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Promoție
super

Express Entry și condițiile de 
admisibilitate
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Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICEORICE
domeniu de ac�vitate! Detalii in interior

Member of Canadian 
Bookkeepers Association 

Gabriela Bucsa

514.508.8880
www.arcade-accounting.com

Sistemul Express Entry
este o bază de date ce
creează o rezervă de
candidaturi cu diferite
profiluri profesionale.
Acest bazin este sursa
mai multor programe
federale de imigrație
economică.
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Șapte modalități de a preveni un
accident vascular cerebral

Nu putem inversa anii și
nu putem schimba is-
toricul familial, dar
putem controla mulți alți
factori de risc pentru un
accident vascular cere-
bral - cu condiția să știm
care sunt aceștia.

cell:    514.823.8772
birou: 514.683.3003

►►  PPaagg..    66,,  77

Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»
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tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1841, Montréal, H2Y 2W2 

555511114444----222288885555----0000000055552222

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
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FERESTRE DE CEA MAIFERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE BUNĂ CALITATE 

NUMĂRUL 1 ÎN CANADANUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂESTIMARE GRATUITĂ
PREȚURI COMPETITIVEPREȚURI COMPETITIVE

ADRIAN ȘEICAADRIAN ȘEICA
Tel: 514-807-5139
Fax: 514-807-9878

Cel: 514-993-6508
Toll free: 1-866-995-5139

R.B.Q. 8323-5051-33
8531 Delmeade, suite 101

Mont-Royal, H4T 1M1

COMUNITATE

Până la sfârșitul acestei luni,
La Hachem Vaudreuil-Dorion
(magazin și galerie de artă)
are loc expoziția colectivă À
la Rencontre des Artistes. 
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Printre cei 20 de artiști,
membrii ai grupului
MEAL (Mouvement
d'Expression Artistique
Libre), care expun în
cadrul expoziției À la
Rencontre des Artistes,

se numără și o pictoriță de origine română,
Stanca Lonean. Numele vă este poate fa-
miliar, căci am amintit de lucrările ei în
paginile acestui ziar cu ocazia expoziției
România 100, dedicată Centenarului
Unirii, găzduită de buticul L’ARTtelier du
Village în decembrie anul trecut. 

De data aceasta Stanca Lonean par-
ticipă cu o lucrare intitulată Maternité
(20”x24”). Într-un stil abstract, cu
geometrii care se apropie de cubismul lui
Picasso, realizat în culori acrilice și finisat
cu un aerograf (airbrush), tabloul în-

fățișează „o mamă pe chipul căreia se
citesc bucurii și neliniști în același timp. Iar
în brațele ei se poate desluși oarecum capul
copilului. Se poate interpreta ca o versiune
modernă a Mariei cu pruncul”, așa cum în-
săși artista mărturisește. Tehnica acestui
tablou este desăvârșită în redarea mesaju-
lui pe care îl poartă: sentimentul universal
al iubirii materne, indiferent de vârstă,
timp ori spațiu. Culorile puternice, calde,
vin să îl susțină, iar geometrizarea formelor
trimite cu gândul la latura contemporană a

maternității, la femeia modernă, edgy, față
în față cu provocările societății actuale și
vieții de familie, încercând să le simplifice
poate prin aceste forme geometrice,
analoage unei gândiri schematice.   

Pentru Stanca Lonean, pictoriță autodi-
dactă, pasionată de artă în toate formele ei
și profesoară de 22 de ani, maternitatea are
o dublă semnificație, după propriile măr-
turisiri, legată pe de-o parte de pierderea
mamei la scurt timp după nașterea fiicei
sale, iar pe de alta de legătura strânsă cu
elevii, cu copiii pe care îi îndrumă an de an
la școală. „De nenumărate ori, și nu întâm-
plător, aceștia mă strigă maman în loc de
madame”, spune artista. 

Maternité face parte dintr-o serie de
tablouri la care artista lucrează în prezent
pe tema diferitelor vârste și etape ale vieții,
pe care sperăm să le vedem curând în
cadrul unei expoziții. 

À la Rencontre des Artistes va fi pe
simeze până pe 30 septembrie, la galeria
de artă a magazinului Hachem, 22800
Chemin Dumberry, Vaudreuil-Dorion, J7V
0M8. 

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește
ca o artistă Zen. În paralel cu o bogată ac-
tivitate expozițională, ea a publicat patru
volume de poezii și trei de interviuri cu
personalități românești din Montreal. 

A la rencontre de Stanca Lonean
ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

FESTIVALUL INTERNA�IONAL AL 
SCRIITORILOR ȘI ARTIȘTILOR DE LA 
VAL-DAVID, A 20-A EDI�IE
În zilele de 28 și 29 septembrie, Rezi-
dența internațională a scriitorilor și ar-
tiștilor de la Val David (1045 rue du
Renard et du Corbeau, Val-David, J0T
2N0) organizează cea de-a 20-a ediție a
Festivalului internațional al scriitorilor și
artiștilor. Pe durata celor două zile (sâm-
bătă de între orele 14:30-20:00 și du-
minică între orele 11:00-20:00)
evenimentul propune conferințe, lecturi și
întâlniri cu scriitori și artiști originari din
Argentina, Brazilia, Chile, Cuba, Franța,
Islanda, România, SUA și, desigur,
Canada. Din comunitatea noastră sem-
nalăm prezența scriitoarei Felicia Mihali,
directoarea Editurii Hashtag din Mon-
treal, a poetei Melania Rusu Caragioiu și
a pictoriței și poetei Carmen Doreal.
Festivalul este unul bianual, des-
fășurându-se în fiecare primăvară sub ti-
tlul „Palabra en el mundo” și în fiecare
toamnă sub titlul „La moisson lyrique des
baies sauvages”. Directoarea sa este scri-
itoarea Flavia Cosma (www.flavia-
cosma.com). Intrarea este liberă.

DDiinn  
ccoommuunniittaattee

PE SCURT

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL 
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Magazine: Bourret, Frui-
terie Anka, Pharmaprix (Complex
Wilderton),  Marché Épicure - 5252 Paré,
Marché Epicure - 5555 Westminister N;
Cabinete: Dr. Buracu, Dr. Cristache, Dr.
Zinca; Contabilitate: Arcade Accounting
(3333 Cavendish), DFD Comptables
Généraux Accredités; Biserici: Înălţarea
Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD 
Consulat; Magazine: Charcuterie Fair-
mount (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, Sf. Ilie (Anjou).
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: 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: Balkani, Cracovia, Fruiterie 440,
Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE 
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan; Cabinete: Dr.
Bîrcă;  Biserici: Sf. Pantelimon.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIEPUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges 

C.P. 45680
Montréal, QC  H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
nu reflectă în mod necesar
opi niile re dac ţiei. Ele implică
direct răspun derea legală
şi/sau morală a autorilor.
Accent Montreal nu își asumă
responsabilitatea pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
publicitate.

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.! 

Comunitate: Eva HALUS, Corina HAIDUC; Re-
flecții canadeze: Raul DUDNIC; Știință: Cătălina
CURCEANU, Adrian BUZATU; Specialiști: Anca
TISMĂNARIU (imigrație), Șerban TISMĂNARIU
(juridic), Alexandru NICOLESCU-ZINCA (sfatul
medicului); Sport: Matei MAXIM; Redactor şef:
Dan GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

Stanca Lonean - „Maternité” (20”x24”).
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Anul acesta marchează
aniversarea a 100 de ani de
la stabilirea relaţiilor diplo-
matice dintre România şi
Canada prin deschiderea,
la 16 august 1919, a Con-
sulatului General al
României la Montreal.

Canada a susținut activ România în
cadrul procesului de integrare euro-
atlantică, fiind primul stat aliat care a
ratificat Protocoalele de aderare ale
statelor candidate invitate la Summit-
ul NATO de la Praga (28 martie 2003)
şi a sprijinit România în eforturile de
integrare europeană. Astăzi, cele două
țări cooperează nu doar în cadrul
NATO, ci și în multiple alte foruri
multilaterale precum Organizația pen-
tru Securitate și Cooperare în Europa
(OSCE), Organizația Internaţională a
Francofoniei sau Alianța Internațio-
nală pentru Memoria Holocaustului.

Canada și România au o serie de
acorduri bilaterale, inclusiv privind
protecția investițiilor străine, evitarea
dublei impozitări, securitatea socială,
extrădarea, cooperarea nucleară și
asistența juridică reciprocă în materie
penală.

Potrivit MAE, Canada se află pe
locul 29 în topul investitorilor străini
în România din punct de vedere al
capitalului social subscris. În 2017,
conform statisticilor românești, totalul
schimburilor comerciale româno-
canadiene s-a ridicat la 341,8. mi-
lioane USD, din care 213,5 milioane
USD au reprezentat exporturi
românești (o creștere de 82% față de
2016) și 128,3 milioane USD au
reprezentat importuri (creștere de

58,2% față de anul 2016). Relațiile
comerciale dintre cele două țări au fost
întărite și de intrarea în vigoare, în
septembrie 2017, a Acordul Economic
și Comercial Cuprinzător (CETA) din-
tre Uniunea Europeana și Canada.

Pe lângă apartenenţa la comuni-
tatea trans-atlantică și a Francofoniei,
cooperarea în plan politico-militar şi
economic şi acordurile bilaterale mul-
tiple, relațiile dintre Canada și Româ-
nia s-au dezvoltat și grație comunității
românești din Canada, o comunitate
numeroasă și bine integrată. Potrivit
statisticilor canadiene, aproximativ
250.000 de rezidenți canadieni se
identifică ca fiind cel puțin parțial de
origine română.

Pentru a sublinia un secol de con-
tinuă dezvoltare a relațiilor dintre

Canada și România, Asociația
Română din Laval (ARL), Comuni-
tatea Moldovenilor din Quebec
(CMQ) și Asociația Culturală Română
(ACR) organizează o recepție la
Chateau Royal (Laval), care va încor-
pora muzică clasică și românească
grație tinerilor interpreți Anamaria
Pasat și Tudor Lăzăruc (România).
Evenimentul va avea loc duminică, 22
septembrie, între orele 17:00 și 21:00.
Detalii: 438-937-3608.

ACCENT MONTREAL

O sută de ani de relații
diplomatice între România
și Canada

EVENIMENT

O NOUĂ STATUIE A POETULUI MIHAI
EMINESCU VA FI DEZVELITĂ LA MONTREAL
Duminică, 22 septembrie 2019, în spaţiul din
faţa Casei Române de pe lângă Biserica Buna
Vestire din Montreal (8080 Avenue Christophe-
Colomb, H2R 2S9), între orele 12:00 și 13:00,
va avea loc dezvelirea unui bust de bronz al poe-
tului Mihai Eminescu.
Realizat de artistul plastic Petru Ilie Birău, venit
special din România pentru acest eveniment,
bustul este o donaţie făcută Bisericii Buna Ves-
tire de către familia domnului Leonard I. Voicu,
președinte al Asociației Canadiene a Scriitorilor
Români (ACSR) și al Cenaclului Mihai Emi-
nescu din Montreal. Momentul este dedicat îm-
plinirii a 130 de ani de la trecerea în eternitate a
poetului și a 18 ani de activitate a ACSR.
Petru Ilie Birău se va afla pentru a doua oară la
Montreal, după ce în octombrie 2018 Casa
Română din Montreal a găzduit expoziția sa per-
sonală intitulată ,,Oameni și locuri din Româ-
nia”.

LANSAREA VOLUMULUI III DIN SERIA
„CONVORBIRI CU PERSONALITĂ�I ROMÂNEȘTI
DIN MONTREAL” S-A AMÂNAT
Lansarea volumului III din seria „Convorbiri cu
personalități românești din Montreal”, realizat
de Eva Halus și Veronica Balaj, anunțată în
ediția nr. 238 Accent Montreal pentru joi, 19 sep-
tembrie, la Centrul comunitar 6767 Côte-des-
Neiges, s-a amânat. Autoarele vor comunica
într-unul din numerele viitoare ale ziarului nos-
tru noua dată prevăzută pentru lansarea acestui
volum la Montreal.

ÎNSCRIERI PENTRU CORUL LA MUSE
Corul La Muse vă invită să cântați în cadrul
evenimentelor sale. Amatori sau profesioniști,
sunteți așteptați în acest grup primitor și di-
namic. Cerințe: ureche muzicală bună, o voce
justă și o mare dorință de a cânta. Repetițiile au
loc duminica, o dată la doua săptămâni, între
orele 15:00-18:00, în sala Rivard a bisericii St-
Denis din Montreal (454 avenue Laurier Est).
Coriștilor li se oferă fișiere de studiu. Cei
interesați să facă parte din acest cor pot asista la
o repetiție, fără niciun angajament, pentru a
vedea cum se desfășoară. Pentru audiții: 514-
746-3960.

DDiinn  
ccoommuunniittaattee

PE SCURT

Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afa-
cerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta dum-
neavoastră. Contactați-ne la 
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?Dr. Marius Damian D.M.D.

CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

Tel: (514) 376 3371    Fax: (514) 376 3377

7715 Papineau, suite 100
Montreal  H2E 2H4

10 - 18 10 - 19 10 - 15 10 - 13

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Scurt istoric
Relațiile diplomatice între România
şi Canada au fost stabilite la 16 au-
gust 1919, prin înfiinţarea Con-
sulatului General al României la
Montreal.
Relațiile bilaterale la nivel de am-
basadă au fost stabilite la 3 aprilie
1967. Canada a acreditat în Româ-
nia primul său ambasador rezident
în decembrie 1976. Ambasada
României la Ottawa a fost deschisă
în anul 1970. În 1991, s-a redeschis
la Toronto Consulatul General al
României, iar Consulatul General
de la Montreal şi-a recăpătat funcţi-
ile iniţiale.
Sursa: Consulatul General al
României la Montreal,
montreal.mae.ro
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Reputația Canadei de țară
pașnică și primitoare nu o
face imună la campaniile
de dezinformare și ata-
curile informatice ale
unor actori străini. Guver-
nul canadian și multiple
corporații multinaționale
s-au implicat în bătălia
pentru alegeri neinfluen-
țate, însă victoria nu este
garantată.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Ministrul canadian al
Afacerilor Externe,
Canadian Centre for
Cyber Security, pre-
cum și mai mulți ex-
perți pe probleme de

securitate internațională au avertizat,
în repetate rânduri în ultimii ani,
asupra potențialelor interferențe din
partea unor actori străini în alegerile
federale din această toamnă.

Care ar fi acești actori străini?
Principala țară vizată este Rusia, dar
la fel de bine ar putea fi și China sau
Arabia Saudită, țări cu care Canada
are în acest moment relații diploma-
tice tensionate. Moscova neagă, de-
sigur, acuzele formulate la adresa sa
de mai multe guverne europene și de
oficiali americani din comunitatea de
informații, însă implicarea sa proce-
sul electoral și politic american este
un fapt, atestat de CIA, NSA, FBI,
Homeland Security și Office of the
Director of National Intelligence.

Mai mult, ancheta FBI/Robert
Mueller privind amestecul Rusiei în
alegerile prezidențiale americane din
2016 a scos la iveală faptul că Justin
Trudeau, primul ministru canadian, a

fost și el (într-o măsură mai mică)
ținta „fermelor de troli” aflate în sluj-
ba Kremlinului. Ancheta americană a
revelat că mesajele despre Trudeau
făceau referire la opiniile sale privind
refugiații și musulmanii și la decla-
rațiile sale despre Fidel Castro la de-
cesul acestuia, considerate mult prea
laudative la adresa dictatorului
cubanez. Meme-urile despre Trudeau
și refugiați circulă acum, cu mult
spor, pe rețelele de socializare.

În ce constă această interferență
electorală de care este acuzată
Rusia? Iată o listă, deloc exhaustivă,
a metodelor folosite de Rusia în Oc-
cident (alegerile prezidențiale ameri-
cane din 2016, referendumul pentru
Brexit din 2016, referendumul pentru
independența Cataloniei din 2017,
alegerile din Germania și Franța din
2017 și alegerile italiene din 2018)
pentru a dezinforma, pentru a pola-
riza societatea civilă, pentru a șubrezi
încrederea cetățenilor în instituțiile
democratice.

Dezinformarea. Aceasta este cea mai
persistentă și mai răspândită formă a
eforturilor de ingerință ale Kremlinu-
lui în procesele electorale și politice
ale altor țări. Ea constă în fabricarea
sau denaturarea deliberată a infor-
mației, în poluarea spațiul infor-
mațional pentru a oculta realitatea,

lucrurile dovedite, faptul științific și
a produce știri false, înșelătoare, des-
pre evenimente sau probleme cheie.
Scopul: manipularea opiniei publice.

Publicitățile politice. Metoda constă
în folosirea unei identități false pentru
a cumpăra reclame politice online, în
principal pe rețelele de socializare. În
acest fel se propagă dezinformări cu
privire la anumite partide politice,
candidați sau persoane publice.
Scopul este de a spori popularitatea
sau nepopularitatea acestora pentru a
influența rezultatul alegerilor.

Amplificarea anumitor sentimente.
Prin utilizarea de conturi false, trolli
sau boți pe rețelele de socializare sau
alte forumuri online (ca de exemplu
secțiunile de comentarii de la ziare)
se urmărește dezinformarea și
scoaterea în evidență a anumitor dis-
cursuri sau narațiuni. E-mailurile în
lanț intră de asemenea la acest capi-
tol, publicul lor țintă fiind persoanele
mai în vârstă, mai puțin alfabetizate
digital. Scopul este de a semăna con-
fuzie și incertitudine cu privire la ce
este real, adevărat, și ce este fabricat
și fals, de a șubrezi încrederea oame-
nilor în structuri precum Uniunea Eu-
ropeană, în alianțe precum NATO, în
valorile democrației de pluralism, di-
versitate, bine comun, egalitate în
drepturi și șanse etc.

Alegeri federale: Cât de

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

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDI�IILE DORITE DE DVS.

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

PPRROOMMOOȚȚIIEE
►La vânzarea unei proprietă-i cu mine,
plătesc o vacan-ă până la 11..550000$$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă-i cu
mine plătesc notarul!
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LIZABEL NI�OI, MARC-AURELE-FORTIN, BQ
Stabilită în Quebec în 1990, Lizabel Nițoi candidează

din partea Blocului quebechez în circumscripția Marc-
Aurèle-Fortin, situată în Rive-Nord. Aceasta cuprinde
cartierele Auteuil, Sainte-Rose și părți din cartierele Vi-
mont și Fabreville din Laval, precum și municipalitățile
Sainte-Thérèse, Lorraine, Rosemère și Bois-des-Filion.
În prezent, circumscripția afișează culorile liberale, la
precedentele alegeri din 2015 fiind ales ca deputat Yves
Robillard, care candidează tot pentru PLC și la acest
scrutin.

Lizabel Nițoi s-a implicat în politică și la nivel provin-
cial, candidând - fără succes - din partea Partidului que-
bechez în 2012, în circumscripția L'Assomption. Ca și
echivalentul său provincial, Bloc québécois, fondat în
1991, este un partid care promovează naționalismul que-
bechez și militează pentru independența Quebecului.

CORNELIU CHIȘU, PICKERING-UXBRIDGE, PPC
Corneliu Chișu, în vârstă de 70 de ani, candidează în

circumscripția Pickering-Uxbridge din Ontario, din partea
People's Party of Canada (PPC). Corneliu Chișu a devenit
primul deputat de origine română ales în Parlamentul de
la Ottawa în 2011, când s-a prezentat în circumscripția
Pickering-Scarborough East, devenită ulterior Pickering-
Uxbridge, ca membru al Partidului conservator canadian
(PCC). Patru ani mai târziu, el a pierdut în fața liberalei
Jennifer O'Connell, care candidează din nou pentru PLC
sperând să-și mențină fotoliul parlamentar.

People's Party of Canada a fost fondat în septembrie
2018 de către Maxime Bernier, fost membru al PCC și al
guvernului Harper. PPC este un partid populist, de
dreapta, subiectul unor controverse privind imigrația în
Canada.

EUGEN VIZITIU, MISSISSAUGA-LAKESHORE,  PPC
Un alt nume cu rezonanțe românești care se prezintă

la aceste alegeri federale din partea PPC este și Eugen
Vizitiu. Stabilit în Canada în 2006, acesta candidează în
circumscripția Mississauga-Lakeshore din provincia On-
tario. Potrivit scurtei biografii de candidat publicată pe
Twitter, Eugen Vizitiu este unul dintre fondatorii PPC. 

CANADA | ALEGERI FEDERALE

TTrreeii  ccaannddiiddaațții  ddee
oorriiggiinnee  rroommâânnăă
llaa  aalleeggeerriillee  ddiinn
ooccttoommbbrriiee

FOTO: Free Images | Flickr      Elections Canada | Facebook
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Operațiuni de tipul hack-and-leack.
Adică furtul de e-mailuri și documente
prin operațiuni de hacking sau phishing și
publicarea informațiilor obținute, cel mai
adesea prin proxy pentru a evita identifi-
carea, la momente cheie. Scopul este de a
discredita, de a submina o persoană, cam-
panie sau organizație în timpul procesului
electoral și a influența astfel opinia pu-
blică.

Exemplul cel mai cunoscut este ope-
rațiunea de hack-and-leack căreia i-au
căzut victime în 2016 organizații precum
Democratic National Committee, Demo-
cratic Congressional Campaign Commit-
tee, diverse grupări politice liberale și
persoane conectate la campania prezi-
dențială a lui Hillary Clinton. În 2017 s-a
întâmplat în Franța vizată fiind campania
lui Emmanul Macron, iar în 2018 în Ger-
mania, când o masivă scurgere de infor-
mații a afectat toate partidele politice mai
puțin partidul de extremă-dreaptă Alter-
nativa pentru Germania.

De ce ar fi vizată Canada? La în-
ceputul anului trecut, un expert NATO -
Janis Sarts, director la Strategic Commu-
nications Centre of Excellence al NATO -
avertiza Canada că este o „țintă naturală”
pentru ingerințe rusești („Canada, o țintă
naturală pentru ingerințe rusești”, Accent
Montreal nr. 211, accentmontreal.com), pe
fondul relațiilor tensionate dintre celor
două țări.

La începutul acestui an, un fost agent
KGB a oferit următoarea explicație:
„Canada are un prim-ministru liberal. Li-
beralismul în Rusia este un cuvânt urât, în
special în ceea ce privește imigrația.”

Rusia încearcă să-şi restabilească in-
fluenţa asupra spaţiului ex-sovietic, să dis-
trugă UE și să destabilizeze NATO. Cu cât
sunt mai șubrede alianțele occidentale, cu
cât este mai slabă cooperarea internațio-
nală, cu atât este mai ușor pentru Moscova
să-și extindă sfera de influență și să-și
reafirme puterea asupra fostelor teritorii
sovietice, fără să se îngrijoreze de un
răspuns la unison al Occidentului, cum ar
fi sancțiunile care au urmat anexării

Crimeii. Prin urmare Canada, ca țară
NATO, constituie o țină firească a Krem-
linului.

Cât de vulnerabilă este Canada la
interferențele electorale ale unor actori
străini? La ora actuală, Canada are unul
dintre cele detaliate planuri - dacă nu chiar
cel mai detaliat din Occident! - pentru a
combate intervențiile străine prin dezin-
formare și hacking.

Anul trecut, guvernul Trudeau a pro-
pus noi reguli de transparență privind
publicitățile politice online, inclusiv cele
care rulează pe platformele de socializare
Facebook și Twitter (Bill-C76, Election
Modernization Act). Potrivit acestor noi
reguli, orice companie care publică
reclame politice online trebuie să creeze
un registru special, care să conțină copii
ale reclamelor (la care publicul va avea
acces timp de șapte ani după alegeri), nu-
mele persoanelor care le-au autorizat și
proveniența fondurilor cu care sunt plătite
- nu sunt acceptate publicități politice

plătite de entități străine.
Considerând că implementarea acestor

noi reguli este prea complicată în inter-
valul dintre adoptarea lor de către Parla-
ment și intrarea lor în vigoare, mulți dintre
giganții online au preferat să interzică
reclamele politice. Printre aceștia se
numără Microsoft (inclusiv platformele
sale Bing și MSN), Reddit, Google și
Kijiji. Din top 20 al celor mai populare
website-uri în Canada, doar trei au ales să
creeze un registru de publicitate politică:
Facebook, Instagram (care este deținut de
Facebook) și CBC.ca.

În februarie a.c., guvernul Trudeau a
anunțat adoptarea unui protocol menit să
informeze publicul de orice ingerință
străină și amenințare informatică asupra
sistemului electoral canadian. Protocolul
se numește Critical Election Incident
Public Protocol și este supervizat de un
grup de cinci înalți funcționari guverna-
mentali: Clerk of the Privy Council,
Canada’s National Security Adviser și

miniștrii adjuncți de la Justiție, Securitate
Publică și Afaceri Globale.

Pe lângă acest protocol de alertă pu-
blică, a fost creat și un grup de lucru numit
Security and Intelligence Threats to
Elections Task Force (SITE) cu scopul de
a preveni încercările „ascunse, clandestine
sau criminale” de a interveni în alegeri și
de a răspunde la ele. SITE este format din
oficiali de la Canadian Security Intelli-
gence Service (CSIS), Royal Canadian
Mounted Police (RCMP), Communica-
tions Security Establishment și Global
Affairs Canada.

Există, de asemenea, și acel G7 Rapid
Response Mechanism, creat pentru a
identifica, răspunde și partaja între țările
membre G7 informații despre orice
amenințare la adresa democrației. Meca-
nismul a fost adoptat la întâlnirea G7 din
iunie 2018, găzduită de Canada
(Charlevoix, Que.). Unitatea de coor-
donare a RRM G7 funcționează în cadrul
Global Affairs Canada și la atribuțiile sale
intră și monitorizarea activităților străine
pe rețelele de socializare pentru a analiza
diverse tendințe și a identifica unde
Canada ar putea fi vulnerabilă.

Eficacitatea acestor inițiative, măsuri,
protocoale este în curs de a fi testată în
cadrul prezentei campanii electorale. Pot
ele împiedica orice interferență străină în
sistemul electoral canadian? Foarte posibil
că nu. Faptul că multe dintre cele mai po-
pulare website-uri din Canada au interzis
reclamele politice poate însemna și că
încercările de a influența alegătorii cana-
dieni vor fi mai greu de monitorizat, pe
site-uri lowkey, aflate sub radarul
supravegherii guvernamentale.

Responsabilitatea în aceasta privință
nu este însă numai a guvernului sau a ma-
rilor corporații. Este și a noastră, tocmai
pentru că toate aceste măsuri nu pot fi in-
failibile. Ca cetățeni, fiecare dintre noi
avem obligația să ne informăm din multi-
ple surse și din surse media credibile, care
acordă prioritate faptelor, nu de pe rețelele
de socializare și site-uri obscure.

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

CANADA | ALEGERI FEDERALE

posibilă este o interferență străină?

Guvernul Trudeau a propus noi reguli de transparență privind publicitățile politice online,
inclusiv cele care rulează pe platformele de socializare.
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Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

Vreți mai mulți clienți?

Potrivit Eurostat, 81% din
decesele din România
puteau fi evitate, cel mai
mare procentaj din Uniunea
Europeană.

România s-a situat în 2016 pe
primul loc în Uniunea Europeană la
procentajul deceselor care ar fi putut fi
evitate, ţinând cont de cunoştinţele şi
tehnologia medicală, cu 80,1% din
total, faţă de o medie de 68% în UE,
arată datele publicate la începutul lunii
septembrie de Eurostat și citate de
Agerpres.

1,7 milioane de persoane cu vârsta
sub 75 de ani au decedat în Uniunea Eu-

ropeană în anul 2016, din acestea
aproximativ 1,2 milioane decese pot fi
considerate premature. Bolile de inimă
(174.000 decese), cancerul de trahee,
bronhii şi plămâni (168.000) şi acci-
dentele vasculare cerebrale (87.000) au
fost responsabile pentru mai mult de o
treime (37%) din totalul cazurilor de
decese care puteau fi evitate.

Potrivit Eurostat, mortalitatea trata-
bilă se referă la cazurile de deces care ar
fi putut fi evitate prin intervenţii medi-
cale la timp şi eficiente, inclusiv pre-
venţie şi tratament secundar, după
declanşarea afecţiunilor.

Ponderea cazurilor de deces ce
puteau fi evitate raportate la numărul
total al deceselor s-a situat la 68% în
2016 în Uniunea Europeană, o ușoară

scădere de 1,7% comparativ cu 2011.

În România, un număr de 89.301 de
cazuri de deces înregistrate în 2016 în
rândul persoanelor cu vârsta sub 75 de
ani puteau fi evitate. Din numărul total,
53.754 de cazuri de deces (48,2%)
puteau fi prevenite, iar 35.547 de cazuri
(31,9%) puteau fi tratate.

Cu aceste cifre, România se află pe
primul loc în UE când vine vorba de
ponderea deceselor în urma unor cauze
care puteau fi tratate (31,9%), urmată
de Slovacia (30,8%), Lituania (30,1%)
şi Malta (30%). La polul opus, pon-
derea cazurilor care puteau fi tratate dar
care s-au soldat cu decese este cea mai
mică în Franţa (19,3%) şi Belgia
(20,5%).

România, pe primul loc în UE
la procentajul deceselor ce ar
- putut - evitate

ROMÂNIA | SOCIAL | SĂNĂTATE

România a înregistrat cel mai
mare deficit de încasare a TVA la
nivel național, 36% din veniturile
din TVA preconizate nefiind în-
casate în 2017.

Potrivit unui studiu publicat în data de 5
septembrie de Comisia Europeană și citat de
EurActiv.ro, statele membre UE au pierdut
137 de miliarde de euro în 2017, prin neîn-
casarea unor venituri reprezentând taxă pe
valoarea adăugată (TVA). Așa-numitul
„deficit de încasare a TVA” - sau diferența
globală dintre veniturile din TVA preconizate
și suma efectiv colectată - a scăzut în com-
parație cu anii precedenți, însă continuă să fie
foarte mare. Raportul se referă la anul 2017,
deoarece acesta este anul cel mai recent pen-
tru care datele sunt disponibile.

Deficitul de încasare a TVA oferă o esti-
mare a pierderilor de venituri din cauza
fraudelor și a evaziunii fiscale, a evitării
obligațiilor fiscale, a falimentelor, a insol-
vențelor financiare, precum și a erorilor de
calcul.

România a înregistrat cel mai mare deficit
de încasare a TVA la nivel național, 36% din
veniturile din TVA preconizate nefiind în-
casate în 2017. Ea este urmată de Grecia
(34%) și Lituania (25%).

Cele mai mici deficite sunt în Suedia,
Luxemburg și Cipru, unde veniturile din TVA
sunt deficitare în medie cu doar 1%.

În termeni absoluți, cel mai mare deficit
de încasare a TVA, de 33,5 de miliarde de
euro, a fost înregistrat în Italia.

ROMÂNIA | ECONOMIE

RRoommâânniiaa  aarree
cceell  mmaaii  mmaarree
ddeeffiicciitt  ddee  
îînnccaassaarree  aa
TTVVAA  ddiinn  UUEE  

Mortalitatea tratabilă se referă la cazurile de deces care ar fi putut fi evitate prin intervenţii medicale la timp şi eficiente, inclusiv
prevenţie şi tratament secundar, după declanşarea afecţiunilor.
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Lilian Savin
fotograf
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NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI
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O cerere scăzută de
produse germane în-
seamnă importuri scă-
zute din România și
reducerea investițiilor
germane în economia
României. 

Germania este cel mai mare
partener pentru exporturile
românești. Or, problemele eco-
nomice ale Germaniei, precum
cea a scăderii peste așteptări a
comenzilor din industrie, multi-
plică problemele României, așa
cum se arată în articolul „Gripă
la Berlin, Bucureștiul face
febră: cel mai mare partener
pentru exporturile românești se
apropie de recesiune tehnică”,
publicat de cursdeguvernare.ro.

Dacă temerile privind in-
trarea Germaniei în recesiune
tehnică în acest trimestru se
adeveresc și importurile ger-
mane de mărfuri produse în
România, inclusiv de companii
germane, vor scădea, deficitul
de cont curent al României riscă
să ia o amploare și mai mare
față de cea actuală (5% din
PIB). 

Germania atrage 23% din
totalul exporturilor românești
(peste 15,56 mld. Euro). Dintre
exporturile românești cu desti-
nația Germania menționăm:
mașini, aparate și echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul și ima-
ginile; mijloace și materiale de
transport; metale comune și ar-
ticole din acestea; instrumente

și aparate optice; materiale plas-
tice, cauciuc și produse din cau-
ciuc; produse chimice; textile;
produse vegetale.

Importurile României din
Germania sunt de peste 20%
din total (peste 16,95 mld.
euro), multe dintre acestea fiind
produse intermediare, folosite
la fabricația altora pentru ex-
port.

Volumul schimburilor co-
merciale cu Germania este mai
mult decât dublu față de cel al
celui de-al doilea cel mai mare
partener comercial al României,
Italia, potrivit datelor Institutu-
lui Național de Statistică (INS),
prezentate de aceeași sursă ci-
tată.

Exporturile româneşti sunt
prea puţin diversificate, astfel
încât au o rezistență mică la
variațiile de cerere rezultate din
evoluția ciclului economic,
potrivit experților consultați de
cursdeguvernare.ro.

Germania este al doilea cel
mai mare investitor străin din
România, după Olanda, cu
peste 10,6 miliarde de euro
(14% dintr-un total de peste
75,8 miliarde de euro).

Tot după Olanda, Germania
este și al doilea cel mai mare in-
vestitor străin direct în între-
prinderi greenfield, cu peste
17% dintr-o valoare totală de
aproape 44,8 miliarde de euro.

Germanii controlează cele
mai multe filiale ale multi-
naționalelor din România
(16,9%),ca de exemplu: E.On,
care controlează piața de gaze
din jumătatea de nord a țării și
cea de electricitate din
Moldova; Continental, mare
producător de anvelope și alte
echipamente auto; Bosh Româ-
nia; Dräxlmaier, producător de
echipamente auto; rețelele de
retail Kaufland, Lidl, Metro și
Selgros.

ROMÂNIA | ECONOMIE | EUROPA

România, afectată de
problemele economice 
ale Germaniei

41.003 români din străinătate
s-au înscris pentru votul prin core-
spondență şi alți 38.944 de români
s-au înscris pentru a vota la o
secție din străinătate, conform
datelor de pe pagina web a Au-
torității Electorale Permanente
(AEP). Inițial stabilit pentru 11
septembrie, termenul limită pentru
înregistrare a fost prelungit până la
data de 15 septembrie, ora 23:59.

La alegerile europarlamentare
din 26 mai a.c., la cele 441 de
secții de votare organizate în
străinătate au votat 375.219 alegă-
tori. La unele secții din Italia,
Spania, Germania, Marea Britanie
şi Belgia cozile au fost imense, nu-
meroase persoane nereușind să-şi
exercite dreptul de vot.

Diaspora românească este a
cincea cea mai numeroasă dias-
poră din lume raportat la numărul
total al populației, potrivit al unui
raport al Organizației pentru Co-

operare și Dezvoltare Economică
(OCDE). În perioada 2001-2016,
numărul emigranților români a
crescut cu 2,3 milioane, de la 1,1
milioane la 3,4 milioane.

În total, numărul românilor din
afara granițelor este de aproxima-
tiv 9.700.000, conform cifrelor
avansate de Natalia-Elena In-
totero, ministră a Românilor de
Pretutindeni. Dintre aceștia, circa
5,6 milioane se află în diaspora, iar
diferenţa în comunitățile istorice.

Numărul mic al românilor care
s-au înregistrat ca alegători în
străinătate sugerează o profundă
neîncredere a acestora în instituți-
ile statului român, în ciuda asi-
gurărilor date de Autoritatea
Electorală Permanentă că datele
personale ale celor care se înscriu
la vot nu vor fi transmise au-
torităților din România sau din
străinătate.

ACCENT MONTREAL

AApprrooaappee  8800..000000  ddee
rroommâânnii  ddiinn  ddiiaassppoorraa  
ss--aauu  îînnssccrriiss  ppeennttrruu
aa  vvoottaa  llaa  aalleeggeerriillee  
pprreezziiddeennțțiiaallee

ROMÂNIA | DIASPORA | ALEGERI PREZIDEN�IALE

Mii de români din străinătate nu au apucat să voteze la alegerile europar-
lamentare din 26 mai a.c., la fel ca și la alegerile prezidențiale din 2014.
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Express Entry și condițiile de admisibilitate

Sistemul Express Entry este
o bază de date ce creează o
rezervă de candidaturi cu
diferite profiluri profesionale.
Acest bazin este sursa mai
multor programe federale de
imigrație economică.
ANCA TISMĂMARIU
Consultant în imigrație

Primim adeseori tele-
foane și mesaje prin care
ni se solicită informații
despre Express Entry.
Deoarece programul
Arrima din Quebec nu
funcționează încă din

plin, ne vom opri asupra acestei alterna-
tive pentru obținerea rezidenței canadiene.

De obicei, întrebările vin din partea
unor posibili imigranți, entuziaști și nu
prea informați, care spun „îmi place în
Canada și vreau să vin cu Express Entry,
că merge repede.” Numai că nu merge
chiar așa de repede - există mai multe
etape ce trebuie parcurse pentru pregătirea
unei aplicații. Mulți își pot ameliora
șansele odată ce înțeleg ce înseamnă
Express Entry.

Sistemul Express Entry este o bază de
date ce creează o rezervă de candidaturi
cu diferite profiluri profesionale. Acest
bazin este sursa a trei programe federale
de imigrație economică:
● Programul federal pentru lucrători cali-

ficați;
● Programul federal pentru lucrători cu
specializări în meserii calificate;
● Categoria Experiență canadiană.

Dintre candidații Express Entry,
provinciile și teritoriile canadiene pot se-
lecta, la rândul lor, profilurile ce cores-
pund cererilor specifice ale pieței de
muncă locale (este vorba de programele
pentru candidații provinciali - Provincial
Nominee Program, PNP).

Înregistrarea unui profil Express Entry
este prima etapă pentru a putea imigra în
Canada ca rezident permanent, însă faptul
de a crea acest profil nu este o garanție că
o persoană va primi invitația de prezenta o
cerere de rezidență permanentă.

Express Entry utilizează două grile de
evaluare. Prima stabilește dacă persoana
care vrea să creeze un profil în Express
Entry este admisibilă. A doua grilă este
cea care utilizează criteriile din SCG (Sis-
temul de clasament global) și care va clasa
candidatura în bazinul Express Entry, cei
mai buni fiind invitați să continue demer-
surile.

Ce înseamnă a fi admisibil? Evaluările
se fac pentru familie (soț, soție), pentru a
determina care dintre cei doi obține cele
mai multe puncte, devenind candidatul
principal. În cazul celui mai general
program din cele trei enumerate mai sus,
Programul federal pentru lucrători califi-
cați, sunt eligibili cei care obțin minimum
67 de puncte din 100 (punctaj maxim).

În această primă grilă de evaluare sunt
luate în considerare: competențele lingvis-
tice (maximum 28 de puncte), diplomele

obținute (maximum de 25 de puncte),
experiența de muncă (maximum 15
puncte), vârsta (maximum 12 puncte),
oferta de lucru validată în Canada (10
puncte), caracteristici ale candidatului (și
ale soțului/soției) care facilitează
adaptarea în Canada (10 puncte).

Candidații interesați să-și creeze un
profil în Express Entry trebuie să
pregătească în prealabil documentele
necesare: testele de cunoștințe lingvistice
și echivalarea oficială a diplomelor
obținute (Educational Credential Assess-
ment). Pentru aceasta din urmă, IRCC
(Immigration, Refugiés and Citoyenneté
Canada) a desemnat cinci organisme cana-
diene, fiecare cu exigențe diferite în pri-
vința procedurii, a costurilor și a
termenului de procesare a cererilor. Reco-
mandăm deci să le consultați înainte de a
hotărî cu care dintre ele veți lucra. Aceste
instituții sunt:
● Comparative Education Service, School
of Continuing Studies, University of
Toronto
● Service canadien d’évaluation de docu-
ments scolaires internationaux
● World Education Services
● International Qualifications Assessment
Service
● International Credential Evaluation
Service

În ceea ce privește experiența de
muncă, pentru a fi admisibili în Programul
pentru lucrători calificați, este foarte im-
portantă cerința de a calcula perioada ser-
viciului la timp plin, adică cel puțin 30 de
ore/săptămână, plătit cu salariu legal, în
poziții calificate considerate la nivelul 0,

A și B din Clasificarea națională a ocu-
pațiilor din Canada (National Occupa-
tional Classification - NOC).

Mai sunt și alte detalii, deloc lipsite de
importanță, privind tipul de teste lingvis-
tice, definiția factorilor ce intră la capi-
tolul „adaptabilitate”, ce înseamnă ofertă
de muncă validată etc. Din aceste motive,
asistența unui specialist în imigrație poate
fi necesară, căci vor fi evitate greșelile și
pierderea de timp.

În final, în evaluarea la acest nivel,
dacă într-un cuplu amândoi soții obțin 67
de puncte sau mai mult, se va studia care
dintre cei doi poate obține mai multe
puncte în sistemul SCG pentru a maxi-
miza șansele de a primi o invitație pentru
a cere rezidența permanentă.

Cei ce obțin mai puțin de 67 de puncte
nu se vor putea înregistra în Express
Entry, însă pot să-și sporească punctajul
dacă își vor îmbunătăți cunoștințele de
franceză/engleză, dacă mai obțin o
diplomă sau dacă reușesc să aibă o oferta
de lucru validată în Canada.

După cum am menționat, crearea unui
profil în Express Entry este doar prima
etapă. Urmează a doua, cea a evaluării
scorului posibil în SCG, și decizia dacă
Express Entry este calea cea mai nimerită
pentru a obține rezidența permanentă - și
dacă nu, care ar fi alternativele.

În următorul articol vom reveni cu de-
talii asupra evaluării în SCG.

Anca Tismănariu este consultant în imi-
grație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ r. In-
formații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.
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R e s t a u r a n t

200 DE LOCURI
• Specialitati romanesti
• Parcare gratuita

MENIU VARIAT
10 feluri calde • Fructe de mare

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

Info & rezervari: 514.277.4787 • 514.679.4583

Organizam nunti
botezuri • comuniuni

petreceri

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

SSTT--HHUUBBEERRTT
5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

445500..667766..66665544
Orar prelungit! Deschis si
lunea, pana la ora 18.00.

BALKANI

B
R
O
SSA

R
D

wwwwww..bbaallkkaanniibbrroossssaarrdd..ccoomm

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

•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 

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa
ssooaarreelluuii

MMOONNTTRREEAALL
Piata Jean Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 

CCaarrnnaattii

TTrraaddiittiioonnaallii
MMiiccii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell

CCeeaaffaa
pprrooaassppaattaa

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

DDoommnneessttii

Comenzi
CCoolliivvaa

MMaallaaii
BBoorroommiirr

pprrooaassppeettii

KKuurrttooss  
KKaallaaccss

CCoollaaccii

PPuullppee  
ddee  ppuuii

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii

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

LA NOI GASITI SAVORILELA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!DE ACASA!

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

►►Mezeluri 
pregatite in
propriul 
laborator 
►►Produse 
de cofetarie 

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI

ELENA & MARCOELENA & MARCO,
două nume sinonime în co-
munitatea noastră (și nu
numai) cu excelența în or-
ganizarea de evenimente
private, corporate, Reve-
lioane, petreceri de Cră-
ciun, de Ziua Femeii sau
de Sf. Valentin. 
Standardele echipei Elena
Traiteur sunt înalte, mân-
carea este demnă de cele
mai sofisticate și exi-
gente restaurante, iar
prețurile rezonabile. Un
eveniment organizat de
Elena Traiteur ilus-
trează cu adevărat ce
înseamnă frumosul în
arta culinară - aranja-
mentul diferitelor
preparate care sunt
servite, cromatica
oferită de multi-
tudinea culorilor
legumelor, fruc-
telor și a celorlalte
ingrediente trans-
formă o farfurie
sau un platou cu

mâncare într-o operă de artă.

„Ajunsă în Canada ca proaspătă imigrantă,
am fost fascinată de sălile de recepție, de
felul lor de a prezenta mâncarea. Cel mai
mult m-au impresionat decorurile de fructe
și mi-am promis că într-o zi voi reuși și eu
să le realizez. Am privilegiul să lucrez ală-
turi de Marco, un chef extraordinar, cu o ex-
periență de 30 de ani. Marco a fost mentorul
meu și un profesor foarte exigent. Așa am
învățat să am încredere în mine și că un
decor de fructe este de fapt o armonie de
culori”, mărturisește Elena Safta.
Elena Traiteur lucrează cu trei centre de
evenimente și săli de recepție: PlazaPlaza
AntiqueAntique (Montreal) - un complex cu săli
recent renovate în stil modern; PlazaPlaza
VogueVogue (Saint-Léonard) - trei săli care se re-
marcă prin eleganță, stil, rafinament și care
pot găzdui de la o mică reuniune de afaceri
până la o nuntă de 300 persoane; PlazaPlaza
Rive-SudRive-Sud (La Prairie) - cinci săli elegante,
cu terase în aer liber și o splendidă grădină
privată,  locul ideal pentru un eveniment de
neuitat.
Nunți, botezuri, zile de naștere, aniversări,
petreceri de Crăciun - Elena Traiteur oferă
meniuri și decoruri personalizate pentru ca
evenimentul dvs. să fie unul memorabil!
Următoarele evenimente publice organizate
de echipa Elena Traiteur sunt: BalulBalul
ToamneiToamnei, împreună cu Comunitatea

Românilor din Montérégie (19 octombrie,
Plaza Rive-Sud) și Party de HaloweenParty de Haloween
(2 noiembrie, Plaza Vogue).

Elena Traiteur, garanția unui
eveniment reușit

514-757-6955514-757-6955
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!Member of Canadian Bookkeepers Association

Gabriela Bucsa

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA
• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice 
si companii

• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari 
REER

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

www.arcade-accounting.com • 551144..550088..88888800 • info@arcade-accounting.com

• Incorporari si lichidari de companii
• Reprezentare in fata autorita#lor 
guvernamentale

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5

PRODUSE ARTIZANALE PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII
CARMEN CIMPIAN | GEO HARMONIE

CCOOMMEENNZZII::  ccaarrmmeenn@@ggeeoohhaarrmmoonniiee..ccoomm  ||  551144--224455--77558844  ||  mmeessaaggeerriiaa  FFBB    
DDEETTAALLIIII:: wwwwww..ggeeoohhaarrmmoonniiee..ccoomm//ccrreeaattiioonnss

* Sapunuri prin procedeul la rece
* Sampon solid
* Sapun lichid pentru uz casnic sau barbierit 
* Deodorant eficient
* Masti pentru fata 
* Exfoliant pentru corp cu efect detoxifiant
* Creme hidratante 
* Macerate de plante medicinale in 

ulei de masline si unturi vegetale 
* Pasta de dinti
* Toate produsele contin uleiuri 

esentiale

CADOURI IDEALE
PENTRU:
*Dvs.

*Persoane dragi
*Clienti

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ 

DREPT CIVIL,
COMERCIAL 
ȘI AL MUNCII

DREPT 
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

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. Cărţile de debit și credit sunt acceptate

Birourile noastre sunt situate la
500 Place d’Armes, Suite 1841, Vieux-Montréal, H2Y 2W2 

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052 
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RAZVAN DAN VOINEA | 514.424.7424
CONTOARE DE BUCATARIE GRANIT SAU QUARTZ
Incepand de la

Materiale selectionate, instalare inclusa
(gaura de chiuveta polizata si finisare standard inclusa)
Cantitate minima de 25 pi2

GRANIT | MARMURA | QUARTZ | MOZAIC | PLACI DE CERAMICA | INSTALATII SANITARE

LLLL AAAA    PPPPAAAAVVVV EEEELLLL

TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraatteessii  aaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall  RReetteettee  aarrddeelleenneessttiiGGuussttoossiiii  mmiiccii  ddee  BBaallkkaanniiCarnati oltenestiCarnati afumatiCiolane afumateCostita afumataTelemea de oaie GhiudemBabic+ multe alte produsetraditionale romanesti

LAVALLAVAL

Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»

IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
CCuurrttiieerr  iippootteeccaarr

514.251.2253
ccmmaannddeeaa@@mmuullttii--pprreettss..ccaa
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Un studiu recent, realizat cu
date obținute de telescopul
spațial Kepler, arată că în Calea
Lactee ar putea exista circa 10
miliarde de planete asemănă-
toare cu a noastră, care să aibă
apă în stare lichidă.

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Câte planete există în
Univers? La această în-
trebare nu avem deocam-
dată un răspuns, ținând
cont că în Univers există
sute de miliarde de
galaxii, unele mult mai
mari, altele mult mai

mici decât a noastră. Recent însă un studiu
efectuat de un grup de cercetători de la Uni-
versitatea din Pennsylvania, publicat în re-
vista Astronomical Journal, a arătat că în
galaxia noastră ar putea exista circa 10 mi-
liarde de planete asemănătoare Terrei.
Numărul total ar fi mult mai mare, însă
printre acestea, cele care au dimensiuni simi-
lare Pământului și se situează la o distanță
față de propria stea care ar putea permite exis-
tența apei în stare lichidă, sunt cele câteva
(poate 10) miliarde estimate de cercetătorii
americani.

Cum au procedat aceștia pentru a calcula
numărul planetelor gemene cu a noastră?
Evident, aceste planete nu au fost „văzute” cu
vreun telescop - doar o mică parte sunt mă-
surate și cunoscute. Ele au fost descoperite cu
ajutorul telescopului spațial Kepler, care,
timp de zece ani, a scrutat galaxia în căutare
de noi planete. Au fost astfel descoperite circa
2.600 de exoplanete - adică planete care se
situează în afara Sistemului Solar.

Multe dintre acestea sunt asemănătoare cu
a noastră, o parte dintre ele aflându-se la o
distanță față de propria stea care ar permite
apei să existe în formă lichidă; cercetătorii au
estimat că circa o pătrime dintre stelele
asemănătoare Soarelui ar avea o planetă
asemănătoare Terrei. Numărul exact nu este
cunoscut, însă oamenii de știință susțin că în
orice caz numărul de planete care ar fi
asemănătoare cu Pământul este între 5 și 10
miliarde.

Totuși, nu toți cercetătorii sunt atât de op-
timiști. Într-un articol publicat în prestigioasa
revistă Nature, un grup de astronomi condus
de Laura Kreidberg de la universitatea Har-
vard și Smithsonian Astrophysical Observa-
tory, arată cum faptul că o planetă este
asemănătoare cu Terra nu înseamnă neapărat
că este o planetă geamănă cu a noastră. Au-
torii au ajuns la această concluzie studiind
planeta LHS 3844b, situată la o distanță de
circa 49 de ani lumină față de noi. LHS 3844b
este puțin mai mare ca Terra, având raza de
1.3 ori mai mare, dar nu are atmosferă. Acest
lucru a fost demonstrat prin observațiile efec-

tuate cu telescopul în unde infraroșii Spitzer
(NASA), lansat în 2003. Spitzer a observat
LHS 3844b mai bine de 100 de ore, iar spec-
trele măsurate au relevat că pe această planetă
atmosfera este absentă.

La ora actuală se cunosc mai bine de
4.000 de exoplanete. Unele sunt enorme, mult
mai mari decât Terra, unele sunt asemănă-
toare, dar cum am văzut, similitudinile ca di-
mensiuni și distanță față de soarele lor nu
înseamnă neapărat că sunt planete pe care
există forme de viață asemănătoare cu a noas-
tră, întrucât nu se știe câte dintre acestea au o
atmosferă și apă în stare lichidă.

Kepler și-a încheiat misiunea spațială în
2018. Pentru viitor se preconizează lansarea
unui nou telescop, Wfirst (Wide-Field In-
frared Survey Telescope), de către NASA.
Acesta va fi lansat în următorii 10 ani și va fi
un instrument mult mai puternic decât Kepler
pentru descoperirea de noi planete. Vom
ajunge deci să depășim numărul de 10.000 de
planete cunoscute în apropierea Terrei. Pe
câte dintre acestea există oare forme de viață?
Instrumentele pe care le avem în prezent nu
ne permit să răspundem la această întrebare.
În viitor însă cine știe, poate vom reuși să mă-
surăm semnale care să ne ajute să aflăm
răspunsul.

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi al
fizicii nucleare la Laboratori Nazionali di
Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare (Italia) şi colaborator al Scientia.ro.

ASTRONOMIE

Câte planete asemănătoare cu Pământul
există în galaxia noastră?

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Ce este o
(exo)planetă?
Iată care sunt cerințele impuse
pentru ca un obiect ceresc să
primească statutul de „planetă”:
1. Se află pe o orbită în jurul unei
stele;
2. Nu are lumină proprie;
3. Are o masă suficient de mare
pentru a-şi menţine echilibrul
hidrostatic (o formă sferică sau
aproape sferică);
4. Influenţează celelalte corpuri
cereşti ce orbitează steaua gazdă.
Sursa: Chiar este Pământul o
planetă?, www.scientia.ro

O exoplanetă - sau o planetă
extrasolară - este o planetă care
își are orbita în jurul unei alte
stele decât Soarele, aparținând
deci unui alt sistem decât sis-
temul nostru solar, ori se mișcă
liber prin galaxie. În galaxia
noastră există miliarde de stele și
s-a estimat că peste 15% dintre
acestea au planete care le or-
bitează.
Prima exoplanetă a fost descope-
rită în anul 1989 și confirmată în
1992; în prezent se cunosc mai
bine de 4.000 de planete.
Descoperirea exoplanetelor este
dificilă deoarece ele se află la
distanțe imense și nu dispun de
lumină proprie. Cele mai multe
au fost descoperite folosind teles-
coape spațiale. Acestea sunt mult
mai eficiente decât cele terestre
deoarece nu sunt afectate de tur-
bulență și ceață atmosferică.
COROT și Kepler au fost misiuni
dedicate descoperirii exopla-
netelor folosind metoda de
tranzit. COROT a descoperit
aproximativ 30 planete, iar
Kepler circa 2.600. De asemenea,
telescopul Hubble și MOST (Mi-
crovariability and Oscillations of
STars) a confirmat o parte din
acestea. Telescopul Spitzer este și
el folosit pentru a detecta planete
extrasolare, prin aceeași metodă
de tranzit sau oculație.
Menționăm că Spitzer va fi scos
din funcţiune definitiv la 30 ia-
nuarie 2020, după ce a explorat
în infraroşu cosmosul timp de
aproape 16 ani.
Sursa: Metode de detectare a
exoplanetelor, descopera.org.

Cercetătorii estimează că circa o pătrime dintre stelele asemănătoare Soarelui ar avea o planetă asemănătoare Terrei. Numărul exact nu este
cunoscut, însă oamenii de știință susțin că numărul de planete care ar fi asemănătoare cu Pământul este între 5 și 10 miliarde.
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ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

514.240.4940

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate

Adulti si copii
www.naturazone.me

naturalremedies@naturazone.me

Voyages Tam 
DANIEL DANIEL 
● Bilete direct 
de la companiile aeriene  
● Asigurări de voiaj pentru
canadieni
și vizitatori

GABRIELAGABRIELA
1118 Ste-Catherine O, suite 504, Montreal, H3B 1H5, tel: 514-345-1121

514-824-0908514-824-0908

Permis de Quebec 

PROMOTIE SPECIALA
Zbor DIRECT Mtl-Bucuresti
Incepand din iunie 2018

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română

cel:

SPECIALSPECIAL

Câteva sfaturi deo-
sebit de utile pentru a
vă proteja și evita un
accident vascular ce-
rebral (AVC), indiferent
de vârstă sau istoric
familial.

Vârsta ne face mai suscepti-
bili de a suferi un accident vas-
cular cerebral (AVC), la fel ca și
faptul de a avea unul din părinți
sau o altă rudă apropiată care a
avut un accident vascular cere-
bral. Nu putem inversa anii și nu
putem schimba istoricul familial,
dar putem controla mulți alți fac-
tori de risc pentru un accident
vascular cerebral - cu condiția să
știm care sunt aceștia. În articolul
de față, bazat pe informații de la
Harvard Healh Publishing
(www.health.harvard.edu), vă
prezentăm șapte modalități
menite să reducă riscurile de a
cădea victimă unui accident vas-
cular cerebral

Controlați-vă 
tensiunea arterială

Hipertensiunea este un imens
factor de risc pentru femei și băr-
bați deopotrivă, dublând sau
chiar quadruplând riscul de acci-
dent vascular cerebral dacă nu

este controlată. Monitorizarea
tensiunii arteriale și, dacă este
crescută, tratarea acesteia, este
probabil cel important lucru pe
care îl putem face pentru sănă-
tatea vasculară.

Încercați, așadar, să vă
mențineți tensiunea mai mică de
135/85 - cu mențiunea că pentru
unele persoane, ținând cont de
factori specifici, un obiectiv mai
puțin ambițios (cum ar fi 140/90)
poate fi mai nimerit.

Pentru a ajunge la aceste va-
lori vă sugerăm următoarele lu-
cruri:
■ Reduceți sarea din dietă la cel
mult 1.500 de miligrame pe zi
(aproximativ o jumătate de lin-
guriță).
■ Evitați alimentele cu un nivel
ridicat de grăsimi.
■ Consumați cinci porții de
legume și fructe în fiecare zi, o
porție de pește de două până la
trei ori pe săptămână, cereale in-
tegrale și lactate cu conținut
scăzut de grăsimi.
■ Creșteți nivelul zilnic de acti-
vitate - cel puțin 30 de minute de
mișcare/exerciții fizice pe zi. 
■Abandonați țigările dacă fu-
mați. 
■ Luați medicamente pentru ten-
siunea arterială, dacă este nevoie
și medicul vi le recomandă .

Slăbiți
Obezitatea, precum și com-

plicațiile sale (inclusiv hiperten-
siunea arterială și diabetul) cresc
șansele de a avea un accident
vascular cerebral. Pentru per-
soanele supraponderale, pier-
derea a doar 5 kilograme poate
avea un impact semnificativ
asupra riscului de accident vas-
cular cerebral.

Vizați un indice de masă cor-
poral (eng. body mass index,
BMI) de maxim 25. Pentru
aceasta, încercați să consumați
nu mai mult de 1.500 - 2.000 de
calorii pe zi (în funcție de
nivelul de activitate și de BMI-
ul curent). De asemenea, sporiți
cantitatea de mișcare zilnică
prin activități precum mersul pe
jos, urcatul scărilor (în loc de
lift) sau practicarea unui sport.

Dacă atingerea unui indice
de masă corporal de sub 25 nu
este realist pentru dvs., lucrați
cu medicul de familie și/sau un
nutriționist pentru a crea o
strategie personalizată pentru
slăbit.

Exersați mai mult
Exercițiile fizice contribuie

la pierderea în greutate și la
scăderea tensiunii arteriale, dar
constituie și un element de sine
stătător în reducerea riscului de
AVC. Încercați să exersați, la o
intensitate moderată, cel puțin
cinci zile pe săptămână, timp de
o jumătate de oră. Intensitate

Șapte lucruri pe care le 
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CChhaaggaa,,  oo  cciiuuppeerrccăă  mmeeddiiccii--
nnaallăă  mmaaii  ppuuțțiinn  ccuunnoossccuuttăă
ELENA NIGAI
Naturazone.me

Chaga (Inonotus
oblicus) este o ciu-
percă cu o formă
mai puțin obișnuită
și nu se aseamănă cu
ciupercile cu care

noi suntem obișnuiți. Această ciu-
percă medicinală crește în emis-
fera nordică, preferind temperaturi
care ajung și la -40 grade Celsius.
Este o ciupercă patogenă din fa-
milia Polipolilor, care se recol-
tează de pe mesteacănul alb
(Betula papyrifera) și de pe
mesteacănul galben (Betula alleg-
baniensis). Este de culoare nea-
gră, datorată în  principal de
conținutului în melanină.

Chaga prezintă principii active
și proprietăți medicinale foarte in-
teresante, mai ales pentru sistemul
imunitar. Este considerată un tonic
superior, protejând și îm-
bunătățind vigoarea organismului,
și mărește longevitatea. 

Este antitumorală cu pre-
cădere pentru următoarele organe
sau afecțiuni: sâni, ficat, stomac,
boala Hodgking. Este antiinfla-
matoare, în special pentru sis-
temul digestiv, și este foarte
nutritivă. 

Chaga conține polizaharide
care au proprietăți imunostimu-
lante și antitumorale; inotidiol cu
acțiune citotoxică selectivă și pro-
prietăți antitumorale; compuși po-
lifenolici printre care melanina, cu
acțiune antioxidantă, imunosti-
mulantă și imunomodulantă; be-
tulină și acid betulinic, cu acțiune
puternic antiinflamatoare, anti-
tumorală, foarte active pe țesuturi
cu pH acid cum sunt, de exemplu,
tumorile. 

Chaga este poate fi folosită
pentru tratarea gripelor, artritei,
problemelor de piele și a ulcelelor
de stomac, pentru scăderea tensi-
unii și în diabet. 

Chaga reglează foarte bine sis-
temul imunitar, prin stimularea
activității citokinelor și inter-

leukinelor. De aceea este intere-
sant de folosit în cazul bolilor au-
toimune. În plus, este excelentă
împotriva alergiilor, mai ales
atunci când o luam în prevenție.

Primele studii făcute asupra
acestei ciuperci medicinale au în-
ceput în anii ’50 în Rusia și Fin-
landa. Ele se continuă și în prezent
în diferite țări, printre care și
Canada.  În  primele studii au fost
remarcate efecte interesante
asupra cancerului de sân, de ficat,
de uter și de stomac. În anul 1998,
studii efectuate în Polonia au ară-
tat că extractul de Chaga are
potențialul de a inhiba creșterea
tumorilor. Cercetătorii au con-
statat că betulina acționează foarte
selectiv asupra celulelor tumorale,
deoarece pH-ul interior al acestora
este în general inferior celui din
țesuturile normale și ca acidul be-
tulinic devine activ doar la acest
nivel inferior.  

Chaga este un organism viu
foarte complex. Pentru a beneficia
de toate substanțele pe care
aceasta le conține este de preferat
să fie consumată sub formă de de-
coct și de tinctură. În literatura de
specialitate se recomandă con-
sumarea a trei până la șase căni/zi,
în fiecare zi, de preferat între
mese. Pentru tinctură se reco-
mandă doza de 30-50 picături, de
trei ori pe zi. Deoarece Chaga nu
conține nicio substanță stimulantă,
ea poate fi consumată chiar și
seara înainte de culcare. Chaga
poate interacționa cu medica-
mentele imunodepresive și de
aceea vă sfătuim să cereți avizul
medicului de familie, farmacistu-
lui sau terapeutului înainte de a în-
cepe orice cură naturistă, pentru a
evita potențiale efecte adverse.  

Pasionată de natură și plante me-
dicinale, Elena Nigai este naturo-
pat și fitoterapeut fabricant de
produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților
Naturopați din Quebec. Info
suplimentare: 514-240-4940  |
naturalremedies@naturazone.me.
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puteți face pentru a preveni un AVC
moderată înseamnă atunci când respirați
mai greu, dar puteți totuși vorbi. Dacă nu
aveți la dispoziție 30 de minute consecu-
tive, exersați timp de 10 până la 15 minute
de câteva ori pe zi.

Dacă beți, consumați
alcoolul cu moderație

Cu cât consumați mai puțin alcool, cu
atât e mai bine. Un pahar pe zi vine cu un
risc mic, însă dacă beți mai mult de două
pe zi, riscul de accident vascular cerebral
crește vertiginos. Prin urmare, nu beți mai
mult de un pahar de alcool pe zi și alegeți
vinul roșu, deoarece conține resveratrol,
care se crede că poate proteja inima și
creierul. Fiți, de asemenea, atenți la can-
tități: un pahar înseamnă circa 150 ml de
vin, 350 ml de bere și 50 ml de tărie.

Tratați-vă fibrilația atrială
Fibrilația atrială este cea mai frecventă

tulburare de ritm cardiac. Ea apare ca ur-
mare a unei tulburări a semnalelor elec-
trice cu rol în reglarea bătăilor inimii și
afectează milioane de oameni în întreaga
lume.

Fibrilația atrială este periculoasă
deoarece principala sa complicație este ac-
cidentul vascular cerebral. Bătăile nere-

gulate ale inimii pot face ca sângele să
stagneze în atrii și să formeze cheaguri.
Dacă un astfel de cheag ajunge să circule
într-o arteră care hrănește creierul, poate
bloca fluxul de sânge, provocând astfel un
accident vascular cerebral.

Fibrilația atrială trebuie luată foarte în
serios și tratată deoarece ea sporește de
aproape cinci ori riscul de AVC. Dacă
aveți palpitații sau dificultăți de respirație
(eng. shortness of breath), consultați
neapărat un medic. Acesta ar putea să vă
prescrie un anticoagulant (precum War-
farină/ Coumadin) pentru a diminua posi-
bilitatea unui AVC cauzat de fibrilație
atrială.

Tratați-vă diabetul
Hiperglicemia (atunci când cantitatea

glucozei din sânge este peste valorile nor-
male) afectează, în timp, vasele sanguine,
lucru ce mărește posibilitatea formării
unui cheag de sânge în interiorul lor. Con-
trolați-vă deci glicemia pentru a o menține
în intervalul de valori recomandate prin
intermediul dietei, exercițiilor fizice și
medicamentelor prescrise de medic.

Lăsați-vă la fumat
Fumatul accelerează formarea chea-

gurilor prin faptul că îngroașă sângele și
favorizează acumularea de placă pe pereții
arterelor (ateroscleroză). Împreună cu o
dietă sănătoasă și exerciții fizice regulate,
renunțarea la fumat are unul dintre cele
mai puternice efecte privind reducerea
riscului de accident vascular cerebral. Este
foarte important să discutați cu doctorul
dvs. de familie despre diferitele modalități
pentru a renunța la fumat și care dintre
acestea este cea mai potrivită pentru dvs.
- medicamente, pastile sau plasturi de
nicotină, consiliere psihologică. Țineți
cont de faptul că majoritatea fumătorilor
au nevoie de mai multe încercări pentru a
se dezbăra de acest obicei/de a învinge
această adicție.

Cum să identificați rapid un
AVC

National Stroke Association din SUA a
creat un acronim ușor de reținut, menit să
ajute oamenii în identificarea rapidă - și
acționarea în consecință - atunci când au
de-a face cu un accident vascular cerebral.

Este foarte important de reținut că
tratarea unui accident vascular cere-
bral în primele trei ore de la instalarea
simptomelor poate face diferența între o
recuperare totală și o dizabilitate pe

viață.
Acronimul este (în engleză) FAST și

provine de la următoarele cuvinte: Face
(față), Arms (brațe), Speech (vorbire),
Time (timp).
■ Face: Atunci când zâmbiți, vi se
lasă/cade o parte a feței?
■ Arms: Dacă ridicați ambele brațe, unul
dintre ele are tendința să se lase în jos?
■ Speech: Vorbirea este neclară și/sau
sună ciudat?
■ Time: Dacă observați vreunul din aceste
simptome la dvs. sau la altcineva, sunați
imediat la 911.

Semnele unui accident
vascular cerebral includ:
■ Amorțirea feței, a brațelor sau a pi-
cioarelor, în special pe o parte a corpului
■ Dureri de cap neobișnuite și severe
■ Probleme de a vedea cu unul sau ambii
ochi
■ Confuzie, probleme de vorbire
■ Tulburări de mers, pierderea echilibrului
sau a coordonării și căderi inexplicabile

ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexan-
dru Nicolescu-Zinca, director la Super-
cliniques GMF-Réseau.
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V-aţi întrebat vreodată de ce
oamenii din filme precum Star
Trek sau Star Wars merg în
loc să plutească în navele lor
spaţiale? Răspunsul este
simplu: gravitaţia artificială.
Aceasta este prezentă în orice
film sci-fi. Dar oare noi o
putem crea?

În spaţiu este foarte greu să se filmeze.
De exemplu, după ce am aranja cu pri-
cepere mâncarea pe o masă a navei spaţiale,
aceasta ar începe să plutească prin navă. În
acest mod nu s-ar putea produce niciun
film. Scenele din filme al căror scenariu are
loc în spaţiu au fost aproape întotdeauna fil-
mate pe Pământ. Un lucru bun, căci că a
împiedicat atrofierea muşchilor actorilor,
modificarea presiunii sanguine, menţinerea
fluidelor corporale acolo unde acestea ar
trebui să fie şi a împiedicat oasele să devină
fragile şi casante.

Lipsa gravitaţiei ne dă peste cap întregul
corp, iar dacă am plănui o călătorie în-
delungată în spaţiu, ar trebui să găsim o cale
să simulăm gravitaţia pe care o avem pe
Pământ. Dar cum am putea face asta? Mulţi
oameni s-au gândit la această problemă şi
mai jos puteţi citi câteva idei în acest sens.

Rotirea navei
Câteodată, cele mai bune soluţii sunt

cele simple. Aşa cum poate deja ați obser-
vat, într-un lift care urcă putem simți, pen-
tru un moment, o presiune exercitată asupra
picioarelor. Pe altă parte, în timp ce acelaşi
lift coboară, putem câteodată simți, pentru
un moment, senzaţia de imponderabilitate.
Explicaţia acestui fenomen este simplă: ac-
celeraţia constantă are acelaşi efect ca gra-
vitaţia într-un mediu închis.

Dar mişcarea liniară este greu de obţinut
- ar trebui să îţi planifici călătoriile astfel
încât să accelerezi pe jumătate de distanţă
şi apoi să întorci nava şi să decelerezi pe
cealaltă jumătate de distanţă. Astfel, în loc
de mişcare liniară, o navă spaţială poate
folosi mişcarea circulară. Învârte în cerc, în
jurul tău, o găleată plină cu apă, iar apa va
sta în cerc ca şi cum ar fi ţinută acolo de
gravitaţie. Direcţia de mişcare a găleţii nu
are prea mare importanţă atât timp cât
aceasta se mişcă în cerc suficient de rapid.
Apa este întotdeauna trasă spre înăuntru,
către centrul cercului şi astfel ea întot-
deauna stă aplatizată, ca şi cum ar fi trasă
spre exterior.

Dacă construim o navă spaţială de
forma unui inel uriaş şi o programăm să se
mişte într-un cerc constant, la o viteză con-
stantă, oamenii vor fi „aplatizaţi” faţă de

capătul exterior al inelului. Ei se vor simţi
ca şi cum ar fi împinşi spre acel capăt de o
forţă constantă. Atât timp cât inelul se
roteşte, acesta va aproxima gravitaţia.
Aceasta pare a fi cea mai bună explicaţie
pentru prezenţa farfuriilor zburătoare în de-
sene şi legende. Cea mai bună cale prin care
extratereştrii ar putea genera gravitaţie si-
milară cu cea de pe planeta lor de origine ar
fi rotirea inelului la o anumită viteză pen-
tru ca forţa gravitaţională - sau lipsa aces-
teia - să fie compensată.

Această aproximaţie are totuşi nişte
probleme. Inelul care se roteşte ar trebui să
fie foarte mare, iar lucrurile nu ar cădea la
fel cum o fac pe Pământ, ci puţin într-o
parte faţă de locul din care au fost aruncate.
Dar această problemă ar putea fi remediată
prin adaptarea vitezei navei în funcţie de
nevoile pasagerilor.

O gaură neagră portabilă
Găurile negre sunt spaţii în care mate-

ria a devenit atât de densă încât ea a colap-
sat într-un singur punct. Acel punct prezintă
o densitate enormă a materiei şi exercită o
forţă gravitaţională asupra regiunilor din
jurul său. Găurile negre nu sunt ucigaşii
universului, aşa cum sunt adesea văzute.
Galaxia noastră, la fel ca majoritatea galaxi-
ilor, se roteşte în jurul unei găuri negre su-
permasive care nu face rău nimănui. Ea
menţine Calea Lactee într-o continuă rotaţie
în jurul ei şi o împinge spre ea. O gaură nea-
gră similară ar putea face acest lucru şi unei
nave spaţiale.

Bineînţeles, aceasta nu ar trebui să fie
la fel de masivă ca cea din centrul Căii
Lactee. De fapt, ar trebui să fie doar sufi-
cient de masivă încât să exercite o forţă
gravitaţională egală cu cea caracteristică
Terrei, lăsând deoparte în acest scenariu

masa Pământului. Ce mai rămâne de făcut:
construirea unei nave sferice în jurul găurii
negre - nu trebuie ținut cont de regulile
aerodinamicii, fiind în spaţiu - pentru a te
simţi „bine ancorat” în mijlocul vehiculu-
lui spaţial.

Nimeni nu ar trebui să se îngrijoreze de
pericolul de colaps al navei. Atâta timp cât
gaura neagră stabilită exercită doar o gra-
vitaţie egală cu cea a Pământului la distanţa
la care este faţă de navă, construcţiile din
jurul ei ar trebui proiectate la gravitaţia nor-
mală a Pământului - la fel cum este con-
struită orice clădire pe Pământ. În plus, noi
ar trebui să găsim o cale prin care să ţinem
gaura neagră unde vrem şi să o putem muta
dacă dorim acest lucru.

Gaura neagră reuşeşte să rezolve pro-
blema spaţiului, dar întâmpină altă proble-
mă, cea a masei. Deşi o gaură neagră
centrală ar fi ideală pentru staţii spaţiale, ea
nu ar fi potrivită pentru navele spaţiale. O
navă spaţială care ar călători în apropierea
găurii negre ar trebui să tragă după ea masa
găurii negre. În acest mod nu se poate ex-
plora spaţiul.

Materia neagră
Se spune că materia neagră, materie cu

care nu am putut interacţiona pe nicio cale
directă, există. Noi ştim că ea este acolo un-
deva pentru că îi putem observa efectele
gravitaţionale. Dar dacă această substanţă
misterioasă străbate universul, fără a avea
un efect asupra nimănui cu excepţia forţei
gravitaţionale pe care o exercită, aceasta ar
fi modalitatea ideală de a avea o navă
spaţială prevăzută cu gravitaţie. Care ar
putea fi problema? Să facem o simulare.
- Căpitane, plutim! Unitatea de gravitaţie
artificială cedează! E o problemă cu mate-
ria neagră!

- Poţi să repari problema?
- Nu, putem detecta materia neagră doar
prin observarea efectelor ei gravitaţionale,
deci atunci când gravitaţia cedează, întreaga
unitate de gravitaţie artificială dispare.
- Atunci o să plutim până când o să murim.

Un sistem care poate fi reparat doar
atunci când deja funcţionează la parametri
optimi trebuie să fie destul de enervant.

Jucându-ne cu relativitatea
În condiţiile relativităţii generale, pentru

cineva aflat într-o zonă cu gravitaţie mare
timpul va trece mai încet decât pentru
cineva aflat într-o zonă cu gravitaţie mică.
Această teorie a fost testată folosind sateliţii
din atmosferă. Prin ceasurile amplasate pe
aceşti sateliţi, timpul s-a scurs puţin mai
rapid faţă de cele ale oamenilor de pe pla-
netă. (Deşi, tehnic vorbind, nu la fel de
rapid cât ar fi putut să se scurgă pentru că
sateliţii călătoresc mai rapid decât oamenii
de pe planetă, şi, în acest mod, timpul
încetineşte puţin pentru ei). Presupunem că
acest lucru se datorează faptului că prezenţa
maselor enorme curbează spaţiu-timpul.
Dar cum ar fi dacă acest efect s-ar datora
gravitaţiei?

Să ne imaginăm că am avea o navă
spaţială care ar controla timpul, astfel încât
acesta să treacă cu viteza dorită de noi. În
timp ce nava parcurge spaţiul, timpul ar
încetini pentru pasageri. Totuşi, ar încetini
numai la o valoare (a vitezei de trecere a
timpului) corespunzătoare vitezei navei
spaţiale. Să presupunem că am „frâna” su-
plimentar trecerea timpului. Dacă am putea
controla viteza navei spaţiale, viteza de tre-
cere a timpului, cât şi dimensiunile navei
spaţiale însăşi, atunci ultimul lucru rămas
în joc ar fi gravitaţia. Am putea simţi pe
neaşteptate câmpul gravitaţional corespun-
zător oricărei extra-încetiniri a timpului pe
care am induce-o.

Aceasta pare a fi calea teoretică perfectă
de a induce un câmp gravitaţional acolo
unde nu există vreunul. Singura problemă
ar fi că atunci, desigur, am fi stăpânii tim-
pului şi spaţiului. De ce ne-ar mai interesa
oare gravitaţia artificială?! Ei bine, probabil
că va exista întotdeauna un motiv să avem
grijă de densitatea oaselor noastre!

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol intitulat
„How could you create artificial gravity?”
de Esther Inglis-Arkell a fost publicată la
io9.com Scientia.ro este un site de popu-
larizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro pre-
zintă zilnic articole și știri și are o secțiune
de bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să spri-
jine acest demers de transmitere a infor-
mației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.

Cum am putea crea gravitaţie arti�cială?
SCEPTICUS
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Firmă cu 13 ani de experiență în con-
strucții și renovări caută muncitori. Plată
negociabilă, în funcție de experiență.
www.renoroca.ca. Contact: 514-575-2939
sau renoroca_inc@yahoo.com.

Companie situată în Lachine caută o per-
soană de origine română pentru asamblare
mobilier de birou și muncă într-un de-
pozit. Cerințe: bilingvism, permis de con-
ducere valid, capacitate de a conduce un
camion („Cub”) de 16 picioare, experiență
în mutări, asamblare și instalare de mo-
bilier de birou. De luni până vineri (8:00 -
16:45), între 24 și 40 de ore pe săptămână.
Salariu: între 16$ și 18$ pe oră. Trimiteți
CV-ul la rlegler@geomar.ca. Tel: 514-595-
1400, ext. 225 - cereți cu Roland.

Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și re-
novărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726 sau
la cdb@live.ca.

Căutam șofer clasa 1 ( FM) incorporat
pentru curse locale pe cisternă (vrac,
solide), produse alimentare. Un an expe-
riență, salariu negociabil. Tel: 514-206-
5982, Adrian.

Caut ajutor pentru instalare de geamuri
și uși. Persoană serioasă, minim un an de
experiență. Salariu bun, de lucru tot anul.
Eugen, 514-591-3339.

Caut ajutor de constructor și construc-
tori pentru costrucție de casă și amenajări
exterioare. Tel: 514-231-2090 sau 514-
649-6920.

Companie de transport caută șofer incor-
porat clasa 1. Candidatul trebuie să aibă
permisul de conducere valabil, 3 ani de ex-
periență, pașaport valabil, cazier judiciar
alb, minim 3 puncte de inaptitudine pier-
dute, engleză nivel funcțional. Oferim
camion Volvo 2018 nou, cu transmisie au-
tomată, trailer nou 2019 dry box, plata de
0,54$ milă pentru tot milajul, plata săp-
tămânală, pickup/delivery 30$ fiecare,
timp de asteptare 20$/oră după 2 ore, lay-
over 100$, bonus milaj 200$ după 10.000
mile. Contact: 438-491-9630.

Vând diverse scule electrice: marteau
piqueur (Bosh), rotopercutantă cu carota
4” (Bosh), burghie 1”, 3/4” și daltă de spart
beton; circular Devalt și Machita, fichoir
electric Vee 25', piese de schimb instalații
(plomberie), robineți, chei pentru țevi,
scări de diverse dimensiuni (escabeau), fit-
ting-uri instalații și foarte multe altele!
Cauza vânzării: pensionare. Contactați

Mario: 514-835-5798.

Casă de vânzare în Ștefești, Prahova, cu
teren 5000 mp, într-o zonă pitorească
(aproape de Slănic Prahova) și numai la 96
km de București. Casa este cu etaj, din
BCA, încălzire centrală pe lemne și elec-
trică (șemineu pe lemne în salon). La etaj:
3 dormitoare + baie; la parter: un dormitor
+ baie, salon, bucătarie și sufragerie.
Suprafață: 110mp pe etaj. Piscină, livadă
cu peste 150 pomi fructiferi pe rod (nuci,
pruni, meri), pădure accesibilă pentru
promenadă sau activități chiar în preluni-
girea terenului. Climă submontană. Loc
foarte liniștit, fără vecini în curțile alătu-
rate, potrivit pentru weekend-uri și vacanțe
ferite de zgomotul și agitația orașului.
Preț: 106.000 euro. Tel: 514-994-2194.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman, în
Lasalle. Aproape de școală și grădinițe, la
5-7 minute de stația de metrou Angrignon.
Frigider, aragaz, încălzire și apă incluse.
Curte interioară cu piscină și parcare exte-
rioară gratuită. Tel: 514-575-9377, Ina
(română, rusă, franceză).

Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,
2255 rue Vallières, H7M 3B7. Acces la
electromenajere (mașină de spălat/uscat,
microunde, frigider, aragaz), BBQ pentru
vară, internet, 10 minute de metrou
Cartier sau Montmorency. Stație de auto-
buz în față, autostrada 440 la 2 minute.
Tel: 514-550-2774.

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Lau-
rentides/St. Martin. Aproape de școală,
autobuz, metrou. Căutăm persoane li-
niștite, ideal cuplu, nefumători.
890$/lună. Sunați la 514-465-4877.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de metroul Place des Arts, com-
plet 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.

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.

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn ne-
fumător, până în 48 de ani, pentru o re-
lație serioasă. Telefon: 514-329-5524,
după orele 20:00.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

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 bisericii este: 1690 Ave-
nue De l'Église, Montreal, H4E 1G5.
www.sfnicolaemtl.com.

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 Sfân-
tului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba ve-
cerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.

Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Dom-
nului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se des-
fășoară duminica şi sărbătorile din săp-
tămână 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 pro-
gram: 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, 514-
475-1399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din St-
Eustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eu-
stache, 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. Saint-
Joseph, 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.

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Li-
turghie 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.

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

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

50.00

IMOBILIARE

VÂNZĂRI

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile com-
plet 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

MATRIMONIALE
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Mascota Jocurilor Olimpice de iarnă
din 2022 de la Beijing este un urs panda
care a fost botezat Bing Dwen Dwen, in-
formează Hotnews.ro, citând surse
chinezești.

„Bing” înseamnă în limba manda-
rină „gheaţă”, iar „dwen dwen”, „puter-
nic şi plin de viaţă”. Recunoscut pentru
lipsa de agilitate, ursul panda a fost îm-
brăcat într-un costum sportiv pentru a-l
face mai atletic.

În același timp a fost lansată şi mas-
cota Jocurilor Paralimpice, un lampion
chinezesc însufleţit, numit Shuey Rhon
Rhon, care reprezintă „căldură, prietenie,
curaj şi perseverenţă”.

„Cele două mascote combină ele-
mente ale culturii tradiţionale chineze şi un stil internaţional modern, subliniind

în acelaşi timp caracteristicile sporturilor
pe gheaţă şi pe zăpadă şi cele ale oraşu-
lui gazdă. Ele arată aşteptările chinezilor
de la Jocurile Olimpice şi Paralimpice şi
invitaţia călduroasă a Chinei adresată
prietenilor din întreaga lume.

Acestea sunt concepute pentru a ex-
prima întregul spectru al spiritului
olimpic, cuprinzând trăsături ca pasiune,
perseverenţă, prietenie şi înţelegere re-
ciprocă, pentru a angaja în mod activ pu-
blicul”, a declarat Chen Jining, primarul
oraşului Beijing şi preşedintele comite-
tului de organizare.

Jocurile Olimpice de iarnă de la Bei-
jing vor avea loc între 4 şi 20 februarie
2022, iar Jocurile Paralimpice între 4 şi
13 martie 2022,

JO 2022

Au fost alese mascotele Jocurilor
Olimpice de iarnă din 2022 şi
Jocurilor Paralimpice

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

WWeemmbblleeyy  vvaa
ggăăzzdduuii  ffiinnaallaa
CChhaammppiioonnss
LLeeaagguuee  ddiinn  22002233  

Stadionul Wembley va găzdui finala Champi-
ons League din 2023.  Anunţul oficial urmează să
fie făcut de Aleksander Ceferin, preşedintele
UEFA, spre finalul lunii septembrie, potrivit
Mediafax.

Arena Wembley are o capacitate de 90.000 de
locuri. Ultima oară când pe stadionul din Londra
s-a disputat un ultim act al celei mai importante
competiţii europene intercluburi s-a întâmplat în
2013, la meciul dintre Bayern Munchen şi Borus-
sia Dortmund, scor 2-1.

De asemenea, sursa citată mai scrie că Sta-
dionul Krestovski, din Sankt Petersburg, care are
o capacitate de 68.000 de locuri, va fi gazda finalei
Ligii Campionilor din 2021, în timp ce ultimul act
al ediţiei din 2022 se va juca la Munchen, pe
Allianz Arena, care are o capacitate de 75.000 de
locuri.

Finala Ligii Campionilor din actualul sezon,
2019/2020, se va disputa la Instanbul, pe Stadionul
Olimpic Ataturk, care poate găzdui aproximativ
76.000 de fani.

FOTBAL | CHAMPIONS LEAGUE

PATINAJ ARTISTIC

Perechea canadiană Tessa
Virtue/Scott Moir şi-a anunţat 
retragerea

Perechea canadiană Tessa Virtue/
Scott Moir, campioni olimpici în
proba de dans la patinaj artistic, şi-
a anunţat, pe contul de Twitter, re-
tragerea după 22 de ani de
activitate sportivă, potrivit Ager-
pres.

Moir (32 ani) şi Virtue (30 ani) au
cucerit aurul în proba de dans pe
gheaţă din cadrul concursului de
patinaj artistic al JO de iarnă, ediţia
2018, de la PyeongChang,
trecându-şi astfel în palmares al
doilea lor titlu olimpic, după cel
obţinut la Vancouver (2010).

În Coreea de Sud, Virtue şi Moir
i-au devansat pe francezii Gabriella
Papadakis şi Guillaume Cizeron,
medaliaţi cu argint, în timp ce
bronzul a revenit fraţilor americani
Maia şi Alex Shibutani.

Tessa Virtue şi Scott Moir au un
palmares excepţional, în care fi-
gurează patru medalii cucerite la
Jocurile Olimpice, trei de aur - una
la Vancouver, în 2010, şi două la
PyeongChang, unde au câştigat şi
titlul pe echipe - precum şi una de
argint, obţinută la JO 2014 de la
Soci.

SSiimmoonnaa  HHaalleepp  
vvaa  ppaarrttiicciippaa  llaa
ttuurrnneeuull  ddee  llaa
MMoossccoovvaa

Organizatorii turneului Kremlin Cup, de la
Moscova, au anunţat, miercuri, că Simona Halep
se numără printre participantele la ediţia din acest
an a competiţiei.

Halep a câştigat turneul în 2013.
La Kremlin Cup vor participa în acest an şi

Garbine Muguruza, Elina Svitolina, Petra Kvitova
şi deţinătoarea trofeului, Daria Kasatkina.

Turneul de la Moscova, de categorie Premier,
se va desfăşura în perioada 14-20 octombrie, trans-
mite Hotnews.ro.

Simona Halep a coborât în clasamentul WTA
după eliminarea din primele meciuri de la US
Open. Ea a pierdut în turul secund în fața ameri-
cancei Taylor Townsend. Halep a fost detronată in-
clusiv de Bianca Andreescu, cea care a reușit să
câștige US Open, după o victorie impresionantă în
finala cu Serena Williams. 

Simona Halep se află în prezent pe locul 6 (de
pe 4), cu 4.803 puncte, în vreme ce Bianca An-
dreescu este pe locul 5, cu 4.835 puncte. Primul
loc este ocupat de austraianca Ashleigh Barty, care
a acumulat 6.501 puncte. În Top 3 se află și
Karolina Pliskova (6.415 puncte), urmată de Elina
Svitolina (5.131 puncte).

TENIS

Bing Dwen Dwen, mascota JO 2022.
FOTO: olympic.org

Tessa Virtue și Scott Moir. FOTO: pyeongchang2018.
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BBAANNCCUURRII

☺- Iar ai băut! zice furioasă ne-
vasta.
- Nu, dragă, n-am băut!
- Bine, atunci repetă după mine: un
vultur stă pe pisc cu un pix în plisc.
- Am băut!

☺Turistul într-un sat în Ardeal:
- Auzi, bade? În satul ăsta, unde
fierbeți voi pălinca?
- Dapăi domnule dragă, vezi dum-
neata biserica aia?
- Da.
- Na, numa acolo nu!

☺- Porți ochelari?
- Nu!
- Te întreb pentru că ai semn pe
nas.
- E de la halba de bere!

☺Consultație la un medic:
- Beți?
- Cum aș putea să vă refuz?

☺Un tip vine acasă rupt de beat.
Soția: N-am cuvinte!!!
Tipul: Mulțumesc lui Dumnezeu!

☺Marcele, ia îmbracă-te în pirat și
atacă și tu vasele alea din chiuvetă!

☺- Tu mereu dai sfaturi bune des-
pre căsnicie, de ce nu ești însurat?
- Păi unde ai mai văzut tu antrenor
să joace?

☺Cercetătorii ardeleni au des-
coperit că paharul cu picior înalt
scurtează distanța până la gură. 

☺Doar o femeie poate fi atât de in-
sistentă încât să introducă o parolă
greșită până când calculatorul va
ceda și va admite că de fapt el e cel
care a greșit.

☺Bulă stătea cocoțat într-un cireș.
Vine paznicul și-l întreabă:
- Bă, ce cauți acolo?
- Mănânc mere!
- Ce mere, mă, că ăsta-i cireș!
- Mi-am adus de acasă.

☺- Cum bate un bețiv la ușă?
- Ciuc, ciuc!

☺Întrebare: Ce este un bărbat fru-
mos, inteligent și sentimental?
Răspuns: Un zvon!

☺- Înainte să suflu, mi-am pus o
dorință.
- Și?
- Nimic, tot mi-au luat permisul...

2 7 6 5
1 7

7 9
8 5 1 9 4

7 3
9 5 4 1 6

5 2
1 6

3 5 7 4

SSUUDDOOKKUU

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Ciuperci în unt cu usturoi
O rețetă simplă, care ia nu mai mult de
10-15 minute.  Un aperitiv, lângă un pla-
tou de brânzeturi, sau o garnitură care
merge la orice și care se integrează per-
fect în dietele vegetariene și keto.

INGREDIENTE 
4 linguri de unt, preferabil nesărat
O lingură de ulei - uleiul face ca untul să
nu se ardă, iar ciupercile să fie mai bine
rumenite pe margini 
1/2 ceapă tocată, albă sau galbenă
500 g (două cutii) de ciuperci de Paris
(button mushrooms) sau Cremini,
spălate, curățate și tăiate în bucăți egale
(dacă sunt mari) pentru ca să se soteze

în mod egal; uscați-le cu un prosop de
bucătărie înainte de a le pune în tigaie
5-6 căței de usturoi, tăiați mărunt
O linguriță de cimbru, proaspăt sau
uscat
2 linguri de pătrunjel, proaspăt sau uscat
2 linguri de vin alb sec (opțional)
Sare și piper după gust
Pe lângă cimbru și pătrunjel (sau în loc
de) se poate folosi și orgeno, rozmarin,
busuioc - ce ierburi vă plac!

MOD DE PREPARARE
1. Încingeți untul și uleiul într-o tigaie
încăpătoare, la foc mediu-ridicat. Ciu-
percile nu trebuie să fie îngrămădite în

tigaie, căci altfel, în loc să se rume-
nească, vor  înota în suc propriu și vor
fierbe mocnit 
2. Sotați ceapa până se înmoaie - circa 3
minute.
3. Adăugați ciupercile și gătiți-le aprox.
5 minute, până când devin aurii iar pe
magini bine rumenite.
4. Turnați vinul alb și lăsați-l vreo 2
minute să se mai reducă.
5. Puneți usturoiul, cimbrul și una din
cele două lingurițe de pătrunjel. Lăsați
totul pe foc încă un minut.
6. Asezonați cu sare și piper, după gust.
Presărați restul de pătrunjel și serviți
ciupercile cât sunt calde.

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea nu îţi dă mo-
tive de îngrijorare. Dragoste: Posi-

bil ca unele probleme recente să se menţină şi
acum. În loc să treci în revistă ceea ce nu merge,
n-ar fi mai bine să te bucuri de ceea ce
funcționează? Financiar: Posibil să primeşti nişte
sume promise de ceva timp, care, din diverse mo-
tive, nu a ajuns încă la tine. 

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Stres, nervi, tensiune,
probleme cu somnul - toate sunt

posibile datorită unei situații tensionate la servi-
ciu/școală. Dragoste: Din fericire, în plan senti-
mental traversezi o perioadă liniştită, frumoasă, în
care relaţia cu partenerul merge foarte bine. Fi-
nanciar: Ar fi bine să fii prudent şi să încerci să
reduci cheltuielile.   

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Iei o decizie prin care
starea ta de sănătate va lua o
întorsătură pozitivă. Dragoste:

Prin ceea ce faceţi unul pentru altul daţi consis-
tenţă relaţiei voastre, ceea ce vă inspiră încredere
pe termen lung. Financiar: Eşti cu gândul la o
afacere sau la o investiţie deosebită.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Scapi de o problemă de
sănătate care te-a preocupat la

maximum. Dragoste: Ţi se pare că te minte, dar
nici tu nu eşti sinceritatea întruchipată. Una gân-
deşti şi alta spui! Financiar: Ai suficienți bani cât
să te simți bine, ba chiar ai și rezerve pentru o
ocazie de sărbătorit ce se va ivi în curând. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Fizic ești OK, însă psi-
hic starea ta depinde foarte mult de

vreme. Dragoste: Noul intră în viața ta sentimen-
tală printr-o decizie de schimbare a atmosferei din
cuplul deja existent sau de a începe o relație nouă,
în cazul în care erai singur. Financiar: Ţine minte
trei cuvinte: cumpătare, echilibru, acumulare!

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poţi avea probleme cu
coloana vertebrală sau inima, aşa
ca încercă să fii prudent. Dragoste:

Pot apărea probleme majore în relaţia cu
partenerul de viaţă datorită pretenţiilor tale
extrem de exagerate. Financiar: Pe termen scurt
e un pic mai dificil, însă te vei redresa, ca întot-
deauna.  

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Evită mişcările bruşte
sau ridicarea unor greutăţi,
deoarece ai putea avea probleme cu

coloana. Dragoste: E o perioadă propice pentru
începerea sau consolidarea unei relații. Financiar:
Nu se întrevăd schimbări, veniturile și cheltuielile
sunt ca până acum.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Un moment de neatenție
poate face din tine victima unui ac-
cident cu urmări neplăcute.

Dragoste: Viața de cuplu se desfășoară pe un
teren pașnic, echilibrat, în care poți spune cu
mâna pe inimă că totul e bine. Financiar: Bani
ar fi, dar așa cum vin, așa se și duc.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Deși nu apare nimic
care să atenteze la sănătatea ta, un
singur aspect ramane totuși sensi-

bil: contactul cu lumea. Dragoste: Posibil să fii
atras şi de altcineva şi încerci marea cu degetul.
Financiar: Banii au o tentă oficială, de parcă a
sosit vremea să semnezi un contract cu efecte pe
termen lung.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nesiguranța de pe
anumite planuri ale vieții are
urmări asupra sănătății tale, mai

ales cea psihică. Dragoste: Relația cu partenerul
de viață se va derula mult mai bine. Financiar:
Situația necesită atenție și reținere în a cheltui
peste buget. Facturile se cam acumulează iar ve-
niturile nu dau semne de creștere.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Sunt posibile unele pro-
bleme cu ficatul sau vezica biliară.

Dragoste: E cam rece în viața ta sentimentală, te
simți singur şi abătut. Simți că ceva lipsește.
Înainte însă de a căuta în alte părți, uită-te un pic
în jurul tău. Fericirea e adesea mai aproape decât
credem. Financiar: Banii nu sunt un punct forte
acum, scoți cu mari rețineri banii din cont.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: E foarte bine să exer-
sezi, să te miști mai mult, însă ai
grijă căci eşti predispus la pro-

bleme cu ligamentele şi articulațiile. Dragoste:
Ceva apare brusc între tine şi partener şi vă dă
peste cap toate planurile. Nu te aventura îndirecţii
riscante!. Financiar: Banii sunt pe un nivel calm.
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