (emigrare) a
evreilor din România. După venirea mea
în Israel, în anul 1950, am aflat că dumnealui este unul dintre fondatorii ziarului
Maariv. Un an sau doi mai târziu, a fost
delegatul ziarului în SUA. Am citit cu
interes dările lui de seamă și unul dintre
subiecte mi-a rămas în minte de atunci.
Este vorba de industria textilă din SUA
care a reușit să fabrice fire de bumbac de
calitate superioară, rezistente circa 20 de
ani. Conducătorii industriei textile locale
din SUA au decis să nu se folosească de
aceste fire, care puteau distruge industria
de îmbrăcăminte din acele timpuri.
Mi-am amintit de acest episod citind
informațiile curente despre folosirea unor
tehnici noi de automatizare aproape în
toate domeniile industriale, de transport
etc. Rezultatul acestor aplicații tehnice vor
aduce într-un timp relativ scurt la un șomaj care va avea influențe negative asupra
populației țărilor dezvoltate ale globului.
În prezent, ni se spune că noile limuzine
nu vor necesita un șofer, ci vor circula pe
baza unui program computerizat de către

proprietarul acestei mașini, însă această
tendință modernă va fi aplicată și la camioane de transportul mărfurilor, cât și
la autobuzele folosite de populația locală.
De aici reiese că sute de mii de muncitori
salariați din aceste domenii de transport
vor deveni ȘOMERI. Am amintit doar
un singur domeniu economic, dar folosirea automatizării este aplicată în toate
domeniile economice și sociale.
Este momentul ca toți liderii țărilor
dezvoltate care se întâlnesc de câteva ori
pe an, să aducă la ordinea de zi subiectul automatizării deoarece, așa cum am
prezentat mai sus, se poate ajunge la un
haos economic și social datorită numărului astronomic de șomeri care vor apărea
ÎNTR-UN TIMP SCURT în toate țările
dezvoltate.

NESTEMATE POETICE
culese de Ady Covaliu

CÂNTEC DE MÂNGÂIERE
de George Țărnea
Știindu-te și bănuind că suferi
De grija mea, sub stelele pustii,
Inund tăcerea nopților cu nuferi
Și te sărut prin somn, fără să știi.

Eu am să vin spre toamnă, nu te teme,
Și chiar puțin de tot dacă voi sta –
Cu trupul năpădit de crizanteme –
Mă voi lăsa cules de mâna ta.

Poruncă dau să se deschidă crinii
La fiecare pas pe care-l faci;
Și te condamn în numele luminii
Să mă aștepți cuminte și să taci.

Apoi, să ningă peste noi din soare
Cu flori prea albe, prea fierbinți, prea reci
Și-ntr-un palat cu ziduri de ninsoare
Vom locui înlănțuiți pe veci.
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FONFLEURI
• Secretul unui grătar reuşit: începi cu o ţuică şi termini în patru labe.
• Democraţia este un sistem perfect! Primii care te jefuiesc, sunt
cei pe care i-ai ales. Ce poate fi
mai bun de atât?
• A murit din amor! Amorul
propriu!
• Cei care nu ştiu nimic sunt primii care explică tuturor cum
stau lucrurile.
• Despre unii oameni se spune
că au memorie de elefant. Doar
memorie!
• Toţi pentru unul, iar acela numai pentru el! (Mușchetarii din
sec. al XXI-lea)
• Tras de păr, de limbă, tras prin
inel, tras în ţeapă, tras cu urechea, tras, tras, tras… Adăpostiţi-vă! Toată lumea trage din
toate poziţiile!
• Îşi dorea atât de mult să fie
mereu tânăr încât s-a bucurat
enorm când a dat în mintea
copiilor.
• Duc o viaţă ca-n filme! Filme
nord-coreene!
• Sunt foarte realist! Voi avea bani
doar dacă se produce un miracol.
• Ca să înţelegem femeile, ar trebui să le acordăm aceeaşi atenţie precum meciurilor de fotbal
sau cartofilor prăjiţi. Deci, nicio
şansă!
• Calea cea mai plăcută pentru a-ţi
înmulţi banii este băutura. Ea te
face să vezi dublu.
• Risipa! Singura virtute a omului
modern!
• Sunt cazuri când machiajul unei
femei cântăreşte mai mult decât
hainele.
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Panica știrilor

erg încet, se țin de mână/
Și se leagănă ușor/ Un
bătrân și o bătrână/
Adânciți în lumea lor. Se opresc, își
trag suflarea/ Și se țin mai strâns de
mână/ Sunt bătrâni dar ei la Domnul/ Mulțumesc că-s împreună.
Suntem în gruparea de vârf. Facem parte din elită...! Nu numai
elita vârstei israeliene... ci a LUMII!! Ei, asta e o adevărată onoare.
Nici n-am visat cândva ca Noi să
fim categorisiți și încă cu ce titluri
în cea mai ÎNALTĂ clasă a omenirii! Mă întreb, cum am ajuns să
fim la o așa treaptă asemănătoare cu cea
a Familiilor cu Chevrolet la scară, cu servitori în haine cu nasturi auriți și meniuri
servite la cele mai renumite restaurante!
A dat peste noi „bafta” și nici că putem
scăpa de Ea! Ce mai încolo și încoace
„așa baftă”... pușchea pe limbă!
Reporteri de la Televiziune, Radio
și până la ziarele care stau grămadă la
colț de stradă... nimeni nu mai înghite
„gogoșile” lor! Pe rând, doresc să ne ia
interviuri, să ne foto-filmeze... să asculte povestea noastră. E o căldură nebună,
care ne reține de la treburile casei și nici
măcar nu putem ieși la cumpărături în
Piața orașului, ca să nu vă mai povestesc de cumpărături la SUPER-delicatese, Hipermanufacturi sau încălțăminte.
E vară tropicală! Sudorile ne trec! Așa
că ședem la vatră și nu deschidem ușa
nici măcar vecinei care tot ne îndeamnă:
puneți sacul cu gunoi la ușă și-l duc la
cămară.
Lizica – o fi avînd vreo 30 sau peste – la orele dimineții se îndreaptă spre
Studiourile cu emisiuni televizate și radio-transmisie. O privim de la etajul al
optulea – acolo e mica noastră locuință,
de peste 30 de ani. De la fereastră – chiar
și la orele mici ale lungilor nopți – avem
o imagine superbă. Luna cu stele. „De
vrei să-ți cauți fericirea? Îți spun copile, dragul meu,/În suflet e desăvârșirea,/

Acolo o vei găsi mereu! Nu pe străzi,
copile! Dragoste pe băncile întunecate
iar, la picioare sticlele în grămezi. Până
nu demult, ne petreceam vremea privind
și ascultând ditai-mai crainicii care ne
îmbogățeau cunoștințele cu d-ale lumii
valuri.”
La New York – bătăi în cartiere, la
Londra, prințul moștenitor a hotărît săși scrie testamentul...! Ați citit bine...Nu
maică-sa!? Regina, la ultimul interviu,
a povestit tocmai de ce culoarea ROZ
o preferă la sindrofii! Acum, dacă deschidem televiziunea... ne ia cu frică... ne
zguduie de parcă stă în prag „omul negru” cu lancea spre noi, gata-gata să ne...
Nici că ecranul nu s-a luminat prea bine,
ca să o vedem pe crainica-vecina de care
vă aminteam și hop! Din grupa cu cel
mai mare procent de riscuri al epidemiei
CORONA, fac parte bătrânii, adică cei
care au peste 80 de ani! De dimineață și
până la miezul nopții, suntem amenințați
NOI, cei care am defrișat pământurile țărișoarei noastre, Noi cei care am luptat la
eliberarea Ierusalimului, NOI...Noi...! Pe
la orele amiezii, cine credeți că s-a așezat
în fața camerelor de luat vederi și plescăia
(pardon, își dădea cu părerea... că de e
profesor doctor – mare personalitate în
lumea cercetărilor medicale? Mister Octavia, medicul nostru care ne consulta,
ne prescria câte un sirop de tuse... acum
pleda: „Ceea ce poate salva societatea
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noastră este MASCA și IGIENA”!
Tânăra vecină – crainica de la
etajul II, cea care elegantă, dar și
frumoasă, care are o strălucire în
privire de mai mare dragul – ea cu
o voce stinsă: domnule profesor,
care sunt grupurile pe linia întâi?
BĂTRÂNII! „Merg încet se țin de
mână/ Și se leagănă ușor/ Un bătrân și o bătrână/ Adânciți în lumea
lor.” Ei, a dracului treabă!!! Într-o
emisiune i-am observat pe cei „izolați” la HOTELUL de prevenție, că
duceau o viață nebună: cu băuturi
alese, dansuri la orele nopții și câte
și mai câte... Apoi, în ziua de odihnă de
la sfârșitul săptămânii, cine se zbenguiau
în grupuri de zece – chiar și mai mulți?
La mesele restaurantelor din centru, cine
trăgea la măsea? Numai că noi, „bătrâneii”, ne punem MASCA și pe balconul
locuinței, ca să nu vă mai povestesc că,
de când cu moda măștilor, nevastă-mea
își ascunde frumusețea și lasă în libertate
deplină doar ochii albaștri senini, care-mi
umplu de bucurie sufletul. Nouă, doi bătrânei, ne tremură sufletul, ne îngheață
privirea și auzul – care e Slavă Domnului,
perfect – la ascultatul povețelor specialiștilor, profesorilor medicilor și chiar a
celor necalificați dar care au fost sus-puși
de partidul lor, ei cei cu salarii frumoase,
cam de cincisprezece ori mai mari decât
ale noastre „a bătrânilor” care am pus
umărul la clădirea țărișoarei... EI... da,
acești necalificați ne fac NU! NU! NU!
Cu dispreț, cu aroganță! Bătrânica mea
a hotărât: nu mai privesc, nu mai ascultă de vorbele de clacă de la „specialiștii”
TV. Problema noastră: cum să ne ridicăm
pensia de la Bancă, sau de la Poștă, când
n-avem voie și nici putere să ajungem
acolo!? Și mai e o belea: s-au scumpit
d-ale gurii!!!.
„Cântarea primăverii mele/ S-a strâns
în bulgări de țărână, /M-a prins a morții
albă –mână/ Și tot privesc plângând la
stele.”
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Călător fără mască

tea fi tăiat în calupuri. Grămezile de
calupuri erau apoi
uscate suplimentar, produsul final
fiind gata după
alte două luni.

O

femeie din Tel Aviv a cerut unui pasager în timp
ce călătorea cu autobuzul să-și
pună masca pe față, așa cum
prevede legea, și s-a trezit supusă unei tirade de furie.
Sarah Nadav călătorea cu
autobuzul în care s-a urcat un
cetățean fără mască. Întrucât
femeia făcuse o operație de
curând și era în grupă de risc
pentru Coronavirus, i-a spus
cetățeanului să-și pună masca. Vinovatul a reacționat violent, a țipat cu furie la Sarah,
a scuipat-o și i-a aruncat în
cap cu o cutie de băutură.
În vârstă de 45 de ani și
mamă a doi copii, femeia a
fost atât de tare lovită la cap
încât a început să sângereze.
Individul a dispărut până când
să poată interveni cineva, dar

un alt călător a filmat scena și
a depus proba la poliție.
Purtătorul de cuvânt al
Poliției, Micky Rosenfeld, a
anunțat că a fost deschisă o
anchetă în acest caz și că speră
ca individul să fie identificat
în curând.

Cea mai veche fabrică
de săpun din Israel
descoperită în Rahat

C

ea mai veche fabrică de
săpun din Israel a fost
descoperită săptămânile trecute pe un șantier de săpături,
condus de Autoritatea Israeli-

20

ană pentru Antichități, într-o
locuință datată din perioada
islamică (circa acum 1200
ani), în orașul de beduini
Rahat.
În ultimele șase luni, sute
de tineri și adulți au fost angajați pe șantierul uriaș de
săpături arheologice, inclusiv
participanți din rândul localnicilor beduini, studenți și
elevi ai programelor de pregătire pentru armată.
Săpăturile au fost supervizate de Dr. Elena
Kogen-Zehavi, cu
ajutorul Dr. Yael
Abadi-Rice și Avinoam Lehavi. Scopul lor a fost restabilirea legăturii
dintre comunitate
și istoria locală.
Producerea săpunului din ulei
de măsline e menționată în scrierile din secolul
X e.n. și era o industrie importantă în regiune, din Evul
Mediu și până la începutul
secolului XX. În procesul de
fabricare a săpunului, uleiul
de măsline era folosit ca material de bază, amestecat cu
cenușa rezultată din arderea
plantelor Salsola soda (brânca), ce conțin potasă și apă.
Amestecul era gătit timp
de circa șapte zile, după care
lichidul era transferat într-un
bazin de mică adâncime unde
săpunul se întărea timp de
circa zece zile până când pu-
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Câștigător
fără premiu

enachem, în vârstă de
77 de ani, a câștigat
la „Loteria 777” suma de
77.000 de șekeli dar, de mai
bine de jumătate de an, încearcă să obțină premiul de
la loterie, fără succes.
Atunci când a cumpărat
biletul de loterie, Menachem
nu a scris ultimele patru cifre
ale buletinului de identitate
și, potrivit lui Mifal Hapayis,
el nu a scris cifrele niciunui
alt document de identificare.
Menachem a încercat să
explice funcționarilor de la
Mifal Hapayis eroarea care a
avut loc în timpul completării
formularului și a adus chiar
dovezi sub formă de mărturie a proprietarului standului de loterie care i-a vândut
biletul și care a declarat că
Menachem a fost într-adevăr
persoana care a cumpărat biletul câștigător.
Loteria Mifal Hapayis a
răspuns: „Instituția funcționează în conformitate cu
legea și atunci când există
o eroare la tastarea cifrelor,
Mifal Hapayis este obligat
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să raporteze autorității de
reglementare, care a stabilit
în acest caz că, având în vedere lipsa celor patru cifre de
identificare, plata pentru el
nu este aprobată. Ne pare rău
pentru acest caz, dar suntem
obligați să ne supunem legii”,
se arată în răspuns.

Noi măsuri restrictive?

C

omisarul Coronavirusului, prof. Ronni Gamzu,
a declarat luni că va recomanda cabinetului să impună un
blocaj național în perioada
zilelor de sărbătoare evreiești
care începe luna viitoare, la
doar o zi după ce țara a redeschis cerul israelienilor care
se întorceau din aproximativ
20 de țări, anulând cerința de
14 zile de izolare.
Declarația de intenție a
prof. Gamzu vine pe fondul
unui număr record de cazuri
grave, în prezent 399 de pacienți - cea mai mare cifră
de la începutul focarului de
coronavirus. Conform datelor publicate de Ministerul
Sănătății, 111 pacienți sunt
intubați în prezent.
Gamzu a ajuns la concluzia
că, pentru a ține sub control
focarul actual, va fi necesară
impunerea unor restricții mai
stricte decât cele care există în
prezent. Printre măsurile pe
care le ia în considerare, se
numără reducerea la minim a
numărului credincioșilor din
sinagogi, închiderea hotelurilor
și a obiectivelor
turistice, restricționarea mișcării
și necesitatea ca
sărbătorile să fie
sărbătorite doar
cu familia restrânsă. Restricții similare au
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israelian de apărare antiaeriană extinde și îmbunătățește semnificativ capabilitatea statului
Sistem modernizat de a se apăra împotriva
istemul israelian de amenințărilor actuale și
apărare antirachetă viitoare.
Săgeata 2 a interceptat
cu succes o rachetă luni,
Și-a salvat
potrivit anunțului făcut
propriul frate
de Ministerul Israelian al
alachi Ben Shai se cățăApărării. Testul a fost conra pe stâncile de la Nadus de firma Israel Aerospace
Industries (IAI) și realizat în hal Hatzatzon în apropiere de
Marea Moartă. La o înălțime
centrul Israelului.
Sistemul Săgeata 2 a in- de aproximativ 120 de metri,
terceptat cu succes proiecti- frânghiile lui s-au încurcat și
lul Sparrow care simulează o s-a trezit suspendat între cer
rachetă sol-sol cu rază lungă și pământ fără posibilitatea să
de acțiune, validând astfel ca- se mai miște.
pabilitățile modernizate ale
„Căldura era teribilă afasistemului de a se confrun- ră”, a povestit Malachi, „aeta cu amenințările actuale și rul devenea din ce în ce mai
viitoare.
fierbinte și eu nu mai puteam
Ministrul Apărării, Benny nici să urc și nici să cobor. Am
Gantz, a declarat: „Unitatea telefonat după ajutor și eram
convins că voi leșina
de la căldură așa că am
început să mă rog cu
voce tare”.
Netanel Ben Shai,
care este comandantul
echipei de salvare de la
Etzion, a fost anunțat
că un drumeț a rămas
noastră de elită tehnologică se blocat între cer și pământ
asigură că vom fi mereu cu un și a cerut să vorbească cu el
pas înaintea inamicilor noștri pentru a evalua situația. Nu
și că vom apăra cerurile isra- mică i-a fost mirarea lui Neeliene de orice amenințare.”
tanel când la capătul celălalt
Recentul test de inter- al firului a auzit vocea fratelui
ceptare realizat cu succes se său, Malachi.
alătură altor realizări printre
Recepția era slabă, semnacare și campania de testare a lul telefonic nu este prea bun
sistemului Săgeata 3 derula- în zonă, dar Netată anul trecut în nel a înțeles repede
Alaska. Ambele că trebuie să-și salsisteme au de- veze urgent fratele.
monstrat capabi- Totul e bine când
lități operaționa- se termină cu bine.
le avansate.
Echipa lui Netanel
Integrarea ce- a reușit să-l aducă
lor două sisteme pe Malachi în siguîn mecanismul ranță pe pământ iar
liene Tzahal o desfășoară
în străinătate în acest an.

S

fost aplicate și în primăvară
pentru sărbătorile Pesahului
și Ramadanului.

Zboruri comemorative

P

iloții israelieni de luptă și
omologii lor germani au
onorat marți victimele Holocaustului într-un zbor simbolic deasupra lagărului de
concentrare Dachau din Germania, în timp ce au desfășurat exerciții militare comune.
O formațiune de avioane de
luptă, inclusiv avioane israeliene F-16 și avioane Eurofighter ale companiei germane
Luftwaffe, au survolat cerul
german pentru a comemora
masacrul de la Olimpiada
de la München din 1972,
care s-a soldat cu 11 victime
israeliene.
Paradele aeriene au constituit punctul culminant după
două săptămâni de manevre
ale forțelor aeriene israeliene,
sosite să se antreneze pentru prima dată pe teritoriu
german.
Din cauza pandemiei coronavirusului, aceasta a fost
singura misiune de instruire
pe care Forțele Aeriene Israe-

M
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cei doi frați s-au îmbrățișat cu
emoție.

P

Rechinii iubesc
Mediterana

otrivit cercetătorilor israelieni, este surprinzător
faptul să un număr tot mai
mare de rechini este atras
spre apele de coastă israeliene, având în vedere condițiile neprietenoase ale apei,
care oferă hrană mult mai puțină decât în orice alt ocean.
„Acest lucru nu se întâmplă
nicăieri în altă parte”, susțin
oamenii de știință; „există o
legătură cu această apă de pe
coasta Israelului care atrage
prădători mari așa cum sunt
rechinii, specie deja pe cale
de dispariție în Marea Mediterană. Aici, vedem un număr
mare de rechini în habitate
modificate de oameni, cum
ar fi centralele electrice sau
platformele pe gaz.”
Descriind mișcările sezoniere ale rechinilor, cercetătorii
au descoperit că între Hedera și Ashdod, chiar dacă este
destul de departe, rechinii se
deplasează într-o singură zi.
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Arabe Unite în urma acorduA s o c i a ț i a u m a n i t a r ă lui de normalizare a relaţiilor
„Ajutorul zburător israelian” israeliano-emirateze”, a in(AZI) a lansat o campanie format şeful diplomaţiei pade finanțare colectivă pentru lestiniene, Riyad Al-Maliki,
persoanele afectate de explo- într-un comunicat.
zia ce a devastat recent capiSTOPSTOPSTOP
tala libaneză Beirut și a lăsat
Lituania a anunțat luni că
mulți locuitori fără adăpost a catalogat gruparea libaneză
sau în mare nevoie de ajutor. Hezbollah drept grupare teroristă în integralitatea
sa. Totodată, Vilnius a
interzis intrarea membrilor și afiliaților săi
în țară, interdicția rămânând în vigoare pe
timp nedeterminat.
Ministrul israelian
de Externe, Gabi AshAZI și-a propus să strângă kenazi, a salutat demersul
1 milion de șekeli pentru asi- drept o „decizie importantă
gurarea hranei, îmbrăcămin- și curajoasă” care va contribui
tei și echipamentelor medicale în Liban. Într-un interviu
acordat postului Ynet, fondatoarea și directoarea executivă a asociației, Gal Lusky i-a
îndemnat pe israelieni să se
implice și să susțină cauza.
STOPSTOPSTOP

STOPSTOPSTOP

Autoritatea Naţională Palestiniană (ANP) a anunţat
joi seara rechemarea „imediată” a ambasadorului acreditat la Abu Dhabi, în semn
de protest faţă de acordul de
normalizare a relaţiilor dintre
Israel şi Emiratele Arabe Unite (EAU).

la stabilitatea regională. El a
îndemnat restul Uniunii Europene să urmeze exemplul și
să interzică integral gruparea
Hezbollah.
La începutul anului, și
Germania a interzis integral
gruparea Hezbollah, pe când
multe alte state din UE
consideră doar aripa
militară a grupării o
organizație teroristă.
STOPSTOPSTOP

„La solicitarea preşedintelui Mahmoud Abbas, ministerul palestinian de externe a
decis să îşi recheme imediat
ambasadorul său în Emiratele
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Luni, Israelul le-a
cerut furnizorilor de
servicii sanitare să închidă complexele de
testare Covid în aer liber din
Tel Aviv din cauza lipsei cererii din partea populației.
Centrele de testare din Beer
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7 din cei 12 agenți
au primit pe lângă
cetățenie și pașapoarte, iar ceilalți
sunt și ei pe cale să
le primească.
În unele cazuri,
teroriștii Hamas
trăiesc sub pseuSheva și Haifa s-au închis
donime turce.
acum o săptămână.
Și o parte din familiile tePotrivit unui oficial al Ministerului Sănătății, închide- roriștilor au primit cetățenie
rea a fost determinată de
scăderea drastică a cererii
de testare din partea populației. Între timp, centrele
portabile de testare în aer
liber Magen David Adom
vor rămâne operaționale. Până acum, în centrele
Magen David Adom s-au
Recep Tayyip Erdoğan
efectuat circa 820.000 teste
Covid, reprezentând turcă. Toți teroriștii sunt concirca 40% din totalul siderați activi, strâng fonduri
testelor efectuate în pentru activitățile Hamas și
Israel de la debutul conduc operațiunile sale, a
precizat sursa.
epidemiei.
Aproape toți cei 12 teÎn plus, Ministerul Sănătății a ac- roriști au fost eliberați din
tualizat perioada de închisoare în cadrul celebrei
recuperare a pacien- „înțelegeri Shalit.”
ților asimptomatici
STOPSTOPSTOP
ale căror prime simptome au
La o lună după ce comiapărut la o dată ce nu poate fi
sarul coronavirusului, prof.
determinată. Astfel, potrivit
Ronni Gamzu, a preluat
ultimelor indicații, perioada
funcția și doar cu două săpde recuperare a unui pacient
tămâni înainte de începerea
va începe din ziua efectuării
școlii, rata de mortalitate a
testului și nu din ziua primirii
Israelului rămâne îngrijorător
rezultatului testului, scurtând
de mare, potrivit ministrului
efectiv perioada de recuperare
sănătății, Yuli Edelstein.
cu circa 24 ore.
Vorbind marți în timpul
STOPSTOPSTOP
unui tur al unei fabrici de măTurcia a acordat recent ști din Cisiordania, Edelstein
cetățenie mai multor agenți a declarat că, după testarea
importanți ai unei celule te- zilnică, procentul de persoane
testați pozitiv pentru coronaroriste Hamas.
În actele de identitate dez- virus se ridică la între 10% și
văluite de o publicație turcă, 11%.
Numărul total de pacienți
se vede că 12 agenți au primit
israelieni,
de la începutul
cetățenie turcă și un număr
de identitate. Potrivit unei pandemiei, a depășit 95.000
importante surse din regiune, de persoane.
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Hedi S. SIMON
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Lumea pe dos

neori, am impresia că
nu mai înțeleg deloc
ce se întâmplă în jurul meu. Naivă și yekit prin
ereditate, caut peste tot ceea
ce nu mai există de mult: logica. Unde oare s-o găsesc dacă
s-a topit definitiv în decursul
anilor?
Încep cu știrea lipsită de
noimă: Knessetul a votat nu
demult o lege prin care se stabilește (a câta oară!?) că Statul
Israel este o țară democratică
și evreiască. Ceea ce știm dintotdeauna, fără comentarii, că
evreii trăiesc în țara lor care a
fost și a rămas de-a pururi patria lor istorică. De ce trebuie
să reluăm mereu acest subiect,
de ce trebuie să insistăm mereu asupra unui lucru care este
ceva sigur și imuabil! Și este
totodată consemnat în legea
de bază semnată cu 72 de ani
în urmă de către Ben-Gurion
și de alți Oameni ca el.
Dar tot acolo scrie că Israelul, ca stat al poporului
evreu, este și o țară democratică. Acest lucru înseamnă că
celelalte neamuri care trăiesc
alături de noi, muncesc, plătesc impozite, își trimit copiii
să slujească patria, trebuie să
aibă drepturi egale cu cele ale
populației majoritare. Mă refer la druzi în primul rând, la
beduinii și arabii trăitori în
așezările din interiorul țării și
care nu mi-ar place de loc să-i
numesc „și alte naționalități”
precum am fost eu numită
zeci de ani într-o țară cu regim totalitar.
Nu suntem, noi evreii,
oameni care își duc propriile
traume până la capătul vieții?
Cine a fost atât de lipsit de

logică să născocească modificarea gândirii înțelepte a ctitorilor acestei țări? Este aceeași categorie de oameni care
se desfată cu o palmă trasă pe
propriul obraz, convingându-l pe șeful Guvernului să-și
dea acordul la toate aberațiile
lor prin șantaj și amenințarea
de a părăsi Knessetul. De ce
nu sunt puși o dată la încercare? Îl vor părăsi cu adevărat?
Să vedem cum se va descurca
țara cu câteva partide mai puțin! Atunci ni se va întâmpla
ceva foarte „grav”: va rămâne
o sumă uriașă de bani, cu care
statul va putea să creeze locuri
de muncă și să construiască
locuințe cu o chirie suportabilă, pentru toți tinerii care
își încheie serviciul militar.
În felul acesta, vom avea un
tineret mulțumit, sigur pe viitorul său, care nu-și va mai
căuta fericirea printre străini.
Asta este tot ce are nevoie un
om la început de viață: un
loc de muncă care să-i asigure existența și o locuință
în care să trăiască liniștit cu
tânăra sa familie. Și ca să plasăm lucrurile în zilele pe care
le trăim astăzi, oricare dintre
cetățeni are urgentă nevoie
de un acoperiș și un loc de
muncă, cu atât mai mult în
zilele grele bântuite de o epidemie cumplită al cărui sfârșit nu-l cunoaște nimeni. Dar
și în momente când omul se
luptă pentru supraviețuire, el
trebuie să-și întrețină familia
dintr-un salariu lunar, în loc
să aștepte ajutoare umanitare umilitoare. Primul guvern
care va reuși să rezolve această problemă, va conduce în
liniște și pace toate cadențele

la care are dreptul conform legii, se va bucura de simpatia
și sprijinul întregului popor,
fără să suporte zi de zi urletele de protest ale unei mulțimi
revoltată, dar și disperată datorită neputinței de a se întoarce la un trai normal...
Evreii au, în sfârșit, un
„acasă” pe care numai o conducere înțeleaptă poate să
determine cetățenii să și-l
păstreze.
Tot cu înțelepciune populația trebuie îndrumată spre
o împăcare națională care să
vină „de sus”, fără legătură cu orice crez politic. Căci
în vremuri grele, politica nu
are nicio legătură cu durerile omului. De acolo, de sus,
așteptăm un îndemn de a
se șterge diferențele șovine
dintre bărbați și femei, ca și
deosebirile care n-ar trebui să
existe, dintre religioși și atei,
dintre cetățeni de proveniență europeană sau cu cei veniți
din Orient; totodată, va trebui să știe oricine că suntem
egali în fața legii toți cetățenii
de oricare credință religioasă,
de orice neam, și să ne respectăm unii pe alții.
În momentele de grea încercare în care se află poporul
nostru și toate popoarele lumii din cauza unei pandemii
cu origini necunoscute și un
sfârșit încă departe de a fi elucidat de medicina avansată a
secolului XXI, ne poate salva
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numai colaborarea pașnică
dintre națiuni pentru găsirea unei soluții de rezolvare a
necazului care a lovit în toți.
Trebuie să fim uniți atât pe
plan mondial, cât și pe plan
intern, noi între noi, aceasta
fiind prima condiție pentru
supraviețuire.
Suntem cu toții Oameni,
trăitori pe această Planetă
care este căminul nostru al
tuturor; de-aceea, viața ne
obligă să ne străduim împreună, fiecare cu posibilitățile
sale, de a salva existența omenirii aflată în acest moment
la o răscruce de drumuri. Iar
contribuția omului de rând la
acest efort constă în respectarea indicațiilor de comportament corect pentru evitarea
continuării contaminărilor și
ca urmare, la întoarcerea spre
normalitate.
Oricât de tare ne enervăm
deseori unii pe alții în clipele
grele și unice care au năvălit
pe neașteptate și din cauze
neînțelese peste noi, să nu
uităm că suntem amărâți în
aceeași măsură cu toții, din
aceleași motive de care nimeni nu este vinovat, după
cum suntem obligați cu toții
să contribuim la schimbarea
situației. Și să nu uităm că
„tunelul suferințelor” prin
care trecem acum, are și un
capăt, de la care se va vedea
lumina binefăcătoare a soarelui. Sperăm că în curând.
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Dicționarul mincinos (III)

ragi prieteni, aveți aici o listă
care conține câteva afirmații.
Unele dintre 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
dintre ele 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!

Statului Israel, a fost un avid cititor de
literatură și un pasionat filatelist. Colecția lui de timbre poștale era una din cele
mai valoroase din întreaga țară.
22.- Electricitatea călătorește prin
spațiu cu o iuțeală de două ori mai mare
decât viteza
luminii.
23.- În
primul lor
voiaj spre „lumea nouă”,
întregul echipaj al vasului condus
Întrebări
de Cristofor
18.- John
Columb s-a îmbolnăvit, în special din
F. Kennedy, al
cauza alimentației: s-au hrănit aproape
treizeci și cinexclusiv cu cartofi și fasole.
celea președin24.- Multe planete ale sistemului
te al Americii a
nostru solar au sateliți rotindu-se în
avut un salariu
jurul lor. În timp ce Pământul are un
de 1 dolar pe
singur satelit (Luna) iar planeta Marte
an.
numai doi, Saturn e înconjurat de 82
19.- Tehnosateliți.
logia electroni25.- Cele mai importante invenții
că pe care se bazează radarul, telefoanele ale marelui Thomas Alva Edison au fost
celulare, Wi-Fi și GPS a fost inventată becul electric, radioul și televiziunea.
de una din cele mai frumoase femei din
26.- În constelația Orion există o stea
lume: superba vedetă a Hollywoodului care a fost numită ALBERT, în cinstea
HEDY LAMARR.
legendarului fizician Albert Einstein.
20.- Șobolanii-kanguru sunt mici rozătoare din America de Nord și America
Răspunsuri
Centrală. Aceste animale pot trăi toată
18. Adevărat. Salariul președintelui
viața fără să bea apă. Mai mult: dacă
John F. Kennedy era de un dolar pe an.
beau, mor.
21.- David Ben Gurion, fondatorul N-aș putea însă preciza dacă bruto sau
neto. Dar Kennedy n-a fost unicul
politician american cu o leafă de 1
dolar pe an. Tot atât primea și Herbert Hoover (al 31-lea președinte al
USA) și niciun cent mai mult și Arnold Schwarzenegger pentru postul
lui de guvernator al Californiei. Dar
s-a descurcat...
19. Adevărat. Wi-Fi, GPS, telefon
celular și multe dispozitive tehnice
folosite până și azi de marina mili-
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tară americană
își datorează
existența invențiilor aceleia care a fost
supranumită
„Cea mai frumoasă femeie
d i n l u m e” .
Inventatoare,
super-star în
vremea Holltwoodului de aur, superba
Hedy Lamarr. Și evreică pe de-asupra!
20. Afirmație conformă cu realitatea: șobolanii kanguru (nicio legătură
cu cangurul din Australia) sunt perfect
adaptați pentru viața în deșert. Pot supraviețui fără să bea apă. Le este suficientă umezeala semințelor pe care le
consumă.
21. Fals. În afară de politică și sionism, cea mai cunoscută pasiune a lui
David Ben Gurion era „yoga” și nu
filatelia.
22. Minciună gogonată. Nimic pe
lume nu poate întrece viteza luminii.
23. Fals. În timpul primului lor voiaj
spre lumea nouă, marinarii lui Cristofor
Columb nu se puteau hrăni cu cartofi
deoarece cartoful a fost adus în Europa de spaniolii care l-au găsit în Peru
cu peste 30 de ani DUPĂ expediția lui
Columb.
24. Corect. Pământul are un satelit,
planeta Marte are doi, iar Saturn e „campion mondial”, fiind înconjurat de 82
sateliți naturali.
25. Fals. Radioul n-a fost inventat
de Edison ci de Guliemo Marconi, iar
televiziunea este datorată unui întreg
grup de ingineri și inventatori (Philo
Farnsworth, John Logie Baird, Charles
Francis Jenkins, etc.) grup din care Thomas Alva Edison NU făcea parte.
26. Minciună. Nici în constelația
Orion, nici în vreo altă constelație nu
există un corp ceresc numit în onoarea
lui Einstein. Există o stea care poartă
numele lui Miguel Cervantes și există
o stea numită Copernicus. Totuși, nici
Einstein n-a fost uitat de astronomi.
Unul dintre craterele descoperite pe lună
se numește „Craterul Albert Einstein”.
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Gabriel CONSTANTIN, muzeograf
Biroul Istorie Medievală Bucureșteană

Figuri de bucureșteni: Cilibi Moise

P

rintre negustorii din secolul al
XIX-lea care își vindeau marfa
din zorii zilei și până seara târziu
pe ulițele mahalalelor și pe străzile centrale ale Bucureștilor, ieșea în evidență o
figură pitorească prin îmbrăcămintea pe
care o purta și comportament, dar mai
ales prin modul de exprimare.
Cilibi Moise, pe numele său real Froim Moise Schwartz, a fost un negustoraș evreu care s-a născut la Focșani, în
anul 1812. Spiritul antreprenorial l-a
moștenit de la tatăl său, care s-a ocupat
cu negustoria toată viața lui, fără să reușească să strângă o mică agoniseală pe
care să o lase urmașilor săi, astfel încât,
așa după cum mărturisea Cilibi, acesta
„a cumpărat cu talerul, a vândut cu talerul, a mâncat cu talerul și s-a îngropat
cu talerul”.
Cilibi a avut o minte pătrunzătoare și
inteligență inventivă ieșite din comun,
care l-au ajutat să se facă remarcat într-o manieră plăcută, fără să provoace
nemulțumirea celui care era vizat de
observațiile sale: „Glumele sale erau de
spirit, însă nu veninoase. De aceea nu
avea dușmani”. Speranța într-o viață mai
bună l-a îndemnat să vină în București și
să practice negustoria fie la Târgul Cucului (Sf. Gheorghe), fie la Târgul de
Afară, unde își expunea marfa la început
într-un coș de nuiele ținut sub braț sau
pe o pânză mare așezată pe jos, iar mai
târziu, într-un cărucior cu capac, care
odată desfăcut, se transforma într-o veritabilă tarabă. Porecla „Cilibi” a dobândit-o datorită caracterului său hâtru și
poate fi tradusă prin glumeț, înțelept sau
filosof. Glumele sale l-au făcut cunoscut
nu numai în București, ci și în toată Țara
Românească, „de la Milcov până la Jiu și
de la Focșani până la Craiova”.
Deși a provenit dintr-o familie modestă, iar afacerile nu i-au asigurat o
stare materială prosperă, totuși Cilibi
Moise avea grijă să asigure familiei sale

numeroase un trai decent, lipsit de orice
privațiuni. El însuși avea grijă de imaginea sa când ieșea pe stradă; purta o
jiletcă din cea mai bună stofă, cravată și
papion, precum și o pălărie înaltă. Cu
toate acestea, Cilibi nu ezita să fie autoironic atunci când venea vorba despre
starea sa pauperă prin vorbele pe care le
rostea: „Întotdeauna la Sf. Gheorghe și
la Sf. Dumitru, Cilibi Moise are două
perechi de case: unde locuiește, nu-l lasă
să iasă fiindcă nu și-a plătit întreaga chirie; unde vrea să se mute, n-are să plătească”; „Moise Ovreiul are un clopoțel
pe masă; când sună o dată își aduce singur apa, căci n-are slugi”; „Cilibi Moise
se roagă de sărăcie, de vreo câțiva ani, ca
să iasă din casă numai până se îmbracă și
niciodată n-a izbutit s-o convingă”.
Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, M.
Schwarzfeld a grupat în „Anuarul pentru
israeliți” aforismele, glumele și cugetările lui Cilibi, reunindu-le în 25 de capitole cu următoarele titluri: „Dumnezeu
și noroc; patrie și patriotism; bărbat și
femeie; părinți și copii; viață și moarte;
învățătură, vorbă, înțelepciune și prostie; cusururi sau năravuri rele; bunătate
și răutate; prietenie și dușmănie; mândrie și deșertăciune; adevăr și minciună;
onestitate și neonestitate; bogăție și sărăcie; muncă și lene; avocați și medici;
actori; negoțul și alte profesiuni; românii; evreii și alte neamuri; satire, glume
și observații hazlii; voiajurile lui Cilibi
Moise; pilde și învățături; povățuiri; urările lui Cilibi Moise; epiloguri”.
Prezentăm în continuare câteva dintre vorbele pline de tâlc rostite de către
Cilibi:
Despre adevăr și minciună: Limba
cea dreaptă mare putere are; Mincinosul nimic alt«ceva» nu dobândește decât
rușine, necinste și în veci necrezământ;
Din gura mincinosului nici adevărul nu
este crezut; Adevărul este să nu spui niciodată minciuni.
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Cilibi Moise
sursa – George Potra, „Din Bucureștii de ieri”

Despre bogăție și sărăcie: Banii care
vin repede, se duc ca drumul de fier (trenul); Bogatul se gândește la anul ce vine
și Cilibi Moise la ziua de mâine; Omul
bogat ce se mândrește între cei săraci
este tocmai ca măgarul care se crede mai
mare între oi; Cu cât este greu săracului
de a trăi, cu atât îi este de greu bogatului
a muri.
O întâmplare trăită de către Cilibi
este legată de un comisar de poliție, pe
nume Orășanu, care patrula în zona în
care personajul nostru obișnuia să-și
vândă marfa pe trotuar, ceea ce atrăgea
mustrarea din partea omului care veghea
la respectarea legii din cauza faptului că
circulația pietonilor era îngreunată. La
câteva zile după ce respectivul polițist a
rămas fără slujbă și s-a întâlnit cu Cilibi,
acesta din urmă i-a spus: „Orășene, Orășene, mai înainte te zăream de departe și
acum nu te văd nici de aproape”.
Cilibi Moise s-a stins din viață la începutul anului 1870, probabil din cauza tifosului, și a fost înmormântat în
cimitirul evreiesc de pe Bulevardul Ion
Mihalache din București. Despre el,
George Călinescu, în monumentala sa
Istorie a literaturii române, menționa că
„a fost un Anton Pann evreu”, iar „maximele sale sunt pline de un sănătos umor
bătrânesc”.
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Și-a salvat soția

Număr de telefon
„norocos”

Mii de chinezi au licitat în weekend pentru un
număr de telefon „norocos”, care s-a vândut în
cele din urmă pentru uluitoarea sumă de 2,25 de
milioane de yuani (300.000 de dolari)

N

umărul se încheie cu cinci de 8 - o cifră considerată
norocoasă, deoarece cuvântul „opt” în mandarină
este omonimul cuvântului „prosperitate”. Peste
5.000 de persoane au participat la licitația care a avut loc
sâmbătă şi duminică.
În China, este obişnuit
pentru companiile care doresc să-şi impresioneze clienţii sau pentru persoanele
înstărite să plătească pentru
un număr de telefon considerat „norocos”.
Opt este cifra cea mai
căutată, fiind în mod tradiţional asociată cu norocul şi
cu reușita. Când Beijing-ul a găzduit Jocurile Olimpice din
2008, ceremonia de deschidere a început oficial la 8:08, pe
8 august. Numărul cel mai impopular este 4, care în mandarină se pronunță precum cuvântul „moarte”. Recordul la
licitaţie pentru un număr de telefon a revenit în trecut unui
număr care se termina în opt de 7, omonimul cuvintelor „a
avansa” şi „esenţa vieţii”. Acesta a fost adjudecat pentru suma
de 3,91 de milioane de yuani.

Cântar la restaurant
Un restaurant din Changsha, centrul Chinei,
şi-a cerut scuze sâmbătă pentru că le-a solicitat
clienților să se cântărească înainte de a intra, în
cadrul unei campanii la nivel naţional împotriva
risipei alimentare

R

estaurantul a fost
puternic criticat pe
rețelele de socializare
din China, îndată ce această
nouă politică a fost pusă în
aplicare vineri.
Clienţii erau invitați să
se urce pe cântar şi să-şi
introducă datele personale
într-o aplicație care le recomanda alegerile alimen-
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tare în funcţie de greutatea
lor şi de valoarea calorică a
preparatelor.
„Intenţiile noastre inițiale erau să susținem ideea
de a pune capăt risipei şi să
promovăm comenzile sănătoase de mâncare”, a precizat restaurantul într-o scrisoare de scuze postată online
sâmbătă dimineaţă.
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Un australian a fost considerat „erou” după ce
a lovit în mod repetat un rechin care-i atacase
soția, până când acesta a eliberat în cele din urmă
piciorul femeii

C

uplul făcea surf sâmbătă dimineaţă în dreptul unei
plaje din localitatea Port Macquarie, la patru ore
nord de Sydney, când un rechin a atacat femeia,
muşcând-o de mai multe ori de piciorul drept,
a informat poliţia.
„Soțul său a fost
obligat să lovească de
mai multe ori rechinul
până când acesta i-a
dat drumul femeii”, au
precizat autoritățile într-un comunicat.

Botezat Covid
Un cuplu argentinian a decis să-şi numească nounăscutul Ciro Covid, în timp ce ţara este lovită grav
de noul coronavirus. Alegerea proaspeților părinţi a
creat numeroase controverse

D

ebora şi Eduardo,
părinții bebelușului, spun că au ales
acest nume în speranța că
fiul lor va deveni „un om
puternic”.
Întrebată de mass-media
argentiniană, bunica paternă a copilului a explicat:
„Vorbeau despre faptul că
bebelușul lor avea să devină
celebru, deoarece s-a născut
într-o perioadă dificilă pentru
toată lumea. Numele lui ne-a
impresionat”.
La câteva ore de la nașterea lui Ciro Covid, la sfârșitul lunii aprilie, un extract
din certificatul său de naştere
a circulat pe rețelele de socializare. Alegerea numelui i-a
jignit pe mulți argentinieni,
printre cei care au reacționat
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fiind şi un angajat al spitalului în care s-a născut bebelușul. „Sunt deosebit de trist că
s-a întâmplat acest lucru şi
cu atât mai mult în spitalul
nostru. Cred că este o lipsă de
respect totală pentru miile de
oameni care au murit în urma
acestui virus”, a spus acesta.
Şi în Filipine a fost înregistrat un caz similar. O fetiță născută pe 13 aprilie a
fost numită de părinţi Covid
Marie.
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Jennifer şi-a luat palat
Jennifer Lopez, 51 de ani, şi Alex Rodriguez, 45 de ani, şi-au
luat palat de 40 de milioane de dolari în Star Island, Miami, SUA

V

ila are 10 dormitoare, 12 băi, driguez, de 350
se află pe plajă şi e locul ideal de milioane de
pentru o eventuală nuntă pe dolari.
timp de pandemie pentru că vine la
pachet cu un teren de 35 hectare.
Alex şi J.Lo intenţionau să se căsătorească în această vară, dar planurile
le-au fost date peste cap. Gemenii de
11 ani, Max şi Emme, pe care J.Lo
îi are din căsnicia cu Marc Anthony,
sunt nerăbdători să o vadă pe mama
lor mireasă din nou.
Jennifer Lopez are o avere de 400
de milioane de dolari, iar Alex Ro-

Dă vina pe cei
care nu poartă
mască
Sora lui Sharon Stone a contractat
virusul SARS-CoV2, ceea ce a
determinat-o pe actriţa devenită
celebră datorită filmului „Basic
Instinct”, să publice un mesaj prin
care şi-a exprimat revolta faţă de cei
care nu poartă mască

„

Nu recunosc nimic
Menajera de origine română Maria Meşter, 47 de ani, şi fiul
ei, Emil-Bogdan Savastru, 29 de ani, au ajuns în faţa instanței
londoneze săptămâna trecută fiind acuzați de jaf asupra
celebrei Tamara Ecclestone, model britanic și fiica lui Bernie
Ecclestone, fostul director executiv al Formula One Group.
Românca a negat toate acuzaţiile şi s-a declarat nevinovată

Sora mea, Kelly, care are lupus, suferă
acum de COVID-19. Aceasta este camera ei de spital. Unul dintre voi, cei
care nu purtați mască, a făcut asta. Ea nu
are sistem imunitar. Singurul loc în care s-a
dus a fost la farmacie. La ea în comitat nu
poți fi testat decât dacă ești simptomatic,
apoi aștepți cinci zile pentru rezultate’’, a
scris Sharon Stone. „Purtați mască! Pentru
voi şi pentru alţii. Vă rog’’, a adăugat actrița.

M

enajera
ani, şi barmanul
Maria
Sorin Marcovici,
Meşter
52 de ani.
a fost prinsă pe aeCei patru au
roportul Stansted,
dat spargere la
din Londra, la 31
13 decembrie
ianuarie, înainte să
2019 în vila de
se îmbarce în avi70 de milioane
onul către Italia,
de lire sterline
unde locuiește. Avea
din Kensington,
în urechi cerceii de
Londra, a TaMaria Meșter și Emil300.000 de lire stermarei, în timp
Bogdan Savastru
line ai Tamarei Ecce aceasta era
clestone. În același
în concediul de
timp, poliția britanică l-a prins pe Crăciun cu soțul ei, Jay Rutland, şi
fiul acesteia, barmanul Emil-Bog- fiica lor, Sophia. Paguba jafului se
dan Savastru, cu geanta Louis Vuit- ridică la aproximativ 17 milioane
ton a Tamarei înainte să se îmbarce de dolari şi nu a fost recuperată de
într-un avion către Japonia. Cei doi anchetatori. Conform procurorisunt acuzați de jaf, complicitate la lor, cei patru români au intrat prin
jaf şi au fost trimiși în judecată îm- efracție în casă de trei ori: la 1, 2
preună cu alți doi complici români: şi 13 decembrie, luând majoritatea
bodyguardul Alexandru Stan, 49 de lucrurilor de preţ întâlnite în cale.
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Sharon Stone și sora ei, Kelly

Vedeta din „Basic Instinct’’ şi-a îndemnat
fanii să „aprindă lumânări’’ pentru sora ei,
care „luptă pentru fiecare respiraţie’’.
Sharon i-a îndemnat pe americani să
voteze cu fostul vicepreședinte Joe Biden,
candidatul democrat la Casa Albă care
şi-a anunţat candidatura în tandem cu senatoarea Kamala Harris, pentru postul de
vicepreședinte.
„Cu femeile la putere vom lupta pentru
familiile noastre. Vom lupta pentru ca oamenii să trăiască. Vom lupta pentru ca oamenii
să fie testați. Pentru că singurele ţări care
se descurcă bine cu COVID sunt cele care
au femei la conducere’’, a transmis Sharon
Stone.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP



BEEP

Selecţii: Laurențiu Ghiță
Liliana Stoica (Constanţa)

Florentino HIMELBRAND

P

Libertatea și Laur

e la prânz, când era căldura maximă, am primit un telefon de la
doamna Sarah – soția prietenului

Laur:
- Ascultă, de ani de zile tu încerci să mă
convingi că Laur este pentru mine cel mai
potrivit. Dar acum divorțez. Gata, divorțez, orice ai spune, orice ai face și nimeni
nu mă vă opri.
Ce era să fac? S-o las să divorțeze după
peste treizeci de ani de fericire conjugală?
- Dar ce ți s-a întâmplat?
- În secret și fără ca el să știe, am instalat pe telefonul soțului meu o aplicație
care-mi permite MIE să știu unde se află
EL.
Laur este paznic la intrarea magazinelor – mutat când ici, când colo, după
dorința șefilor săi ierarhici. Oricum, nu
are ce face. Încă puțin și ajunge la pensie.
Sarah a continuat: „când circulă cu autobuzul, privește pe telefon diferite rețele
de socializare, astfel că descarcă bateria.
Apoi îl pune la încărcat. Odată i-am telefonat și mi-a răspuns o femeie tânără,
cu voce suavă spunându-mi că „el este
ocupat”. Îți spun sincer că am înnebunit, deși rațiunea îmi spunea una, inima
simțea alta”.
Am încercat s-o domolesc:
- Totuși, la vârsta sa.
Dar ea parcă nici nu auzea:
- Seara, când a venit acasă, mi-a explicat că la bancă a pus telefonul la încărcat
pe culoarul personalului de serviciu și
probabil că mi-a răspuns o funcționară
ce-și pregătea cafeaua.
- Gata, a fost, a trecut; acum este o
nouă zi, am încercat să o calmez.
- Da, dar aplicația de localizare mă
înnebunește. Înțelegi. Turbez. Mă urc
pe pereți. Știi ce-mi spune aplicația – că
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Continuă să mergi
Nu sta pe loc; de te-ai oprit,
Rămâi în urmă, şi aşa,
Chiar de aştepţi la infinit,
De-acolo nimeni nu te ia...

Metamorfoză
În lumea drepţilor trecu,
Dar nu în sensul cel funest
Căci un mister se petrecu:
De-o bună vreme e... onest!

Filosofie de viaţă – să ştii ce vrei
acum se află în cea mai luxoasă „casă cu
femei ușoare” din oraș. Compania lui nu
păzește „asta”....
Seara, Laur mi-a telefonat din autobuz:
- Soția mea a înnebunit complet. Cică
m-a localizat unde mă aflu și că am nu
știu câte amante. De furie, a telefonat
companiei de pază, la poliție, la securitatea internă și la ministerul sănătății,
spunând că mă suspectează ca purtător de
Coronavirus. Speră ca aceștia să-i trimită
ei o listă cu cine m-am întâlnit. Astăzi
am lucrat la intrarea în Mall împreună cu
colega Lucreția pe care am rugat-o să-mi
pună telefonul la încărcat în automobilul
ei, parcat la umbră pe aceeași stradă, la
„Hotelul cu fete”. Oricum, acum în plină
Pandemie, nu sunt aglomerați dimineața.
Apoi, la sfârșitul programului, Lucreția
m-a luat cu mașina ei „până la autobuz”...
Deja mă edificasem, astfel că i-am spus:
- Îi voi propune soției tale să-ți cumpere o baterie externă. S-o încarce în fiecare
zi și să ți-o dea dimineața când pleci la
lucru.
S-a enervat în mod teribil:
- Ticălosule! Așteaptă! Până îi vine ei
ideea aceasta, am timp să ies liniștit la
pensie. Vrei să-mi iei libertatea?
- Sper ca doamna Sarah să n-o primească de la altcineva!
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Zadarnic chin, necazuri vei răbda,
Acumulând doar simple primăveri;
Nu e de vină viaţa, nu-ţi va da
Atâta timp cât nu ştii ce să-i ceri!

Despre dragostea platonică
Deşi o simţi ca-n paradis,
Platonică – filosofând,
E ca şi cum, mănânci în vis
Şi când te scoli, eşti tot flămând!

Ion Mugurel Sasu (Vama, SV):
Conjugală de toamnă
E mare lucru-n doi să fii
Când bătrâneţea te găseşte
Şi rufe speli şi farfurii
Şi mai şi taci când ea vorbeşte.

Absenteism
Asta e părerea mea,
Nu vă supăraţi pe mine,
Nu votez, dar aş vota
Dacă aş avea pe cine.

Anotimpul strugurilor trecuţi de
momentul adevărului
De bună seamă, toamna vine;
(Ne dă semnal reumatismul)
Şi iar vor fi pahare pline
Şi-n crâşmă, viu patriotismul.
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Marele Premiu la
Formula 1
Lewis Hamilton a câştigat Marele Premiu al
Spaniei la Formula 1, desfăşurat duminică
pe circuitul de la Montmelo, obținând astfel
a patra sa victorie din acest sezon şi a 88-a
din cariera sa, graţie căreia şi-a consolidat
poziția de lider al Campionatului Mondial

P

lecat din pole position, Hamilton a dominat
cu autoritate cursa iberică, la finalul căreia
a intrat în istorie, devenind pilotul cu cele
mai multe podiumuri
(156) în Marele Circ,
unul în plus faţă de
legendarul Michael Schumacher, care
rămâne însă deținătorul recordului de
victorii în cea mai
importantă competiLewis
ție automobilistică a
Hamilton
planetei (91).

Turul Lombardiei
Ciclistul german Maximiliam Schachmann
(Bora-Hansgrohe) şi-a fracturat clavicula
dreaptă după ce a fost lovit de maşină
sâmbătă, în finalul Turului Lombardiei,
însă a putut urca din nou pe bicicleta sa,
terminând cursa pe locul al şaptelea

Î

ntr-o curbă
în coborâre,
cu câţiva kilometri înainte de
sosire, o maşină a
Maximiliam
intrat pe traseu şi
Schachmann
i-a tăiat calea lui
Schachmann, care nu
a mai putut să o evite şi a căzut, rănindu-se la umăr.
Turul Lombardiei, una dintre cele mai prestigioase
curse de o zi, supranumită „Classica delle foglie morte” (Clasica frunzelor moarte), se desfășoară în mod
normal în luna octombrie, însă anul acesta a avut loc
în august, ca urmare a modificărilor aduse de UCI
calendarului internaţional, din cauza pandemiei de
coronavirus.

Liga Campionilor
Presa spaniolă critică la unison, în termeni duri,
eșecul umilitor suferit de FC Barcelona în faţa echipei
germane Bayern München (scor 2-8), vineri seara la
Lisabona, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor
la fotbal

„

Umilință istorică”, titrează
ziarul madrilen AS, care consideră că „Barca a
coborât în infern”,
iar această înfrângere „va face să se
cutremure Camp
Nou”. „Acesta nu
a fost un meci, ci o
crimă cu sânge rece”.
Olympique Lyon s-a calificat și ea surprinzător în semifinalele
Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Manchester
City cu scorul de 3-1 (1-0), sâmbătă seara, la Lisabona, în sferturile de finală.
Lyon va juca în semifinale cu Bayern Munchen, în timp ce RB
Leipzig o va înfrunta pe Paris Saint-Germain, careul de aşi furnizând un dublu duel franco-german. Finala poate fi una integral
franceză, integral germană sau tot franco-germană.

Simona Halep a câștigat
Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi
mondial, a câştigat turneul de la Praga (WTA), dotat
cu premii totale de 202.250 dolari, duminică, după ce a
învins-o în finală pe belgianca Elise Mertens cu 6-2, 7-5

H

a l e p , Simona
principa- Halep
la favorită
a turneului, s-a impus într-o oră şi 33
de minute în faţa
belgiencei, cap de
serie numărul trei
la Praga. Pentru
Halep acesta este
titlul cu numărul
21 din carieră şi al
doilea consecutiv, românca reușind să câștige şi ultimul turneu la care participase, înaintea
pandemiei de coronavirus, la
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Dubai, în februarie.
Mertens a început
mai bine meciul şi a
câştigat primele două
ghemuri, dar Halep a
revenit şi a luat primul set cu 6-2, după
o serie formidabilă
de şase ghemuri. Setul al doilea a fost
mult mai echilibrat,
cu multe răsturnări
de scor. Halep a avut un as
în acest meci şi a făcut 4 duble greșeli, în timp ce Mertens a comis 6 duble greșeli.
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Magdalena BRĂTESCU

„Poveste de familie” (Sipur mishpahti)

P

de Edna Mazia la Teatrul Hacameri

iesa „Poveste de familie”
a fost montată în 1966
de regizorul Omri Niţan.
Simțind că salturile în timp din
spectacol au nevoie de explicaţii
şi amănunte, Edna Mazya le-a
introdus în cartea omonimă,
publicată în 2005. Ulterior şi-a
readaptat cartea pentru scenă,
semnând și regia. Misiune dificilă să descrii într-un spectacol de
două ore fără pauză, o perioadă
de trei decenii din viaţa familiei
Ştein. Personajele îmbătrânesc
sub ochii spectatorului de la 40
la 70 de ani, copiii devin maturi,
o fiică chiar mamă la rândul ei!
Membrii familiei Ștein trăiesc la
Heidelberg. Ruth, frumoasă, egocentrică şi manipulativă e căsătorită cu
Otto şi întreține o relaţie extraconjugală furtunoasă cu Robert, ambii bărbaţi profesori universitari. Amantul, un
tânăr doctorand în fizică, şi el frumos,
egocentric şi manipulativ ca şi Ruth, o
părăsește şi pleacă în Palestina.
Ruth rămâne cu soțul, fiica de cinci
ani, fratele cu probleme psihice şi mătuşa Miriam care i-a crescut pe cei doi
fraţi după sinuciderea mamei lor. Când
nazismul ajunge la putere, familia emigrează în Israel. Oare iubirea din trecut
va reînvia în Palestina dinaintea înființării statului?
Otto nu se poate adapta la noile
condiţii de viaţă. Fratele Fredi, profesor
de violoncel, se dovedeşte a fi pedofil şi
când este acuzat că ar fi abuzat-o sexual
în copilărie pe nepoata Anuschka, se
sinucide. Robert devenit comunist, în
’48, o întâlnește pe Anuschka, fără să
știe cine e. Tânăra se simțea atrasă de
ideile comunismului, ca o revoltă împotriva mentalității burgheze a părinților ei. Din legătura sa cu Robert se
naște un copil.

30

Indicațiile scenice o plasează permanent pe Naomi într-un colţ, unde
citeşte fragmente din jurnalul intim al
bunicii Ruth. Spectatorul nu înţelege
iniţial cine e. De abia la sfârșitul piesei se clarifică faptul că e fiica Anuschkăi cu Robert. Cei doi se reîntâlnesc
după ce Robert se întoarce din Rusia
unde-l mânaseră ideile lui comuniste.
Finalul aduce recunoaştere, împăcare,
reparaţie.
Piesa e o dramă sentimentală cu
sugestii politice şi istorice, rareori cu
tente de umor. Din păcate distribuția
e neorchestrată, spectacolul trenant. Se
vorbeşte mult, repede şi deseori fără
rost.
Concluzia poveștii familiei Ştein
este că omul nu-și poate alege familia,
genetica şi soarta. Destinul este o chestiune de „genetică tarată”, iar familia
o lucrătură complexă, bazată pe generații succesive, cu bifurcări. Autoarea
consideră că omul e totuşi capabil să se
schimbe şi să se autodepășească.
În spectacol evoluează o duzină de
actori nesudați până în partea a treia,
apropiată de zilele noastre. Dialogurile
se transformă uneori în lungi monologuri, în lecturi de scrisori, sau aparteuri
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demodate.
Decorul rămâne neschimbat fie că e vorba de
Heidelberg sau Tel Aviv, iar
fundalul cenușiu e pictat
ca pentru o serbare școlară.
Construcția piesei şi relațiile dintre personaje nu sunt
susținute de jocul actorilor
care rareori reușesc să emoționeze. Fac excepţie momentul sextetului „Stille nacht”
în noaptea de Crăciun cu
pom împodobit (într-o familie evreiască?) şi cel al
trenului de jucărie sugerând
„trenurile morții”.
Anat Waxman (Ruth) e credibilă,
feminină şi mai reușită în rolul bunicii. E amanta pasivă, soția rece, mama
pisăloagă. Ohad Shahar (Otto) creionează convingător tipul savantului,
nemulțumit ca soţ, tată devotat şi un
bărbat care caută o evadare romantică
dintr-o căsătorie anostă. O găsește în
persoana directoarei de la Institutul de
genetică pentru care se va întoarce înapoi în Germania.
Iftah Klein (Robert) are look-ul potrivit, e șarmant şi marchează bine trecerea de la tânărul hedonist la bărbatul
de valoare. Doar că toți îmbătrânesc,
însă el rămâne pururi tânăr, poate doar
cu câteva fire albe în păr. În rolul lui
Fredi, eternul copil mare, Ido Mosseri,
în genul Chaplin, atinge culmi interpretative realizând portretul psihopatului care trăiește într-o realitate paralelă.
Roni Shoval şi Naama Shitrit
sunt excelente la vârsta copilăriei și a
maturității.
Un roman-saga s-ar preta unei ecranizări cinematografice, iar un spectacol
cu actori buni ar fi meritat o regie originală care să fie liantul personajelor şi
situațiilor.
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Pericopa „Şoftim” (Judecători)

ericopa „Şoftim” (Judecători) este citită
totdeauna la începutul lunii Elul, ultima lună a
anului din calendarul ebraic
care ne vesteşte că se termină
anul şi trebuie să ne pregătim
pentru Noul An, să ne auto-controlăm şi să ne rugăm
la Dumnezeu să ne ajute în
această cale.
Comentatorii Cărţilor
Sfinte obişnuiau să explice
prima frază a acestei pericope, în conformitate cu atmosfera din zilele de Pocăinţă.
„Judecători şi păzitori să-ţi
pui ţie în fiecare dintre porţile
tale pe locul pe care Domnul
Dumnezeu tău ţi l-a dat în
posesiune, iar ei să judece poporul judecată dreaptă”.
Astfel este explicat începutul pericopei, prima parte
a acestei fraze, „judecători şi
păzitori să-ţi pui ţie în fiecare din porţile tale”. „Porţile
omului” sunt simţurile sale.

Funcţia fiecărui om este aceea de a se numi pe sine însuşi
şi pe cele două instincte ale
sale să fie judecători şi păzitori responsabili asupra tuturor „porţilor” (simţurilor)
sale omeneşti pentru a ajunge
la corijare şi pocăinţă adevărată pe această cale.
Se pune însă întrebarea de
ce Tora a pus judecătorii înaintea păzitorilor. Doar mai
întâi păzitorul îşi îndeplineşte misiunea şi abia după aceea omul ajunge la judecător.
Probabil însă că este nevoie
a pătrunde adânc în sufletul
omului până la fundamentul
său. Unul dintre lucrurile
cele mai dificile pentru om
este recunoaşterea greșelilor
sale, în special în chestiuni
ideologice şi esențiale.
Unui om care a adoptat
un anumit mod de viaţă şi
care s-a luptat pentru părerile
sale de-a lungul mai multor
ani, îi vine greu să şi le schim-
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SINGURĂTATE
de Madeleine Davidsohn
Sunt vremuri bolnave,
lumea-i însingurată,
nu vezi pe nimeni lângă tine
şi n-ai cui să te plângi
Ştiu, îţi e frică,
singurătatea-i grea.
Mă-ntrebi de fiecare dată,
temătoare...
„Salvare,
unde să-aştept
şi unde să te caut,

să-mi reazăm fruntea
când nu mă strângi la piept”
Dar eu sunt lângă tine,
oricând îţi stau în aproape.
Ascultă vântul, mă vei auzi.
Ridică-ţi ochii spre înalt,
mă vei zări
chiar şi în lacrima
ce stăruie sub pleoape.
Dar mai ales mă cată-n
căuşul inimii.

be. Chiar dacă acestui om i
se va dovedi că a greşit, el va
rămâne cu părerile sale şi cu
modul său de viaţă. În asemenea situaţie, el va prefera să
încerce a modifica realitatea,
decât a-şi schimba părerile.
De aici vom primi răspuns
la întrebarea cu care am început discuţia. Omul se judecă
pe sine însuşi şi ajunge la concluzia clară asupra punctului
în care a greşit şi s-a prăbuşit.
El vede rezultatele grave ale
greşelii şi a prăbuşirii lui cu
proprii săi ochi.
Cu toate acestea, el nu are
îndrăzneala şi curajul de a se
ridica, a recunoaşte, a declara
şi a spune tuturor: „am greşit, trebuie să schimb lucrurile şi să mă schimb pe mine
însumi”.
De aceea, după această judecată proprie, omul trebuie
să-şi fie păzitor lui însuşi,
pentru a-şi putea autoimpune schimbarea necesară.
Aceasta este cauza pentru
care Tora începe cu „judecătorii” şi continuă cu
„păzitorii”.
De aceea, noi ne rugăm

şi îi cerem lui Dumnezeu:
„Întoarce-ne în Faţa Ta prin
pocăinţă deplină”. Pentru ca
Bunul Dumnezeu să ne dea
curajul şi îndrăzneala de a reveni la calea cea bună în mod
deplin, a ne schimba calea cea
greşită şi a trăi tot timpul în
conformitate cu poruncile
divine.
În cursul lunii Elul, există o serie de obiceiuri, ca de
exemplu, sunarea din Şofar
care ne aduce aminte la reînnoire şi sunetele Şofarului
trezesc în noi sentimentul
îndreptării a tot ceea ce am
neglijat în decursul anului
trecut.
În mod special, să ne
amintim că iubirea poporului
lui Israel este comandamentul
timpului nostru. Acum avem
nevoie de ea în mod special,
pentru apropierea între inimi
şi unirea sufletelor, pentru
ca fiecare să înţeleagă limba
aproapelui său, ceea ce ne îndreaptă pe toţi spre îndeplinirea acestui comandament.
Fiecare dintre noi trebuie
să-şi deschidă ochii şi sufletul
faţă de celălalt, să-l audă şi să
aibă grijă de nevoile aproapelui. Bineînțeles, fără să uite
de propria sa persoană, de
sine însuşi.
ŞABAT ŞHALOM!
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ODIHNA
de Maria Găitan Mozes
Domolit
ca un câmp după ploaie,
pieptul mi-l ofer
drept căpătâi,
mângâindu-ți părul tău
de-acuma cărunt
și fruntea obosită.
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În atâtea rânduri
ai ațipit,
lăsându-ți obrazul în tresăriri
și zâmbete ca de copil,
îndepărtând
cu câte un oftat prelung
cenușiul zărilor.
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REDUCERE
DE PREȚ LA
COLECȚIA
ALEXANDRU
ANDY

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

07:00 Telejurnal

SCORPION

Niciodată nu ai fost mai confuz decât acum.
Deși primești multe sfaturi de la persoane
apropiate, ești conștient că tu ești singurul
responsabil în viața ta.
Ești o fire puternică, concentrată pe acțiune
și pe rezultate. Cu siguranță, reușești să te
faci văzut într-o mulțime de oameni deoarece
comportamentul tău este unul exuberant.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

Emoțiile tale sunt complet dezorganizate,
prin urmare și viața ta este la fel. Cariera are
și ea de suferit de pe urma instabilității tale
emoționale.

Dinamica anumitor relații importante pare
să se regleze de la sine. Nu mai ești dispus
să îți întorci privirea spre toți cei care îți cer
ajutorul; ai nevoie de resurse și pentru tine.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

În raport cu ceea ce trăiesc anumite persoane, este nevoie de dedicare și cunoaștere de
sine. Este foarte ușor să „alunecăm” spre
zone periculoase.

Având în vedere acest aspect, vei reuși să
aduci în viața ta acea doză de organizare de
care aveai nevoie pentru a nu mai simți că
pierzi controlul.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Pe parcursul acestei săptămâni, totul ți se va
părea dificil, mai ales cu cât la nivel energetic
vei resimți din nou haosul din viața ta. Vei
avea tendința de a privi totul cu pesimism.

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

PEȘTI

21.06 - 22.05

Viața personală îți aduce multe satisfacții.
Ești departe de o persoană de suflet dar, cu
toate astea, știi că distanța nu are nicio influență negativă asupra relației dintre voi.

În această săptămână există posibilitatea să
ai parte de un nou început din punct de vedere profesional. Per ansamblu, zilele care
urmează, îți oferă doar motive de bucurie.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Deși consideri că îți cunoști limitele, sunt
persoane care te scot destul de des din zona
de confort și te provoacă să acționezi defensiv. Te lași foarte ușor afectat.

BERBEC

20.04 - 21.03

Ești mai determinat ca niciodată să atingi
apogeul propriei cariere. Vorbești deschis
despre modul în care urmează să acționezi
și faci cercetări amănunțite în acest sens.

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
xvcbzfhgkshgkscaneasca
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Lelia MUNTEANU

„Istoricul” tratat de pace dintre Israel şi Emirate oficializarea unei mai vechi relaţii
Acordul care va fi semnat probabil la 1 septembrie la Casa Albă marchează,
totuşi, un moment istoric: Emiratele Arabe Unite e primul stat din Golf
şi al treilea stat arab (după Egipt şi Iordania) care încheie un tratat
de pace cu Israelul

D

emersul e făcut peste
capul palestinienilor,
cum se obişnuieşte.
În iunie, semnalam analiza publicată de ambasadorul
Emiratelor în cotidianul de
mare tiraj Yedioth Ahronoth.
Gestul excepţionalului diplomat Yusef al-Utaiba (care în
12 ani la Washington a găsit
chei pentru toate uşile administraţiei americane) a fost o
supriză uriaşă, nu doar fiindcă
un oficial de la Abu Dhabi era
găzduit de o publicaţie de la Ierusalim
(cea mai vândută), ci că Al-Utaiba exprima opoziţia fermă a ţării sale în legătură cu anexările din Cisiordania - parte
esenţială a Marelui Plan de Pace al lui
Trump pentru Orientul Mijlociu. A fost
primul semnal solid că Marele Plan era
una dintre cacealmalele marca Trump.
Scăderea preţului petrolului, pandemia,
războaiele pe care le poartă prin inter-

mediari, exploziile sociale din regiune
periclitează puterea aliaţilor din Golf ai
Statelor Unite. Iar urgia economică planează asupra tuturor.
Ca să liniștească extremiştii de dreapta - profund nemulţumiţi că vor îngheţa
anexările - Netanyahu a explicat că toate
părţile acestei „tranzacţii” au de câştigat.
Iar marele câştig e cel economic. Emiratele au nevoie de noi pieţe de desfacere.

Va începe finanţarea comună a
unui vaccin anticorona. Se vor
deschide ambasadele - a Emiratelelor Arabe Unite se va stabili pentru început la Tel Aviv,
cum a ţinut să se ştie, şi se va
muta la Ierusalim după ce vor
fi netezite relaţiile cu palestinienii. Se vor deschide zborurile
regulate între cele două ţări.
Dinspre partea lor, emiratezii se pot lăuda că au eliminat pericolul anexărilor (Netanyahu e obligat, fireşte, să
vorbească despre o „amânare”,
deşi Trump şi ginerele Kushner vorbesc despre „anulare”).
Fructificând ca un maestru situaţia, premierul Israelului s-a
şi aşezat în galeria Begin (arhitectul păcii
cu Egiptul) şi Rabin (arhitectul păcii cu
Iordania). Nu va scăpa ocazia să se autopropună la Nobelul pentru Pace, cum o
face din nou Trump. Important e că un
acord la scară largă între Israel şi lumea
arabă - se zvoneşte că următorul tratat
de pace va fi cu Bahrain - va mai şubrezi
influenţa lui Putin în regiune.

Poziția Iordaniei

Ayman Safadi

Iordania a apreciat că acordul de normalizare a relaţiilor dintre
Israel şi Emiratele Arabe Unite (EAU), anunţat luni, ar putea
să impulsioneze negocierile de pace blocate dacă reuşeşte să
determine Israelul să accepte un stat palestinian pe teritoriul său

„

Dacă Israelul se raportează la el
ca la un stimulent pentru a pune
capăt ocupaţiei ... va împinge regiunea spre o pace dreaptă”, a declarat
ministrul iordanian de externe, Ayman
Safadi, într-o declaraţie de presă. „Eşecul Israelului de a realiza acest lucru nu
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va face decât să adâncească conflictul
arabo-israelian ce durează de zeci de
ani şi să ameninţe securitatea regiunii
în ansamblu”, a adăugat Safadi.
Iordania a pierdut Cisiordania, inclusiv Ierusalimul de Est, în favoarea Israelului, în timpul războiului arabo-is-
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raelian din 1967. Iordania este a doua
ţară arabă, după Egipt, care a semnat
un tratat de pace cu Israelul şi mulţi din
cei peste opt milioane de cetăţeni ai săi
sunt de origine palestiniană.
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China anunță brevetarea
primului său vaccin

„Sputnik V”
Ministerul rus al Sănătăţii a anunţat
sâmbătă că au fost produse primele doze
din vaccinul împotriva coronavirusului
înregistrat în Rusia

Compania chineză CanSino Biologics Inc, din domeniul
vaccinurilor, a obţinut o aprobare de brevet
de la Beijing pentru vaccinul COVID-19,
denumit Ad5-nCOV, a informat presa de stat chineză

D

irectorul Centrului Gamalei, Alexandr Ginzburg, a declarat anterior că
în decembrie sau ianuarie capacitatea de producţie a vaccinului rusesc va fi de circa cinci milioane de doze lunar, iar în decurs
de un an va putea fi acoperit întregul necesar.
Preşedintele Vladimir Putin a anunţat marţi că
Rusia este prima ţară din lume care a autorizat un
vaccin împotriva COVID-19, după mai puţin de
două luni de teste clinice pe oameni, deşi faza a treia
a testelor clinice urmează să se desfășoare.

E

ste primul brevet de
vaccin COVID-19
acordat în China, a
raportat duminică ziarul
„Daily People”. Lucrarea
a menţionat documente
publicate de Administraţia
Naţională a Proprietăţii Intelectuale din China, spunând că brevetul a fost emis
la 11 august.
Arabia Saudită a declarat
luna aceasta că intenţionează să înceapă studii clinice de
faza III pentru vaccinul CanSino.
CanSino a spus că este, de asemenea, în discuţii cu Rusia, Brazilia

şi Chile pentru a lansa procesele
de faza III în aceste ţări.
Acţiunile CanSino din Hong
Kong au crescut cu aproximativ
14%.

Reglementare

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a primit cu prudenţă vestea că Rusia a înregistrat primul
vaccin împotriva COVID-19 şi a semnalat că acest
vaccin, la fel ca celelalte, trebuie să urmeze etapele de precalificare şi evaluare stabilite de această
organizaţie privind eficacitatea şi siguranța. Unii
cercetători se tem că Rusia ar putea pune prestigiul
naţional în faţa siguranței.
Vaccinul rusesc nu se numără printre cele şase
semnalate săptămâna trecută de OMS ca fiind cele
mai avansate în procesul testelor clinice. Dintre
aceste şase, trei sunt dezvoltate de laboratoare chineze, două sunt americane (cele ale companiilor Pfizer şi Moderna) şi cel de-al şaselea este dezvoltat de
AstraZeneca în colaborare cu Universitatea Oxford.
Potrivit directorului fondului suveran rus RDIF
implicat în proiectul vaccinului rusesc, Kirill Dmitriev, peste 20 de ţări au precomandat circa un miliard de doze din acest vaccin, care pentru piețele
externe va avea denumirea „Sputnik V”, nume ce
aminteşte de primul satelit lansat pe orbită, şi începutul producției industriale este preconizat pentru
luna septembrie, imediat ce va fi încheiată faza a
treia a testelor clinice.

Ministerul Sănătății și-a exprimat opoziția cu privire la
reducerea perioadei de carantină necesare pentru cei
expuși sau posibil expuși la coronavirus, menționând că
chiar și cerința actuală de 14 zile nu poate fi
suficient de lungă

L

a sfârșitul săptămânii trecute, Ministerul Sănătății a
prezentat o luare de poziție în care a prezentat
cercetări care arată că perioada medie de incubație
a coronavirusului poate fi
mai lungă decât se presupunea anterior, în special
în rândul populațiilor mai
în vârstă și că o carantină
de 14 zile nu poate fi suficient de lungă.
Ministerul a mai spus că
lipsesc informații cu privire la

viralitatea pacienților asimptomatici și capacitatea lor de a-i
infecta pe alții pe parcursul oricărei perioade de timp.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

E

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ORIZONTAL : 1. A pregăti pădurea de
mâine — Suflat cu aur. 2. Au înclinare spre
o anumită stare (f.). 3. Localitate în Germania — Inginer de diguri, cu blană preţioasă! 4. Şir de obiceiuri religioase — Localitate elveţiană. 5. Zeiţă egipteană — Târgul
cel mic! — Pronume interogativ. 6. Legat de
apartenenţă la un popor — Oraş în Iemen. 7.
Lac în Danemarca — Substanţă primă pentru
trotuare şi şosele. 8. De la (od.) — Afluent
al Oltului. 9. A pune căptușeala unei fețe
croite — Monedă japoneză. 10. Fostă țară
din peninsulei balcanică vecină cu România.
VERTICAL: 1. Bagă groaza-n tine pe lanuri! 2. Între pace şi război. 3. A ieşit din
starea de tensiune morală — Horia Gârbea
4. Vidă la mijloc! — Porţi — Localitate în
Japonia. 5. Sica n-are cap! — Îţi astupă
gura! 6. Atac puternic — Fel individual de
a scrie. 7. Munte în Australia — Greşeli involuntare în comportare. 8. Drum fixat —
Unul din cazurile substantivelor. 9. Triunghi
cu două laturi egale — Dânşii. 10. Lichid
obţinut prin distilarea răşinii şi folosit în
industrie.
CUVINTE RARE: EMS, ASP, TIS, IEN, OTO,
UPS.

UMOR

*

- De două zile tot pescuiesc şi nu
În fiecare zi, într-un magazin, in- am prins nimic.
- Ce peşti ciudaţi! Dar cu ce dai?
tra un tip care cumpăra 1 kg de bis- Cu pietre…
cuiţi, un borcan de muştar şi 150 g
de caşcaval. Azi aşa, mâine aşa, până
*
când vânzătorul îl întreabă:
- Juri să nu divulgi nimănui ceea
- Iertaţi-mă, dar ce faceţi cu 1 kg
ce-ţi spun?
de biscuiţi, un borcan de muştar şi
- Absolut. Jur! Doar mă cunoşti:
150 g de caşcaval?
rămâne înmormântat în mine!
- O prăjitură.
- Bine. Am nevoie să-mi împru- O prăjitură!?
muţi şase sute de dolari.
- Da.
- Fii liniştit. E ca şi cum nu mi-ai
- Şi e bună?
fi spus nimic!
- Nu.

36
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Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: r, d, z, f, t, lividitate, doveditor, ficat, papa,
canita, os, sul, natura, l, nasosi, siret, rusi, zavod, ics,
cararui, at, tiz, mrs, e, sa, aviator, e, starturi, spioni,
pac, sprituiri.
Pag. 36: gorila, tom, ulise, mica, lim, abulic, imensi,
c, i, vp, aali, gs, e, gm, ascot, raris, cele, colosali, metale,
aar, ala, oferta.
Pag. 37: a) speculanti, interimari, needucata, tura,
arici, emi, trante, taceri, gor, it, li, cart, ziliere, ia, acat,
anost, temeritate. b) caligrafic, opal, anero, natali, ren,
tsi, adam, v, rana, urare, at, agra, ur, contribuit, taa,
a, arni, arouba, aar, testamente. c) portugalia, olanda,
iti, lama, liban, onu, pudel, nero, siria, i, amat, ian,
ap, acela, g, erna, a, rl, iru, scobai, rusia, saba. d) crap,
sabie, rizeafca, n, im, stavrid, seic, tact, t, rac, tain, ib,
rasi, no, cil, n, cler, baboi, ari, sardele, at, unge, seara.
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Folosește
ortografia cu
Î din I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2

ORIZONTAL:
1. Drept la 3
mijloc — Râu 4
în Africa. 2.
5
Sau — Se spune
despre un pro- 6
iectil care şi-a
schimbat direc- 7
ţia, lovindu-se 8
de un obstacol. 3. Însem- 9
nat pe hârtie
10
— Partidă de...
sport! 4. Târât
— Pasăre călătoare din familia berzelor. 5. În fond, un
porc! — Bine! 6. E cu totul altfel decât modelul obişnuit.
7. Chitanţa pentru o sumă — Sare a acidului citric. 8. În
tură! — Fără valoare — Piton fără cap și fără coadă! 9. Un
necunoscător — Dragoste. 10. Cunoscători de tactică.
VERTICAL: 1. Şi-a dat partea lui... 2. Greşeli de orice soi
— Instrument de muzică cu tuburi. 3. Tocmai pe tocmai! —
Nucă seacă! 4. Drum fixat în prealabil — Fecior (Banat). 5.
Obicei religios — Mişcări nervoase involuntare. 6. ...şi un
miez de nucă! — Om în primele faze ale vieţii... 7. Asasinat — Usturoi (pop.). 8. Nereuşită — Omoruri. 9. Celebru
filozof englez — Fără ton. 10. Care stau agăţaţi.
CUVINTE RARE: EBA — ITO — NAT — BACON.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL :
1. Au dreptul 1
C
să vorbească în
numele tău. 2. 2
I
Conduceri adR
ministrând bu- 3
nuri monopo- 4
N
lizate de stat
A
— Stropit cu 5
apă. 3. Înde- 6
părtat (unul de
altul) — Prefix 7
de dublare. 4.
Linişte! — În- 8
zăpezit. 5. 9
Măsuri pentru
pietre preţi- 10
oase — Orăşel
în Ecuador. 6 Localitate în Norvegia — Astfel de... 7. Crustacei celebri! — Lista greşelilor de tipar. 8. Se referă la
un anume gen de litere în tipografie. 9. Nu-i asta! — Nedreaptă. 10. Secret complet — Primul aviator, în mitologie.
VERTICAL: 1. Făcut mai mic decât era la început. 2. Privitoare la partea terminală a intestinului gros — Nota diapazonului. 3. Localitate în Abisinia — Strănută şi au febră!
4. Umblă cu nasul în sus! (f.) — Locuitor de munte (reg.).
5. Părăsită de toţi în voia sorţii... 6. Vârtejuri de... cap! 7.
Ca ardeiul roşu... — Copaci care cresc pe malul râurilor. 8.
Bucăţele de sodă! — Se referă la cuşca osoasă a pieptului.
9. Vechi joc de cărţi — Calciu. 10. Ivită — Ca chinina.
CUVINTE RARE: ONA — ULA — OGA — ITAN.

ORIZONTAL :
1. Stabilit pre1
cis. 2. Râu în
Elveţia — Dân2
şii — Au trecut
3
prin apă (f.).
3. Încălţăminte
4
uşoară de casă
5
— Dumnealui. 4.
Pâine rotundă
6
aproape fără
miez — Cu gust
7
de pelin (pl.).
8
5. Localitate în
Arabia — Mola9
tic, prostălău.
10
6. Zeu egiptean
— A se ivi din
senin — Nota redacţiei. 7. Ieşită din tipografie. 8. Râu în Brazilia — Revoluţionar canadian. 9. Concurs de cavaleri în Evul Mediu
— Pronume personal (pl.). 10. Privitor la alegeri (f.).
VERTICAL: 1. Separate una de alta. 2. A acoperi cu email
— Material înfăşurat în formă de cilindru. 3. A ispiti —
Puternic. 4. Flori numite şi gherghine — Nota cititorului!
5. Lipsită de suflet — Făcut mai aspru. 6. Sentiment de
compătimire — Capitala Egiptului. 7. Depozite de cereale.
8. Ba! — Articol — Localitate în România. 9. Ataşat la o mişcare politică — Oală mică. 10. A trimite veşti prin telegraf.
CUVINTE RARE: EME — ALALA — ISA — RIEL ILVA.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL :
1. De o mă- 1
rime neobişnuită (pl.) — Clei 2
de cizmari.
3
2. Sfârșit de
stoc! — Poama 4
curmalului. 3.
Din ţara de ori- 5
gine — Moral. 6
4 .Una din cele
mai cunoscute 7
femei din Biblie — A fi pe 8
punctul de a 9
adormi. 5. Vecinii francezi- 10
lor, de dincolo
de mare — Aici a fost închis Contele de Monte Cristo. 6.
A pune la aer. 7. Modul de exprimare al voinţei populare
— Gigant, grandios. 8. Articol — Rege în Wessex — Fir de
aţă. 9. A vărsa — Pățit de n-are cap! 10. Nu se mai disting
unul de altul.
VERTICAL: 1. Ţinută la sare sau la frigider! 2. Colosală
întindere de apă intercontinentală — Adăpost pentru animale. 3. Lucrător în curte (od.) — Notă muzicală. 4. Locuri
îngrădite pentru vite — Un individ oarecare. 5. La înălţime!
— Total greşit. 6. Alifie — Pâinea nedospită pe care au
mâncat-o evreii la ieşirea din Egipt. 7. Ieşite din amestecul
albilor cu indienii americani — Tipul cu aţa! 8. A suferi — A
enerva. 9. A aduce alături — Apărut. 10. Transformaţi în
oameni paşnici.
CUVINTE RARE: IF — INA — OLUM.
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Cu ocazia zilei de naștere,
urăm prietenului nostru drag

Biblioteca Familia vă oferă o serie de cărți noi

ADY COVALIU

pentru copii și adolescenți, atât în limba română, cât

LA MULȚI ANI

Pentru informații, vă rugăm sunați

un sincer

și în limba ebraică, la prețuri foarte avantajoase.

cu multă sănătate și
nenumărate bucurii!

la telefon 0524-885544 (vorbim românește)

Aprinderea lumânărilor de Șabat
Pericopa Șoftim

Timpul trece mai plăcut când citești o carte bună!

VINERI
21.08.2020

SÂMBĂTĂ
22.08.2020

Tel Aviv

18:56

19:55

Ierusalim

18:40

19:53

Haifa

18:48

19:56

București

19:53

20:55

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 20.08.2020
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3,37

3,43

1 euro

3,98

4,05

1 liră
sterlină

4,42

4,50

1 leu
românesc

0,83

0,85

PROGNOZA METEO
20 august - 22 august
joi,
20 august

Zonă

vineri,
21 august

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
Ștefan Mitroi - Guantanamo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
Trei etaje de Eshkol Nevo (roman din societatea israeliană) .  .80
Istoria ca viitor de Ana Blandiana (conferințe și texte uitate).  .  80
Vin din Alep (itinerariul unui refugiat sirian).  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Siria - de ce s-a înșelat occidentul .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
Iranul meu - gustul amar al revoluției.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .70
Moscova și lumea - Ambiția grandorii.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Ariel Sharon și bătăliile lui politice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100
Klaus Iohannis - Eu.Ro dialog despre Europa.  .  .  .  .  .  .  65
Povestea miracolului economic israelian națiunea start-up.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80
Marin Sorescu - Unde fugim de acasă (copii) .  .  .  .  .  .  .  .  80
Dracula de Bram Stocker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45
Calistrat Hogaș - Pe drumuri de munte.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Alexandru Macedonski - Poema rondelurilor .  .  .  .  .  .  .  .  .50
1000 de evenimente care au modelat lumea
(ediție National Geographicde lux în limba română).  .180

30°

30°

30°

Nazareth

33°

32°

33°

Tveria

38°

38°

38°

Tel Aviv

31°

31°

31°

Ierusalim

31°

30°

31°

Eilat

42°

41°

41°
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șk.

Student la științele
calculatoarelor, serios și
răbdător, oferă lecții și
consultații de specialitate.
Vorbesc perfect
română și ebraică.
0584-716.004

* valorile reprezintă media zilei
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Comandă acum la telefon 0524-716004

sâmbătă,
22 august

Haifa
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șk.
șk.
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Semnal de carte
Talentatul scriitor Berthold Aberman Tellu, din Nazaret, ne-a trimis la redacție cele mai recente volume ale domniei
sale care au văzut lumina tiparului la editura „Napoca Star” din România, în anul 2020. În ciuda pandemiei Corona,
prolificul scriitor nu s-a oprit din creație și nu a precupețit niciun efort pentru ca volumele tipărite în România să ajungă
cât mai repede în Israel.
Tellu este membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română
și membru al Asociației Scriitorilor Militari din România și a fost distins cu numeroase premii literare pentru cărțile
publicate.

ASOCIAȚIA SCRIITORILOR
ISRAELIENI
DE LIMBĂ ROMÂNĂ
anunță apariția revistei anuale „Izvoare”,
o antologie a celor mai bune lucrări din ultimul an ale
membrilor asociației!
Întemeiată în anul 1964 la Tel Aviv, ASILR are ca scop
promovarea creației literare a scriitorilor Israelieni de
limbă română.
Revista IZVOARE
abordează subiectele
care frământă și
interesează scriitorii
israelieni moderni,
artele și cultura care
înfloresc în Israel.

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

Best Of
Alexandru Andy

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

Prețul unei reviste
este de 100 de șekeli
(inclusiv taxele de
expediție).
Comenzi la telefon

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

0524-716004
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Volumul este în limba română
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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

IA

