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În luna mai, pictorița Doina Falcon a
participat la concursul de artă Vent de
changement organizat de Centrul de Artă
Voland, cu tabloul Renaștere (acrilic,
24”x24”), pe care îl puteți vizualiza pe site-
ul nostru, la www.accentmontreal.com.

Tabloul Doinei Falcon a fost se-
lecționat, împreună cu creațiile altor 28 de
participanți la concurs, pentru a face parte
din expoziția Vent de changement ce se des-
fășoară între 7 și 31 iulie la Complexe du
Canal Lachine (4710 St Ambroise, H4C
2C7). Fiecare tablou este însoțit de un text
al artistului, care explică mesajul lucrării.
Iată textul Doinei Falcon:

„Ne aflăm în prezent într-o perioadă de
schimbări profunde. Suntem la o răscruce
unde putem alege fie întunericul, frica, sin-
gurătatea, depresia, egoismul, SAU lumina,
neînfricarea, speranța, unitatea spirituală cu
toți cei ce doresc binele planetei noastre și

al omenirii. Simțim schimbarea ca pe o ex-
plozie de culori și lumină, un vortex care ne
ridică pe toți la un nivel superior de conști-
ință. Femeia va juca un rol special ca forță
ce va propulsa omenirea spre mai bine, mai
frumos. Ea reprezintă primăvara, simbol al
renașterii, antrenând un nou ciclu în
evoluția umanității. Vântul schimbării va
mătura cu valuri de culoare, toată urâțenia
și forțele negative, creând loc florilor deli-
cate și frumuseții. Acestea sunt florile
conștiinței noastre colective care renaște
complet nouă. Mesajul picturii mele este un
mesaj de dragoste și compasiune.”

Pentru mai multe informații, partajare
de impresii și achiziționare de tablouri,
puteți consulta site-ul web al artistei, la
www.doina.ca, precum și pagina sa Face-
book, @Doina Falcon Artist sau contul
Insta, la www.instagram.com/doinafalcon.

ACCENT MONTREAL

Doina Falcon: Un mesaj de dragoste și
compasiune în cadrul expoziției colective
Vent de changement

Cursuri și club de lectură online la Școala
Junimea română din Montreal

Școala Junimea Română din Montreal
oferă pe perioada verii, între 29 iunie și 27
august, cursuri online la diverse materii.
Cursurile sunt ușor de accesat (este nevoie
doar de o conexiune wifi) și se bazează pe
o metodă de predare solidă, dezvoltată de
Școala Junimea cu multă atenție.

Scopurile acestor cursuri sunt multi-
ple: păstrarea legăturii cu profesorul și cu
prietenii; aprofundarea materiei care nu
este bine stăpânită (ultimul trimestru); re-
vizuirea materiei pentru întregul an;
pregătirea pentru examene; menținerea
unui ritm constant de învățare.

Sunt oferite cursuri de matematică,

franceză și engleză, la diferite niveluri.
Costul fiecărui curs este de 135$/pe se-
siune, însă cei care se înscriu după în-
ceperea acestora sunt rugați să scrie la
contact@junimearomana.com pentru a
afla mai multe detalii cu privire la tarife.
Elevii înscriși pot să aleagă două cursuri
oferite gratuit: șah și karate.

Pentru mai multe detalii, consultați:
junimearomana.com/cursuri-de-vara-
online, unde veți găsi și o galerie foto cu
desfășurarea acestor cursuri.

Tot pe perioada verii, în fiecare mier-
curi la orele 19:00, Școala Junimea vă in-
vită la Clubul său de lectură, care acum se

desfășoară online. Acesta se va ține săp-
tămânal, până în data de 26 august.

Întâlnirile virtuale sunt prilej de dez-
bateri pe temele propuse, lecturi din cărți
preferate sau descoperiri ale unor scriitori
talentați dar mai puțin cunoscuți.

Accesul este gratuit, iar pentru a vă în-
scrie este suficient să trimiteți un mesaj la
secretariatul școlii, la adresa de email:
contact@junimearomana.com. Este nece-
sar să precizați următoarele: nume, vârstă,
adresă de e-mail și număr de telefon, pre-
cum și eventuale subiecte de interes care
să fie dezbătute în cadrul clubului.

ACCENT MONTREAL

Pictorița Doina Falcon în atelierul său. FOTO: Facebook/Doina Falcon Artist.

FOTO: junimearomana.com
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SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

SCENA POLITICĂ
COVID-19 a creat
o zonă de confort
pentru partidele
provinciale aflate

la putere
Cel puțin șapte canadieni din zece din

fiecare regiune a țării sunt de părere că gu-
vernul lor provincial a făcut o treabă bună
în gestionarea pandemiei, potrivit unui
sondaj Angus Reid dat publicității în luna
iunie.

În plus, în toate provinciile în care a
fost condus sondajul (au fost excluse
Nunavut, Teritoriile de Nord-Vest și In-
sula Prințului Edward), partidul de gu-
vernământ are un avantaj în intențiile de
vot de cel puțin șase procente. În Ontario,
Columbia Britanică și Quebec, impactul
indirect al COVID-19 este și mai consi-
derabil, partidele guvernelor Ford, Horgan
și respectiv Legault beneficiind de un
avans de cel puțin 15%.

Totuși, opiniile electoratului se pot
schimba rapid, iar felul în care cetățenii
privesc, pe termen lung, anumite chestiuni,
pot fi problematice pentru unele guverne
provinciale, chiar dacă acum se află pe
primul loc în topul preferințelor alegăto-
rilor.

Astfel, în Alberta, doar 43% din elec-
torat consideră că partidul aflat la putere,
United Conservative Party, a performat la
nivel economic, iar în Newfoundland și
Labrador procentul e de doar 32% în ceea
ce îi privește pe liberalii lui Dwight Ball.
Și deși au trecut într-un plan secund de
când cu pandemia, mediul și schimbările
climatice rămân preocupări importante
pentru canadieni - unele pe care niciun gu-
vern provincial nu pare să le adreseze în
mod satisfăcător. Doar 43% dintre canadi-
eni afirmă că guvernul lor provincial a
reușit să facă o treabă bună în această

privință, procentajul scăzând la 35% în
Ontario.

În Quebec, François Legault
conduce detașat în intențiile
de vot

Coalition Avenir Quebec (CAQ) se află
pe un teren majoritar în intențiile de vot ale
quebechezilor, în ciuda numeroaselor
cazuri de COVID-19 raportate în provincie
și a situației tragice din centrele de îngrijiri
de lungă durată pentru persoane în vârstă,
unde s-au înregistrat peste 80% din decese.
În fapt, aproape jumătate din totalul
cazurilor de COVID-19 din Canada s-au în-
tâmplat în Quebec și dintre toate provinci-
ile canadiene, Quebecul afișează cel mai
tragic bilanț al deceselor.

Cu toate acestea, conferințele de presă,
zilnice timp de aproape trei luni, tonul calm
și mâna fermă la cârma provinciei, au făcut
din François Legault cel mai popular prim-
ministru din Canada (în opinia propriilor
electori), potrivit mai multor sondaje, reali-
zate de diferite firme. În primăvară, de
exemplu, un sondaj Léger arăta o rată de
apreciere de peste 90% a felului în care
Legault gestiona epidemia.

De atunci procentajele au mai scăzut,
însă tot un sondaj Léger, dat publicității la
sfârșitul lunii iunie, arăta că patru din cinci
quebechezi aprobă în continuare felul în
care Legault și guvernul său au implemen-
tat măsurile pentru stoparea propagării
virusului și au gestionat reluarea graduală a
activităților economice și sociale. Același
sondaj plasa CAQ la 51% în intențiile de
vot ale quebechezilor, cu aproape 30 de
puncte mai mult ca liberalii și cu 37 de
puncte în plus față de Parti québécois.

Pe 5 iulie, un alt sondaj, de data aceasta
realizat de firma EKOS, plasa CAQ la 59%
în intențiile de vot ale populației în ansam-
blu și la 64% printre francofoni. Liberalii
provinciali se situau pe locul doi, la o dis-
tanță considerabilă - cu 40 de puncte mai
puțin, în vreme ce PQ și Québec solidaire
nu treceau de 10%.

Este interesant de menționat că nicio-
dată de la memorabila revenire politică a
liberalului Robert Bourassa, la mijlocul
anilor ’80, nu a mai fost măsurată o astfel
de conducere detașată în intențiile de vot a
vreunui partid politic din Quebec.

Sprijinul pentru liberalii
federali, cel mai mare înre-
gistrat pentru un guvern
minoritar în ultimii 60 de ani

Procentele pe care liberalii lui Trudeau
le afișează acum vizavi de cele cu care au
câștigat alegerile din octombrie anul trecut
reprezintă cel mai mare salt în intențiile de
vot pentru un guvern minoritar din anii ’50
încoace.

Liberalii se aflau într-o situație de
stagnare post-electorală la sfârșitul lui fe-
bruarie și începutul lui martie, cu o medie
de 33% în sondajele de opinie. Cu același
procentaj - 33,2% - PLC a câștigat
alegerile de anul trecut.

Din martie însă, odată cu răspunsul pe
care guvernul federal l-a avut în fața pan-
demiei, liberalii au crescut semnificativ în
popularitate pe lângă votanții canadieni
deciși: între 39% și 42%, potrivit unei
medii lunare a mai multor sondaje reali-
zate la nivel național. Așadar, comparativ
cu ultimele alegeri, liberalii au crescut cu
6 până la 9 procente în intențiile de vot.

Din 1940, de când sondarea modernă a
opiniei publice a început în Canada, 10
alegeri federale s-au soldat cu guverne mi-
noritare. De cele mai multe ori, în primele
9 luni de guvernare minoritară nu s-au în-
registrat schimbări importante la nivel de
preferințe politice.

Creșterea de care se bucură acum li-
beralii, la un interval de 8-9 luni de când
cetățenii au fost chemați la urne, pare să se
fi stabilizat în jur de 7,5%. Această perfor-
manță a liberalilor a fost depășită doar o
singură dată în istorie: în 1957-58, când
conservatorii lui John Diefenbaker au cres-
cut cu 11,5%.

ECONOMIE ȘI PIA�A MUNCII
Jumătate dintre canadieni
sunt în favoarea unei săp-
tămâni scurte de muncă.
Unul din cinci consideră că
nu este o idee bună

Nimeni la începutul acestui an nu-și
închipuia felul în care viața profesională a
canadienilor se va schimba din cauza pan-
demiei. Un nou studiu realizat de Institutul
Angus Reid arată un sprijin din ce în ce mai
mare din partea populației pentru o altă
schimbare fundamentală: o săptămână re-
dusă de lucru.

Întrebați dacă ar fi de acord ca săp-
tămâna standard de lucru să fie de 30 de
ore, 53% dintre adulții canadieni care au
luat parte la sondaj consideră că această
schimbare ar fi o „idee bună” - aproape de
două ori mai mulți ca cei care susțin con-
trariul. Față de un sondaj similar condus în
2018, această cifră reprezintă o creștere de
6 procente. La ora actuală, săptămâna stan-
dard de muncă este de 40 de ore, maximul
(în cele mai multe instanțe) fiind de 48 de
ore.

Popularitatea sporită a unei săptămâni
reduse de lucru ar putea fi atribuită, în par-
tel, efectelor pandemiei de COVID-19, di-
ficultăților prin care numeroși canadieni
care și-au pierdut locul de muncă - cel puțin
temporar - au fost nevoiți să treacă. Această
idee se sprijină pe constatarea că printre cei
care au făcut o cerere pentru Prestația cana-
diană de urgență (PCU/CERB), entuzias-
mul pentru această schimbare majoră este
mai mare, atingând 58% - cu 8% mai mult
decât în cazul celor care nu au aplicat pen-
tru PCU.

Ce este interesant de constant este că re-
ceptivitatea vizavi de acestă idee se
regăsește la toate nivelurile de venit. Totuși,
canadienii cei mai favorabili unei săp-
tămâni reduse de lucru sunt cei cu venituri
mai mici pe gospodărie (64%), iar cei mai
puțin inclinați spre această schimbare sunt
cei cu venituri peste 150,000$ pe an (47%).

Cea mai mare opoziţie vine din partea
votanților conservatori. 40% dintre aceștia
cred că scurtarea săptămânii de lucru este o
idee proastă, în vreme ce 66% dintre
votanții liberalilor și ai NPD-ului o consi-
deră o idee bună.

Majoritatea canadienilor
sunt favorabili ideii unui
venit de bază garantat

Criza provocată de COVID-19 a susci-
tat multe reflecții și a stârnit multe întrebări
vizavi de mecanismele și programele de se-
curitate socială.

Ca răspuns la bulversările economice pe
care pandemia le-a provocat, guvernul fe-
deral a pus la punct programul de asistență
financiară numit Prestația canadiană de ur-
gență (PCU/CERB), destinat să ajute în
mod direct populația afectată. Programul
a oferit sprijin la peste opt milioane de

Consecințele pandemiei:

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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canadieni și a fost prelungit cu încă 8 săp-
tămâni, dincolo de cele 16 prevăzute ini-
țial. Odată cu extinderea sa, mulți au
lansat întrebarea dacă nu cumva acesta
este un bun moment pentru a testa venitul
de bază universal (universal basic income,
UBI) în Canada. Mai mult, într-un raport
interimar intitulat COVID-19, Relief in
Times of Crisis, dat publicității în data de
14 iulie, Comitetul pentru finanțe din
Senat îndeamnă Ottawa și provinciile să
considere venitul de bază universal ca o
opțiune pe termen lung pentru redresarea
economică a țării.

În aprilie, liberalii au respins pro-
punerea liderului neo-democrat Jagmeet
Singh de a transforma PCU în venit de
bază universal, însă un nou studiu al In-
stitutului Angus Reid a relevat că acest
concept devine din ce în ce mai popular în
rândul canadienilor. Astfel, trei din cinci
canadieni sprijină această idee la niveluri
diferite - 10,000$, 20,000$ sau 30,000$ pe
an.

Estimările privind costul unui astfel de
program federal variază între 15 miliarde
de dolari anual (potrivit unui raport din
2017 al Northern Policy Institute) și 90 de
miliarde anual (un studiu publicat în sep-
tembrie 2019 în revista academică Cana-
dian Public Policy și intitulat Expanding
the Canada Workers Benefit to Design a
Guaranteed Basic Income). Mai recent, la
începutul acestei luni, Directorul parla-
mentar al bugetului, Yves Giroux, estima
costul pentru un venit de bază aproape
universal, acordat timp de șase luni, între
47,5 și 98,1 miliarde de dolari.

Întrebați cine trebuie să suporte aceste
cheltuieli, peste 60% dintre canadieni sunt
de părere că cei mai bogați trebuie să
plătească; aceștia din urmă sunt, desigur,
mai puțin entuziasmați de o asemenea
idee.

Două alte chestiuni împart canadienii
în două tabere aproape egale, așa cum a
relevat același sondaj Angus Reid. Prima
se referă la impactul pe care un venit de

bază l-ar avea asupra muncii, 55% dintre
canadieni considerând că un astfel de pro-
gram ar face oamenii mai puțin inclinați
să muncească, iar 45% neîmpărtășind
această opinie. A doua se referă la cât de
costisitoare este implementarea unui venit
de bază garantat și universal, 54% dintre
canadieni considerând că este mult prea
scump, 46% fiind de părere că o țară bo-
gată precum Canada își poate permite un
astfel de program.

Impactul COVID-19 asupra
economiei și finanțelor
publice în Canada

Deficitul Canadei pentru anul fiscal
2020-2021 este estimat să atingă 343,2
miliarde de dolari, după cum a anunțat
ministrul de Finanțe Bill Morneau în data
de 8 iulie. Spre comparație, deficitul buge-
tar pentru anul fiscal 2019-2020 a fost de
34,4 miliarde de dolari.

Așa cum ministrul a subliniat, nivelul
cheltuielilor cauzate de pandemie este
comparabil cu ceea ce Canada a experi-
mentat în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial.

Ottawa estimează că planul său de in-
tervenție economică pentru a răspunde
crizei provocate de COVID-19 se va
apropia de 228 miliarde de dolari în 2020-
2021, în ajutor direct, și 85 de miliarde în
ajutor indirect. Luate împreună, aceste
măsuri reprezintă aproape 14% din PIB-
ul Canadei, ceea ce face ca planul elaborat
de Ottawa ca răspuns la pandemie să fie
unul dintre „cei mai generoase din lume”.

Conform proiecțiilor guvernamentale,
datoria federală va atinge 49,1% din PIB,
comparativ cu 31,1% în 2019-2020.
Această înseamnă că pentru prima oară,
datoria federală va depăși un trilion de
dolari. În anul fiscal anterior ea s-a situat
la 716.8 miliarde de dolari. Înainte de
criza provocată de noul coronavirus, gu-

vernul federal s-a angajat să mențină ra-
portul datorie/PIB sub 30%.

Pentru a gestiona această datorie, gu-
vernul va emite „un nivel fără precedent
de obligațiuni pe termen lung” pentru a se
asigura că aceasta va rămâne „accesibilă
și viabilă pentru generațiile viitoare”.

Economia canadiană a creat
953,000 de locuri de muncă
în luna iunie

Potrivit Statistique Canada, economia
canadiană a creat aproape un milion de noi
locuri de muncă în iunie, pe măsură ce res-
tricțiile legate de pandemie au început să
fie ridicate. 488,000 sunt posturi cu normă
întreagă, iar 465,000 cu normă parțială.

Alături de cele aproape 290,000 de
locuri de muncă generate în luna mai,
economia Canadei a reușit să recupereze
circa 40% din cele trei milioane de posturi
pierdute din cauza pandemiei. Rata șoma-
jului a scăzut la 12.3% de la recordul de
13,7% atins acum două luni.

Cifrele raportate de Statistique Canada
sunt mai încurajatoare decât cele la care
economiștii se așteptau: firma Refinitiv,
un furnizor global de date privind piețele
financiare, preconiza, în medie, crearea a
700.000 de locuri de muncă în luna iunie.

Quebecul a înregistrat o creștere de
6,5% a ocupării forței de muncă în iunie,
grație celor 248.000 de noi locuri de
muncă. Această creștere se adaugă celei
din mai (+231.000), ceea ce face ca ocu-
parea forței de muncă în această provincie
să se situeze acum la 92,2% din nivelul
observat în februarie.

În același timp, în Quebec, numărul
șomerilor a scăzut pentru a doua lună con-
secutivă (-119.000), rezultând o scădere
de trei puncte procentuale a ratei șomaju-
lui, care acum se situează la 10,7%.

Potrivit Statistique Canada, scăderea
șomajului în Quebec poate fi atribuită în
totalitate scăderii numărului de persoane
concediate temporar.

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

Sondaje și statistici

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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Economia României va în-
cepe să crească din
trimestrul al treilea al aces-
tui an, însă revenirea nu va
fi atât bruscă precum
scăderea, iar recuperarea
va dura ceva mai mult.

Potrivit viceguvernatorului Băncii
Naţionale a României, Leonardo Badea,
datele statistice par a confirma ipoteza că
efectele economice cele mai puternice
ale crizei pandemice au avut loc în
trimestrul al doilea din acest an.

„Deşi persistă incertitudini cu privire
la revenirea graduală la normalitate, iar

acest lucru este în strânsă legătură cu
evoluţia situaţiei medicale, respectiv cu
setul de măsuri întreprinse de autorităţi,
ipoteza unei reveniri economice în-
cepând cu trimestrul trei al anului 2020
pare a se confirma”, a precizat Badea duă
cum informează Agerpres.

Viceguvernatorului Băncii Naţionale
estimează, de asemenea, că România va
rămâne în apropierea ţintei ratei anuale a
inflaţiei, afirmând că în ceea ce priveşte
creşterea economică, prognozele BNR se
situează în apropierea celor ale Comisiei
Europene, care indică o contracţie de
6%. În aceste condiţii, evaluarea PIB-
ului potenţial indică o restrângere în
acest an, urmată de o redresare graduală.

„Recuperarea completă va dura ceva
mai mult, iar în acest timp vor apărea o
serie de transformări care pot fi impor-

tante şi care vor influenţa rapiditatea cu
care vom reveni la nivelul de la care am
scăzut. Forma revenirii e legată indiso-
lubil de rapiditatea cu care restabilim în-
crederea populaţiei şi a antreprenorilor,
iar în prezent evoluţiile actuale pe fron-
tul pandemic nu sunt încurajatoare”, a
explicat responsabilul BNR, potrivit
aceleiași surse citate.

În același timp, datele de la Banca
Națională a României arată că investiţi-
ile directe ale nerezidenţilor în România
au însumat o valoare netă negativă de
338 milioane de euro în primele cinci
luni ale acestui an, comparativ cu o va-
loare netă pozitivă de 2,059 miliarde de
euro în perioada ianuarie - mai 2019.

Conform datelor centralizate de Ofi-
ciul Naţional al Registrului Comerţului
(ONRC), numărul firmelor cu capital
străin nou înfiinţate a scăzut în primele
cinci luni ale anului în curs cu 40,34%,
comparativ cu perioada similară din
2019, la 1.446 de unităţi.

Cele 1.446 de societăţi noi avea La
31 mai 2020, cel mai mare număr de so-
cietăţi cu participare străină era cu in-
vestitori din Italia, respectiv 49.114
(3,846 miliarde dolari capital subscris),
dar cea mai mare valoare a capitalului
social aparţine societăţilor olandeze, res-
pectiv 12,74 miliarde de dolari, în 5.460
de firme cu un capital social subscris în
sumă totală de 2,43 milioane de dolari,
în scădere cu 62,5% faţă de ianuarie-mai
2019. ACCENT MONTREAL

ROMÂNIA | ECONOMIE

Economia României va începe
să-și revină în trimestrul trei

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

În România, șansele de a avea
parte de o educație de calitate
sunt strâns legate de mediul în
care se află elevul. Rezultatele la
cele mai importante examene din
sistemul de învățământ româ-
nesc indică o inegalitate pro-
fundă între elevii ce provin din
mediul rural și cei din mediul
urban.
În 2017, din cei 144.929 de elevi înscriși la
evaluarea națională, 56% proveneau din
mediul urban, iar 44% din mediul rural, dife-
rența numerică fiind de peste 16 mii de elevi,
după cum informează Monitorul Social. Mai
puțin de 65% dintre elevii din mediul rural au
obținut o medie peste cinci, în vreme ce în
mediul urban peste 86% dintre elevi trec de
acest prag. Numeric, sunt de două ori mai
mulți elevi din mediul rural care nu au reușit
să treacă pragul mediei 5. Procentual, peste
jumătate dintre elevii din mediul rural au
medii mai mici decât 6, în vreme ce în urban
sunt mai puțin de o pătrime dintre elevi în
această situație. La polul opus, situația este in-
versă, cu un sfert dintre elevii din mediul
urban obținând medii peste 9 iar aproape
jumătate dintre ei având medii peste 8, în timp
ce doar 17,5% dintre elevii din rural au medii
mai mari de 8.

Elevii din mediul rural, în special cei care au
urmat ciclul liceal într-o unitate din mediul
rural, ajung în numere mult mai mici să
susțină Bacalaureatul. Dacă în cazul în-
vățământului primar și gimnazial există în jur
de 45% dintre elevi provenind și studiind în
mediul rural, dintre cei care ajung să susțină
Bacalaureatul cei proveniți din mediul rural
reprezintă doar 32%, în vreme ce procentul
celor ce au absolvit un liceul situat în mediul
rural este 5%. Ratele de promovare urmează
același tipar: candidații care au absolvit o uni-
tate școlară din mediul rural au o rată de pro-
movare de sub 42%, în vreme ce în liceele din
mediul urban media este cu aproape 30 de
puncte procentuală mai mare, depășind 70%.

Diferența este mai mică, însă în continuare
semnificativă, dacă ne uităm la mediul din
care provin candidații. Astfel, rata de pro-
movare pentru elevii care locuiesc în mediul
rural este de aproape 58%, în vreme ce pentru
cei din mediul urban este de 74%, cu 16
puncte procentuale mai mare.

ACCENT MONTREAL

RReezzuullttaattee  
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iinneeggaall

Începând din 16 iulie, Austria sus-
pendă cursele aeriene regulate directe din
mai multe state, printre care se numără şi
România. Noile reglementări sunt vala-
bile până la data de 31 iulie 2020.

De asemenea, începând din 13 iulie,
Belgia a inclus România în zona porto-
calie. Această țară clasifică statele de
provenienţă a persoanelor care doresc să
intre pe teritoriul său în trei categorii:
zona verde - fără măsuri speciale, zona
portocalie - autorităţile belgiene pot sta-
bili măsuri specifice (la acest moment se
recomandă vigilenţă crescută) şi zona
roşie - carantină obligatorie şi testare la
intrarea pe teritoriul ţării. Cetăţenilor

care intră din România în Regatul Bel-
giei în scop turistic (călătorie
neesenţială), începând cu data de 13
iulie, li se recomandă vigilenţă crescută
privind prevenirea şi apariţia unor simp-
tome asociate infecţiei cu COVID-19.

România a fost inclusă pe lista țărilor
cu restricții și de către Ungaria. În-
cepând din 15 iulie, această țară aplică
un sistem similar Belgiei, cu trei cate-
gorii de state de provenienţă: zona verde
- fără restricţii, zona galbenă - cu res-
tricţii şi zona roşie - nu este permisă in-
trarea. România a fost inclusă pe lista
statelor galbene. 

În ceea ce privește Norvegia, ce-

tățenii români, rezidenți în România,
continuă să fie plasați în autoizolare pen-
tru o perioadă de 10 zile de la momentul
intrării pe teritoriul norvegian.

Începând cu data de 9 iulie, cetăţe-
nilor care se deplasează din România în
Olanda le este recomandată ferm au-
toizolarea la domiciliu pentru o perioadă
de 14 zile din momentul intrării pe teri-
toriul Regatului Ţărilor de Jos.

Toate aceste avertismente și restricții
survin pe fondul unei creșteri a număru-
lui de noi infectări cu COVID-19 în
România. Ea se află la ora actuală pe
primele locuri în Uniunea Europeană din
acest punct de vedere.                       AM

Din ce în ce mai multe țări
impun restricții de călătorie
României

ROMÂNIA | EDUCA�IE



Vineri 17 iulie 2020Vineri 17 iulie 2020 ■ PAG. 7PAG. 7OPINII77

ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Nu ştiu prea bine ce-
mi veni cu acest titlu.

Poate o scurtă con-
vorbire cu o prietenă în
care i-am confirmat că
are dreptate în intuiţia

ei că sunt o persoană a cărei „piele” a fost
întărită de evenimente dureroase, în
pofida cărora mi-am continuat viaţa pen-
tru simplul motiv că nu am datele unui
sinucigaş. I-am mărturisit acestei prietene
că nu închisoarea şi ameninţarea cu con-
damnarea la moarte (care sub un regim ca
al lui Ceauşescu nu era o nebunie să fie
luată în serios) au fost cele mai dificile
momente prin care am trecut. Şi m-am
surprins pentru o secundă, atunci la tele-
fon, într-o dispoziţie irezistibilă de a
plânge în hohote, pe care abia mi-am în-
frânt-o, strângând din dinţi. Nu con-
sumasem alcool, nu eram în vreo stare
prealabilă de depresie sau anxietate.

Răni mai vechi şi mai noi, unele de
zeci de ani, cum este cea despre care mi-
am amintit brusc în acea secundă, răni pe
care ne iluzionăm că s-a aşezat patina tim-
pului, găsesc uneori portiţe să izbucnească
din memorie. Cred că acelea sunt mo-

mentele în care rănile devin mai adânci de
fapt, mai ample, mai integrate în fiinţa, în
memoria fiecăruia dintre noi, în care
avansează în tranziţia de la „ceva PE noi”
la „ceva DIN noi”. Devenind parte din
noi, deşi rănile nu se vindecă niciodată,
uităm de ele ca răni şi începem să le
tratăm ca experienţe de viaţă, ca lecţii, ca
arme care ar trebui să ne facă mai puter-
nici. Din acest ultim motiv de fapt, nici nu
trebuie încercată eliminarea rănilor prin
vreo formă de chirurgie plastică a memo-
riei.

Paradoxal (dar urmăriţi copiii - şi nu
numai - şi îmi veţi da dreptate), portiţele
prin care rănile îşi fac loc la suprafaţă sunt
adesea cele oferite de mângâiere, de com-
pasiune sinceră. (A fost chiar cazul meu,
amintit mai sus, în care prietena mă încu-
raja în legătură cu o pierdere importantă).
Copilul cade şi îşi juleşte genunchii dar
dacă te faci că nu-l observi s-ar putea să-
şi continue joaca nestingherit, pe când
dacă-l compătimeşti, începe să plângă!
Cum e mai bine, să îl băgăm în seamă pe
copil sau nu? De la caz la caz…

Fapt este că toţi, copii sau adulţi,
purtăm, la o privire atentă, urme ale unor
„meteoriţi”. Ca nişte mini-planete, suntem
plini de cratere rezultate din izbituri, iar
ca să ne protejăm încercăm adesea să pro-

ducem mai multă atmosferă decât este
necesară. Unii reuşesc să producă atât de
multă, încât pare să nu-i mai atingă nimic
- cel puţin în anumite zone!

Viaţa nu are farmec nici în compania
unora pe care nu-i atinge nimic, nici ală-
turi de cei care ne dau cu brutalitate at-
mosfera la o parte arătându-ne rănile cu
obstinaţie. Nici într-un caz, nici în celălalt
nu mi se pare că, omeneşte, societatea în
ansamblul ei, cea care în ultimă instanţă
asigură calitatea vieţii fiecăruia dintre noi
fără a aparţine nimănui, are o şansă să pro-
greseze. Şi atunci?

Atunci cred că mângâierea poate fi o
soluţie. Poţi mângâia pe cineva făcându-l
conştient de rănile pe care le are şi
aducându-l în situaţia de a le internaliza şi
de a se vindeca de ele (am spus mai sus,
nu e vorba de eliminare a rănilor, ci de in-
tegrare a lor, aceasta este vindecarea) fără
a-i provoca dureri inutile şi reacţii nega-
tive cu efect contrar celui de vindecare. Îl
faci să plângă, bineînţeles, dar e plâns de
durerea unei vindecări, nu de apariţia unei
noi răni. Mare diferenţă!!!

Prin articolele publicate am încercat
ani de zile, poate uneori în mod prea ne-
diferenţiat, tratamente ale unor mentalităţi
folosind duşul rece. Au intrat în acest co-

limator atât răuvoitori cât şi, din păcate,
persoane care fără să fie răuvoitoare,
aveau potenţialul de a produce rău dacă nu
erau sancţionate. Rar, dar s-au întâmplat
şi pure nedreptăţi.

Acestea, pentru că îmi asum cele în-
tâmplate, nu au fost în intenţia mea şi în
timp, acolo unde va fi posibil şi îmi va fi
permis, voi aduce reparaţii. Îi voi ruga pe
cei care doresc să fim colegi în această în-
treprindere, să procedeze la fel.

Desigur, nu ne vom apuca să ne
mângâiem unii pe alţii pe creştet dintr-o
dată, autori între autori, cititori şi autori,
cititori între ei… posibil chiar pentru răni
imaginare. Dar există răni reale şi dintre
cei mai răniţi sunt chiar răuvoitorii şi prost
informaţii, xenofobii şi homofobii, într-un
cuvânt reprezentanţii mentalităţilor (cele
decurgând din enumerare, dar şi altele) pe
care le-am combătut şi le voi combate în
continuare. Voi încuraja personal o atitu-
dine ingenuă prin care acestor reprezen-
tanţi, atâta timp cât folosesc un limbaj la
limita decenţei şi legalităţii, să li se dea o
şansă de a-şi expune ideile şi să se încerce
mai întâi o vindecare a lor prin mângâiere
pentru ca abia dacă îşi dovedesc incorigi-
bilitatea să ne despărţim în termeni anta-
gonici.

Evident, acesta este un proiect super-
ambiţios, pentru ca presupune şi muncă de
educare, nu doar pură informare şi presă.
Aceia dintre dvs. care se simt capabili să
răspundă unei asemenea provocări, faceţi-
o ACUM. Despre mine… se ştie şi re-
cunosc şi singur: da, sunt naiv. Dar nu iau
această caracterizare drept o auto-profeţie
care se auto-îndeplineşte, deci nu sunt un
naiv amator, ci unul profesionist - dacă se
înţelege ce vreau să spun - cu „acte dove-
ditoare”.

De fapt vă vorbesc despre o naţiune de
20 de milioane de răniţi aici, care au
nevoie de vindecare ca de aer, pe care nu
i-a învăţat nimeni MÂNGÂIEREA în ul-
timele (nu se ştie câte) sute de ani, nu de
problemele mele personale.

Ștefan Maier trăiește și lucrează în Statele
Unite ca project manager. A publicat la
revista online Acum.tv, unde a îndeplinit
rolul de redactor-șef.

Vindecare şi mângâiere

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

Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

Vreți mai mulți clienți?
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O actualizare privind men-
ținerea restricțiilor de călăto-
rie, procesarea cererilor de
vize și eTA, demersurile pe
care trebuie să le facă cei
aflați în Canada cu statut tem-
porar și reforma PEQ.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Pe 30 iunie a fost re-
luată procesarea cererilor
de viză de vizitator și de
eTA (Electronic Travel
Authorization) prezentate
online, însă restricțiile de

călătorie rămân în vigoare. Decizia privind
procesarea cererilor de eTA și de vize turis-
tice a fost luată pentru a permite păstrarea
unor termene rezonabile și a facilita relua-
rea călătoriilor atunci când restricțiile vor fi
ridicate.

Anumite Centre de primire a cererilor
de viză (CRDV) s-au deschis. Serviciile de
biometrie încă nu sunt oferite. Pentru a
permite candidaților să poată respecta exi-
gențele diferitelor proceduri sunt prevăzute

termene de timp suplimentare.

Obligația călătorilor ce sosesc în
Canada de a avea un plan de carantină de
14 zile rămâne în vigoare până (cel puțin)
pe 31 august. Este o măsură obligatorie, in-
clusiv pentru cei care nu prezintă niciun
simptom de COVID-19.

În ceea ce privește călătoriile către
SUA, interdicția privind trecerile de fron-
tieră discreționare (neesențiale) a fost pre-
lungită până (cel puțin) pe 21 august 2020.
Pentru informații actualizate consultați site-
ul Agenției de servicii frontaliere, la
www.cbsa-asfc.gc.ca.

Precizări privind situația
celor aflați în Canada cu
statut temporar

Am primit mai multe întrebări privind
situația celor ce se află în Canada cu statut
temporar - vizitatori, lucrători cu contract
de muncă sau studenți. Ce să facă dacă le
expiră perioada de ședere legală?

Dacă statutul de vizitator, student sau
permisul de lucru nu a expirat, se poate face
o cerere de prelungire. Procedura se face
online, însă sunt și câteva excepții când se
admite o cerere pe hârtie. Vizitatorii vor

cere o fișă de vizitator. Lucrătorii sau stu-
denții se pot regăsi în situațiile următoare:
● Dacă nu mai studiază sau nu mai lu-
crează, pot cere schimbarea statutului în cel
de vizitator, atâta timp cât permisul de
studii sau de muncă nu a expirat.
● Dacă își continuă studiile și continua să
muncească, pot cere reînnoirea permisului,
dacă sunt eligibili. În ambele situații - studii
sau muncă - cererea trebuie însoțită de o
scrisoare detaliată care să explice mo-
tivul/motivele pentru extinderea sejurului
în Canada, de dovezi că au fost respectate
condițiile legale pe perioada șederii în
Canada, precum și de dovezi ale capacității
financiare, care să arate că respectivul can-
didat poate să se întrețină pe timpul noii pe-
rioade de ședere.
● Dacă lucrătorii temporari vor să schimbe
angajatorul, trebuie să ceară un nou permis
de muncă fiind în interiorul Canadei. Pro-
cedurile trebuie începute cu aproximativ 6
luni înainte de expirarea permisul de muncă
valid, căci termenele de studiu sunt lungi.
Cei aflați în Quebec trebuie să ceară de la
angajator un EIMT - Étude de l’impact sur
le marché de travail, iar de la ministerul
Imigrației un certificat de acceptare în
Quebec, i.e. CAQ - Certificat d’acceptation
du Québec.

Dacă statutul de vizitator, student sau

permisul de lucru a expirat, dar nu au tre-
cut mai mult de 90 de zile, se poate cere re-
instituirea lui. În așteptarea finalizării
cererii, studenții sau lucrătorii nu-și pot
continua activitatea.

Dacă statutul de vizitator, de student sau
permisul de lucru a expirat de mai mult de
90 de zile, este necesară consultarea unui
specialist în imigrație.

Reforma programului PEQ
în Quebec

Recent a fost anunțată forma finală a
Programului de experiență quebecheză
(PEQ), care se adresează studenților străini
și lucrătorilor temporari ce vor să se in-
staleze definitiv în Quebec. Programul va fi
aplicabil începând cu 22 iulie. Până la
această dată, rămân în vigoare condițiile de
selecție ale actualului program PEQ și deci
cererile depuse înainte de 22 iulie vor fi stu-
diate după programul în vigoare până la 22
iulie.

De asemenea, a fost anunțată o măsură
tranzitorie pentru studenții străini: cei aflați
deja în Quebec care își vor obține diploma
până la 31 decembrie 2020, vor beneficia
de condițiile de dinaintea intrării în funcți-
une a noului regulament.

În ceea ce îi privește pe lucrătorii tem-
porari, durata experienței de muncă nece-
sară pentru a aplica pentru Certificatul de
selecție a fost fixată la 24 de luni.

În calculul duratei experienței de muncă
pentru studenții străini a fost introdusă re-
cunoașterea stagiilor obligatorii care fac
parte din programul de studii (până la
maxim trei luni), iar pentru studenții pro-
gramelor profesionale experiența necesară
va fi de 18 luni.

Pentru a oferi o soluție problemelor de
mână de lucru calificată în anumite
domenii, ministerul Imigrației analizează
diverse proiecte pilot specifice pentru per-
soanele care lucrează ca préposées aux
bénéficiares, în domeniul inteligenței arti-
ficiale, IT, cinema și în procesarea ali-
mentelor.

Vom reveni asupra acestui subiect pe
măsură ce vom avea noutăți.

Anca Tismănariu este consultant în imi-
grație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ. In-
formații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

Imigrația și impactul COVID-19: Măsuri la nivel
federal și provincial
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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
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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
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• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice 
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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

www.accentmontreal.com
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MUZICĂ
OSM în concert la aeroport

Pentru prima oară după patru luni de
izolare și 75 de concerte anulate, Orchestra
simfonică din Montreal (OSM) va susține
un concert în data de 5 august, în parcarea
P5 a aeroportului Montréal-Trudeau. L’en-
volée classique este un concert beneficiu în
folosul OSM, la care spectatorii vor asista
din confortul propriilor lor mașini. Spațiul
poate găzdui până la 550 de vehicule, par-
cate la doi metri distanță unele de altele
(persoanele aflate într-o mașină trebuie să
locuiască în aceeași casă). Biletele costă

între 500$ de mașină și 100$ de mașină.
Spațiul va fi dotat cu ecrane gigant iar

concertul va fi difuzat și pe FM, putând fi
ascultat (și) la radioul din mașină.

L’envolée classique se va desfășura sub
bagheta dirijorului Jacques Lacombe.
Soliști invitați: soprana Hélène Guillemette
și baritonul Jean-François Lapointe. În pro-
gram: extrase din operele Flautul fermecat
și Don Giovanni de Mozart, suita pentru
pian Mormântul lui Couperin de Ravel și
Simfonia a V-a de Beethoven.

Toate detaliile sunt disponibile pe site-
ul OSM, la www.osm.ca.

Festival de Lanaudière: O
ediție specială, cu cele mai
frumoase momente din isto-
ria acestui festival

Ca multe alte evenimente, și Festivalul
de muzică clasică din Lanaudière va fi vir-
tual anul acesta. Echipa festivalului a ales
15 concerte marcante din arhivele sale și
cele ale Radio-Canada, care vor fi prezen-
tate online și gratuit. În perioada 10 iulie -
9 august, aceste concerte vor fi transmise
de vineri până duminică pe site-ul festiva-
lului, www.lanaudiere.org, și pe rețelele de
socializare.

Publicul va putea face o incursiune în
istoria acestui festival din 1986 până în
2019, prin intermediul unor extraordinare
concerte ce nu au mai fost niciodată di-
fuzate. Aceste concerte includ nume sonore
precum sopranele Renata Scotto și
Gwyneth Jones, violonistul Maxim
Vengerov, dirijorii Kent Nagano, Yannick
Nézet-Séguin sau Paavo Järvi.

Concertele vor fi disponibile online în
zilele de vineri și sâmbătă la orele 19:30 și
duminică la 15:30, și vor putea fi audiate
timp de 48 de ore.

Festivalul de muzică de la
Granby, online și gratuit

Cel de-al 52-lea Festival international
de la chanson de Granby (FICG) va oferi

iubitorilor de muzică ușoară o nouă expe-
riență, diferită de cele cu care au fost
obișnuiți până acum. Desfășurat în pe-
rioada 18 - 29 august, FICG va fi virtual și
gratuit de la început până la sfârșit.

Deși mai modestă ca în alți ani, ediția
2020 numără nu mai puțin de 80 de artiști
participanți. Între 24 și 27 august, la orele
13:30, în cadrul secțiunii Vitrine muzicale
Solotech care pune în valoare artiști emer-
genți, publicul va putea descoperi 20 de in-
terpreți - 15 din Quebec și 5 din restul
Canadei francofone.

Concursul de interpretare - Le Grand
concours Hydro-Québec - va avea loc între
18 și 21 august, la ora 19:30. Ca în edițiile
precedente, publicul va putea vota pentru
interpretul preferat, însă spre deosebire de
anii trecuți, de data aceasta marea finală nu
va mai avea loc.

Festivalul se va încheia cu un spectacol
difuzat online pe 29 august, la ora 19:30,
care se va bucura de participarea mai mul-
tor vedete ale scenei muzicale quebecheze,
precum Andréanne A. Malette, fostă par-
ticipantă la concursul organizat în cadrul
acestui festival.

Spectacolele vor fi difuzate pe pagina
Facebook, canalul Youtube și site-ul festi-
valului. Pentru a consulta programul, acce-
sați: www.ficg.qc.ca.

Sugestii pentru sezonul estival:

„Recviemul“ de Verdi a fost interpretat în concertul „Virée classique” al OSM, susținut anul
trecut în Parcul Olimpic din Montreal.
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ARTE VIZUALE
Imagine Van Gogh la Centre
des congrès de la Quebec

O escapadă la Quebec și o ocazie de a
(re)vedea expoziția Imagine Van Gogh, care
după Paris și Montreal este prezentată la
Centre des congrès de la Quebec începând
din data de 18 iulie. Expoziția se dorește a
fi o imersiune în operele marelui pictor
proiectate pe pânze măsurând între 8 și 9
metri, pe un fond muzical cu compoziții de
la sfârșitul secolului XIX. Ea va dura până

pe 13 septembrie 2020.
Numărul de persoane este limitat la 50

pe sală. Biletele pot fi achiziționate online
(29,48$/persoană). imagine-vangogh.ca.

TEATRU
Teatru radiofonic la Ici
Radio-Canada Première

Pandemia a afectat și lumea teatrului,
sistând spectacolele în săli. Din fericire, iu-
bitorii de teatru dornici să cunoască piesele
unor autori canadieni au acum această
ocazie, grație spectacolelor de teatru
prezentate la Ici Radio-Canada Première în
cadrul seriei Au balcon d’Ici Première. 

Lansată în 25 iunie, această serie va fi
difuzată în zilele de joi, la orele 20:00, la
interval de trei săptămâni. Veți putea
(re)cunoaște actori de seamă ai scenei que-
becheze (și nu numai), precum Léane
Labrèche-Dor, Ève Landry, Debbie Lynch-
White, Catherine Trudeau, Hughes
Frenette, Sophie Dion, printre alții. Printre
piesele difuzate menționăm J’accuse de
Annick Lefebvre, produsă de Centre du
Théâtre d’Aujourd’hui (Montreal), Des
fraises en janvier de Évelyne de la
Chenelière, o producție a Teatrului Trident
(Quebec), Héritage de Lorraine Hansberry,
jucată la Teatrul Jean-Duceppe (Montreal)
și Le long voyage de Pierre-Guy B. de
Philippe Soldevila, Christian Essiambre și
Pierre Guy Blanchard, o coproducție

québéco-acadiană. 
Piesele pot fi audiate la radio (95.1

MHz) sau descărcând aplicația OHdio
Radio-Canada la ici.radio-canada.ca, în
zilele de 6 august, 27 august, 17 septembrie
și 8 octombrie la orele 20:00.

MINI EXCURSII
Bleu Lavande, intrare gratu-
ită pe tot parcursul sezonului

O ieșire colorată și parfumată în fru-
moasa regiune Estrie, la circa două ore de
Montreal, și o ocazie de a vă familiariza cu
produsele Bleu Lavande, o companie care
din 2004 este unul dintre cei mai importanți

producători canadieni de levănțică. Intrarea
la câmpul de la Fitch Bay va fi gratuită pe
tot parcursul verii, 7 zile din 7, până pe 23
august, iar apoi în fiecare sfârșit de săp-
tămână până pe 12 octombrie. 

Vârful sezonului, atunci când levănțica
este în floare la apogeu, îl reprezintă ul-
timele două săptămâni din iulie. 

Produsele Belu Lavande, disponibile în
buticul de la intrarea pe câmp dar și în
multe farmacii, sunt fără parfumuri artifi-
ciale, sulfați și parabeni. Compania nu și-a
testat niciodată produsele pe animale, pri-
mind certificarea oficială cruelty free din
partea PETA în 2018. Info suplimentare:
bleulavande.com.    ACCENT MONTREAL

Concerte, spectacole, festivaluri, expoziții
CULTURĂ & TIMP LIBER

Van Gogh - „Terrasse de café le soir” (1888).
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ELENA NIGAI
Naturazone.net

Scheletul, țesutul conjunc-
tiv și articulațiile sunt cele
care ne țin la un loc, ne per-
mit să ne mișcăm, să stăm în
picioare și ne dau forma pe
care o avem. Sănătatea aces-

tor țesuturi nu depinde doar de modul în
care le folosim sau de structura din care fac
parte, ci și de mediul nostru intern, de starea
metabolismului, de alimentație și stilul nos-

tru de viață. Desigur, baza genetică joacă un
rol important, dar când aceasta este cunos-
cută, putem împiedica anumite manifestări
problematice.

Cel mai adesea, acumularea toxinelor în
țesuturile conjunctive al articulațiilor trece
neobservată pe parcursul anilor, favorizând
apariția reumatismului sau a artritei, mai
ales dacă există o predispoziție genetică în
acest sens. Pentru a interveni eficient în
ameliorarea problemelor care se manifestă
la nivelul oaselor sau mușchilor, trebuie să
ne asigurăm că digestia și asimilarea

funcționează bine, precum și diversele as-
pecte ale eliminării.

O recomandare generală în ceea ce
privește alimentația: evitați alimentele care
provoacă probleme digestive sau alte efecte
adverse, cum ar fi reacțiile alergice subtile.
Reacțiile alergice acute sau cele subtile,
precum și tulburările digestive de tipul ar-
suri sau balonări, sunt adesea cauzate de
gluten și de lactate. Prin urmare, acestea ar
trebuie evitate. Reduceți, de asemenea, con-
sumul de carne roșie și eliminați, pe cât
posibil, carbohidrații rafinați și zahărul.

Câteva remedii
Consumul microalgelor și siliciul con-

tribuie la producerea colagenului. Siliciu
vegetal găsim și în coada calului, lucernă,
sfeclă, orez brun, fulgii de ovăz, ovăz inte-
gral, ardei grași, boabe de soia, verdețuri și
cereale integrale.

Antireumaticele includ o gamă foarte
largă de plante cu acțiuni diferite, alegerea
lor făcându-se în funcție de nevoile între-
gului organism, deoarece ele au acțiune
alterativă, antiinflamatoare, rubefiantă, di-
uretică, stimulatoare și digestivă. Printre
acestea: angelica, salcia neagră, trifoiul, eu-
patorium, ardeiul iute, ghimbirul, ienupărul,

urzicile, pelinul sau coada șoricelului.
Rubefiantele, aplicate pe piele, sti-

mulează circulația în zona respectivă, ceea
ce va face să crească aportul de sânge,
calmând congestia și inflamația. Cel mai
des utilizate sunt: ardeiul iute, ghimbirul,
hreanul, muștarul, uleiul esențial de mentă,
de rozmarin și Gaultheria procumbens.

Calmantele reduc durerea într-o oare-
care măsură, însă singura modalitate efi-
cientă de a diminua și elimina durerile este
prin îndepărtarea rădăcinilor problemei.
Plante care pot ajuta împotriva durerilor:
gențiana, sunătoarea și valeriana.

Ca de obicei, vă sfătuim să cereți avizul
medicului de familie, farmacistului sau te-
rapeutului înainte de a începe orice cură na-
turistă, pentru a beneficia din plin de
efectele extraordinare ale ingredientelor pe
care le folosiți și a le evita pe cele potențial
adverse.

Pasionată de natură și plante medicinale,
Elena Nigai este naturopat și fitoterapeut
fabricant de produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților Naturo-
pați din Quebec. Informații suplimentare
la: herboristelaval@gmail.com | 514-240-
4940.

Cum putem ameliora durerile musculare și
articulare cu ajutorul plantelor medicinale

NUTRI	IE & SĂNĂTATE

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 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052
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Mai multe studii au examinat
rolul vitaminei D în contextul
pandemiei actuale. Care este
legătura între această vita-
mină și COVID-19? Are ea un
efect protector?

Într-o analiză statistică publicată în luna
mai pe Medrxiv (care nu a trecut printr-un
proces de peer review), cercetătorii s-au
aplecat asupra datelor provenind de la spi-
tale din zece țări. Analiza lor a revelat că
pacienții din țări cu o rată a mortalității
cauzată de COVID-19 mai mare, precum
Italia, Spania și Regatul Unit, au avut
niveluri de vitamina D mai mici decât țările
mai puțin afectate.

Un studiu britanic (a cărui doi dintre au-
tori sunt cercetători de origine română) ex-
tins la 20 de țări europene a găsit, de
asemenea, o corelație între un nivel mai
scăzut de vitamina D și mai multe cazuri și
decese legate de COVID-19, la fel ca și o
analiză irlandeză transversală bazată pe
date europene disponibile pe PubMed.

Am putea, așadar, deduce că vita-
mina D are un rol protector în ceea ce
privește COVID-19?

Vitamina D este un prohormon sinteti-

zat în piele sub efectul razelor solare, apoi
transportat în ficat și rinichi, unde este
transformat în hormon activ. Se cunoaște
rolul său major în absorbția intestinală a
calciului și în ceea ce privește sănătatea
oaselor, dar și faptul că această vitamină
modulează și funcționarea sistemului imu-
nitar. În cazul pacienților cu COVID-19, vi-
tamina D ar atenua acea furtună
inflamatorie de citokine și consecințele sale
și, prin urmare, ar putea fi considerată
adjuvantă la alte terapii. De aceea Acade-
mia națională de medicină din Franța reco-
mandă, din data de 22 mai, administrarea
„vitaminei soarelui” la pacienții atinși de
COVID-19.

Vitamina D acționează în două feluri
asupra imunității: stimulând sistemul imu-
nitar înnăscut pentru a lupta împotriva
virusului, anihilându-l sau măcar înce-
tinindu-l, dar și trimițând un semnal care
împiedică globulele albe să elibereze prea
multe citokine inflamatorii. Inflamația este
un mecanism normal de apărare al organis-
mului. Citokinele sunt substanțe produse de
celulele sistemului imunitar pentru a fa-
voriza reacția inflamatorie. În cazul furtu-
nii de citokine se observă o ambalare a
sistemului imunitar care conduce la o
reacție hiperinflamatorie ce poate deveni
mortală. Or, este deja bine cunoscut faptul

că în unele cazuri COVID-19 provoacă o
astfel de furtună citokină care poate deteri-
ora grav plămânii, poate provoca sindromul
de depresie respiratorie acută (Acute respi-
ratory distress syndrome, ARDS) și poate
duce la moarte.

În plus, asocierea dintre o deficiență de
vitamina D și riscul dezvoltării unor infecții
acute ale căilor respiratorii este documen-
tată în literatura științifică. Spre exemplu,
un studiu randomizat condus în Japonia și
publicat în 2010, a arătat că elevii care au
luat suplimente de vitamina D s-au îmbol-
năvit mai puțin de gripa sezonieră de tip A
decât cei care nu au luat aceste suplimente.

Știința nu ne permite să spunem că vi-
tamina D ar fi un remediu miracol pentru
persoanele grav bolnave de COVID-19,
însă există date ce sugerează că un aport
adecvat al acestei vitamine ar putea oferi o
protecție.

Mai multe studii sunt necesare pentru a
putea stabili o legătură de cauzalitate între
vitamina D și COVID-19, nu doar o core-
lație statistică între ele, așa cum o sugerează
datele de până acum.

Este ceea ce își propune să determine un
studiu clinic randomizat ce va fi efectuat
aici în Quebec și condus de dr. Francine M.
Ducharme, cercetătoare la CHU Sainte-
Justine. Studiul va investiga dacă doze mari

de vitamina D ar putea preveni furtuna de
citokine asociată cu unele dintre cele mai
grave manifestări ale COVID-19 sau chiar
infectarea cu SARS-CoV-2. Studiul, care
beneficiază de fonduri de 4,2 milioane de
dolari acordate de Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC), va debuta în luna
septembrie pe un eșantion de 2,400 de lu-
crători din domeniul sănătății. Rezultatele
preliminare ar putea fi disponibile în luna
ianuarie 2021. Dacă vitamina D se
dovedește a fi eficace în aceste situații, ea ar
putea constitui un medicament ușor
disponibil și nu foarte costisitor.

Este indicat să luăm
suplimente de vitamina D?

În Franța, Academia națională de me-
dicină recomandă o mega-doză de vitamina
D pentru persoanele atinse de COVID-19
care au peste 60 de ani și prezintă o carență
a acestei vitamine.

Atenție însă, nu este deloc indicat să
luăm vitamina D în doze foarte mari în ab-
sența unei indicații din partea medicului și
a unei atente supravegheri medicale! Vita-
mina D este liposolubilă, ceea ce înseamnă
că excesul se acumulează în țesuturile
adipoase (grăsime), în loc să se elimine prin
urină precum vitamina C. O supradoză
poate fi deci la fel de periculoasă ca o defi-
ciență!

Există în toate farmaciile, în vânzare
liberă, vitamina D3 (uitați-vă ca pe flacon
să fie precizat că este vitamina D3!), la
1,000 (sau mai puțin) de UI (unități inter-
naționale). Considerând următorii factori:
latitudinea la care se află Quebecul, faptul
că puține alimente conțin această vitamină
și deci că este dificil să ne asigurăm nece-
sarul din ceea ce mâncăm, faptul că ex-
punerea prelungită la soare are consecințe
nefaste asupra pielii, sporind riscul de can-
cer de piele, precum și faptul că vitamina D
este esențială unei bune funcționării a cor-
pului uman, o suplimentare cu această vi-
tamină ar putea fi benefică.

Chiar și în acest caz însă este de preferat
să luați aceste suplimente cu avizul medicu-
lui. Mai mult, atunci când vă prezentați la o
clinică sau la spital și sunteți întrebați de
medicamentele pe care le luați, menționați
pe lângă cele prescrise de un doctor, toate
vitaminele și suplimentele care fac parte din
„meniul” dvs.

ACCENT MONTREAL

Poate ajuta vitamina D la combaterea
COVID-19?

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut
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Totuși, sunt persoane care nu au ignorat
viitorul pe termn lung. Mistici ca Nos-
tradamus au încercat să calculeze sfârşitul
lumii. HG Wells a încercat să dezvolte o şti-
inţă a prezicerilor şi a descris viitorul înde-
părtat al omenirii în cartea „Maşina
timpului”. Alţi scriitori au construit, de
asemenea, viitoruri pe termen lung pentru
a avertiza, amuza sau face speculaţii.

Dar chiar dacă aceşti pionieri sau futu-
rologi nu s-ar fi gândit la viitorul omenirii,
prea mult nu s-ar fi schimbat. Omenirea n-
ar fi putut face mare lucru ca să se salveze
de la o criză existenţială sau chiar să
provoace una.

Astăzi suntem într-o poziţie mai privi-
legiată. Activitatea umană determină în
mod constant viitorul planetei noastre. Şi
chiar dacă suntem departe de a controla
dezastrele naturale, dezvoltăm tehnologii
care ne pot ajuta să le temperăm sau, cel
puţin, să le facem față.

În rândurile de mai jos prezentăm cele
mai mari cinci ameninţări la adresa exis-
tenţei omenirii. Trebuie avut însă în vedere
faptul că această listă nu este finală. În ul-
timle secole am descoperit sau creat noi
riscuri existenţiale - supervulcanii au fost
descoperiţi la începutul anilor 1970, iar
înainte de Proiectul Manhattan războiul nu-
clear era imposibil. Putem deci să ne aştep-
tăm să mai apară şi altele. De asemenea,
unele riscuri ce astăzi par serioase s-ar
putea să dispară pe măsură ce avansăm în
cunoștințe. Probabilităţile se pot schimba şi
ele în timp - uneori datorită faptului că
riscurile ne îngrijorează şi ne ocupăm de ele

ca să le eliminăm.
Pe de altă parte, doar pentru că ceva e

posibil şi potenţial periculos, nu înseamnă
că şi merită să ne facem griji. Există riscuri
asupra cărora nu putem avea nicio influ-
enţă, ca emisiile de raze gama care rezultă
din explozia galaxiilor. Dar atunci când
știm că putem face ceva, priorităţile se
schimbă. De exemplu, prin igienă, vacci-
nuri şi antibiotice, molimele au devenit
dintr-un act divin, o proastă igienă publică.

RĂZBOIUL NUCLEAR
Deşi până acum au fost folosite numai

două arme nucleare - la Hiroşima şi la Na-
gasaki, în al Doilea Război Mondial - iar
stocurile de arme nucleare au scăzut de la
vârful pe care l-au atins în timpul Războiu-
lui Rece, e o greşeală să credem că războiul
nuclear e imposibil. De fapt, s-ar putea să
nu fie improbabil.

Criza rachetelor cubaneze a fost foarte
aproape să devină una nucleară. Dacă pre-
supunem că la fiecare 69 de ani s-ar petrece
un asemenea eveniment şi că există una din
trei şanse să se transforme într-un război
nuclear, şansa unei astfel de catastrofe
creşte la aproape una la 200 pe an.

Mai mult, criza rachetelor cubaneze a
fost cel mai cunoscut caz. Istoria disuasiu-
nii nucleare dintre Uniunea Sovietică şi
Statele Unite e plină de apeluri de urgenţă şi
greşeli periculoase. Probabilitatea reală s-a
schimbat funcție de tensiunile inter-
naţionale, dar pare neverosimil ca şansele
să fie mai mici de unu la o mie pe an.

Un război nuclear la scară mare între
două superputeri ar omorî sute de milioane

de oameni direct sau în perioada imediat ur-
mătoare dezastrului - un dezastru inimagi-
nabil. Dar asta nu e destul ca să-l
transforme într-un risc existenţial.

Similar, pericolele căderilor radioactive
sunt adesea exagerate - potenţial mortale la
nivel local, dar la nivel global o problemă
relativ limitată. Bombele cu cobalt au fost
propuse ca o armă ipotetică a zilei de apoi
care i-ar omorî pe toţi prin căderile ra-
dioactive, dar sunt practic greu şi scump de
construit. Şi fizic, sunt doar cu greu posi-
bile.

Adevărata ameninţare este iarna nu-
cleară - adică deşeurile radioactive aruncate
în stratosferă care ar cauza răcirea şi us-
carea pe termen lung a lumii. Simulările
moderne ale climatului arată că ar putea ter-
mina agricultura mondială pe mulţi ani.
Dacă acest scenariu se produce, miliarde de
oameni vor muri de foame. Doar câțiva vor
supravieţui, împrăştiaţi și supuși altor peri-
cole mortale, precum bolile. Principala in-
certitudine rămâne felul cum s-ar comporta
căderile radioactive: în funcţie de tipul de
deşeuri, rezultatele pot fi foarte diferite şi
în momentul de faţă nu avem mijloace
corecte de a le evalua.

EPIDEMIILE CREATE PRIN BIOINGINERIE
Epidemiile naturale au omorât mai

mulţi oameni decât războaiele. Totuşi, epi-
demiile naturale nu sunt o potenţială
ameninţare existenţială: există indivizi
rezistenţi la diverși agenţi patogeni, iar des-
cendenţii supravieţuitorilor devin mai rezis-
tenţi. De asemenea, evoluţia nu favorizeză
paraziţii care îşi omoară gazdele. Acesta
este motivul pentru care sifilisul a devenit
dintr-un ucigaş virulent o boală cronică pe
măsură ce s-a răspândit în Europa.

Din nefericire, în ziua de azi putem face
ca bolile să fie fie mai rele. Unul dintre cele
mai celebre exemple este cel în care intro-
ducerea unei gene suplimentare în variola
şoarecilor - versiunea transmisă de şoareci
a variolei - a făcut-o şi mai letală şi capa-
bilă să infecteze indivizii vaccinaţi.
Cercetările recente făcute asupra gripei
aviare au demonstrat, de asemenea, că con-
tagiozitatea unei boli poate fi crescută în
mod deliberat.

În momentul de față, riscul ca cineva să
propage deliberat ceva devastator e mic.
Dar pe măsură ce biotehnologia se per-
fecţionează şi devine mai ieftină, tot mai
multe grupuri vor fi în stare să facă bolile şi
mai grave.

Majoritatea lucrărilor asupra armelor bi-
ologice au fost făcute de guverne în
căutarea unei arme controlabile, căci șter-
gerea umanităţii de pe faţa pământului nu
aduce vreun folos militar. Dar totdeauna vor
exista oameni care vor să facă ceva pentru
că pot. Alţii au scopuri mai „înalte”. De
exemplu, cultul Aum Shinrikyo a încercat
să grăbească apocalipsa folosind armele bi-
ologice, pe lângă un atac cu gaz paralizant.

Unii cred că Pământul ar fi mai bun fără oa-
meni ş.a.m.d.

Numărul morţilor datorat armelor bio-
logice şi epidemiilor pare să aibă o dis-
tribuţie exponenţială - cele mai multe
atacuri au puţine victime, dar doar câteva
pot omorî mulţi. La ora actuală, riscul unei
epidemii provocate de bioterorism pare
foarte mic. Dar prin bioterorism guvernele
au ucis mai mulţi oameni decât teroriştii
(aproape 400.000 de oameni au murit da-
torită programului japonez de război bio-
logic în al Doilea Război Mondial). Şi
cum tehnologia devine tot mai puternică, în
viitor agenţi patogeni mult mai virulenţi vor
fi mai uşor de proiectat.

SUPERINTELIGEN�A
Inteligenţa e ceva foarte puternic. Un

increment în abilitatea noastră de a rezolva
probleme şi de a ne coordona în grup ne-a
făcut să lăsăm maimuţele în urmă. Acum
existenţa lor depinde de deciziile oamenilor,
nu de ce fac ele. A fi inteligent este un avan-
taj pentru oameni şi organizaţii. De aceea
se și fac atâtea eforturi în găsirea unor căi
de a îmbunătăţi inteligenţa noastră indivi-
duală şi colectivă, de la droguri care să in-
tensifice cunoaşterea până la programele de
inteligenţă artificială.

Problema este că entităţile inteligente
sunt bune la atingerea scopurilor lor, dar
dacă scopurile sunt rele, entităţile îşi pot
folosi puterea pentru a atinge în mod in-
teligent obiective dezastruoase. Nu e niciun
motiv să credem că inteligenţa însăşi va
face ceva să se poarte frumos şi moral. De
fapt, e posibil să se demonstreze că anumite
tipuri de sisteme superinteligente nu vor
urma regulile morale chiar dacă ele sunt
valide.

Şi mai îngrijorător e faptul că în încer-
carea de a explica mersul lucrurilor unei in-
teligenţei artificiale, intrăm în probleme
practice şi filozofice profunde. Valorile
umane sunt difuze, complicate, nu ştim să
le exprimăm bine şi chiar dacă am şti, s-ar
putea să nu înţelegem toate implicaţiile do-
rinţelor noastre.

Inteligenţa bazată pe software poate să
ajungă repede de la o putere subumană la
una înspăimântătoare. Motivul este că ea
poate fi ajustată în mod diferit de inteligenţa
biologică: poate lucra mai rapid pe calcula-
toare mai rapide. Părţi din ea pot fi dis-
tribuite pe mai multe calculatoare, versiuni
diferite pot fi testate şi actualizate în timpul
funcţionării, noi algoritmi pot fi înglobaţi
pentru a mări performanţele.

S-a sugerat că e posibilă o „explozie a
inteligenţei” atunci când software-ul devine
destul de perfecţionat pentru a face un soft-
ware şi mai bun. Dacă apare un astfel de
salt, atunci va fi o mare diferenţă între pu-
terea potenţială a sistemelor inteligente (sau
a oamenilor care le spun ce să facă) şi restul
lumii. Acestea au un potenţial clar de a

Cele mai mari cinci ameninţări
În gălăgia zilnică a crizelor cu care se confruntă omenirea, uităm de

multele generaţii care sperăm să ne urmeze. Nu cele care vor trăi peste
200 de ani, ci cele care vor trăi peste 1.000 sau 10.000 de ani. Folosim
cuvântul „sperăm” deoarece ne confruntăm cu unele riscuri, numite
riscuri existenţiale, care ar putea şterge omenirea de pe faţa pămân-
tului. Acestea nu sunt doar riscuri ale unor mari dezastre, ci ale unor
dezastre care ar putea pune capăt istoriei.

►
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la adresa existenţei umane
provoca dezastre dacă sunt direcţionate spre
scopuri rele.

Un lucru neobişnuit privind superin-
teligenţa este că nu ştim dacă e posibilă o
rapidă şi puternică explozie a inteligenţei.
Poate că civilizaţia noastră actuală se au-
toperfecţionează în cel mai rapid ritm posi-
bil. Există totuși motive întemeiate să
credem că unele tehnologii pot grăbi lu-
crurile într-un ritm mult mai mare decât
societatea actuală poate să le stăpânească.
În același timp, nu avem o bună înţelegere
a gradului de periculozitate pe care diferite
forme de superinteligență îl comportă sau a
strategiilor de atenuare ce ar putea
funcţiona. E foarte greu să te gândeşti la o
tehnologie viitoare pe care nu o avem încă
sau la inteligenţe mai mari decât a noastră.
Din toate riscurile prezentate aici, superin-
teligența este cel care are cele mai mari
șanse să fie ori cel mai masiv, ori doar un
miraj.

În mod surprinzător, domeniul acesta
este puțin cercetat. Chiar și în anii ‘50 şi
‘60, când oamenii erau foarte convinşi că
superinteligenţa poate fi realizată „într-o
generaţie”, ei nu dădeau mare atenţie pro-
blemelor de siguranţă. Poate că nu şi-au luat
în serios previziunile, dar cel mai probabil
e că au considerat asta ca fiind o problemă
pentru viitorul îndepărtat.

NANOTEHNOLOGIA
Nanotehnologia este controlul asupra

materiei cu precizie atomică sau molecu-
lară. În sine, nu e periculoasă - dimpotrivă,
ar trebui să fie o veste bună pentru cele mai
multe aplicaţii. Problema este că, exact ca
biotehnologia, creşterea puterii creşte şi
potenţialul pentru abuzuri împotriva cărora
e greu să te aperi.

Marea problemă nu e infamul „grey
goo” (scenariul în care nanoroboţii scapă de
sub control) în care maşinile care se auto-
multiplică devorează totul. Asta ar necesita
o proiectare inteligentă îndreptată chiar spre
acest obiectiv. E greu să faci o maşină care
să se automultiplice. Biologia, implicit, e
mult mai bună la asta. Poate vreun maniac
să reuşească, dar sunt mult mai multe
metode de distrugere mai uşoare.

Riscul cel mai evident este că fabricarea
cu precizie atomică pare ideală pentru fa-
bricarea ieftină și rapidă a armelor. Într-o
lume în care orice guvern ar putea „tipări”
mari cantităţi de arme automate şi semiau-
tomate (inclusiv instalaţii care să producă
şi mai multe), cursa înarmărilor ar deveni
foarte rapidă, şi deci instabilă, deoarece a-i
da inamicului prima lovitură înainte ca el să
poată să riposteze e un avantaj prea tentant.

Armele pot fi de asemenea lucruri mici,
precise: o „otravă inteligentă” care
acţionează ca un gaz paralizant, dar îşi
caută victimele, sau sistemele de suprave-
ghere bazate pe omiprezenţii „gnatboţi”
(roboţi minusculi) care să ţină populaţiile
docile, par perfect posibile. De asemenea,

pot exista căi de a pune la îndemâna oricui
vrea arme nucleare şi inginerie a climei.

Nu putem estima probabilitatea
riscurilor existenţiale ale nanotehnologiei,
dar ea pare a fi potenţial distrugătoare
deoarece ne poate oferi orice dorim.

NECUNOSCUTELE NECUNOSCUTE
Cea mai angoasantă posibilitate este că

există ceva foarte mortal şi noi nu avem
niciun indiciu despre asta.

Tăcerea din cer poate fi dovada acestui
lucru. Absenţa extratereştrilor se datorează
oare faptului că viaţa sau inteligenţa sunt
extrem de rare sau că viaţa inteligentă tinde
să se auto-extermine ? Dacă există un viitor
Mare Filtru, trebuie să fi fost observat şi de
alte civilizaţii, dar nici asta n-a ajutat la
nimic.

Oricare este ameninţarea, ea trebuie să
fie ceva de neevitat chiar și când ne dăm
seama că ea există. Nu ştim nimic despre o
astfel de ameninţare (nimic de pe lista
acesta nu acţionează astfel), dar ea poate
exista.

Observaţi că doar pentru că ceva e ne-
cunoscut, nu ne împiedică să ne gândim la
asta. Într-un articol remarcabil, Max
Tegmark şi Nick Bostrom arată că un anu-
mit set de riscuri trebuie să aibă mai puţin
de o şansă la un miliard de ani, ţinând cont
de vârsta relativă a Pământului.

Vă puteţi întreba de ce schimbările cli-
matice sau căderea unui meteorit au fost

scoase de pe această listă. Schimbările cli-
matice, oricât de înfricoşătoare ar fi, e im-
probabil să facă planeta nelocuibilă (dar
s-ar putea să se combine cu alte ameninţări,
dacă apărarea noastră se prăbuşeşte). Mete-
oriţii ar putea, desigur, să ne şteargă de pe
faţa pământului, dar ar trebui să fim foarte
ghinionişti. Speciile medii de mamifere
supravieţuiesc vreun milion de ani. Deci,
ritmul extincţiei naturale este aproximativ
de unu la un milion de ani. Acesta e mult
mai mic decât riscul unui război nuclear,
care după 70 de ani încă e cea mai mare
ameninţare la adresa continuităţii existenţei
noastre.

Euristica disponibilităţii ne face să
supraestimăm riscurile care apar adesea în
media şi să nesocotim riscurile insolite.
Dacă mai vrem să fim pe aici într-un mili-
on de ani, trebuie să corectăm acest lucru.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „The five biggest threats to
human existence”, a apărut pe site-ul
theconversation.com. Scientia.ro este un
site de popularizare a științei și de de-
montare a miturilor pseudoștiințifice. Sci-
entia.ro prezintă zilnic articole și știri și are
o secțiune de bloguri și una destinată în-
trebărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.
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Experimentul Xenon1T, insta-
lat în laboratorul subteran ita-
lian de la Gran Sasso, a
măsurat cu detectorul de ma-
terie întunecată mai multe
evenimente decât se așteptau
oamenii de știință. Ar putea fi
vorba de semnale ale unor
noi tipuri de particule sau,
situație mai puțin exotică,
fluctuații statistice.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Vânătoarea de parti-
cule de materie în-
tunecată - și a oricărei
particule ce nu face
parte din Modelul
Standard al fizicii par-
ticulelor elementare
sau, dacă face parte,

are proprietăţi neaşteptate - continuă.
Cercetătorii sunt din ce în ce mai hotărâţi
să descopere semnale menite să lumineze
calea spre o nouă teorie care să o com-
pleteze pe cea actuală.

Materia întunecată umple, se crede,
Universul. Ea este de 5-6 ori mai abundentă
decât materia pe care o vedem și pe care o
cunoaștem mai mult sau mai puțin, cea care
formează galaxiile și tot ceea ce reușim să
măsurăm cu aparatele noastre. Materia în-
tunecată ar fi formată din particule care nu
emit lumină, invizibile deci telescoapelor
noastre.

Pentru a reuși să „vedem” aceste parti-
cule au fost puse la punct două mari clase
de experimente: la acceleratoarele de par-
ticule, unde se încearcă generarea parti-

culelor de materie întunecată în urma co-
liziunii unor fascicule de mare energie, și în
laboratoare subterane, unde se încearcă mă-
surarea particulelor de materie întunecată
care ajung pe Terra din Univers și lasă sem-
nale în detectoare.

Din această a doua categorie fac parte
mai multe experimente instalate în labora-
torul subteran italian din Gran Sasso,
LNGS. Sub pământ, acoperite de cei 1,400
de metri ai muntelui, experimentele sunt ex-
trem de sensibile, întrucât semnalele induse
de particule care nu au nimic de-a face cu
materia întunecată, precum raze cosmice
sau radioactivitatea ambientală, sunt extrem
de reduse.

Unul dintre experimentele de la LNGS,
Xenon1T, a descoperit recent un exces de
evenimente extrem de interesant, ce ar
putea fi datorat unor noi particule, încă
nedescoperite. Xenon1T este un detector de
particule care funcţionează având la bază
xenon lichid și un detector numit TPC
(Time Projection Chamber). Particulele
exotice care lasă energie în detector duc la
formarea unor semnale electrice ce indică
prezența materiei întunecate.

Există însă și un număr de evenimente
de fond, care corespunde unor particule
bine cunoscute și care poate fi calculat.
Xenon1T l-a calculat pentru o anumită pe-
rioadă de achiziție de date și analiză, iar
acesta trebuia să fie de 232 evenimente. Au
fost măsurate însă 52 de evenimente în plus.

Ar putea fi vorba despre o fluctuație sta-
tistică, i.e. acestea să fie explicate ca eveni-
mente de fond. Totuși, cercetătorii au
început să viseze și la alte scenarii.

O ipoteză care corespunde tipologiei de
evenimente în exces este că acestea ar fi da-
torate axionilor solari. Axionii sunt parti-
cule propuse în cadrul unor teorii care
rezolvă o serie de probleme din cadrul
fizicii nucleare. Până în prezent, nu a fost
observat niciun axion, deci dacă Xenon1T
ar fi măsurat într-adevăr axioni, atunci ar fi

o mare descoperire!

O altă ipoteză care ar putea explica ex-
cesul de evenimente este o proprietate
exotică a neutrinilor: un moment magnetic
al acestora mai mare decât se anticipa în
cadrul Modelului Standard. Acesta ar
reprezenta o dovadă în plus că Modelul
Standard trebuie înlocuit de o nouă teorie -
care, încă nu se știe.

Nu ştim la ora actuală dacă excesul de
evenimente - cele 52 în plus - este datorat

unor procese exotice. Tocmai din acest
motiv, colaborarea Xenon lucrează la
punerea la punct a unui nou instrument,
XenoNnT, care este mai mare decât actua-
lul experiment și care va fi instalat la Gran
Sasso până la sfârşitul acestui an.

Când va începe noua măsurătoare vom
ști dacă au fost descoperite semnalele unei
lumi ascunse sau, dimpotrivă, totul poate fi
explicat în cadrul Modelului Standard.
Evident, cercetătorii speră ca, în sfârșit, să
fi întrezărit enigmaticele semnale ale feței
ascunse a Universului.

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 portalului
Scientia.ro.

Mister sub munte: Semnale exotice?
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Ce este xenonul?
Xenonul este un element chimic ce face
parte dintre aşa-numitele „gaze nobile”
sau „gaze inerte”, denumite astfel
deoarece au reactivitate chimică foarte
scăzută şi, de obicei, nu se combină
chimic cu alte elemente. Alte exemple de
gaze inerte sunt heliul, neonul, argonul,
kriptonul. Totuși, între atomii de xenon
și cei ai altor elemente pot exista reacții
chimice, cum ar fi reacția de formare a
hexafluoroplatinatul de xenon, care a
fost primul compus sintetizat al unui gaz
nobil.
Simbolul chimic al xenonului este Xe,
iar numărul său atomic este egal cu 54
(conține 54 de protoni). Denumirea sa
provine din limba greacă, unde cuvântul
xenon înseamnă străin sau straniu.
Xenonul se găsește în atmosfera Terrei
în cantități mici. Ocurența naturală a
xenonului este reprezentată de opt izo-
topi stabili. Mai există însă, ca la toate
elementele, și izotopi instabili sau ra-
dioactivi; xenonul are peste 40 de izotopi
instabili, care se descompun radioactiv.
Procentul și vechimea fiecărui izotop de
xenon îi ajută pe oamenii de știință să
afle cum a apărut și cât de vechi este Sis-
temul nostru solar.

Despre axioni și
Modelul Standard
Axionii reprezintă particule elementare
ipotetice despre care se crede că alcătu-
iesc, cel puțin parțial, materia întunecată.
Deși au fost deja definiți prin diverse
teorii, existența lor a rămas greu de
dovedit. Ei nu au fost detectați nici pe
cale directă, nici pe cale indirectă până
acum și teoria nu ne spune nimic despre
masa lor, ceea ce înseamnă că sunt și
mai greu de căutat. Teoria estimează că
aceste particule au un comportament im-
previzibil și că foarte rar interacționează
cu materia obișnuită.
Teoreticienii și-au imaginat mai multe
tipuri de axioni. Pe lângă cei care ar fi
parte a materiei întunecate, ar exista și
axionii produși de reacțiile nucleare din
interiorul Soarelui - așa-numiții axioni
solari.

Modelul Standard este cea mai bună
teorie pe care o au în prezent fizicienii
pentru a descrie unităţile structurale fun-
damentale ale Universului.
Modelul Standard răspunde la două în-
trebări fundamentale: Din ce este for-
mată materia? şi Cum se explică
coeziunea materiei? În prezent, Modelul
Standard înglobează un total de 61 de
particule considerate fundamentale (fără
structură internă) și 3 din cele 4 tipuri de
interacțiuni de bază (forțe): electromag-
netismul, forța nucleară tare și forța nu-
cleară slabă.
În ciuda succesului său incredibil, Mo-
delul Standard are unele deficienţe im-
portante. În rândul fizicienilor este
acceptată ideea că 96% din Univers nu
este alcătuit din materie obişnuită, astfel
că acest procent nu se încadrează în
Modelul Standard. Cum să extindem
Modelul Standard pentru a putea explica
aceste mistere este o întrebare deschisă
la care vor răspunde cercetări aflate în
desfăşurare ori cele viitoare.

Detectorul de materie întunecată din cadrul proiectului Xenon, Gran Sasso, Italia.
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Căutăm o femeie pentru curățenie, ones-
tă și cu experiență, pentru o familie care
locuiește într-un apartament în zona Côte-
des-Neiges, de două sau trei ori pe săp-
tămână. Un nivel minim de franceză sau
engleză este acceptabil. Sunați la 514-731-
2176, Luba.

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Cali-
ficări: minim 5 ani de experiență, persoană
harnică și disponibilă, în bună formă fi-
zică, spirit de echipă, muncă la exterior,
permis de conducere valid (posibilitate de
a face parte din echipele noastre de
deszăpezire în timpul iernii). Postul este la
timp plin, permanent, cu salariu competitiv
și asigurare colectivă. Loc: Montreal și îm-
prejurimi (punct de întâlnire la Laval).
Data de început: imediat. Scrieți-ne la
info@genexinc.ca sau contactați-ne la
450-963-2990 (lăsați un mesaj).

URGENT, căutăm doi lucrători pentru
transport și cărat diverse (manutention),
ajutor la instalare de pavaj și alte materia-
le, plantare, punerea plăcilor de gazon și
alte sarcini conexe. Calificări: experiența
în amenajare peisagistică un atu, harnic și
disponibil, în bună formă fizică, spirit de
echipă, muncă la exterior, permis de con-
ducere valid (posibilitate de a face parte
din echipele noastre de deszăpezire în tim-
pul iernii). Postul este la timp plin, perma-
nent, cu salariu competitiv și asigurare
colectivă. Loc: Montreal și împrejurimi
(punct de întâlnire la Laval). Data de în-
ceput: imediat. info@genexinc.ca sau
450-963-2990. (lăsați un mesaj).

Compania Bordic Expert Ménage caută să
angajeze bărbați (vârsta 30-45 ani) pentru
a face curat în birouri. Plata oficial, cu cec,
15$/oră.Contactați Eugen prin email la
expertmenage@bordic.com sau prin tele-
fon la 514-799–6864.

Regency Nannies, o agenție de recrutare
specializată în plasarea de bone, menajere
și îngrijitoare, caută candidați/candidate
pentru familii în regiunea Montreal și
Laval. Candidatul ideal are cel puțin 6 luni
de experiență, este responsabil și posedă
referințe verificabile. Familiile cu care lu-
crăm au nevoi diferite, astfel că Regency
Nannies poate oferi frecvent posturi la
timp parțial și plin. Persoanele care doresc
să lucreze în acest domeniu într-un mediu
plăcut și stimulant sunt rugate să sune la
514-344-0099, Elsa.

Compania Systèmes Sous-sol Québec an-
gajează lucrători în construcții. Nou-
veniții sunt bineveniți. Experiența în
domeniul construcțiilor nu este necesară,
compania oferă programe de pregătire in-
tensivă. Posibilitate de avansare, muncă pe

tot parcursul anului, salariu competitiv,
asigurare după trei luni. Postulați la
rh@soussol.ca. Info: 514-334-7824, ext.
232 | www.soussol.ca.

Firmă cu 13 ani de experiență în domeniul
construcțiilor și renovărilor caută munci-
tori. Plata este negociabilă, în funcție de
experiență. Info: www.renoroca.ca. Con-
tact: renoroca_inc@yahoo.com sau 514-
575-2939.

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.

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. Info suplimentare: 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 autobuz 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, au-
tobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite,
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 stația de metrou Place des Arts,
complet renovate, totul inclus: încălzire,
apă caldă, electricitate, frigider și aragaz.
Spălătorie și ascensor în imobil. Concierge
român. Chirii de la 650$/lună, bail de 12
luni. Tel: 450-465-9360.

Cetățean canadian, 170/78, educație mi-
litară și studii juridice canadiene, NE-
FUMĂTOR caut relație serioasă cu o
doamnă cu condiții și valori morale
asemănătoare, între 40 și 50 ani. Răspund
cu plăcere la mesaj text sau cel: 438-876-
0543.

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
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ANUNȚURI BISERICI

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

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: du-
minica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântu-
lui 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-Eustache, J7P
3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org.

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. Saint-
Joseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.

Biserica Ortodoxă Română cu hramurile
Acoperământul Maicii Domnului și Sfinţii
Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii, Con-
stantin şi Mama Sa, Elena, din Pierrefonds
& West Island vă invită să participaţi la
Sfânta Liturghie şi Universul Catehetic al
Copiilor, duminica începând cu ora 11:45.
Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514-
714-2762. Adresă: Paroisse Saint-Raphaël-
Archange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. 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

MATRIMONIALE
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MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

După ce v-am plictisit timp
de șase luni cu expunerea de-
schiderilor în șah, prezentând
începătorilor motivul pentru
care ocuparea centrului, dez-

voltarea armonioasă a pieselor și punerea
regelui la adăpost, sunt absolut necesare
pentru a nu pierde partida încă din primele
5-6 mutări, m-am gândit ca înainte de va-
canța constructorilor să dedic acest articol
unui sfârșit de partidă.

Cei care au prins „societatea
românească multilateral dezvoltată” poate
își aduc aminte că Școala sovietică de șah
domina scena lumii în anii ’80-‘90, fiind
cu un pas înaintea adversarilor.

Practic, sovieticii au dat campioni in-
ternaționali pe bandă rulantă, deoarece
primele lecții în șah erau dedicate nu de-
schiderilor, așa cum am prezentat eu în ar-
ticolele de până acum, ci închiderilor.
Sovieticii se bazau pe un principiu de bază,
și anume: câștigarea pozițiilor care trebuie
să fie câștigate.

Din aceste considerente, voi aborda
în articolul de față una dintre cele mai sim-
ple poziții, care dacă nu este cunoscută se
poate termina fără victorie.

1. Poziția de bază: Pe scurt, într-un final
de rege și pion contra rege, albul, deși are
un avantaj de un pion, trebuie să mute în

așa fel încât să câștige partida.

2. Mutarea câștigătoare pentru alb este:
Rege Rf5-e6. Negrul nu poate răspunde

decât cu rege din Re8 la d8 sau Re8 la
Rd6.

3. Poziția câștigătoare pentru alb este:
Rege Re6 la f7. Negrul este obligat să se
distanțeze și să aștepte ca pionul alb să fie
transformat în Damă (sau regină) deoarece
câmpurile e6, e7 și e8 sunt apărate de
regele alb.

În concluzie, într-un final de rege și
pion contra rege, albul trebuie întotdeauna
să ocupe câmpul din fața propriului pion,
pentru a forţa regele advers să piardă câm-
pul din e8, în acest caz.

4. Mutarea pierzătoare: În încheiere,
doresc să scot în evidență că după poziția
de bază, dacă albul mută pionului în fața

regelui, așa cum este prezentat în ima-
ginea de mai jos, partida se termină la
egalitate.

Nefiind profesor de șah și ținând cont
de faptul că acest articol se dorește a fi
doar o explicație succintă a uneia dintre
cele mai simple încheieri de șah, las în
grija cititorului sarcina de a practica
această închidere și de a experimenta pe
cont propriu deznodământul acestei
mutări de pion.

Matei Maxim este un pasionat al sportu-
lui, în special fotbal, tenis, handbal, rugby
și șah.
Puteți citi întrega serie de articole semnate
de Matei Maxim și dedicate șahului pen-
tru începători la www.accentmontreal.com

Cele mai bune închideri în șah pentru
începători: Rege și pion

ȘAH

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

Curiozătăți despre șah: Știați că...?

Șah-Mat în limba persană
înseamnă „Regele e mort”

Șah mat, adeseori prescurtat ca „mat”
este o situație în jocul de șah în care regele
unui jucător este atacat și nu există nicio
mutare posibilă pentru a elimina atacul.

Dacă regele este atacat, dar amenințarea
poate fi eliminată prin capturarea piesei
care atacă regele, prin mutarea regelui
într-o poziție neatacată sau prin inter-
punerea unei piese între atacator și rege,
cu excepția cazului în care atacatorul este
un cal, atunci regele este „în șah”.

Conform istoricilor, șahul se juca încă
din secolul al VI-lea în Persia, răspândindu-
se în alte colțuri ale lumii în secolul al VII-
lea, odată cu extinderea și invaziunile
islamice, în Orientul Apropiat, Africa de
Nord, Bizanț, Italia, Europa de Est și
Spania.

Un joc al elitei
În Evul Mediu, șahul era considerat de

nobili ca un joc de elită. În schimb, bise-
rica a dezaprobat acest sport al minții timp
de secole.

Apariția șahului modern
În secolul al XVI-lea se vor modifica

mult regulile de joc, astfel se poate vorbi că
în acel timp a apărut șahul modern. Șahul
modern s-a practicat mai întâi în Spania,
Franța și Anglia și ulterior în Rusia, țară de
unde provin cei mai mulți campioni mon-
diali de șah.

Cei mai mulți mari maeștri în șah
Rusia are cei mai mulți mari maeștri la

șah față de orice altă țară din lume, cu un
total de 156. Germania este pe locul al
doilea cu 61, iar Statele Unite ale Americii
pe al treilea, cu 60.

Cel mai de durată titlu de
campion

Un german pe nume Emanuel Lasker
(1868-1941), mare jucător de șah, mate-
matician și filozof, a deținut titlul de cam-
pion pe durata cea mai lungă: 26 de ani și
337 de zile, între 1984 și 1921. Lasker este
renumit pentru abordarea „psihologică” a
jocului.

Kasparov vs. restul lumii
În 1999, marele maestru de șah Garry

Kasparov a jucat cu întreaga lume într-un
joc de șah care a durat peste patru luni.
Peste 50.000 de persoane din mai mult de
75 de țări au participat la joc, mișcările fiind
decise prin vot majoritar. Kasparov a câști-
gat la mutarea 62, când 51% din jucătorii
lumii au decis să cedeze.

ACCENT MONTREAL
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HHOORROOSSCCOOPP BBAANNCCUURRII

☺- Cum verifici ce crede nevasta despre
tine?
- Stingi lumina când își face unghiile!

☺Secretul piramidelor: egiptenii le con-
struiau ca să-și apre mumiile de babele care
veneau la pupat.

☺Doi moși stăteau de vorbă:
- Mi-am luat un aparat nou de auzit!
- Și cât a costat?
- Joi dimineață!

☺Vorbă din Moldova: O vorbă în plus, un
dinte în minus!

☺Vând magneți de frigider. Mă tot atrag
noaptea în bucătărie.

☺Jumătate din mine nu are chef să facă
nimic, iar cealaltă jumătate este influențată
de prima.

☺Soțul vine acasă foarte târziu și ușor
amețit. În prag, ea cu făcălețul.
- N-am mai pomenit așa ceva, zice el. La
orice oră vine omu’ acasă, tu n-ai în cap
decât plăcinte!

☺Dacă împăratul Traian angaja Bechtel
să-i facă podul de la Drobeta în locul lui
Apolodor, și acum eram daci liberi!

☺- Am venit să vă cer mâna fiicei dum-

neavoastră.
- Cea mare sau cea mică?
- Cum, nu le are la fel?

☺Un cuplu la munte în vacanță:
- Iubitule, peisajul ăsta mă lasă mută!
- Perfect, aici punem cortul!

☺În sfârșit nevastă-mea și-a cerut azi scuze
pentru prima dată în fața mea. A zis că-i
pare rău că s-a căsătorit cu mine!

☺- Soldat Popescu, nu te-am văzut astăzi
la lecția de camuflaj!
- Mulțumesc, domnule colonel!

☺- Ziceai că mă iubești!
- Eram băut...
- Dar suntem împreună de doi ani!
- Am băut mult...

☺Un tip la medic: 
- Dom’ doctor, ajutați-mă! Am o așchie în
limbă!
- Dar cum s-a întâmplat?
- Mi s-a vărsat palinca pe dușumea...

☺Șeful îl vede pe Vasile bând o bere în
timpul programului de lucru și începe să
urle la el: 
- Vasileeee, dacă cumva nu știai, în timp ce
muncești nu ai voie să bei!
Vasile îi răspunde:
- Nu vă faceți griji șefu’, că nu muncesc!

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Salată din trei feluri de fasole
Ușor de făcut, delicioasă și bogată în pro-
teine, această salată este perfectă pentru
picnicurile verii și potlucks. De fapt, am
putea-o numi o salată clasică a picni-
curilor americane. Ca ingrediente are trei
feluri de boabe de fasole, celery, ceapă
roșie, castravete, pătrunjel și rozmarin,
combinate cu o vinegretă dulce acrișoară.
În general, această salată este făcută cu fa-
sole roșie, năut (chickpeas) și cannellini
sau butter beans, fasole neagră și chiar și
fasole verde. 

INGREDIENTE
3 feluri de boabe de fasole; în ilustrație
salata are fasole roșie, năut și butter
beans, câte o conservă din fiecare

½ ceapă roșie 
2 tulpini de celery
½ castravete englezesc
Pătrunjel proaspăt tocat
O linguriță de rozmarin proaspăt, tocat fin
Mărar și 2-3 fire de ceapă verde, opționale
Pentru vinegretă:
Rețeta clasică este cu ¼ cană de zahăr.
Pentru ca această salată să rămână una
sănătoasă, vă sugerăm să folosiți un sub-
stitut de zahăr cu un mic impact asupra
glicemiei (sau deloc) și zero calorii, pre-
cum stevia. Puteți folosi unul sau mai
multe pliculețe, după preferință.
1/3 cană de oțet de mere
4-5 linguri de ulei de măsline
Sare și piper negru după gust

MOD DE PREPARARE
1. Clătiți și scurgeți cele trei conserve de
fasole. 
2. Tăiați castravetele și tocați mărunt
ceapa roșie și celery. Tocați pătrunjelul,
rozmarinul și mărarul și ceapa verde, dacă
folosiți. Amestecați toate aceste ingredi-
ente într-un bol mare.

3. Într-un alt castron preparați vinegreta
amestecând uleiul, oțetul, substitutul de
zahăr, sarea și piperul. Turnați-o peste fa-
sole și celelalte legume.
4. Țineți fasolea la frigider câteva ore,
pentru ca savoarea vinegretei să fie ab-
sorbită de boabele de fasole. Serviți-o însă
la temperatura camerei.

BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Eşti într-o
formă de invidiat,  totuşi

încearcă să ieşi mai mult în natură.
Dragoste: Climatul este cam tensionat cu
risc de dispută, fii mai calm! Financiar:
Este necesar să-ţi păstrezi raţiunea şi simţul
măsurii.

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Ai nevoie
de mult sport, iar vara te

îmbie la o mulţime de activităţi care te vor
energiza de minune. Dragoste: Te eliberezi
de nişte gânduri care nu faceau bine relaţiei
voastre şi parcă începi şi tu să vezi partea
bună a lucrurilor. Financiar: Banii sunt la
un nivel mai fragil în această perioadă.         

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Nu te
preocupă sănătatea câtuşi
de puţin, pentru că ai

întotdeauna leac la orice problemă.
Dragoste: Îndoiala intervine între tine şi
persoana iubită şi ridică o mulţime de
semne de întrebare cu privire la evoluţia
relaţiei voastre. Financiar: Banii nu sunt
punctul forte acum. 

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ieşi în aer liber,
fă mișcare și relaxează-te în

natură! Dragoste: Totul pare să prindă viață
în plan sentimental, inima îți bate mai tare,
cuprinsă de o pasiune nouă. Financiar:
Banii sunt pe un nivel destul de bun, dar de-
ocamdată e bine să fii prudent. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Sănătatea este
unul din atuurile acestei pe-

rioade. Dragoste: Eşti un pic mai distant în
relaţia cu partenerul, care ţi-ar putea reproşa
de multe ori atitudini reci sau indiferente.
Financiar: Banii sunt pe mâini bune şi te
tentează să faci nişte investiţii.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Nu eşti
prea mulţumit de tine, te
simţi greoi și lipsit de vlagă

iar. O răceală te poate vizita. Dragoste: Nu
sentimentele contează acum cel mai mult
pentru tine şi partener, ci respectul dintre
voi. Financiar: E o perioadă mai dificilă
și de aceea trebuie să fii prevăzător.

BALANŢĂ (23 sept. - 22
oct.) Sănătate: Eventualul
disconfort pe care îl ai, are la
bază mai degrabă o indis-

poziţie psihică decât una fizică. Dragoste:
Apreciezi mai mult faptele, angajamentele
asumate reciproc, decât  vorbele dulci şi de-
claraţiile siropoase. Financiar: Fii cu ochii
pe portofel!

SCORPION (23 oct. - 21
noi.) Sănătate: Nu ezita să
consulți un specialist dacă te
confrunți cu simptome ciu-

date fizice sau psihice. Dragoste: Ai parte
de momente deosebite alături de persoana
care te atrage, cum ar fi întâlniri tandre şi
senzuale. Financiar: Bani ar fi, dar cam
puţini pentru cât vrei să cheltui.

SĂGETĂTOR (22 noi. -
21 dec.) Sănătate: De auto-
controlul tău depinde şi o
stare bună de sănătate.

Dragoste: O duci bine în plan sentimental,
cu şansa de a te (re)îndrăgosti din nou. Fi-
nanciar: Banii sunt motivul celor mai
acerbe discuţii; te lupţi pentru drepturile
tale cu fermitate și bine faci!      

CAPRICORN (22 dec. - 19
ian.) Sănătate: Mănânci
prea multe dulciuri, lene-
veşti cam mult, ai o atitu-

dine care, deşi îţi face plăcere acum, nu are
efecte benefice asupra ta. Dragoste: Se
resimte un oarecare dezechilibru în cuplu.
Financiar: Se petrec noutăţi de ordin
financiar, cum ar fi o investiție.        

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Cum îţi
aşterni, aşa vei dormi. Ai

grijă la comportamentul tău faţă de factorii
care îţi pot influenţa sănătatea de acum
încolo. Dragoste: Dacă e să fie cineva
sacrificatul în materie de amor, se pare că
tu eşti acela. Financiar: Cu banii eşti bine.

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Abține-
te de la factorii de risc ce
pot strica armonia la care ai

ajuns şi încearcă un regim mai lejer.
Dragoste: Planetele îţi fac cu ochiul din
casa distracţiilor şi a sexualităţii. Finan-
ciar: Ai grijă, pot apărea pagube.
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