ATELIERE DE BRODAT II LA CENTRUL COMUNITAR 6767 CÔTE-DES-NEIGES

Șe rba n Mi ha i
T I SM ĂNARI U
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& A s oc i a ț i i

AVOCAT

Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al
muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO.
DETALII ÎN INTERIOR

Anul 10 ■ Nr. 200 ■ 6 octombrie 2017

Bilunar GRATUIT

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

507 Place d’Armes, Suite 1545, Montréal, H2Y 2W8

LEC ȚIILE PE
C A R E C A N A DA
L E P O AT E
O F E R I S PA N I E I
C ON TABILITATE
S I FIS CA LITAT E
P RO FES IO N AL A

Gabriela Bucsa
Member of Canadian
Bookkeepers Association

514.508.8880

www.arcade-accounting.com
Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICE
domeniu de acvitate! Detalii in interior

Gena cârcotelii
la români

Bodogăneala ne-a urmărit de-a lungul secolelor, ne este familiară.
Ceea ce o scoate astăzi
în evidență este tehnologia. Din acest punct
de vedere, putem spune
că trăim în epoca de aur
a cârcotelii.
OPINII & A N A L I Z E ► P a g . 6

C e n tr e d 'I m pl a nt s e t d 'E s t h é t iq u e D e n t ai re
de Mo nt r éa l

Quo vadis,
Germania?

De trei sferturi de secol,
succesul Germaniei rezidă în calitatea excepțională a politicienilor care s-au succedat la
postul de cancelar: Adenauer, Schmidt, Kohl,
Brandt și Merkel.
OPINII & ANALIZE ► P a g . 9

SE RVIC II
I m pl a nt u r i d e nt a r e
E s t et i că d e n t a r ă
R e g e n e r a r e a o s o a s ă ș i a s i n us u l ui m a x i l a r
D R. SO RI N F Â RȘ I R O TU , D D S , F I C O I
A l b i r e a d i n -i lo r
20 de ani de experien-ă în implanturi Coroan e î nt r-o or ă c u aju t orul CER EC,
t e hn o lo g i e d e v â r f î n 3D

514-393-3915

► Pag. 8

Les Immeubles Charisma
Agentie Imobiliara

dcata@videotron.ca
carmendan.com

Curtier imobiliar

super

Promoție

esthe#quedentaire.com

cell: 514.823.8772
birou: 514.683.3003

detalii în
pagina 4
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Fe s t i v a l u l
Candela, a
doua ediție

PE SCURT

Cea de-a doua ediție a Festivalului
Cultural Candela va avea loc duminică,
29 octombrie, la Casa Română de pe
lângă Biserica Buna Vestire. Evenimentul se dorește a fi o vitrină de prezentare
a valorilor culturale românești din Montreal printr-o triplă expoziție: carte, pictură și icoane. Muzica românească,
grație soliștilor și instrumentiștilor originari de pe ambele maluri ale Prutului, va
însoți aceste trei expoziții.
Festivalul este organizat de revista Candela de Montreal - fondată și editată din
1997 de Victor Roșca - în colaborare cu
Asociația Culturală Română și Comunitatea Moldovenilor din Quebec.
Evenimentul este programat să înceapă
la ora 14.00. Casa Română este situată
la 8080 Ave Christophe-Colomb, Montreal. Intrare gratuită, contribuție
benevolă.
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SCRIITORI ROMÂNI ÎN CANADA

Lansare de carte: „Priviri asupra
lumii” de Wladimir Paskievici
conferințele de popularizare a științei şi
terminând cu articolele din Candela”,
menționează autorul în prezentarea noului
său volum. „Într-un anumit sens, această
carte reprezintă ultima mea contribuție
adusă comunității române din Montreal”,
ne-a mărturisit dl. Paskievici.

În data de 29 octombrie, în cadrul Festivalului Candela (Casa Română, 8080
Ave Christophe-Colomb, Montreal), va fi
lansat volumul „Priviri asupra lumii”
semnat de Wladimir Paskievici. Cartea
cuprinde totalitatea articolelor pe care autorul le-a publicat în revista Candela de
Montreal, din 1999 până în 2017.
Cele circa 100 de articole au fost regrupate în cinci capitole: extrase traduse și
adaptate din cartea sa autobiografică
„L’Arc-en-ciel de ma vie” (Presses Internationales Polytechnique, Montreal,
2010), articole legate de activități comunitare, seria „Științe” - 24 de articole de
popularizare a științei, seria „Parcursuri
ilustrate” - 9 articole de voiaj în țări din
jurul Mediteranei, ilustrate cu picturi semnate de Angela Făină, și câteva articole diverse. Prețul de vânzare este de 20$.

Prof. dr. Wladimir Paskievici

asupra lumii», conţine spiritul articolelor
mele, fie cele descriind natura, locurile
vizitate sau celelalte. Pe de altă parte, pasiunea de a comunica a fost una din constantele vieţii mele, începând de la școală
când ajutam colegii în dificultate, continuând cu predarea la universitate, cu emisiunile educative de televiziune, cu

„Publicarea acestui volum este motivată de dorința ca scrierile mele să atingă
un public cât mai larg”, spune Wladimir
Paskievici. „Titlul volumului, «Priviri

Născut în 1930 la București, Wladimir
Paskievici a emigrat în Canada în 1958. El
este doctor în fizică nucleară (Universitatea din Strasbourg, 1957) și fondatorul
Institutului de inginerie nucleară din Montreal (1960), pe care l-a și condus mulți
ani. I-a fost conferit titlul de profesor
emerit la Şcoala Politehnică din Montreal,
iar în mai 2010 i-a fost decernat Premiul
Președintelui Societății Nucleare Canadiene (Canadian Nuclear Society). Acest
premiu a fost înființat în 1997 pentru a recompensa contribuțiile unei persoane sau
grup de persoane în ceea ce privește societatea canadiană și influența pozitivă asupra
tehnologiei nucleare canadiene.
ACCENT MONTREAL

E m i s i u n e a N o i Ro m â n i i T V î ș i d u b l e a z ă t i m p u l d e e m i s i e
MEDIA COMUNITARĂ

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Bun venit la întâlnirea
cu Noi Românii, emisiune TV realizată în
Toronto și difuzată în
toată Canada. Iacă, am
împlinit 15 ani și am
încheiat o etapă la televiziunea mamă
OMNI, etapa de jumătate de oră, pentru

a o începe pe cea a emisiunii de o oră.
După 15 ani, respectiv trei cincinale de
foc continuu pe canalele teve multiculturale, în sfârșit cineva acolo sus în
clădirea OMNI și CITY TV din Dundas
Square a considerat că românii din
Canada merită o oră de emisie.
Așadar, vă așteptăm nu sâmbătă ca până
acum, ci duminică la ora 11:30, luni la
12.00 la prânz și joi dimineața la ora
7.00, pe canalul OMNI 1 (4 Rogers și

206/1206 Bell).
Această evoluție nu a fost posibilă fără
prezența în fața ecranelor a dumneavoastră, telespectatorii. Mii de mulțumiri. De asemenea, după cum am mai
spus-o și probabil știți deja, susținerea
financiară a emisiunii vine exclusiv din
partea sponsorilor a căror reclame poate
v-au obosit deja.
Trebuie să fac mențiunea că dincolo de
clienții - mai mulți sau mai puțini - aduși

de reclama de la emisiunea noastră la
poarta afacerii domniilor lor, ei, sponsorii, nu așteaptă numai bătaia la ușă a
clientului, ci știu că cecul acela lunar
scris pentru emisiunea Noi Românii
susține o inițiativă comunitară, imperfectă, ce e drept, însă credem noi cel
puțin folositoare comunității românilor.
Mulțumiri fără margini deci sponsorilor
noștri, trecuți, prezenți și sperăm și
viitori.

Po r t e & Fe n e t re I m p e r i a l I n c
Manufac tură de uși și ferestre din P VC și al umini u
MONTREAL

FERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE

NUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

&

ADRIAN ȘEICA

TO R ON TO

Tel: 514-807-5139
Fax: 514-807-9878

Cel: 514-993-6508

Toll free: 1-866-995-5139
R.B.Q. 8323-5051-33

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂ

8531 Delmeade, suite 101
Mont-Royal, H4T 1M1

PREȚURI COMPETITIVE
accentmontreal.com

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

3 COMUNITATE

Montreal-București, fără escală
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În perioada iunie - octombrie 2018, Air Canada Rouge va zbura la București, din Montreal și Toronto, fără
escală, de două ori pe săptămână. Air Canada va fi astfel singura companie aeriană nord-americană care
va avea curse în România. Primul zbor din Montreal spre București va decola în data de 7 iunie; ultimul
zbor de la București spre Montreal este prevăzut pentru 4 octombrie. Perioada zborurilor TorontoBucurești va fi între 9 iunie și 7 octombrie 2018. Cursele vor fi efectuate cu aeronave Boeing 767-300ER.
ROMÂNI DE SUCCES

Adina Georgescu, numită
președinta filialei
quebecheze a CPTA
Avocata Adina Georgescu a
fost numită Președinta filialei quebecheze a Canadian Property Tax
Association (CPTA) pentru al
doilea an consecutiv. Fondată în
1967, această asociație are ca scop
favorizarea schimburilor de idei și
diseminarea informației în materie
de fiscalitate municipală privind
imobilele comerciale și industriale
(cpta.org).
Din 2008, Adina Georgescu

s-a alăturat echipei motrealeze a
firmei de avocatură Miller Thomson, specializându-se în probleme
de fiscalitate și de exonerări fiscale
la nivel municipal, precum și în
drept reglementar și drept al sectorului energetic.
Ea este și președinta Camerei de Comerț Române din Quebec (CCRQ), care și-a început
activitatea în luna mai 2016
(www.ccrqc.com).

Târ g de j oburi și Salon d e
antr epr enoriat

Cea de-a 12-a ediție a celui mai
mare târg de joburi din Montreal
va avea loc în perioada 12-13 octombrie, la Place Bonaventure.
Târgul din acest an va reuni un
număr record de participanți, cu
aproape 190 de companii, agenții
de plasare a forței de muncă și reorientare profesională, organizații
axate pe antreprenoriat și pe lucrul
autonom, care provin din regiunea
metropolitană Montreal, din alte
15 regiuni ale Quebecului, din
provinciile Ontario, New Brunswick și Terre-Neuve-et-Labrador

Adina Georgescu

și din Teritoriile din Nord-Vest,
Yukon și Nunavut.
Vizitatorii vor avea acces la
peste 5.000 de oferte de angajare,
formare profesională și servicii.
Pentru al șaptelea an consecutiv, pavilionul RégionalisationImmigration: un emploi, un projet
de vie va prezenta în mod special
imigranților posibilitățile de angajare în alte regiuni ale Quebecului.
Programul târgului este următorul: joi, 12 octombrie: 9-18;
vineri 13 octombrie: 9-17. Detalii
www.foirenationaleemploi.com.

514-463-9668

433 Chabanel, Suite 111, Mtl, H2N 2J3

514-388-1588

CRISTINA ARABADJI
Travel consultant
caskylawn@gmail.com

Din co munitate

PE SCURT

www.skylawn.net

Tot la Place Bonaventure, în
data de 21 octombrie 2017, se va
desfășura Salonul internațional al
tinerilor antreprenori (SJEI, Salon
des jeunes entrepreneurs international), ce de-a 4-a ediție. Evenimentul vizează promovarea și
dezvoltarea antreprenoriatului în
rândul celor cu vârste cuprinse
între 19 și 40 de ani, imigranți și
membri ai comunităților culturale.
Salonul va avea loc între orele
10.00-17.30 și include conferințe,
ateliere și mentorat. Accesul este
gratuit. Detalii: sjei.ca.

Rezervati cu

SkyLawn Travel

► Bilete de avion - orice destinatie
► Asigurari de voiaj
► Tururi si croaziere
► Pachete turistice all inclusive

Va garantam cel mai mic pret si
cele mai bune servicii!

PREGĂTIREA CÂMPULUI
ROMÂNESC DE LA VAL-DAVID
PENTRU IARNĂ
Asociația Română din Canada
(ARC) lansează un apel către
membrii comunității pentru a
participa sâmbătă, 14 octombrie, începând cu orele
10.00, la activitățile de
pregătire a Câmpului Românesc de la Val-David pentru
perioada de iarnă. ARC oferă
gratuit benevolilor produse
tradiționale românești. Câmpul românesc este situat la:
2220 Montée PredealTrudeau, Val David, J0T 2N0.
Mai multe detalii pe site-ul
Asociației Române din
Canada, www.arcanada.org,
sau pe pagina Facebook a asociației.
O NOUĂ ÎNTÂLNIRE LA
CLUBUL DE AUR
Joi, 19 octombrie, de la ora
16.30, în sala 697 a Centrului
comunitar 6767 Côte-desNeiges membrii clubului de
Aur se vor întâlni cu noua
președintă a Asociației Culturale Române (ACR). Corina
Luca le va vorbi despre multifațetele personalității sale - de
pictoriță, scriitoare și farmacistă - și despre activitățile pe
care ACR le propune în următoarele luni, în colaborare cu
CMQ.
LANSARE DE CARTE LIA RUSE
Asociaţia Scriitorilor de

Limbă Română din Quebec
(ASLRQ), în colaborare cu
Asociaţia Culturală Română și
Comunitatea Moldovenilor
din Quebec, organizează pe
data de 21 octombrie 2017,
între orele 12:00-14:00, la
Centrul socio-comunitar 6767
Côte-des-Neiges, sala 697,
lansarea cărții poetei Lia Ruse
„Aș vrea să știi”. Moderator:
Adrian Erbiceanu; prezentatoare: Eva Halus; recită: poeta
Lia Ruse. Un mic bufet va fi
servit.

SFINIREA BISERICII SFINII
ARHANGHELI MIHAIL ȘI
GAVRIIL
Pe 23 septembrie 2017, a avut
loc sfințirea Bisericii Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil
din Montreal. Parohia a fost
înființată în anul 2001 din inițiativa preotului Constantin
Ciubotariu. La eveniment au
participat numeroși români din
Montreal, alături de un sobor
de 20 de preoți, de Mitropolitul Nicolae al Mitropoliei
Române din America de Nord
și de Episcopul Casian al
Episcopiei din Canada.
Biserica Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil face parte din
Episcopia Ortodoxă Română
din Canada, sub jurisdicția Patriarhiei din România. Adresa
bisericii este: 2430 Avenue
Charland, Montreal, H1Z 1C1.
Informații suplimentare:
sfintii-arhangheli.ca.
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A t e l i e r e d e b r o d at i i

ROMÂNI DE SEAMĂ

ARTĂ POPULARĂ

Medalion Ionela
Manolescu

Ionela Manolescu

Două ateliere de brodat ii sunt
oferite luna aceasta la Centrul
comunitar 6767 Côte-des-Neiges
din Montreal de către surorile
Nelly și Tatiana Rusu. Acestea
sunt programate în zilele de sâmbătă, 14 octombrie și sâmbătă,
28 octombrie, de la ora 17.00, în
sala 697. Ele reprezintă debutul
unei serii de șase ateliere ce vor
fi oferite pe parcursul lunilor viitoare, până în aprilie 2018.
Durata atelierelor este de circa
trei ore fiecare.
Taxa de participare este de 100$
și include cele șase ateliere, cercul și acul de brodat, precum și
alegerea ornamentului pentru ie.
Taxa de participare la un atelier,
fără abonament, este de 15$.
Ața și pânza vor fi procurate de
fiecare participantă în parte, în
funcție de ornament și preferințe.
La primul atelier organizatoarele
vor vorbi despre:

■ Componentele portului popular
■ Ce este o ie
■ Diferența dintre o ie și o cămașă
■ Simbolurile și culorile motivelor
■ Ața folosită la brodare atunci și
acum
■ Țesătura folosită la coaserea
iei atunci și acum
■ Alegerea planșelor și ornamentelor pentru brodarea iei
■ De unde procurăm pânza și
restul materialelor.
Informații suplimentare și înscrieri: 438-995-5190.

Nelly și Tatiana Rusu sunt
cunoscute în comunitate și prin
minunatele lor creații în fetru obiecte decorative și accesorii pe care le puteți vedea pe
paginile Facebook Miora Fibres și respectiv Bujor'elle.

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

Joi, 19 octombrie, la Centrul
comunitar 6767 Côte-desNeiges, sala 697, Ionela
Manolescu, scriitoare, traducătoare și artistă plastică, își va
prezenta cele mai semnificative
lucrări literare, publicate în
peste 40 de ani de activitate.
Dintre acestea amintim: „Villon
en francais moderne. Les Onze
ballades du jargon et jobelin”,
Montreal, Guérin, 1980, „Nostradamus: les Centuries - spicilège”, Montreal, Guérin,
1991, „Hyperion, Poèmes symboles”, auto-editare, Montreal,
2011 „Poezii de Emile Nelligan
- Traducere în limba română”,
auto-editare, Montreal, 2012.
Diplomată în literatură
franceză la Sorbona și la Universitatea McGill din Montreal
(unde a și lucrat mai apoi),
Ionela Manolescu și-a dedicat
întreaga viață studiilor de spe-

din acele timpuri.
Traducerea în franceză a
unor poezii alese ale lui Mihail
Eminescu, printre care și a
Luceafărului o plasează definitiv pe Ionela Manolescu printre
cei mai de seamă traducători
români contemporani. De altfel,
abordând opere ale unor importanți poeți sacri, ea a ajutat la
răspândirea unor valori inestimabile - acum și datorită ei, la
îndemâna oricărui cititor român
francofon.
Prezentarea introductivă va
fi făcută de Eva Halus, scriitoare
și pictoriță, care a urmărit îndeaproape activitatea de creație
a Ionelei Manolescu în ultimii
nouă ani.
Evenimentul se înscrie în
cadrul întâlnirilor lunare ale Cenaclului Eminescu din Montreal
și va începe la ora 18.00.
ACCENT MONTREAL

514-683-3003
Curtier Imobiliar

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDIIILE DORITE DE DVS.
Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

►La

vânzarea unei proprietă&i cu mine,
plătesc o vacan&ă până la 1.500$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă&i cu
mine plătesc notarul!
accentmontreal.com

cialitate în literatură, câștigând
un loc aparte în rândul traducătorilor franco-români. François
Villon, Émile Nelligan, Mihail
Eminescu, Nostradamus sunt
personalitățile asupra cărora
Ionela Manolescu a întreprins
cercetări minuțioase, ea fiind recunoscută de cele mai mari universități din lume ca prima
scriitoare care a descifrat și
redat literaturii franceze moderne jargonul jobelin al lui
François Villon.
În volumul de versuri ale lui
Émile Nelligan (1879-1941)
traduse din franceză în română,
Ionela Manolescu se apleacă și
asupra corespondenței marelui
poet quebechez cu familia sa, în
care a descoperit tangențe ale
poetului cu Regina Elisabeta I a
României (căreia i-a dedicat o
poezie), poetă și ea și mare
susținătoare a breslei poeților

service la domiciliul dvs. sau la atelier

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprietate superbă, renovată 100%, 6 dormitoare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa
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Generațiile tinere, vulnerabile Ro m â n i a e s t e
la propaganda anti-occidentală î n t o p t r e i U E
ROMÂNIA | SOCIAL

ROMÂNIA | EDUCA IE

Noile generații sunt cele mai vulnerabile la propaganda anti-occidentală, iar în ultimii
ani, în România, a scăzut transmiterea de mesaje pozitive despre Occident și SUA prin
intermediul media.
►

Mesajele pozitive despre Occident și SUA au scăzut în România ultimilor ani.

În perioada 29-30 septembrie a avut
loc cea de-a doua Conferință de Securitate de la București, în cadrul căreia o
importantă tematică a fost abordată: relatările anti-occidentale în media românească online , cu accent pe aspectele
legate de securitate. Tematica a făcut
obiectul unei prezentări intitulate „Propaganda anti-occidentală în România”,
realizată de Centrul pentru promovarea
Participării și Democrației (CPD) din
cadrul SNSPA, după cum relatează
Agerpres.
Astfel, așa cum a reieșit din această
prezentare, noile generații sunt mult mai
interesate de Rusia decât de SUA, iar
Occidentul nu mai reprezintă o singură
voce. Mai multe influențe se exercită
asupra românilor, iar SUA și UE sunt

percepute diferit. Rețelele de socializare
și noile mijloace media au dus la un impact mai scăzut al mass-media clasice
asupra tinerilor, iar în România ultimilor
ani transmiterea de mesaje pozitive despre Occident și SUA a scăzut.
În prezentarea menționată se arată că
aceste noi generații sunt cele mai vulnerabile la propaganda anti-occidentală.
Din sondajele de opinie rezultă că profilul pro-rușilor (18%) este următorul:
tineri, în principal bărbați, care folosesc
Facebook des, care sunt inclinați într-o
mai mare măsură spre participarea civică
și care sunt mai predispuși să creadă că
pot influența deciziile politice.
România este, însă, în plan regional
unul dintre statele cu o puternică orientare anti-Rusia, predominantă fiind în

rândul populației percepția că NATO
este mai puternică decât Rusia.
Pe de altă parte, în 2017 a crescut
numărul relatărilor în mass-media
despre activitățile militare din România,
iar încrederea în armată s-a menținut
mare, în mod constant, după 1990.
Potrvit Agerpres, Centrul pentru promovarea Participării și Democrației
propune cinci obiective de urmat: aprofundarea și continuarea cercetării pe
această temă, conștientizarea pericolului
reprezentat de propagandă, educarea
tinerilor în concordanță cu valorile occidentale, creșterea participării civice, amplificarea promovării pozitive a
acțiunilor comune, cum este, de exemplu, contribuția Armatei române, și a
altor instituții, în cadrul NATO.

la abandon
şcolar

România a avut în anul 2016 a treia cea mai
mare rată de părăsire timpurie a şcolii de către
tinerii cu vârste de 18-24 de ani dintre statele UE,
arată o statistică recentă a Eurostat, serviciul de
statistică al Uniunii Europene. Ponderea tinerilor
între 18 şi 24 de ani care au absolvit cel mult opt
clase şi care nu urmează nicio formă de şcolarizare sau de training, a scăzut în 2016 faţă de
nivelul din 2006 în majoritatea statelor membre
ale UE, cu excepţia României, Cehiei şi Slovaciei.
În anul 2016, cele mai mari rate de părăsire
timpurie a şcolii de către tinerii aflați în această
categorie de vârstă se înregistrează în Malta
(19,6%), urmată de Spania (19%) şi de România,
cu 18.5% dintre tinerii între 18 şi 24 de ani care
au absolvit cel mult opt clase şi care au abandonat şcoala.
La popul opus, Croația este țara cu cea mai
mică rată al abandonului școlar - doar 2,8% dintre cei cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani au
părăsit timpuriu şcoala.
Pe lângă durata medie de frecventare a învăţământului, România se află pe ultimele locuri
în clasamentele europene și la capitole precum
participarea tinerilor în educaţie şcolară şi
pregătire profesională și proporţia tinerilor care
nu sunt cuprinşi într-o formă de educaţie,
pregătire profesională sau angajaţi.
Potrivit economica.net, o explicație pentru
plasarea României în topul statelor europene cu
cel mai mare abandon şcolar ar fi lichidarea şcolilor de arte şi meserii în anul 2009-2010. Începând cu această perioadă s-a înregistrat o
creştere a procentului elevilor care au abandonat
studiile liceale: o parte dintre cei care în mod
tradiţional ar fi optat pentru ruta profesională de
şcolarizare au intrat la liceu, însă au abandonat
studiile pe parcurs pentru că nu au făcut faţă exigenţelor.
Strategia Europa 2020 stabileşte ca statele UE
să reducă ratele de abandon şcolar sub pragul de
10% până în 2020.

Administrator agreat, Consultant certificat in Management
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ROMÂNIA

Gena cârcotelii la români

Este greșit să ne imaginăm că oamenii se plâng astăzi mai mult decât în trecut.
Bodogăneala ne-a urmărit de-a lungul secolelor, ne este familiară. Ceea ce o scoate astăzi în
evidență este tehnologia.
►

ADRIAN BENEA
adrian.benea@accentmontreal.com

Trăiesc cu impresia că
bodogănitul a devenit chintesența dialogului modern.
Nu susțin neapărat că ar fi
ceva rău în asta, căci,
servită în doze mici, cârcoteala poate fi benefică. La
urma urmei, este absolut necesar să ne
exersăm corzile vocale, în eventualitatea
că vom avea vreodată ceva important de
spus, vreun guvern de răsturnat sau vreun
proiect de societate de susținut.
Ar fi o eroare, însă, să ne imaginăm că
oamenii se plâng astăzi mai mult decât în
trecut. Bodogăneala ne-a urmărit de-a lungul secolelor, ne este familiară. Ceea ce o
scoate astăzi în evidență este tehnologia,
nenumăratele device-uri de trâmbițat în
masă care ne permit, prin intermediul
rețelelor sociale, să ne transmitem umorile
unei audiențe din ce în ce mai numeroase.
Din punctul acesta de vedere, putem
susține fără exagerare că trăim în epoca de
aur a cârcotelii.
Ați cunoscut vreodată pe cineva în
toate mințile care nu se plânge niciodată?
Nici eu, personal, dar am citit odată
povestea unei călugărițe care vreme de
câțiva ani nu s-a plâns de nimic, căci tot ce
se întâmpla era voia Domnului. Până când,
ajunsă la spital pentru o operație, sub efectul anestezicului, aflată în acea etapă dintre somn și veghe când pacientul încă mai
păstrează controlul asupra propriului corp
în schimb e complet eliberat de inhibiții, a
îngrozit personalul atunci când s-a pus pe
dezmembrat mobilierul sălii de operații,
alintând medicii și asistentele cu acele
epitete atât de familiare locuitorilor anumitor cartiere periferice (pe care îi denumim, incorect politic, mahalagii), epitete
ce l-ar face gelos chiar și pe cel mai spur-

Avem impresia că, criticând fără încetare clasa politică, tunând și fulgerând pe Facebook,
ne facem datoria de cetățeni. În realitate însă, cârcoteala permite presiunii emoționale să
se disipeze fără acțiune.

cat la gură sergent major care a călcat
vreodată prin cazărmile patriei.

Nu aș vrea să se înțeleagă că sunt un
adept fervent al bodogănitului etern ca
mijloc de igienă mentală. Departe de mine
gândul acesta. Mi-e teamă că e suficient să
aduni micile cârcoteli ce par foarte firești
dacă sunt luate fiecare în parte, ca să
ajungi la un total monstruos, ca în acea
scenă din „Frații Karamazov” în care o
domnișoară este surprinsă cu funia în
mână, pe cale să comită păcatul capital, sătulă de tirania, toanele și cicălelile de
fiecare clipă ale bătrânei cu care trăia, care,
„fără să fie un suflet rău, neavând ce face
toată ziua, ajunsese un adevărat despot.”
Sunt conștient, în același timp, de paradoxul pe care îl implică un discurs negativ
referitor la cârcotit. Discursul însuși riscă
să devină cârcoteală. Optez pentru sfânta
moderație, cheia tuturor problemelor și patroana marelui bun simț. Dar mai bine las
generalizările în grija celor care nu sunt
capabili să funcționeze fără ele și-mi fixez
atenția asupra conaționalilor mei români
despre care se crede, nu fără temei, că se
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plâng mai mult decât alte nații.
Nu este nevoie de vreun brainstorming
intens, e suficient să deschizi televizorul
sau să ieși pe stradă și realitatea te izbește
în plin, cu violență: pur și simplu avem
material din belșug, avem nenumărate și
bine întemeiate motive să ne plângem. De
aceea am ajuns să suferim de cârcoteală
cronică și avem impresia că, criticând fără
încetare clasa politică, tunând și fulgerând
pe Facebook, ne facem datoria de cetățeni.
În realitate însă, cârcoteala permite presiunii emoționale să se disipeze fără acțiune.
Acesta este unul dintre motivele pentru
care sute de mii de concetățeni tună și fulgera împotriva acțiunilor guvernului de
îmblânzire a justiției, însă în Piață ajung
doar câteva sute de persoane.
Am uneori impresia că suferim de
complexul victimei, cei mai mulți par să
aibă convingerea că nimic nu depinde de
ei și că n-o să fie niciodată capabili să
schimbe lucrurile în bine.
Mare parte dintre compatrioții noștri
trăiesc pe pilot automat, și-au pierdut instinctul civic de conservare. Urăsc politi-

cienii, dar au o teamă patologică de schimbare. Probabil că vă este familiară filozofia
populară conform căreia mai bine îi votezi
tot pe hoții ăștia, măcar știi cu cine ai de-a
face, și poate că după ce își fac plinul se
ocupă și de nevoile țării, că altminteri vin
alții din urmă, lacomi, cu forțe proaspete.
Văd abuzurile care se comit, dar îi iau
peste picior pe activiști, asta în cel mai bun
caz, atunci când nu îi bănuiesc că lucrează
în interesul unor forțe oculte.
Au convingerea că sunt mințiți, dar
aleg să creadă ceea ce le spun televiziunile
de partid. E o lipsă de discernământ imputabilă în mare măsură eșecului sistemului de învățământ, as putea spune, dacă nu
mi-ar fi clar că lucrurile sunt mult mai
complexe. Dar reforma educației rămâne
un bun start, e cel mai potrivit pariu, dacă
va exista vreodată voință reală de schimbare.
Mediul social - și în special cel politic
- este atât de toxic încât nu-i de mirare că
România e țara europeană care-și pierde,
proporțional, cel mai mare număr de
cetățeni în beneficiul unor state dezvoltate.
Oamenii nu fug de persecuție, nu pleacă
mânați de foame, ci din cauza acestui insuportabil sentiment de lipsă de speranță.
Ai putea crede că odată transplantați în
societăți solide, în democrații funcționale,
încetăm să ne plângem, dar nu e cazul:
bodogănitul ni s-a imprimat în ADN, a devenit parte din personalitatea noastră, nu
cunoaștem alt mod de a funcționa. Purtăm
gena cârcotelii. Ne purtăm românismul cu
naturalețea cu care își poartă cavalerii Jedi
sabia. Mi-au trebuit ani de zile până când
am fost capabil să răspund pozitiv la întrebarea „Ce mai faci?” și chiar și acuma îi
este ușor unui interlocutor atent să detecteze lipsa de convingere atunci când
răspund „bine”.

Cititor avid, cinefil avizat și călător
inspirat, Adrian Benea este unul din fondatorii V-Studios (Facebook.com/vstudiosmtl,
un proiect media axat pe reportaje din
Montreal și din comunitatea română montrealeză.
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CANADA | POLITICĂ FEDERALĂ

Jagmeet Singh, noul lider NPD și a treia cale
canadiană
Noul lider NDP este tânăr, carismatic, bun comunicator și arborează cu mândrie portul tradițional al comunității din care face parte. În
cursa pentru șefia partidului s-a desprins detașat, reușind o performanță pe care doar doi alți lideri NPD - Tommy Douglas și Jack
Layton - au atins-o, aceea de a câștiga șefia partidului din primul tur,
cu peste 50% din voturile exprimate de membri. Ca și iluștrii săi predecesori, Jagmeet Singh promite să facă istorie în politica Canadei.
►

PAUL CĂTANU
info@accentmontreal.com

Jagmeet Singh este noul
lider al NPD-ului federal,
ales duminică, 1 octombrie, cu un scor de
53.6%
din
voturile
numărate, în primul tur. O
performanță remarcabilă!
Născut în Ontario în 1979, el face parte
din comunitatea de origine indiană sikh.
A fost deputat în parlamentul ontarian
timp de șase ani (circumscripția Bramalea-Gore-Malton, aflată în sudul
provinciei, incluzând parte din Mississauga și Brampton), iar înainte de a se
lansa în politică a profesat ca avocat criminalist.
Ca deputat, a dovedit viziune și leadership în repetate rânduri, prin inițiativele
propuse și moțiunile lansate. Două exemple concludente în acest sens sunt cazurile
Tarion (organismul provincial ontarian
care regularizează sectorul construcțiilor
de locuințe noi) și Ornge (organizație caritabilă non-profit, parte din sistemul de
sănătate ontarian care asigură servicii de
ambulanță și transport medical). Ele au
arătat faptul că Jagmeet Singh înțelege nu
numai cum funcționează industria construcțiilor și serviciile de ambulanță, ci și
nevoia de a le monitoriza atent și reglementa în interesul publicului, al consumatorilor.
În octombrie 2015, Singh a introdus o
moțiune prin care viza o modificare legislativă pentru ca poliția provincială să
înceteze verificările arbitrare pentru persoane de culoare (așa-zisul „carding”). Ca
urmare, la 1 ianuarie 2017, Ontario a devenit prima provincie care a interzis
această practică controversată, în care culoarea pielii unei persoane juca rolul determinant. Singh a demonstrat curaj și în

Scurt istoric NPD

NDP (New Democratic Party/ Nouveau
Parti démocratique), partid de orientare
social-democrată pe scena federală canadiană, a fost creat în 1961, din fuziunea
formațiunii politice Co-operative Commonwealth Federation (CCF) cu Canadian Labour Congress (CLC). Primul
său lider a fost Thomas Clement
„Tommy” Douglas (1904-1986), figură
legendară a politicii canadiene, cel
căruia îi datorăm conceptul unui regim
complet de asigurare accesibil tuturor,
care să acopere spitalizările și serviciile
medicale, finanțat și administrat public.
Tot lui îi datorăm și alte lucruri care
astăzi ni se par normale - asigurările de
stat, ziua de muncă de opt ore sau finanțarea de către stat a artelor.

De-a lungul istoriei sale, NPD a oscilat
între a fi a treia sau a patra forță politică
federală, însă au existat momente când sa aliniat cu Partidul liberal canadian, ca
de exemplu între 1972 și 1974, în timpul
guvernului minoritar Pierre Trudeau.
NDP nu a format niciodată guvernul la
Ottawa, însă în 2011, sub Jack Layton
(1950-2011), a reușit cea mai bună performanță electorală a sa, devenind Opoziția Oficială, cu 103 fotolii
parlamentare câștigate. În Quebec, NPD
a provocat acel faimos „vague orange”,
obținând 59 de scaune din cele 75
disponibile, deși până atunci acest partid
fusese consi-derat exclusiv unul „anglo”
. Un rezultat istoric, izbutit grație calităților organizaționale, politice și umane
ale liderului său de atunci, Jack Layton.
În prezent, după alegerile federale din
2015, NPD numără 44 de deputați.
Jagmeet Singh îi succedă la șefia NPD
lui Thomas Mulcair.

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE
Centre dentaire Papineau-Villeray
7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377

Jagmeet Singh, noul lider NPD.

decembrie 2016, când a susținut campania
BDS (Boycott, Divestment, Sanctions)
care a atenționat Israelul privind cazurile
de discriminare și nedreptățire a palestinienilor.

Noul lider NPD arborează portul
tradițional sikh care include turbanul și
kirpanul (o sabie purtată întotdeauna pentru apărare, simbol al puterii şi libertății
spiritului pentru credincioșii sikh; numele
său provine din termenul sanscrit „kirpa”
- blândețe şi termenul persan „aan” respect faţă de sine). Potrivit declarațiilor
sale, el a ales să poarte aceste simboluri
religioase în Canada pentru a onora lupta
istorică pentru drepturi în India și tradiția
sikh.
Atitudinea sa tradiționalistă nu a rămas
fără critici, în special aici în Quebec, unde
există o societate cu o cultură seculară și
interculturală. Sunt însă convins că dacă
quebechezii și românii din Quebec vor
dori să-l cunoască cu adevărat pe Jagmeet
Singh - care vorbește o franceză clară și
curgătoare - o să-l găsească abordabil, autentic și ancorat în realitatea contemporană canadiană. Vor descoperi un aliat în
lupta împotriva oricărei forme de discriminare religioasă și etnică și un apărător
al drepturilor LGBTQ, deja legiferate în

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?
Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afacerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

Canada.
NPD este partidul omului de rând
canadian și quebechez, un partid „for the
little guy”. Este un partid care lupta pentru
tineri și pentru pensionari deopotrivă - de
altfel, Singh a propus în timpul cursei la
șefia NPD o importantă reformă a OAS
(Old Age Security, cel mai mare program
de pensie publică al Canadei) pentru a-l
face mai echitabil.
Carisma și inteligența sa aduc aminte
de Jack Layton și Tommy Douglas. Jagmeet Singh are talent și ușurință naturală
în a comunica, opiniile lui inspirând încredere. Tocmai de aceea este posibil ca
Singh să realizeze visul lui Douglas și să
devină prim-ministru al Canadei. El poate
și are capacitatea necesară să deschidă o a
treia cale canadiană, care să iasă din alternanța tradițională dintre liberali și conservatori pe scena politică federală. O a treia
opțiune, social-democrată, nu poate fi
decât benefică țării, care riscă altfel să
devină o națiune bipartită, cu dezavantajele unei polarizări politice excesive.
Paul Cătanu, PhD (Université de Montréal) este militant NPD, profesor de filozofie, scriitor și inițiatorul unui maraton,
intitulat „Maraton pentru Speranță și
Dreptate”.

Charcuterie Bourret

5771 av Victoria, Mtl, H3W 2R3 | 514.733.8462
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CANADA | SPANIA | MIȘCĂRI SECESIONISTE

Lecțiile pe care Canada le poate oferi
Spaniei
Și în Canada, și în Spania există regiuni cu puternice mișcări secesioniste. De aceea
referendumul pentru independență din Catalonia, ce a avut loc pe 1 octombrie 2017, a rezonat
în mod particular în Quebec și Canada.
►

Scene de o violență incredibilă au avut loc la referendumul pentru independența Cataloniei: peste 890 de oameni au fost răniți după ce
poliția spaniolă a folosit gaze lacrimogene, bastoane și gloanțe de cauciuc, în ciuda faptului că oamenii au fost foarte pașnici.

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Asemănările dintre cele
două mișcări secesioniste
sunt multiple. Ambele se
bucură de suport popular și
de reprezentare politică la
nivel regional - Esquerra
Republicana de Catalunya și Solidaritat
Catalana per la Independència în Catalonia, Parti Québécois și Québec Solidaire
în Quebec - ambele se legitimează prin
necesitatea protejării culturii lor specifice
(cu accent pus pe limbă) și a propriilor interese economice, ambele evoluează în interiorul unor democrații liberale și a unor
regiuni dezvoltate, cu economii puternice.
Atât în Quebec cât și în Catalonia,
strategia promovată pentru atingerea scopurilor secesioniste este una graduală, nu
fundamentalistă. În amândouă regiunile
proiectul politic separatist include o relație
privilegiată cu Canada respectiv Spania,
suveranitatea fiind atașată mai degrabă
unei viziuni cosmopolite decât uneia de
stat național à la secolul XIX.
Există desigur și multiple deosebiri, ce
țin de contextul local specific - de la
accentmontreal.com

rădăcinile istorice și parcursul mișcării independentiste, la cadrul legal care permite
(sau nu) separarea, și relația cu guvernul
central. De exemplu, în vreme ce în 2006
Parlamentul canadian a recunoscut Quebecul ca națiune (într-o Canadă unită),
Catalonia nu se bucură de acest statut, fapt
ce a întărit în ultimii ani sentimentele secesioniste.
În plus, în Quebec există un cadru
legal în baza căruia mișcarea separatistă
se legitimează: Loi sur l'Exercice des
droits fondamentaux et des prérogatives
du peuple québécois et de l'État du
Québec (Legea 99), adoptată în timpul
Guvernului Bouchard, ca răspuns la Loi
sur la clarté référendaire (Bill C-20) adoptată de Parlamentul canadian.
Catalonii care doresc să se despartă de
Spania nu se pot baza pe o astfel de legislație internă, căci Constituția spaniolă nu
oferă nicio posibilitate de auto-determinare; ei își legitimează discursul în baza
tratatelor internaționale la care Spania a
aderat, care recunosc dreptul popoarelor
la auto-determinare.

Ținând cont de aceste aspecte legale,
nu e de mirare că referendumul din 1 octombrie a fost declarat ilegal de Curtea

Constituțională spaniolă. Ce este însă surprinzător, stârnind indignare la nivel internațional, este felul violent în care
autoritățile spaniole au reacționat, soldat
cu peste 890 de răniți, potrivit guvernului
catalan. Este surprinzător deoarece numeroase sondaje de opinie au indicat că
majoritatea rezidenților Cataloniei se opun
independenței. Un referendum similar
ținut în 2014 a adus la urne doar 40% dintre alegători, confirmând faptul că deși
importantă, opțiunea independentistă nu
întrunește o majoritate de voturi. Redresarea economiei spaniole, după ani de
criză și marasm, precum și complicatele și
dureroasele negocieri în care s-au lansat
britanicii și UE după Brexit par să fi jucat
un rol important în formarea unui puternic curent de opinie împotriva separării de
Spania. Aproape 90% dintre cei care s-au
prezentat la urne pe 1 octombrie au spus
„da” independenței, însă rata de participare a fost similară celei din 2014, de doar
42%.
Brutalizarea a sute de votanți catalani
pașnici de către poliția spaniolă ar putea
însă schimba acest lucru. Să reacționezi cu
gloanțe (chiar și de cauciuc) la un buletin
de vot, în numele unității, înseamnă să

Într-un Quebec plin de accente

provoci o criză, furnizând cea mai bună
muniție pentru ideea separării.

Este dificil de apreciat profunzimea
impactului pe care reacția violentă a autorităților spaniole îl va avea. Un climat
de viață politică normală nu duce la independența unui popor. O criză, pe de altă
parte, reprezintă un stimulent pentru
naționalism și secesiune. În 1995, Quebecul a fost foarte aproape să devină o
țară. Unda de șoc care a făcut posibil acest
referendum și rezultatul lui dramatic a fost
eșecul Acordului de la Lacul Meech.
În Scoția, criza o reprezintă Brexitul.
Acesta a creat un context politic extraordinar ce permite ținerea unui nou referendum la atât de puțin timp după primul.
Rămâne însă de văzut dacă unda de șoc
generată de Brexit va fi suficient de puternică să ducă la separarea Scoției.
Exemplul canadian poate fi util și din
alte puncte de vedere. Mișcarea separatistă quebecheză nu a reușit să producă
o țară din mai multe motive, unul dintre
cele mai importante fiind răspunsul de la
Ottawa (cu excepția, rușinoasă, a scandalului comanditelor): axat nu pe violență
și măsuri represive, ci pe argumente, în
special de natură economică, menite să
educe populația Quebecului asupra impactului real al separării. Nu scenarii
apocaliptice (deși ele au apărut în timpul
campaniilor referendare), ci pur și simplu
dificultatea și costurile majore pe care divizarea unui stat modern le presupune, în
termeni de datorie, pensii publice, politică
monetară.
Acest tip de argumente pare mai puțin
nobil. Nu face apel la țară, limbă, identitate și libertate. Nu stârnește pasiuni, dar
tocmai în asta stă puterea lui.
Violența, pe de altă parte, este cea care
inflamează spiritele și alimentează pasiunile. Iar pasiunea este cel mai important
instrument al acestor mișcări secesioniste,
căci dezbaterile la nivel economic nu le
pot câștiga pentru simplul motiv că
riscurile și costurile separării sunt invariabil mai mari decât cele ale unui status
quo rezonabil. În definitiv, dificultatea
celor pro-separare, atât în Quebec cât și în
Catalonia, nu e de a zugrăvi un viitor
politic, economic și cultural luminos în
cazul câștigării independenței, ci de a
convinge că prezentul și viitorul ca parte
din Canada și Spania este dezastruos. Cu
condiția, desigur, ca aceste țări să rămână
în parametrii democrației liberale, nu să
adopte apucături de state represive.
Canada a înțeles perfect acest lucru, ca și
Marea Britanie în cazul Scoției. Spania
nu.

face diferenţa
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POLITICĂ INTERNA IONALĂ

Quo vadis, Germania?
Cea mai dificilă misiune a Angelei Merkel în acest ultim mandat al
său este de a aduce Europa la un așa nivel de influență în lume, încât
prezervarea ordinii liberale să nu fie în pericol pentru multe decenii de
acum încolo.
►

RAREȘ BURLACU
rares.b@accentmontreal.com

Angela Merkel nu avea
de gând să se prezinte la
recentele alegeri ce au avut
loc în Germania. Acum
câțiva ani, alte opțiuni se
prezentau în fața Uniunii
creștin-democrate (CDU),
partid în jurul căruia puterea politică
gravitează de decenii bune în Germania, în
ceea ce privește candidatura la postul de
cancelar, un post echivalent în Canada cu
cel al prim-ministrului (deși sistemul electoral german este diferit de cel de tip Westminster adoptat de Canada). Rezultatul
alegerilor americane a determinat o schimbare de tactică pentru apărătorii ordinii liberale mondiale, care au văzut în Germania
ultimul bastion din cadrul blocului transatlantic împotriva populismului (la începutul acestui an, cu ascensiunea pe care
Frontul național a cunoscut-o, Franța se afla
încă în „bătaia focului” acestui curent).

Establishment-ul nord-american, cu
președintele Obama în frunte (secondat de
primul ministru Trudeau), a reușit să o
convingă pe Angela Merkel să mai candideze o dată, pentru simplul fapt că este
considerată singurul lider apt să se opună
unei posibile coaliții Rusia-Statele Unite,
coaliție ale cărei elemente constitutive le
vom putea ști atunci când anchetele în curs
la nivelul administrației americane se vor
încheia. Pozițiile foarte sincere pe care dna Merkel le-a exprimat vizavi de noua
conducere americană sau în favoarea
menținerii sancțiunilor împotriva Rusiei au
confirmat caracterul său puternic, bazat pe
valori sigure și fiabile.
De unde vine însă această idee a liberalilor nord-americani de a miza pe continuitatea și stabilitatea reprezentate de d-na
Merkel?
Fără îndoială, importanța pozițiilor
geostrategice și geoeconomice pe care Germania le ocupă la nivel mondial stă la baza
raționamentelor elaborate de strategii internaționali. La ora actuală, Berlinul este capitala unei țări ce incontestabil se definește

ca liderul politicii europene. Supus unei divizări ale cărei răni sunt din ce în ce mai estompate, Berlinul a fost cea mai râvnită
capitală de către Uniunea Sovietică în
epoca războiului rece. Memoriile lui Anatoly Dobrynin, ambasador sovietic la Washington pe durata a șase administrații
prezidențiale diferite, stau mărturie în ceea
ce privește presiunile la care au fost supuși
americanii pentru a transfera Berlinul sub
controlul total al Moscovei (orașul fusese
divizat în patru sectoare, trei fiind sub controlul Aliaților - SUA, Marea Britanie și
Franța, și unul sub cel al sovieticilor). Singurul exemplu similar de revendicare a unui
teritoriu cu atâta înverșunare este cel al Taiwanului, menționat la fiecare rundă de convorbiri sino-americane.

Căderea zidului Berlinului în 1989, juxtapusă viziunii cancelarului Helmuth Kohl
(mentorul Angelei Merkel în debutul carierei sale politice), a unei Germanii unite sub
auspiciile libertății și eliberată de orice
tutelă externă, s-a tradus printr-o influență
sporită a Germaniei în special în Europa de
Est, în rândul țărilor ce se emancipau de sub
jugul rusesc impus după cel de-al Doilea
Război Mondial. Aceste țări vedeau în Germania (nu în Franța, așa cum ne-am fi
așteptat) liderul de urmat pentru a se înscrie
definitiv în noua Europă.
Evoluția ulterioară a Germaniei a creat
contextul ideal pentru ca aceasta să-și promoveze cu succes interesele pe scena internațională, devenind atât un hegemon
economic (cel mai important exportator
mondial, inclusiv pentru produse cu valoare
adăugată mare, și un surplus comercial în
favoarea sa de invidiat), cât și un partener
de încredere în mai multe dosare fierbinți
(acordul nuclear cu Iran, furnizarea de inteligență de primă clasă pentru diferite misiuni ale țărilor NATO etc.).
Consolidarea acquis-urilor obținute s-a
realizat prin prezența militară a Germaniei
în teatrele de operații din Mali, Afganistan
și Lituania. Este de presupus deci că
realegerea Angelei Merkel va consacra angajamentul Germaniei în domeniul securității internaționale (recenta cerere de a
participa la negocierile privind arsenalul

E. G. V. CONSTRUCTION

ANTREPRENOR CU EXPERIENTA, SPECIALIZAT IN RENOVARI REZIDENTIALE

Renovari pentru cresterea valorii de vanzare a casei/apartamentului

BAI • BUCATARII • SUBSOLURI

parchet, marmura, granit, ceramica, piatra naturala, panouri de gips,
panouri de beton lejer, tiraj de joint, plafon acustic, plafon suspendat,
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De trei sferturi de secol, succesul Germaniei rezidă în calitatea excepțională a politicienilor care s-au succedat la postul de cancelar.

nuclear nord-coreean este o dovadă în plus
în acest sens). Două mari proiecte se întrevăd în această privință: Politica europeană de securitate și apărare (PESA) și
Mecanismul european de stabilitate, ambele
existente deja în cadrul Uniunii.
PESA se vrea un instrument de securitate complementar Organizației Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO), menit să
răspundă, cu mijloace civile și militare,
nevoilor în materie de securitate din afara
spațiului UE. În contextul criticilor pe care
administrația Trump le-a adresat NATO, ne
putem întreba dacă PESA nu e pe cale să
devină un substitut al parteneriatului
transatlantic, mai degrabă decât un instrument conex. Faptul că Germania nu alocă
acel 2% din PIB-ul său pentru apărare, așa
cum cere NATO, este grăitor privind intențiile cancelarei.
În ceea ce privește Mecanismul european de stabilitate, acesta ar putea juca un
nou rol, agreat de eminența gri Wolfgang
Schauble, ministrul de Finanțe german acela de substitut al Fondului Monetar Internațional, menit să acționeze pentru a contra orice criză economică în Europa.
Apariția unui super-ministru de Finanțe european este o posibilitate în măsura în care
puterile ce îi vor fi conferite îi vor permite
să aplice măsuri fiscale în toate țările Uniunii.
Toate aceste ambiții se pot realiza cu
condiția ca Germania să continue relația pe
care a construit-o timp de decenii cu Franța.
Lucru foarte posibil, mai cu seamă că
Franța dispune de o pârghie militară de care
Germania este privată din motive binecunoscute. Absența unui astfel de instru-
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ment este un mare dezavantaj pentru o țară
care nu aspiră la o hegemonie continentală
(sau mondială) bazată pe aspecte militare,
dar care trebuie să răspundă acum și în viitor la următoarea întrebare: cum se poate
armoniza admirația și respectul pe care
multe țări i-l poartă (sondajele arată că Germania este țara cea mai populară țară din
lume) cu neîncrederea altor țări față de ordinea liberală atât de prețuită de germani?
Până unde este dispusă să meargă cu intransigența vizavi de Rusia? Care va fi relația cu protectorul său atlantic în aceste noi
circumstanțe?
De trei sferturi de secol, succesul Germaniei rezidă în calitatea excepțională a
politicienilor care s-au succedat la postul de
cancelar: de la Konrad Adenauer (care în
anii ’50 a refuzat propunerea Uniunii Sovietice de unificare a țării sub egida
Moscovei) la Helmuth Schmidt (o personalitate cu o profundă vocație umanistă), de
la Helmuth Kohl (căruia îi datorăm instaurarea zonei euro) la Willy Brandt (Premiul
Nobel pentru Pace pentru politica sa de reconciliere cu țările din Est).
Cancelara Merkel face deja parte din
această galerie prestigioasă, însă cea mai dificilă misiune ce o așteptă în acest ultim
mandat este de a aduce Europa la așa un
nivel de influență în lume, încât prezervarea
ordinii liberale să nu fie în pericol pentru
multe decenii de acum încolo.
Acest text a fost publicat în Huffington Post
sub titlul „Quo vadis, Allemagne?”. Autorul său, Rareș Burlacu, este doctorand și
chargé d’enseignement la École nationale
d’administration publique.

Eduard Adrian Necatu
Masoterapeut agreat

Masaj suedez, de relaxare
si terapeutic
Experienta clinica
europeana si canadiana
Chitanta pentru asigurari
Promotii disponibile

438.501.7090
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Toate produsele noastre sunt preparate
si afumate in magazinul din Laval
Retete ardelenesti
Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
Telemea de oaie
Ghiudem
Babic
+ multe alte produse
traditionale romanesti
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LAVAL

Restaurant
Organizam nunti
botezuri • comuniuni
petreceri

200 DE LOCURI

MENIU VARIAT

• Specialitati romanesti 10 feluri calde • Fructe de mare

• Parcare gratuita

Info & rezervari:

• Peste • Saslic (pui, porc)
• Carnati • Salata • Desert

514.277.4787 • 514.679.4583

Charcuterie

LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046

Fairmount

SPECIALITATI
ROMANESTI

Mezeluri
pregatite in
propriul
laborator
► Produse
de cofetarie
►

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

Charcuterie
Fairmount

LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

www.accentmontreal.com
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

C O N TA B I L I TAT E S I F I S C A L I TAT E P R O F E S I O N A L A

• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita#lor
• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 514 .5 08.88 80 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association
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Vegeta
Special!
1 kg

99

$

S T- H U B E R T

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

4 5 0 . 67 6 . 6 6 5 4

Orar prelungit! Deschis si
lunea, pana la ora 18.00.

Salam
de vara

Parizer
afumat

doar în
St-Hubert

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente

Seminte de
floare negre
in vrac

BROSSARD

BALKANI
Cremvursti
vienezi

Iaurt si Kefir
biologic
Pinehedge
Farm

Socata
Alegria
2.5 L
Ciolan
afumat

Snitele
si chiftele
Pui de ferma
Pulpe, aripi
inima, pipota

Mustar Bunica
Fin, Hrean
Picant
Dulce

Gustul Traditiei

•La noi gasiti cea mai
mare varietate de mezeluri
si preparate de casa: peste
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,
Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele
proaspete
•Produse fara gluten
•Produse afumate
natural cu lemn de artar

Branza Feta
macedoneana
3 kg sau vrac

M ON T RE AL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 16 2 6

Deschis in fiecare zi
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Fleury

Pois sonnerie
514.5 01.4462

2345 Fleury Est, Montreal, H2B 1K8

Peste 23 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de
divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.
Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea
Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.
Onorarii rezonabile.
Birourile noastre sunt situate la

507 Place d’Armes, Suite 1545, Vieux-Montréal, H2Y 2W8

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

PRIMA
PESCARIE
ROMANEASCA

● Peste din Mediterana, din Grecia si Maroc
● Specialitati din America de Nord (Florida)
si America de Sud
● Cod sarat cu si fara oase, merluciu si macrou proaspat
● Mare varietate de fructe de mare - Caracatita la pret foarte bun
● Specialitatea casei: Carnati din peste, diferite varietati
● Chiftelute de peste, ardei umpluti cu fructe de mare,
musaca cu somon, salata cu somon afumat, icre
Varza
murata
● Somon afumat in magazin
LA MONTREAL

Charcuterie

7.99$/buc.
7.99$/buc

Produse traditionale romanesti si nemtesti
Crenvursti, Carnaciori oltenesti, Cabanos, Costita afumata
Sarmale, Zacusca, Platouri reci si calde, la comanda

Comenzi prin telefon pentru ORICE fel de peste, proaspat sau gatit
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PARTICULE SUBATOMICE

Originea razelor cosmice cu energii extreme.
12 ani de măsurători în Argentina
Razele cosmice

După 12 ani de studii, experimentul Auger, efectuat în Argentina,
demonstrează că razele cosmice cu energii extrem de mari provin din
exteriorul galaxiei noastre și iau naștere în procese ce la ora actuală nu
sunt cunoscute.
►

Atunci când o particulă cosmică loveşte un nucleu atmosferic au loc reacţii prin care se produc o serie de particule secundare. Aceste particule secundare interacţionează la rândul lor
cu alte nuclee din atmosferă, producând alte particule secundare sau descompunându-se
în particule mai uşoare. Toate aceste particule formează o jerbă de particule atmosferică
extinsă.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

În fiecare secundă,
Terra este bombardată
de raze cosmice care
provin din univers.
Razele cosmice își au
originea în procesele
fizice ce au loc în
Soare, în alte stele sau
locuri îndepărtate. în procese misterioase pe
care încă nu le cunoaștem pe deplin. Mare
parte din razele cosmice sunt alcătuite din
protoni, electroni sau alte nuclee, precum
cele de heliu. În spațiu, pe diverși sateliți
există experimente care caută antimaterie în
razele cosmice. Au fost astfel descoperiți
pozitroni (antiparticula electronului), a
căror origine este încă studiată, deoarece se
crede că ar putea avea legătura cu materia
întunecată.

De la primele măsurători ale razelor
cosmice, acum mai bine de 100 de ani, până
la descoperirea anti-electronului (pozitronul) într-un experiment efectuat cu ajutorul razelor cosmice, a trecut mult timp.
Totuși, originea acestora, în special a
razelor cosmice cu energii extrem de mari,
este încă necunoscută. Particule cu energii
de mii de miliarde de miliarde de miliarde
(da, ați citit bine!) de electronVolt (eV - 1
eV este energia cinetică captată de un electron accelerat la o diferență de potențial de
1 V) au fost deja măsurate, chiar dacă nu
sunt multe de acest gen. Nu se știa însă,
până recent, de unde provin, deși se bănuia
că ele ajung pe Terra din exteriorul galaxiei
noastre. În 1991 a fost măsurată o particulă
pe care cercetătorii au numit-o „Oh-MyGod”, deoarece ea i-a uimit cu energia sa
mult mai mare decât orice particulă pe care
o accelerăm în acceleratoarele noastre de pe
Pământ. Protonii de la Large Haldron Co-

Razele cosmice sunt particule subatomice care călătoresc spre Pământ din
adâncul spațiului cosmic. Sunt extrem de
rare și au o putere extraordinară, având
energii de până la 100 de milioane de ori
mai mari decât ale particulelor obținute
de cercetători la acceleratorul Large
Hadron Collider, din cadrul CERN.
Radiația cosmică a fost descoperită în
1912 de fizicianul german Victor Hess
care a obţinut premiul Nobel pentru fizică în 1936. Nu există o teorie care să
explice originea şi producerea particulelor cosmice primare de energie
foarte mare, precum şi interacțiile acestora în mediul interstelar.
S-a bănuit pentru un timp că exploziile
de raze gamma - cele mai puternice explozii din Univers - ar fi sursa acestor
raze cosmice cu energii extreme, însă
datele obținute de la telescopul IceCube
din Antarctica, ce a analizat informațiile
a peste 300 de explozii de raze gamma
produse în 2008 și 2009, au infirmat
această teorie.
Sursele razelor cosmice cu energii colosale rămân așadar un mister.
llider (LHC) de la Geneva, de exemplu, par
niște melci față de razele cosmice cu energii
extreme. Universul este deci cel mai puternic accelerator de particule.
Pentru a studia aceste raze cosmice cu
energii extreme a fost construit un experiment în Argentina, numit Observatorul
Pierre Auger. Acesta conține 1.600 de detectoare de particule distribuite într-o rețea
hexagonală, pe o suprafață de 3.000 kilometri pătrați. Pe lângă aceste detectoare au
fost instalate și telescoape capabile să vadă
fluorescența generată în timpul nopții de
trecerea prin atmosferă a particulelor de

energii extreme. Cele 1.600 de detectoare
măsoară particulele secundare rezultate din
interacțiunile în atmosferă cu nucleele
atomilor din razele cosmice primare. Dacă
energia acestora este foarte mare pot rezulta
multe particule secundare, cascada la care
dau naștere extinzându-se pe suprafețe
foarte mari la nivelul solului.
Din colaborarea Auger fac parte 18 institute de cercetare, reprezentate de 400 de
cercetători care lucrează împreună atât la
instalarea și menținerea detectoarelor și a
telescoapelor cât și la analiza datelor.
Studiul razelor cosmice de energii extreme este însă foarte dificil, deoarece acestea sunt foarte rare: cam o particulă pe
kilometru pătrat pe secol!
Cu toate acestea, după 12 ani de măsurători, cercetătorii colaborării Auger au
reușit să rezolve parte din enigma acestor
raze cosmice. Descoperirile lor au fost publicate într-un studiu detaliat în prestigioasa
revistă Science.
Ținând cont de timpul de sosire al semnalelor la diversele detectoare de particule
și folosind tehnici asemănătoare GPS-ului,
oamenii de știință au reușit să determine direcția din care sosesc razele cosmice cu
energii foarte mari. S-a constatat astfel că
ele provin dintr-o direcție privilegiată, din
afara galaxiei noastre. S-a reușit și localizarea acestei regiuni, însă sursa și procesele ce stau la baza generării acestor raze
cosmice rămân un mister.
Studiul razelor cosmice ne va ajuta să
înțelegem mai bine Universul, istoria și
evoluția acestuia, dar și găurile negre, care
ar putea accelera particule la energii foarte
mari, precum cele măsurate de către colaborarea Auger.
Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di
Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) şi colaborator Scientia.ro.

Vreți mai mulți clienți?
vă ajutăm!

Suntem aici să
Print și online

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831
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SCEPTICUS

Erorile de judecată şi

Vom investiga un tărâm mai puţin cunoscut al raţiunii şi gândirii critice. Există o serie de
erori analitice comune la care suntem predispuşi cu toţii; unii poate chiar mai mult decât alţii.
Erorile de judecată pot fi accidentale, dar şi deliberate (pentru acceptarea unei idei).
►

video pe YouTube ce prezintă teorii ale
conspiraţiei şi să decidă că dacă numărul
lor este atât de mare înseamnă că nu pot fi
toate eronate. Dar totodată se poate ca
aceştia să dispreţuiască pur şi simplu guvernul, motiv pentru care acceptă automat
orice sugestie privind rea-voinţa acestuia.
Referitor la a treia situaţie ipotetică medicina alternativă - se comite o eroare
de tipul I atunci când se argumentează că
vitaminele pot trata cu succes cancerul,
deşi nu este aşa. Probabil că susţinătorii
teoriei au ajuns în contact cu un număr
mare de mărturii sau istorisiri ori poate că
aceştia nu cred în ştiinţa medicală şi de
aceea concluzionează greşit că medicina
alternativă trebuie să funcţioneze sau orice
altceva; concluzia onestă că ipoteza nulă
este falsă este o eroare clasică de tip I.

Se zice că o casă ar fi bântuită de fantome. Ipoteza nulă afirmă că nu se poate spune că există fantome până când nu se găsesc evidenţe
care să susţină presupunerea.

vindeca cancerul. Ipoteza nulă afirmă că
vitaminele nu vindecă cancerul, cel puţin
până când acest lucru nu poate fi demonstrat prin teste controlate.

Vom încerca să analizăm în detaliu
erorile de tipul I sau „falsă confirmare”
(eng. false positive), erorile de tipul II sau
„infirmare eronată” (eng. false negative),
erorile de tipul III sau „răspunsul la întrebarea nerelevantă”, precum şi temutele
erori de tip IV sau „punerea întrebării
greşite”.
Pentru exemplificare vom analiza
aceste erori în cadrul a trei situaţii ipotetice, familiare scepticilor:
1. Paranormal: Se zice că o casă ar fi
bântuită de fantome. Ipoteza nulă afirmă
că nu se poate spune că există fantome
până când nu se găsesc evidenţe care să
susţină presupunerea.
2. Teoria conspiraţiei: guvernul construieşte lagăre de concentrare pentru exterminarea sistematică a cetăţenilor paşnici.
Ipoteza nulă afirmă că nu se poate presupune că există lagăre de acest gen până
când nu se găsesc evidenţe în acest sens.
3. Medicina alternativă: vitaminele pot

EROAREA DE TIP I: FALSA CONFIRMARE
Confirmarea falsă se referă la faptul că
nu accepţi adevărul sau că respingi o
ipoteză nulă - nu există nimic, dar se
trage concluzia cum că există ceva. În
cazul în care ipoteza nulă se dovedeşte a fi
adevărată, eroarea de judecată de tipul I
respinge în mod incorect ipoteza nulă în
favoarea unei concluzii care susţine că
presupunerea este adevărată. Eroarea de
tipul I apare atunci când concluzia la care
s-a ajuns este incorectă fie din cauza
dovezilor false, fie din cauza interpretării
greşite a dovezilor, fie din cauza erorilor
de analiză sau a oricărui alt tip de factor.

În scenariul casei bântuite eroarea de
judecată de tipul I apare atunci când in-
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vestigatorii ajung în mod eronat la concluzia existenţei fantomelor în casă. Drept
dovezi aceştia ar putea să prezinte înregistrări ale unor sunete inexplicabile ori
mărturii ale martorilor oculari ce nu pot
constitui dovezi sau trăiri ciudate pentru
care să respingă în mod eronat orice altă
cauză.
În cazul teoriei conspiraţiei vorbim
despre eroarea cognitivă de tipul I atunci
când guvernul nu construieşte de fapt
lagăre de exterminare, dar susţinătorii
acestei teorii ajung să descopere ceva ce
îi fac să respingă ipoteza nulă şi să concluzioneze că afirmaţia lor este totuşi o
realitate. Drept dovezi pot oferi maşini
fără număr de înmatriculare parcate lângă
un teren îngrădit ce nu par să aibă vreo
destinaţie precisă; drept urmare vor trage
eronat concluzia cum că aceasta este o
dovadă concludentă. Sau se poate ca aceştia să urmărească o serie de materiale

EROAREA DE TIP II: INFIRMAREA
ERONATĂ
Cinicii sunt persoanele cele mai înclinate spre eroarea de tip II: acceptarea
ipotezei nule atunci când aceasta se
dovedeşte a fi de fapt falsă. Deşi ceva iese
la iveală se concluzionează că nu este
nimic relevant. Sătenii din povestirea cu
băiatul care striga „Lupul” comit eroarea
de tip II atunci când ignoră atenţionarea
acestuia pe motiv că este falsă şi drept urmare îşi pierd oile. Oamenii preistorici
care auzeau un foşnet în iarbă şi concluzionau că este doar vântul comiteau o
eroare de tip II atunci când din iarbă sărea
la atac o panteră.

Probabil că undeva anume există o
casă bântuită de fantome şi poate că vânătorii de fantome o vor găsi. Dacă iau în
batjocură intenţia acestora şi resping noţiunea de fantomă comit o eroare logică de
tip II. Dacă ar fi să iasă la iveală cum că
guvernul are într-adevăr în plan exterminarea a milioane de cetăţeni în lagăre
de concentrare, atunci toţi cei care au
respins această ipoteză (inclusiv eu) au
comis o eroare logică de tipul II. Respingerea fără nicio bază a consumului de vitamine este tot o eroare de tipul II dacă se
dovedeşte că într-adevăr vitaminele vindecă cancerul.
Erorile de tipul I şi II nu se limitează
numai la domeniul pseudoştiinţei; ele îşi
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SCEPTICUS

pseudoştiinţa
adoră erorile de tip IV, căci ele reprezintă
unul dintre mijloacele cele mai eficiente
pentru a argumenta în favoarea unui
fenomen inexistent. Dacă teoria conspiraţiei vrea să ne convingă că guvernul
construieşte lagăre de concentrare pentru
cetăţenii americani, atunci susţinătorii
teoriei nu vor pune în discuţie această
chestiune. În schimb se vor ocupa de o
serie de aspecte complementare, pentru
care vor găsi în mod garantat dovezi.
Există exemple de corupţie la nivel guvernamental? Au existat în trecut iniţiative
ale guvernului de a închide oameni nevinovaţi? Există legi care permit guvernului
să îşi extindă puterea în situaţii de urgenţă? Există terenuri care nu au o destinaţie foarte clară? Toate aceste întrebări
sunt splendide erori de tipul IV pentru toţi
cei care apără o conspiraţie.

Vitaminele pot vindeca cancerul. Ipoteza nulă afirmă că vitaminele nu vindecă cancerul, cel puţin până când acest lucru nu poate fi
demonstrat prin teste controlate.

găsesc aplicare chiar şi în viaţa cotidiană,
în decizii de business sau în cercetare. Să
presupunem că intenţionez să vând o serie
de tricouri imprimate cu textul „Scientia”
în cadrul unei conferinţe. Dacă presupun
că oamenii vor cumpăra aceste tricouri, iar
acest lucru nu se întâmplă, comit o eroare
cognitivă de tipul I. Un vânzător face o
eroare de tipul II dacă decide că azi nu va
mai avea niciun client şi de aceea merge
acasă mai devreme, când de fapt se
dovedeşte că există încă cel puţin unul.
Ambele erori de tip I şi II pot fi subtile şi complexe; concret însă erorile de tip
I sunt considerate idealism excesiv, adică
acceptarea prea multor idei noi, în timp ce
erorile de tip II reprezintă cinism exagerat,
adică respingerea prea multor idei noi.
Înainte de a trece la erorile de tip III şi
IV trebuie făcută observaţia că acestea nu
sunt universal acceptate. Tipul I şi II
reprezintă erori de judecată standard, recunoscute de peste un secol; dar între timp
au apărut alte direcţii de gândire şi de
aceea nu există o convenţie generală pentru erorile de tip III şi IV. Însă definiţiile
oferite mai jos sunt probabil cel mai larg
acceptate şi totodată sunt foarte bune în
scopul analizei sceptice.
EROAREA DE TIP III: RĂSPUNSUL LA
ÎNTREBAREA NERELEVANTĂ
Erorile de tip III şi IV sunt ceva mai
complicate, dar fiindcă sunt comune este
important să le înţelegem. Eroarea de tip
III apare atunci când răspunsul oferit este
pentru o altă întrebare decât cea relevantă;

acest lucru se întâmplă atunci când afirmi
ceva pe baza unei premise false sau
nedemonstrate şi sari rapid la concluzie
pentru a oferi soluţia la o problemă ce nu
are legătură cu chestiunea investigată.

Vânătorii de fantome comit o eroare
de tipul III atunci când pornesc de la afirmaţia cum că o fantomă determină
scăderea temperaturii în locul în care
apare. De aceea ei cercetează casele presupus bântuite folosind o serie de termometre complicate pentru a colecta
valori de temperatură din întreaga clădire.
Ceea ce este minunat, căci munca lor este
bine realizată şi documentată, iar datele de
temperatură corect măsurate. Cu toate
acestea este vorba despre o eroare de tipul
III deoarece chestiunea temperaturii nu
este relevantă, căci deocamdată nu s-a
dovedit că fantomele ar avea un asemenea
efect asupra temperaturii.
Fanii teoriei conspiraţiei comit o
eroare de tipul III atunci când publică o
listă detaliată a tuturor locaţiilor considerate a fi lagăre de concentrare. Cu alte cuvinte ei caută răspunsul la întrebarea
„Unde sunt lagărele?” sărind peste
chestiunea relevantă şi anume „Există
asemenea lagăre de concentrare?”. Poţi
compila toată ziua liste, dar până ce nu
dovedeşti că fiecare element de pe listă
este ceea ce susţii că este, lista nu are nicio
valoare.
Un comerciant de vitamine comite o
eroare de tipul III de fiecare dată când

oferă un răspuns la întrebarea: care sunt
cele mai bune vitamine pentru tratarea sau
prevenirea cancerului? Fără îndoială că
acesta va recomanda un anumit supliment
alimentar şi probabil şi o anumită doză.
Aceasta este o eroare de tipul III pentru că
este ignorată chestiunea relevantă, şi
anume dacă vitaminele respective tratează
sau previn o formă particulară de cancer.

EROAREA DE TIP IV: PUNEREA
ÎNTREBĂRII GREȘITE
Dacă eroarea de tip III este de obicei
comisă cu candoare şi fără rea-credinţă,
eroarea de tip IV - întrebarea pusă greşit are deseori la bază o înşelătorie deliberată. Prin selectarea unei chestiuni irelevante pentru investigaţia în sine este
posibil să controlezi mai bine rezultatele.
Selectarea întrebării greşite este o modalitate foarte bună de distragere a atenției
de la chestiunea relevantă.

Producătorii unui show de vânătoare
de fantome ştiu că trebuie să conceapă un
program în care să obţină rezultate pozitive. Ei ştiu însă şi că nu vor da peste nicio
fantomă şi că nu vor captura imagini neobişnuite. De aceea show-ul porneşte de la
o întrebare nejustificată: putem măsura
valori ciudate pentru temperatură şi curent
electric? Prin structurarea întregului program în jurul acestei chestiuni irelevante
ei se folosesc în mod deliberat de eroarea
de tip IV în scopul de a obţine rezultatele
dorite.
Fanii teoriei conspiraţiei de orice gen

În mod similar, susţinătorii medicinii
alternative pot apela la erorile cognitive
de tipul IV pentru a susţine adevărul argumentului principal, chiar dacă de fapt
nu există dovezi. Există corupţie în marile
concerne farmaceutice? Are orice compus
natural valoare terapeutică? Depind oamenii de ştiinţă de acordarea de subvenţii?
Este medicina o afacere de proporţii? Încă
o dată, la toate aceste întrebări se va găsi
rapid un răspuns favorabil, ceea ce pare să
justifice uzul vitaminelor în tratarea cancerului; când de fapt niciuna dintre aceste
chestiuni nu are nicio relevanţă.

În concluzie: patru tipuri de erori de
judecată, trei situaţii ipotetice despre care
aţi auzit de mii de ori şi despre care veţi
mai auzi tot de atâtea ori. Analizaţi câteva
reclame ori urmăriţi nişte documentare
TV care includ pseudoştiinţă şi încercaţi
să vedeţi dacă puteţi identifica aceste
erori. Probabil că da. Iar dacă le veţi
stăpâni suficient de bine pentru a le depista imediat, veţi reuşi mai uşor să evitaţi
să faceţi asemenea erori. Nimeni nu este
imun la erorile de judecată, dar cu cât le
înţelegem mai bine, cu atât mai sigur
putem evita să le cădem pradă.
www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol, în engleză, intitulată „A Magical Journey
through the Land of Reasoning Errors” de
Brian Dunning, a apărut pe skeptoid.com.
Scientia.ro este un site de popularizare a
științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și știri, are o secțiune de
bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.
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SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Beneficiile vaccinării, mai mari decât riscurile
Nicăieri în literatura medicală nu se susține că vaccinurile și vaccinarea sunt lipsite de riscuri, ci că aceste riscuri sunt foarte mici în
comparație cu beneficiile lor. Statisticile de la „US Vaccine Court” sunt
foarte, foarte utile în acest sens - practic, ele exact asta demonstrează,
relevând cum la o examinare mai atentă argumentele anti-vaccinare
nu prea stau în picioare.
►

În perioada 2006-2014, la un milion de doze de vaccinuri ce au fost distribuite în SUA, o
singură persoană a fost compensată financiar pentru efectele secundare suferite în urma
vaccinării.

Când auzi că în ultimii 30 de ani un tribunal din SUA a acordat despăgubiri de 3,6
miliarde de dolari celor care au acționat în
justiție companiile farmaceutice producătoare de vaccinuri zici că ai dat peste unul
dintre cele mai solide argumente împotriva
vaccinării. Într-adevăr, instanța care este
cunoscută sub numele de „US Vaccine
Court” este deseori pomenită de cei care
aderă la mișcarea anti-vaccin, pentru a sublinia cât de nocive sunt acestea prin
efectele lor secundare. Spre detrimentul lor
însă, căci invocarea acestui argument arată
cât de puțin sau prost informați sunt acești
oameni.
În Statele Unite există o instanță judecătorească, parte a U.S. Court of Federal
Claims, care se ocupă de plângerile împotriva companiilor producătoare de vaccinuri. Oficial, ea se numește Office of
Special Masters of the U.S. Court of Federal Claims: popular, ea este cunoscută ca
„US Vaccine Court”. Această curte există

datorită National Childhood Vaccine Injury
Act, lege adoptată în 1986, prin care a fost
limitată responsabilitatea legală a producătorilor de vaccinuri și înființat National
Vaccine Injury Compensation Program, un
fond fiduciar guvernamental finanțat dintro acciză pe vaccinuri. Din acest fond pot fi
despăgubiți cei care suferă diverse vătămări
în urma vaccinării. Sistemul este unul „no
fault, în general curtea fiind chemată să decidă dacă problemele de sănătate expuse de
reclamant au fost generate de un vaccin sau
de actul vaccinării; foarte rar, curtea trebuie
să determine dacă există într-adevăr vătămare.

Primul caz prezentat în fața US Vaccine
Court a fost în 1988. De atunci, aproape
18,000 de acțiuni în justiție au fost înregistrate la această curte - peste 5.100 au primit
câștig de cauză pentru compensații, în
vreme ce circa 10.200 au fost respinse. Pentru o și mai clară punere în perspectivă,
considerați următoarele cifre: între 2006 și

2014, în SUA au fost distribuite 2,5 milioane de vaccinuri. În aceeași perioadă, din
totalul de 3.672 de cazuri soluționate, 2.310
au primit despăgubiri, ceea ce înseamnă că
la un milion de doze de vaccinuri ce au fost
distribuite, o singură persoană a fost compensată financiar pentru efectele secundare
suferite (sursa: US Department of Health
and Human Services, www.hrsa.gov). În
niciunul din cazurile în care vaccinurile
erau acuzate că ar provoca autism nu s-au
acordat despăgubiri.
Plângerile depuse în această instanță
oferă imaginea reală a riscurilor vaccinării
și de aceea ele oferă un argument foarte bun
pro-vaccinare.
Oricare dintre vaccinuri poate,
potențial, provoca un șoc anafilactic - o
reacție alergică severă care poate pune în
pericol viața unei persoane. Cât de des se
întâmplă însă acest lucru? 1,3 ori la un milion de vaccinări. Foarte, foarte rar este și
sindromul Guillain-Barré (SGB) declanșat
ca urmare a unor vaccinuri contra influenzei - SGB este oricum o boală neurologică
rară, caracterizată prin afectarea autoimună
a sistemului nervos periferic.
Cele mai frecvente probleme prezentate
în instanță sunt cele datorate unei greșeli în
administrarea vaccinurilor, care provoacă
vătămări la umăr. Cele mai susceptibile
vaccinări de a cauza aceste probleme sunt
cele sezoniere împotriva gripei, care se fac
în mușchiul deltoid. Dacă vaccinul este
făcut prea sus, iar acul penetrează mușchiul
deltoid și încheietura umărului, problema
creată e reală, dureroasă, afectează mobilitatea mâinii și poate dura luni de zile, posibil chiar ani și intervenții chirurgicale
Aceasta deoarece pe lângă leziunile provocate de ac, vaccinul injectat cauzează o
reacție inflamatorie care afectează tendoane, ligamente și burse - mici saci cu
fluid care căptușesc și lubrifiază zona în
care elementele articulare se freacă unul de
altul.

CARE ESTE SITUA IA ÎN CANADA?
Multe țări au introdus programe de tipul
„no fault”, așa cum există în Statele Unite,
tocmai pentru ca persoanele care au suferit
reacții adverse din cauza vaccinurilor să

poată avea acces mai ușor la compensații financiare. Din păcate, nu și Canada. În fapt,
dintre țările G8, doar Canada și Rusia nu au
astfel de programe de despăgubire pentru
efectele secundare apărute în urma vaccinării. În 2015, Asociația Medicală Canadiană a respins o moțiune de implementare
a unui astfel de program, de teamă că publicul va interpreta greșit această decizie ca
pe o „admitere tacită” că vaccinurile sunt
periculoase.
E adevărat că în epoca aceasta a
rețelelor de socializare și a abundenței de
știri false, minciunile și manipulările se
răspândesc cu mare repeziciune și au viață
lungă. Însă acordarea unor compensații financiare în cazurile extrem de rare ale problemelor cauzate de vaccinuri este nu
numai lucrul corect de făcut, ci și lucrul
necesar pentru menținerea unui nivel crescut de încredere în imunizare.

Quebecul face și de data aceasta figură
aparte, fiind singura provincie canadiană
care s-a dotat cu un program de despăgubire pentru efectele secundare apărute în
urma vaccinării. Programul există de 30 de
ani și acordă despăgubiri pentru pierderile
de venituri suferite de pe urma vătămării
cauzate de un vaccin, pentru cheltuielile
medicale, cele de reabilitare și de asistență
personală, precum și pentru cheltuielile funerare în caz de deces.
Programul quebechez confirmă realitatea că problemele de sănătate cauzate de
vaccinuri sunt extrem de rare: de la implementarea sa și până în aprilie 2017, la milioanele de vaccinuri administrate în
provincie s-au înregistrat 265 de plângeri.
Dintre acestea, 43 au fost acceptate, suma
compensațiilor financiare acordate ridicându-se la 5,3 milioane de dolari (sursa:
Programme d'indemnisation des victimes
d'une vaccination, sante.gouv.qc.ca).
Încă o dată, concluzia care se impune
este că beneficiile vaccinării - pentru individ, comunitate și sănătate publică la nivel
național - depășesc cu mult riscurile.
ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru
Nicolescu-Zinca, șef la Clinique Réseau Diamant.
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OFERTE DE MUNCĂ

Firmă de fabricație situată în Laval
caută persoane pentru următoarele
posturi:
STRUNGAR
Strung convențional. Lucrări de precizie pe strung, mașină de găurit radială și asamblaj de paliere prelucrate pe
strung.
SUDOR-ASAMBLOR MIG
Sudură de table de oțel de la 2 mm
până la 32 mm.

CUSTOMER SERVICE
Persoană bilingvă engleză-franceză
pentru relații cu clienții, luat comenzi
de piese, pregătit expedieri de piese și
alte activități conexe. Sunt necesare
aptitudini și cunoștințe tehnice.
Contactați Olivian
450 686 7422 | oec@corniver.com.
Caut ajutor în instalare geamuri și uși.
Persoane serioase și cu experiență de
minim un an. Plată avantajoasă. Tel: 514591-3339, Eugen.
Caut croitoreasă timp plin sau parțial pentru cusut perdele, în zona Laval. Tel: 514409-4526.

Emytrans caută șoferi incorporați clasa 1
pentru Canada/SUA. Minim doi ani de experiență sau CFTR. Oferim 0.48$/milă
(milajul camionului). Pentru detalii sunați
la 514-821-8595.
Angajez șoferi clasa 1 incorporați. Lucru
local, plătit la oră, camion atitrat. Cerințe:
cunoașterea limbii franceze, minim 6 luni
de experiență pe rută, nu mai mult de 5
puncte pierdute. Tel: 514-836-4288.
Fabrică de alimente angajează lucrători
la timp plin, permanent, 35-40 de ore/săptămână, 11.35$/oră, transport inclus.
Sunați la 438-929-8631 sau scrieți-ne la
info@job4all.ca.
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menajul, în Seattle, WA, SUA. Preferăm
o familie educată, cu bune cunoştinţe de
matematică, şi cu puţină pricepere pentru
mici lucrări de menţinere a proprietăţii.
Salariul este foarte competitiv şi oferim
beneficii dentare. Tel: 1-206-335-1980.

IMOBILIARE

Condo de vânzare, trei dormitoare, două
băi, în imobil de beton situat în ville StLaurent, în apropiere de bulevardele CôteVêrtu și Jules Poitras și de Marché Central.
Renovat recent. Imobil cu ascensor,
piscină, saună, gym și parcare interioară.
335,000$, negociabil. Tel: 514-501-4462.

Superb apartament 2½ de închiriat,
demisol într-un duplex în Laval, zona Des
Laurentides/St-Martin, atmosferă calmă,
familială, ideal pentru o persoană singură,
liniștită și nefumătoare. 495$/lună. Mobilă,
electricitate, căldură, apă caldă incluse.
Tel: 514-663-3179.

Caut colocatar(ă) pentru o cameră mobilată (inclusiv TV) la casă, în Laval-desRapides. Acces baie/bucătărie, căldură,
electricitate, internet, cablu, telefon
incluse. Situată în apropierea stației de
metrou Concorde și a numeroase magazine. De preferat d-nă serioasă, nefumătoare. Tel: 514-743-8509.
Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Sainte Famille (colț cu Sherbrooke),
la doi pași de metroul Place des Arts, complet renovate, totul inclus: încălzire, apă
caldă, electricitate, frigider și aragaz.
Spălătorie și ascensor în imobil. Concierge
român. Chirii de la 650$/lună, bail de 12

luni. Tel: 450-465-9360.

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile complet renovate, situate la 150 de metri de
plajă, la 5 min. de aeroport și foarte
aproape de multe puncte de atracție (acvariu, terenuri de golf, centre de amuzament) și centre comerciale.
www.myrtlebeachvacations.ca

514.993.6508 | 514.354.9943

Două 4½ mari, renovate, fiecare cu două
dormitoare închise, bucătărie spațioasă,
aragaz, frigider, mașină de spălat și uscat
incluse. Încălzire electrică, termostat electronic în fiecare încăpere. Stație de autobuz în fața blocului, situat la 5 minute pe
jos de complexul Forest. 514-683-3003.

VÂNZĂRI

Vând cărți în limba română, tablouri, set
cergă maramureșană (lână: alb, negru
roșu), cumpărată la Sapânța, mileuri,
macrameuri (set și bucăți separate). Tel:
514- 633-6594.

DIVERSE

Teatrul C. Tănase din București dorește să
intre în contact cu fiul cunoscutului interpret de muzică ușoară Aurelian Andeescu,
care locuiește la Montreal. Dumnealui este
rugat să telefoneze la: 011- 4021-312-1029
| 011-4021-314-1979 sau să-l contacteze
pe directorul teatrului, Alexandru Arșinel,
la director@teatrultanase.ro.

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730,

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul program: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514475-1399 sau www.sfantulilie.org
Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache,
J7P 3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. SaintJoseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.
Biserica Ortodoxă Română Acoperământul
Maicii Domnului Pierrefonds & West Island
vă invită să participaţi la Sfânta Liturghie şi
școala duminicală pentru copii, duminica,
începând cu ora 11:15. Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514-714-2762; Adresă:
Chapel of Archangel Michael, 17132 rue
Parker, etajul III, Pierrefonds, H9J 1C7.
www.ortodoxwestisland.ca

Se caută un cuplu bilingv, responsabil, cu
spirit organizatoric pentru un post de
concierge la un bloc de 64 de apartamente
în Perrefonds. Experiența pentru renovări
minore, zugrăvit, instalații sani-tare și electricitate constituie un avantaj. Se oferă
apartament cu toate utilitățile incluse, plus
plată lunară. Tel: 514-337-6686 ext. 602
(FR, EN) | 514-683-6650 (RO) | Fax CV:
514-337-4244.

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Liturghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565, www.sfantamariamica.org

Angajăm URGENT șoferi profesioniști cl
1, incorporați, pentru serviciu local, de zi,
timp plin, minim 50 ore/săptămână. Sunați
la: 514-821-8595.
Căutăm un cuplu pentru îngrijirea şi
transportul la şcoală a doi copii de 8 şi
10 ani + întreţinerea unei case incluzând

Pentru rubricile oferte de muncă, închirieri, vânzări, cumpărări, decese, matrimoniale

MICA PUBLICITATE

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare duminică şi de sărbători mari la orele 10:30
a.m. Adresa: 1690 Avenue De l'Église, Montreal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com

în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la
info@accentmontreal.com. Nu se primesc anunțuri prin telefon.

Mănăstirea Ortodoxă Greacă Panaghia
Parigoritisa, 827 Chemin de la carriere,
Brownsburg, QC, J8G 1K7. Sf. Liturghie în
fiecare sâmbătă, duminică și sărbătoare cu
cruce, ora 8.30; în vinerile din Postul Mare,
Acatistul Buneivestiri între orele 6-7 p.m.;
agapă frățească la încheierea slujbelor. Servicii religioase, la cerere, în română: botez,
parastas, etc. www.monastere.org | 450-6751392, preot slujitor Constantin Lungu.
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Că t ă l i n a Po n o r s e v a
r e tr a ge d in gimna stică
d u p ă Ca mp i o n atu l
Mondial de la Montr eal

GIMNASTICĂ

CANOTAJ

Canotajul românesc s-a întors de
la Sarasota cu două medalii de aur

Echipajul feminin 8+1, medaliat cu aur la Compionatele Mondiale de canotaj de la Sarsota (SUA).
Cătălina Ponor. FOTO: Facebook

Cătălina Ponor, una dintre
cele mai mari gimnaste din istoria
României, a anunțat că se va retrage după Campionatul Mondial
de la Montreal (2-8 octombrie
2017). În vârstă de 30 de ani, ea
va încerca să câştige singurul titlu
care îi lipseşte din bogatul său
palmares, cel de campioană mondială.
Cătălina Ponor a participat la
trei ediţii ale Jocurilor Olimpice:
Atena 2004, Londra 2012 și Rio
2016. În 2004 a reuşit să câştige
trei medalii de aur: pe echipe, la
bârnă şi la sol. De la Londra,
Ponor s-a întors cu argintul la sol
şi bronzul pe echipe. La Rio 2016
ea a fost purtătoarea drapelului
României la deschiderea competiției.
Cătălina Ponor a cucerit de-a

lungul carierei sale prodigioase şi
13 titluri europene - ultimul, cel
de campioană europeană la bârnă,
în aprilie 2017 la Cluj.
Ea a declarat că își încheie
cariera din cauza sănătății și a
vârstei.
„Din cauza sănătății, care se
cam joacă cu mine, și din cauza
vârstei la care am ajuns, am
decis să spun stop. Îmi voi termina anul cu concursurile mici
care au mai rămas și demonstrațiile deja planificate, după
care din decembrie voi urma alt
curs al vieții, tot pe lângă sport,
dar altfel, în ideea de a ajuta în
continuare gimnastica. Vă
mulțumesc din tot sufletul tuturor celor care ați aplaudat, vați bucurat, ați suferit, ați plâns
sau țopăit împreună cu mine”.

Succes istoric pentr u
Simo na Halep

TENIS | WTA

La doar câteva săptămâni
după duelul de la US Open, din
turul întăi, Simona Halep (2
WTA) și Maria Sharapova (104
WTA) s-au întâlnit din nou, de
data aceasta în optimile de finală
ale turneului „Premier Mandatory” de la Beijing.
După șapte înfrângeri consecutive, Halep a reușit prima
victorie din carieră împotriva
Sharapovei într-un meci aproape
accentmontreal.com

perfect, scor 6-2, 6-2.
Victoria ei nu a trecut neobservată, L'Equipe scriind, în
ediția sa online, ca românca a
găsit „în sfârșit cheia în fața rusoaicei”. „A trebui să aștepte a
opta tentativă, în optimile de finală ale turneului de la Beijing,
pentru a domina fostul număr 1
mondial, într-o întâlnire controlată de la un capăt la altul”, a comentat L'Equipe.

După mai multe rezultate
promiţătoare înregistrate de canotajul românesc pe parcursul
acestui an, la Campionatul Mondial
de
la
Sarasota
(Florida/SUA), cea mai importantă competiţie din 2017, desfășurată între 24 septembrie -1
octombrie, au venit şi performanţele mult aşteptate. Delegația României a participat cu
șase echipaje, două dintre ele
reușind să câştige medaliile de
aur.
Prima a fost obținută pe 30

septembrie de echipajului de
dublu vâsle categorie ușoară
Ionela Livia Lehaci şi Gianina
Elena Beleagă, care au adus
primul titlu mondial la acest sport
după o pauză de 15 ani.
A doua a fost cucerită pe 1
octombrie de barca feminină de
8+1 (Ioana Vrînceanu, VivianaIuliana Bejinariu, Mihaela
Petrila, Iuliana Popa, Mădălina
Bereș, Denisa Tilvescu, Adelina
Bogus, Laura Oprea și Daniela
Druncea), după o cursă perfectă
în care româncele au condus de la

început până la sfârșit.
În istoria sportului românesc,
canotajul a fost unul dintre pilonii de bază, iar barca de opt
plus unu, în mod tradițional,
„regina” acestei discipline. La fel
ca şi în cazul în altor discipline de
tradiţie din România, canotajul a
înregistrat un recul puternic în ultimul deceniu, dar 2017 poate fi
considerat un sezon al relansării.
La precedenta ediție a Campionatelor Mondiale, în 2015, cea
mai bună performanță a
României a fost locul 7.

FOTBAL

Arena Națională, suspendată de de
Comisia de Disciplină a FIFA
Arena Naţională a fost suspendată o etapă după incidentele
de la meciul cu Armenia, disputat
la 1 septembrie și câștigat la limită de România, scor 1-0. FIFA
a luat această decizie ca urmare a
faptului că suporterii au afişat
bannere cu mesaj discriminatoriu,
pentru că au aruncat cu obiecte în
teren şi pentru că au folosit lasere
în timpul acestui meci.
FRF a primit o amendă în
cuantum de 15.000 de franci
elveţieni. FRF a mai primit o
amendă de 10.000 de franci
elveţieni din pricina comportamentului fanilor la partida cu
Muntenegru de la Podgorica.
Datorită acestei suspendări,
meciul cu Kazahshtan, ultimul de
pe teren propriu al naționalei din
actuala campanie, a fost disputat
la Ploieşti, în data de 5 octombrie.

Într-un Quebec plin de accente

Arena Națională, București

face diferenţa
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie). Sănătate: Poţi avea
probleme cu dinţii, oasele,
articulaţiile ori cu reactivarea unei
afecţiuni mai vechi. Dragoste: Deşi mai
puţin intensă, această perioadă promite o
viaţă afectivă mult mai veselă. Financiar:
Poți sta liniștit, nu se întrevăd probleme
financiare.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Inconvenienţele
pot să apară pe fondul
stresului profesional. Dragoste: Atracţia
pe care o exerciţi asupra potenţialelor
cuceriri este uriaşă şi e suficient să faci
doar un semn pentru a avea pe cine doreşti.
Financiar: Nu este timpul marilor achiziţii şi nici a marilor câştiguri.
GEMENI (21 mai - 21
iunie). Sănătate: E nevoie
să-ţi pui puţină ordine în
orarul de odihnă şi în obiceiurile alimentare. Dragoste: Suferinţele
din amor nu te ocolesc, dar nu cumva torni
gaz peste foc fără motiv? Financiar: Sunt
şanse la venituri colaterale şi ai noroc în
investiţii şi în relaţiile cu instituţiile financiare.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nicio problemă
legată de sănătate, ţi se
citeşte buna dispoziţie pe chip, ceea ce se
traduce şi printr-o stare fizică foarte bună.
Dragoste: În cazul unei relaţii nefericite,
acum găseşti puterea să te eliberezi.
Financiar: Există probabilitatea unor
negocieri reuşite şi a încheierii unui
contract sau a unei colaborări avantajoase.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Încearcă să nu-ţi
alini stresul mâncând mai
mult decât trebuie şi evită alimentele prea
grase ori prea dulci. Dragoste: Noul ţi se
pare foarte incitant, eşti dornic de aventură, de schimbare, de a cuceri o nouă redută amoroasă. Financiar: Climat
avantajos privind investiţiile imobiliare.
FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Poate n-ar
fi rău să faci o vizită la
stomatolog şi să iei un supliment cu vitamine şi minerale.
Dragoste: Posesivitatea, dorinţa de a fi
lângă tine permanent, de a răspunde numai
la ordinele tale nu fac bine vieţii de cuplu.
Financiar: Dacă nu ţi-ai fixat încă un
obiectiv important, acum este momentul.
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BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Circumstanțele
sunt de așa natură încât îți
pot crea blocaje energetice
şi dificultăţi în diagnosticare. Dragoste:
Octombrie este luna ta şi-ar trebui să-ţi
meargă bine în toate. Financiar: Nu este
recomandat să iei hotărâri sau să dai
răspunsuri pe loc .
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Învață să-ți asculți organismul. S-ar putea
să-ţi transmită un avertisment cu privire la sistemul respirator.
Dragoste: Ai un sex-appeal năucitor şi
sentimente intense, violente, greu de controlat. Financiar: Cu banii stai bine.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21
dec.). Sănătate: Soarele în
Balanţă are pentru tine un
rol protector. Totuşi, ai
grijă la pericolele ascunse! Dragoste: Ai o
fantezie erotică debordantă, în care
freamătă cele mai nemărturisite vise şi
dorinţe. Financiar: Această perioadă se
anunţă a fi una dintre cele mai mănoase
din 2017.
CAPRICORN (22 dec.- 19
ian.) Sănătate: Anturajul te
cam îndeamnă la excese,
care ar putea să nu-ţi pice
bine dacă ai vreo sensibilitate anume.
Dragoste: Apetitul sexual este atât de
mare încât ai nevoie de cineva cu
antrenamentele la zi ca să ţi-l poată
satisfacă. Financiar: Perioadă favorabilă
carierei.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.). Sănătate: Eşti în cea
mai bună formă, te simţi
excelent, nici vorbă de boli sau dureri.
Dragoste: Este un interval favorabil mai
ales cuplurilor mature sau celor cu mari
diferenţe de vârstă între parteneri.
Financiar: În ceea ce priveşte finanţele,
Venus îţi zâmbeşte galeş din casa banilor.
PEŞTI (19 februarie - 20
martie). Sănătate:
Veghează să-ţi menţii un bun
echilibru mineral. Atenţie
mai ales la calciu şi magneziu. Dragoste:
Chiar dacă ai greşit, recunoaşte; chiar dacă
celălalt a trădat, iartă, pentru că este
vremea judecăţii şi a justiţiei. Financiar:
Banii sunt pe un câmp minat, trebuie să
controlezi cu multă atenție ritmul anumitor
cumpărături.

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.!
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B ANC URI

☺-Nu te îngrijorează că toți prietenii tăi
sunt căsătoriți și au deja copii?
-Ba da, mă îngrijorează, dar n-am cum
să-i mai ajut.
☺Cățărat pe zidul care împrejmuiește
ospiciul, un nebun se zgâiește la un pescar
care stă de ceasuri întregi, aproape
nemișcat, cu undița în mână, pe malul
lacului.
-Văd că zaci acolo de dimineaţă. Măcar ai
prins vreun peștișor?
-Nu.
-Şi atunci de ce nu vii la noi?
☺Știi cum creşte peștele?
- De la pescar la pescar…

☺Doi polițiști găsesc două grenade într-o
groapă.
-Ce facem cu ele?
-Le ducem la secție.
-Păi și dacă explodează una pe drum?
-Spunem că am găsit doar una.
☺Poate că banii vorbesc, dar cu auzul nu
stau prea bine, pentru că niciodată nu vin
când îi chem.

☺Mulți din cei necăsătoriți visează să aibă
o soție duioasă, frumoasă și deșteaptă, în
timp ce mulți din cei căsătoriți visează același lucru.
☺- Azi noapte te-ai prefăcut?

- Nu, chiar dormeam, zise ea.

☺Soțul și soția în pat. Soțul, prin somn,
încearcă să o sărute pe soție.
– Vai, iubitule, ce faci? Mă săruți în miez
de noapte?
– Aaa, tu erai?!

☺Un tip intră într-un magazin și o
întreabă pe vânzătoare:
- Aveți vopsea de ouă?
La care vânzătoarea se uită cu atenție la el,
îl măsoară din cap până-n picioare, îi
zâmbește și îi răspunde:
– Dichisitule!
☺- Am avut un vis lung cu tine!
– Wow, răspunse ea roșind în obraji, care a
fost cea mai frumoasă parte?
- Când m-am trezit!

☺Soția, goală, se priveşte în oglindă. Nu
e mulţumită de ce vede şi se plânge soţului:
– Mă simt oribilă, par bătrână, grasă şi
urâtă. Sunt deprimată, am nevoie de un
compliment, repede.
Soţul răspunde:
- Ai vederea perfectă!
☺- Vreau să vorbesc cu domnul comisar
şef!
- E în grajdul bovinelor… O să-l recunoaşteţi uşor că are pe cap un chipiu!
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COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comunitar 6767 CDN; Magazine: Bourret, Fruiterie Anka, Pharmaprix (Complex
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Înălţarea Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD
Consulat; Magazine: Charcuterie Fairmount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani
Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:

Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul.
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Euro-Nec, Adonis (Place Vertu),
Place du Vin; Coletărie: World Line Cargo.
WEST ISLAND
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie
M.D., Marché Épicure Pointe Claire.
RIVE SUD
Magazine: Cracovia, Balkani, Fruiterie 440,
Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan; Cabinete: Dr.
Bîrcă, Dentiste à Laval; Biserici: Sf. Pantelimon.
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