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Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICEORICE
domeniu de ac�vitate! Detalii in interior

Member of Canadian 
Bookkeepers Association 

Gabriela Bucsa

514.508.8880
www.arcade-accounting.com

Detalii despre prelun-
girea restricțiilor de călă-
torie, reluarea serviciilor
de pașapoarte, situația
studenților străini și
cererile de rezidență
temporară pentru per-
soanele aflate deja în
Canada.
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Misterul unei stele care a 
dispărut fără urmă

O stea extrem de lumi-
noasă din galaxia pitică
Kinman a dispărut fără
urmă. Astronomii în-
cearcă să înţeleagă ce
s-a întâmplat, o ipoteză
fiind că această stea ar
fi dat naștere direct unei
găuri negre.
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Les Immeubles Charisma                    dcata@videotron.ca
Agentie Imobiliara                                     carmendan.com

Curtier imobiliar 

Promoție
super

detalii în
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cell:    514.823.8772
birou: 514.683.3003

ȘȘeerrbbaann  MMiihhaaii
TTIISSMMĂĂNNAARRIIUU

&&  AAssoocciiaațțiiii

AAVVOOCCAATT

tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1800, Montréal, H2Y 2W2 

555511114444----222288885555----0000000055552222

Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 

DETALII ÎN INTERIOR
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FERESTRE DE CEA MAIFERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE BUNĂ CALITATE 

NUMĂRUL 1 ÎN CANADANUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂESTIMARE GRATUITĂ
PREȚURI COMPETITIVEPREȚURI COMPETITIVE

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

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

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

Mont-Royal, H4T 1M1

SOS INFIRMIÈRE
Agenție de plasament în domeniul sănătății pentru profesioniștii români și
pentru cei de toate naționalitățile din Quebec
• SALARII foarte avantajoase
• ORARE DE LUCRU flexibile, fiecare              

persoană lucrează cât și unde vrea
• ANGAJĂM: INFIRMIERS(ÈRES);                    

INFIRMIÈRS(ÈRES) AUXILIAIRES;           
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES 
(PAB); INHALOTHÉRAPEUTES;              
TRAVAILLEURS(EUSES) SOCIAUX(LES)

• CLIENȚII noștri: toate instituțiile publice de 

sănătate din provincia Quebec
• SPITAL, CHSLD, CLSC, GMF, RI, RPA, 

SÀD, Transport medical etc.
• În curând: PLAN de pensie și de asigurare 

colectivă
• SUPORT clinic acordat angajaților pentru 
dezvoltare profesională 

• Puteți lucra ca salariat sau ca partener INC 
al companiei noastre

Contactați-ne la: 450.663.1010 | cv@sosinfirmiere.com
sau înscrieți-vă direct pe site-ul companiei: www.sosinfirmiere.com

Administratori români

Picnic la Val-David de
Sfânta Maria

Asociația Română din Canada (ARC)
organizează sâmbătă, 15 august, tradițio-
nala sa sărbătoare de Sfânta Maria la Câm-
pul românesc de la Val-David. Evenimentul
va debuta la ora 10:00. În caz de timp nefa-
vorabil, picnicul va avea loc sâmbăta ur-
mătoare, pe 22 august. 

Având în vedere reglementările în
vigoare în Quebec privind evenimentele în
aer liber, numărul maxim de persoane ce
vor fi admise pe câmp este de 250. Patici-
panții sunt rugați să vină cu mese și scaune
pliante proprii.

Vor participa: DJ Mișu (muzică de am-
bianță) și Annys Maria Eftimios, ce va in-
terpreta muzică populară, romanțe, operetă,
muzică ușoară românească și grecească. 

Preparate culinare disponibile (contra
cost): mititei, cârnați, sărățele. De aseme-
nea, se pot cumpăra și sucuri, apă minerală
și apă plată  (bucătăria de la Val-David nu
servește băuturi alcoolice).

Intrarea: 7$/mașină, 3$/adult fără
mașină; gratuit pentru copii. 

Cei care doresc să rămână cu cortul
peste noapte o pot face, costul fiind de
20$/cort. Detalii la: www.arcanada.org.

Adresa: 2210 Montée Predeal-Trudeau,
Val-David, J0T 2N0. 

Clasă specială la Școala
Junimea în sesiunea 
2020-2021

În anul școlar 2020-2021, Școala Ju-
nimea Română din Montreal oferă, pentru
prima oară, o clasă pentru copiii între 4 și
12 ani cu nevoi speciale. Ea se adresează
copiilor cu dizabilitate de învățare (DA),
tulburare de spectru autist (ASD), defi-
ciență de limbaj (DL), deficiență intelectua-
lă moderată (DIM) etc.

Domeniile de învățare sunt: matematică
adaptată, franceză și română adaptate, co-
municare/socializare, abilități motrice fine/

manipulare, strategii de învățare, ges-
tionarea emoțiilor etc. Elevul poate fi însoțit
de un părinte (dacă este necesar).

Clasa este structurată în două blocuri.
Bloc 1: matematică adaptată nevoilor
elevilor + un atelier educațional (jocuri
matematice, proiect individual etc.).
Bloc 2: franceză și romănă adaptate
nevoilor elevilor + un atelier educațional
(comunicare, gestionarea emoțiilor etc.).

Profesoară: Nelly Samoilă (baccalau-
réat en enseignement), cu experiență în or-
topedagogie, adaptare școlară, predare la
nivel preșcolar și primar atât în clase obiș-
nuite, cât și în clase specializate. 

Mai multe detalii: junimearomana.com.

PE SCURT | DIN COMUNITATE PE SCURT | DIN COMUNITATE

COMUNITATE
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Între 2 și 30 septembrie, Gale-
ria Lenoir din Vieux Montréal
va găzdui o expoziție de pic-
tură ce reunește șapte artiști
plastici montrealezi, printre
care se află și două pictorițe
de origine română: Doina Fal-
con și Eva Halus.

Expoziția nu are o temă anume, însă
majoritatea lucrărilor prezentate vor fi ab-
stracte sau semi-abstracte. Prin arta
abstractă artistul poate sintetiza și
cuprinde mai bine esențialul mesajului pe
care îl transmite și poate că nu este întâm-
plător faptul că în această perioadă de pan-
demie expoziția prezentată de Galeria
Lenoir minimalizează redarea subiectelor
ca atare, optând pentru lucrări ce intră
„înăuntrul materiei”, o fragmentează, îi
exacerbează culorile și fac privitorul să

simtă mai bine poezia formelor și culorilor
sau a energiei lor.

Expozanții constituie un grup ad-hoc,
reuniți prin tematica abstractă. Fiecare
artist va participa cu tablouri recente ce
poartă amprenta ultimelor lor căutări.

Doina Falcon va expune șapte lucrări,
dintre care două mai mari (36”x24”): Les
lumières des arbres, (ulei pe pânză) și
L’Ange (acrilic pe pânză). În primul tablou
copacilor li se atribuie un suflet, „o lumină
interioară vizibilă numai celor ce vor cu
adevărat să-i cunoască și să-i înțeleagă”,
așa cum însăși artista afirmă. În celălalt
tablou, îngerul este zugrăvit ca o apariție
fugară, luminoasă, cu capul ușor întors
spre lumea noastră zbuciumată.

Celelalte cinci tablouri semnate de
Doina Falcon, cu dimensiuni de 16”x16”,
înfățișează reprezentări artistice ale unor
formațiuni geologice, roci secționate, ce
încântă privirea prin formă și culoare.

Eva Halus, membră a galeriei Lenoir,

va prezenta șase tablouri ce ilustrează ex-
plorările sale pe marginea uneia și
aceleiași teme: Natura. Abordările sunt
însă diferite. Printre cele șase lucrări
menționăm două acuarele (14”x17”),
realizate în primăvara acestui an: Summer
splash, în care artista captează proiecția
unui jet de apă între flori, și The emerging
of a new leaf, în care aceasta surprinde
forța pe care trebuie să o aibă un mugure
ca să înfrunzească.

Celelalte lucrări ale Evei Halus sunt
colaje cu hârtie japoneză. Două dintre ele
datează din 2018 și au fost incluse ca ilus-
trații în volumul său de poezii Mirages et
réalité, apărut la editura L’Essor du Livre.
În ele, pornind de la valul lui Hokusai,
artista creează două peisaje complet
diferite, ambele compuse însă după prin-
cipiul Yin și Yang, Feminin și Masculin.

În Noah’s Ark (8”x12”), un colaj semi-
abstract sau semi-figurativ, vedem un urs
polar care trece de pe o banchiză pe alta,
peisajul fiind delimitat de o puzderie de
animale diverse, în hârtie aurie, câte unul

din fiecare. Colajul face o trimitere la situ-
ația precară în care se regăsesc multe
specii de animale din cauza schimbărilor
climaterice care se accelerează.

În final, în Ascenssion, este redat
zborul unui cârd de cocori, care trec de
„mai multe ceruri”, din ce în ce mai sus.

Ceilalți pictori care expun sunt: Adrien
Lacoste (membru al galeriei), Manon
Talbot (membră a galeriei), Théo Golb,
Sandra Rittore (membră a galeriei) și
Mathieu Dauphinais. Cu excepția Sandrei
Rittore care pictează mai ales portrete de
femei într-un stil naiv, dar foarte
metaforic, idealizând femeia și com-
parând-o neîncetat cu Gaia, luna sau
ploaia, ceilalți artiști menționați tatonează
de mult timp stilul abstract pur și, vizitând
expoziția, sigur veți avea câteva revelații
de ordin pur artistic și estetic.

Galeria Lenoir este situată la 240 rue
St-Jacques, foarte aproape de Place
d’Armes, clădirea Băncii de comerț impe-
riale a Canadei și stația de metrou Square
Victoria. Proprietara galeriei, Christine
Lenoir, pariziană de origine și integrată de
la începutul anilor 2000 în viața culturală
a Montrealului, este o fină cunoscătoare a
artei contemporane și o ferventă susțină-
toare a artiștilor de talent. Pe lângă lângă
Eva Halus și Doina Falcon, ea colaborea-
ză și cu o altă pictoriță de origine română:
Magdalena Mateescu, membră la rândul
ei a Galeriei Lenoir.

Vă invităm să vizitați site-ul Accent
Montreal, la www.accentmontreal.com,
pentru a vedea o selecție a tablourilor ce vor
fi expuse în luna septembrie la Galeria
Lenoir. Vă invităm, de asemenea, să explo-
rați mai multe din lucrările Doinei Falcon
și Evei Halus la www.doina.ca și respctiv
fineartamerica.com/profiles/evahalus, cu
mențiunea că dacă doriți să achiziționați
vreuna din lucrări, trebuie să contactați di-
rect artistele. ACCENT MONTREAL

Arta abstractă a două pictorițe de origine
română, prezentată la Galeria Lenoir

EXPOZI	IE COLECTIVĂ

Eva Halus Doina Falcon
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De ce ne e frică

CARMEN FIRAN
info@accentmntreal.com

Frica de catastrofă e
veche. Distrugerile
prin foc și apă, corpuri
astrale sau cutremure
de pământ continuă să
înfricoșeze. În toate
cazurile, după fiecare

dramă, vine însă un alt început, o altă pe-
rioadă de înflorire. Legea compensaţiei
funcţionează natural alternând la nivel de
macro şi micro cosmos răul și binele, pă-
catul cu pedeapsa, distrugerea cu re-
nașterea, împingând vehiculul existenţei şi
devenirii pe un drum cu rost.

Renaşterea, spun unii, n-ar fi existat
fără întunecatul Ev Mediu. Războaiele sunt
şi ele necesare în echilibrul misterios şi
crud al istoriei pline de farse şi drame care
se încolăcesc pe spirala ei mai departe,
repetând erorile sau provocând altele de in-
tensităţi şi mai mari.

La alt nivel, subconştient, individul pe
cât se teme de catastrofă, pe atât o invocă.
Frica, cea mai puternică fantasmă ieşită din
cutia Pandorei, este şi cea mai importantă
limită umană, spiriduşul care sfredeleşte
haosul aruncându-ne din când în când în
oase mostre ale frigului şi întunericului de
dincolo, ale infinitului şi dezordinii.

Frica de dramă îi face pe oameni s-o in-
voce în speranţa că ar putea-o îmblânzi. În
expresiile înţelepciunii populare se spune
că „e bine să pui răul în faţă” pentru a pre-
veni sau diminua şocul întâmplărilor ne-
fericite. Dar se mai spune şi că „de ce ți-e
frică nu scapi”… Concepţia că după fiecare
„ploaie și furtună mai vine şi vreme bună”
nu poate absolvi teama de imprevizibil şi
de necunoscut, nici nu poate contrazice
legea murphyană conform căreia după orice
rău poate să vină unul şi mai mare, ori zi-
cala că „o nenorocire nu vine niciodată sin-
gură”.

Veştile rele fac spectacolul. Tragediile
captează cel mai bine curiozitatea, în-
treţinând stări de interes şi alertă speculate
de diverse instituţii ale puterii. Mass-media
nici n-ar exista fără ele şi ne manipulează
emotivitatea pariind pe ideea că nu e ştire

aceea care nu e proastă. Pe vremuri
mesagerului unei veşti proaste i se tăia
capul. Azi este recompensat cu o mare au-
dienţă. Canalele de ştiri din lumea întreagă
trăiesc din drame. Dictaturile se bazează pe
frică şi ameninţări şi chiar marile puteri ale
lumii vestice recurg la instalarea unor stări
de teamă şi incertitudine prin menţinerea
unor focare de conflict în diverse zone ale
lumii, sau invocând pericolul terorismului
internaţional. Fantasma dramei este flutu-
rată mereu pentru a supune, iar frica de vi-
itor, de nefericire sau de moarte îi amplifică
autoritatea legitimând forme diverse de
dominaţie, fie ele politice, religioase ori
spirituale.

De multe ori nefericirea personală
atrage dorinţa unei drame la scară largă.
Când sunt loviţi de o nenorocire, instinctiv
oamenii caută în jur exemple de nenorociri
mai mari ca ale lor. Durerea pare să se
atenueze prin sentimentul că nu sunt singuri
în suferinţă ori că alţii sunt chiar mai ne-
fericiţi decât ei. A compara suferinţa per-
sonală cu a altora în dorinţa de a găsi
supape de rezistenţă ţine de omenesc. După
cum de omenesc ţine nu doar compasiunea,
ci şi nevoia de a şti că suferinţa e generală,
că dramele lovesc oriunde şi pe oricine.
Există chiar o voluptate a veştilor rele. Cel
care le transmite se simte important că
provoacă o surpriză, cel care le primeşte e
fericit când nu e el cel afectat direct.

Ideea că drama personală ar duce la
nevoia de catastrofă cosmică nu este nouă.
În tragediile greceşti, odată cu crimele pa-
sionale, se cutremurau şi pământul şi zeii.
Când lumea se află într-un impas, când
speranţele sunt contrazise, ochii se ridică
spre cer în aşteptarea unui deznodământ. Şi
de cele mai multe ori se aşteaptă unul dra-
matic, capabil să schimbe radical starea lu-
crurilor.

Pentru instaurarea binelui e nevoie de
mult timp, de un teren care trebuie îndelung
pregătit, iar consecinţele se vor vedea doar
târziu, când lucrurile vor fi aşezate solid în
matcă. Pentru a te bucura de efectele
binelui e nevoie de răbdare, rezistenţă,
tenacitate. Răul loveşte abrupt iar schim-
bările produse de el sunt rapide şi violente.

Nevoia de catastrofă vine şi din
pierderea iluziilor. Iar azi, mai mult ca

oricând, mocneşte ideea distrugerii ca
paradox al salvării. Într-un moment în care
dezvoltarea tehnologică a atins performanţe
greu de imaginat chiar cu câţiva ani în
urmă, în care până şi cerul pare să încapă
într-un ecran de computer or într-un gadget
strecurat în ureche, cu cât civilizația digi-
tală explodează, cu atât iluziile se subțiază
iar Dumnezeu fuge şi mai departe. Am
ajuns oare nişte cuceritori trişti, niște cam-
pioni extenuați? Sunt oare inutile reuşitele
materiale odată ce tot mai mulţi se plâng de
singurătate, depresii şi anxietăţi? Stări
apăsătoare de nesiguranţă şi nefericire trec
prin sufletele golite ale soldaţilor standardi-
zaţi nevoiţi să pedaleze până la capăt în in-
teriorul mecanismelor tot mai performante.
Să se întâmple ceva şi să fim absolviți!

Doar că obsesia sfârşitului lumii
aproape s-a banalizat după eşecurile din
2000 şi 2012 când aşteptările de colaps au
fost înşelate iar lumea şi-a văzut de drum
mai departe. E adevărat că sunt mai multe,
mai dese şi mai devastatoare dezastre na-
turale, crize economice severe, războaie re-
ligioase, pericole nucleare în escaladare…
Canale de televiziune ca History, Disco-
very sau Weather dedică tot mai mult spaţiu
posibilelor catastrofe care pot lovi
omenirea şi Pământul, de la schimbarea po-
lilor magnetici la topirea gheţarilor şi
creşterea intensităţii solare, de la erupţii
vulcanice şi tsunami la cutremure şi ura-
gane devastatoare. Mai nou, până şi luna,
element romantic, de care avem o atracţie
benefică, aflăm că ne poate fi potrivnică.
Dacă s-ar îndepărta de Pământ doar puţin,
ni se spune, ne-ar aştepta o catastrofă.

Nostradamus rămâne în prim plan cu
catrenele lui fără sens din care specialişti cu
diverse diplome descifrează exclusiv
tragedii. Teoriile conspiraţiilor proliferează,
propovăduind sfârşitul fie prin virusuri scă-
pate intenţionat din laboratoare, fie prin ex-
perimente care ar putea recrea haosul ori ar
stârni găuri negre ale Universului ce ne-ar
putea înghiţi pe negândite.

Unii invocă sfârşitul ca pe o pedeapsă
pentru degradarea spirituală a omenirii, alţii
ca pe o necesitate în urma înmulţirii popu-
laţiei globului şi a reducerii dramatice a
resurselor. Până şi americanii, notorii pen-
tru optimismul şi atitudinea lor pozitivă,
sunt cuprinşi de spaima prăbuşirii imperiu-
lui ori de consecințele unor alegeri nefaste.
Sfârşitul ar veni, conform unor profeţi
texani de ocazie, odată cu anularea banului
şi timpului, cei doi adversari ai fericirii, vi-
novaţi pentru spaimele şi alienarea lumii
moderne.

Apetenţa pentru catastrofă e mai vie ca
oricând. Dar în secret fiecare speră că îi va
supravieţui şi că îşi va freca palmele mulţu-
mit de undeva de sus.

Carmen Firan este o scriitoare americană de
origine română, stabilită la New York. A pu-
blicat peste 30 de volume de proză, poeme şi
eseuri în România şi SUA. Acest articol a
apărut și în revista online Acum.tv și a fost
preluat cu permisiunea redactorului-șef.

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

REFLEC
II CANADEZE

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Nu cred că vreodată
lumea și părerile
locuitorilor ei să fi
fost atât de divizate.
Până acum mai exis-
tau câte 40-50 de

nuanțe de gri. Acum totul pare alb sau
negru. Și spun asta atât la figurat, cât
și la propriu, în virtutea celor întâm-
plate la sud de noi.
Recent, în urma unor postări relativ
domoale pe „buca feței”, am fost făcut
stângist, comunist și chiar nou-se-
curist. Prima reacție a fost să…
reacționez. După care am stat și am
cugetat. Poporul are nevoie de clasi-
ficări; nu ne mai mulțumim cu
„poate”, „nu sunt sigur”, „mă de-
pășește chestiunea” și așa mai departe.
Problemele umanității s-au rezolvat in-
stantaneu: toți le știm pe toate. Nu mai
există necunoscute. Revenind la
epoleții și epitetele cu care am fost în-
galonat, nu mă simt nici de stânga, nici
de dreapta. Am apucături și de stânga,
și de dreapta. Balansez în funcție de
situații; ba chiar uneori sunt politic-
ambidextru.
Vorbind de Canada, liberalii sunt de
centru stânga, nu-i așa? Ba chiar de
stânga, spun unii, sau chiar comuniști
după alții. Dar ce te faci, că în Româ-
nia liberalii sunt de dreapta, la fel și în
alte democrații europene. Sărmanul
Partid Democrat din SUA a ajuns să
fie catalogat drept socialist sau comu-
nist. Asta pentru câţiva politicieni,
numărabili pe degetele de la două
mâini, care fac pe Robin Huzii - să ia
de la bogați și să dea la săraci.
Dacă ar fi să fim cinstiți, America are
două partide de dreapta: unul mai la
centru (democrații), celălalt mai la
dreapta - republicanii. Asta deoarece
domnia sa, America, nu are un partid
adevărat de stânga, așa cum are
Canada.
Despre scena politică de aici, ce să
spun? Nu sunt mare fan al niciunui
partid sau direcții. Ce pot spune referi-
tor la momentul actual este că atât li-
beralii federali, cât și conservatorii
provinciali (în Ontario - n.r.), cu pre-
siunile și uneori sprijinul opoziției, țin
lucrurile pe o direcție relativ normală.
Sperăm să îi țină normalitatea, și pe ei,
și pe noi.

Raul Dudnic este realizatorul emisiu-
nii TV NOI ROMÂNII, difuzată în
toată Canada pe canalul OMNI 1 (4
Rogers și 206/1206 Bell), duminică la
ora 11:30 am, luni la 12.00 pm, joi la
ora 7.00 am și vineri la 4 am.

LLaa  ssttâânnggaa  ddee
ddrreeaappttaa
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ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

În acest articol detalii despre
prelungirea restricțiilor de
călătorie, reluarea serviciilor
de pașapoarte, situația stu-
denților străini și cererile de
rezidență temporară.

Restricții de
călătorie

Pe 31 iulie, guvernul
federal a anunțat prelun-
girea restricțiilor de călă-
torie cu încă 30 de zile,

până la sfârșitul lunii august. Reamintim
cine poate veni în Canada în împrejurările
actuale:
● Cetăţenii canadieni și rezidenții perma-
nenți;
● Anumite persoane cărora le-a fost apro-
bată cererea de rezidență permanentă;
● Anumiți lucrători străini temporari (tra-
vailleurs étrangers temporaires, TÉT);
● Membrii apropiaţi ai familiei cetăţenilor

canadieni și celor cu statut de rezident per-
manent, ca de exemplu soții/soțiile, copii
dependenți, părinții, părinții adoptivi sau
părinții vitregi, persoanele cu autoritate de
tutelă.

Pentru mai multe detalii puteți consulta
site-ul ministerului Imigrației la
www.canada.ca.

Decizia de prelungire a restricțiilor
privind intrarea în Canada a fost determi-
nată de evoluția pandemiei în alte țări,
unde situația este foarte diferită față de
cea din Canada. Pe pagina sante-
infobase.canada.ca/covid-19 veți găsi sta-
tistici încurajatoare care demonstrează că
numărul de cazuri de COVID-19 este în
scădere în Canada. Dar, fiindcă nu este la
fel și în alte părți ale lumii, restricțiile de
călătorie sunt menținute.

Cererile de rezidență
temporară

Semnalăm un fapt pozitiv, anume că
sistemul de imigrație s-a adaptat circum-
stanțelor actuale excepționale și continuă
să-și desfășoare activitățile. În acest sens,
pe 23 iulie, s-a anunțat că persoanele care
cer rezidența temporară fiind în Canada,

vor fi dispensate de obligația de a furniza
date biometrice, deoarece acest lucru este
deocamdată imposibil atâta timp cât cen-
trele de recoltare a informaţiilor sunt în-
chise (birourile Service Canada). Această
măsură va permite deblocarea unui număr
important de dosare. Reamintim că rezi-
dența temporară înseamnă:
● Cerere de viză de vizitator sau prelun-
girea acestui statut;
● Restabilirea statutului de rezident tem-
porar - pentru cei care au depăşit perioada
legală de ședere în Canada;
● Cerere de permis de lucru sau reînnoirea
permisului de lucru;
● Cerere de permis de studii sau reîn-
noirea unui permis de studii;
● Cerere de permis de sejur temporar.

Serviciul de pașapoarte
Tot pe 31 iulie 2020 a fost anunțat și

faptul că s-a reluat activitatea serviciului
de pașapoarte. Canadienii pot, așadar,
relua procedura cererii de pașaport tri-
mițând formularul prin poștă. Cei care pre-
văd o călătorie în mai puțin de 30 de zile,
pot cere o programare în persoană. Guver-
nul recomandă canadienilor care nu au
proiecte urgente de călătorie să mai aștepte

înainte de a cere un nou pașaport.

Studenții străini
O categorie importantă prin numărul

de solicitanți, genul de probleme pe care
le întimpină și impactul social și eco-
nomic, o reprezintă studenţii străini. În ul-
timele zile ale lunii iulie au fost anunțate
măsuri menite să ofere soluții acestei ca-
tegorii.

La ora actuală, cea mai mare parte a
studenților străini nu pot veni în Canada.
Cei care fac excepție la restricțiile de călă-
torie în vigoare sunt cei cărora li s-a apro-
bat permisul de studii înainte de 18 martie
2020. Chiar și în această situație însă, in-
trarea în Canada poate fi refuzată dacă
programul de studii poate fi efectuat sau
doar început online, căci agenții de fron-
tieră au instrucțiuni să permită intrarea pe
teritoriul canadian numai celor care vin în
țară pentru motive esențiale. Or, dacă
studiile pot fi urmate online, chiar și pen-
tru o perioadă limitată, înseamnă că pentru
studentul respectiv călătoria către Canada
este opțională, deci supusă restricțiilor.

În acest context, s-a introdus o proce-
dură în două etape pentru a da posibilitatea
studenților străini să înceapă semestrul cu
studii la distanță (online), chiar dacă ce-
rerea de permis de studii nu a fost fina-
lizată și dacă studentul nu poate veni în
Canada. Ministerul Imigrației a anunțat că
vor fi finalizate cererile complete și deja
depuse, iar cei care vor să utilizeze proce-
dura în două etape trebuie să-și depună
dosarul până pe 15 septembrie.

Pentru a încheia și pentru a prospecta
viitorul în materie de imigrație, vom cita
un articol al Radio-Canada International
care face referire la date oferite de Statis-
tique Canada: „Canada se bazează din ce
în ce mai mult pe lucrătorii străini tempo-
rari deja prezenți pe teritoriul său pentru a
răspunde nevoilor în materie de imigrație”.
Agenția de statistică compară date din anul
2000, când 8% din noii imigranți erau foști
lucrători temporari, cu date din 2018, când
această proporție a ajuns la 46%.

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: Noutăți la
nivel federal
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Dr. Marius Damian D.M.D.
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Cu o competiție științifică
planetară și mize financiare
enorme, cercetările pentru un
vaccin împotriva COVID-19
avansează cu o viteză inedită.
Numeroși factori intră în joc
atunci când vine vorba de si-
guranță, eficacitate, dis-
tribuție și accesibilitate a unui
vaccin. Actuala pandemie are
multiple fațete, de la criza de
sănătate publică, la cea
socio-economică, la jocuri
politice, dileme etice și o acu-
tizare a neîncrederii popu-
lației în guverne și autorități.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Câte vaccinuri sunt
acum în fazele de
testare?

Există la ora actuală
circa 30 de vaccinuri

potențiale împotriva COVID-19, aflate în
diverse faze de testări umane în lume. La
jumătatea lunii iunie, numărul lor era 11.
Majoritatea se află în fazele unu sau doi.

Doar 6 din aceste vaccinuri potențiale au
ajuns într-un stadiu avansat, în faza trei, în
care eficacitatea tratamentului este mă-
surată la scară largă.

Printre acestea se află vaccinul dez-
voltat de compania americană Moderna în
colaborare cu National Institutes of Health
tot din SUA, care la sfârșitul lunii iulie a
debutat această ultimă fază a studiilor cli-
nice pe 30,000 de voluntari.

Trei alte potențiale vaccinuri,
chinezești, au intrat în faza a treia la jumă-
tatea lui iulie: cel al laboratorului Sinovac,
testat pe 9,000 de cadre medicale în
Brazilia, în parteneriat cu Institutul de cer-
cetare Butantan, și alte două ale laboratoru-
lui Sinopharm, dezvoltate cu Wuhan
Institute of Biological Products și respectiv
cu Beijing Institute of Biological Products.
Ambele sunt testate în EUA, fiecare pe câte
un grup de 5,000 de voluntari.

Un alt proiect de cercetare aflat în faza
a treia a studiilor clinice este unul european,
condus de cercetători de la Universitatea
Oxford, în colaborare cu compania farma-
ceutică suedezo-britanică AstraZeneca.
Acest vaccin potențial este testat în Marea
Britanie, Brazilia, Africa de Sud și SUA.

Există, de asemenea, și colaborarea ger-
mano-americană-chineză, prin intermediul
BioNTech, Pfizer și respectiv Fosun
Pharma. Pe 27 iulie, potențialul vaccin dez-
voltat de această colaborare a intrat in faza
2/3 combinată, fiind testat pe 30,000 de vo-
luntari din SUA, Argentina, Brazilia și Ger-
mania. O modalitate de a accelera
dezvoltarea unui vaccin este combinarea
etapelor de testare. Rezultatele preliminare

pentru acest vaccin, pentru fazele 1 și 2
combinate, conduse în SUA și Germania, s-
au dovedit încurajatoare.

Pe lângă aceste vaccinuri intrate în
fazele de testare umană, există peste 135 de
astfel de proiecte, aflate în fază preclinică
de elaborare.

Care sunt tehnicile de
dezvoltare ale unui vaccin?

Există mai multe tipuri de vaccinuri, în
funcție de tehnologia folosită. Toate
funcționează însă pe același principiu fun-
damental: stimularea sistemului de apărare
al organismului pentru a răspunde unui in-
vadator - virus, bacterie, parazit - și a pro-
duce imunitate pentru viitor, fără a cauza
boala respectivă.

Metodele clasice presupun utilizarea
unui virus întreg, mort sau atenuat, care este
apoi injectat în corpul unei persoane. Sis-
temul imunitar reacționează la proteinele
specifice pe care virusul le produce, de obi-
cei cele care învelesc materialul său genetic
ADN sau ARN, formând anticorpi speci-
fici. Așa s-au creat vaccinurile împotriva
variolei, rujeolei sau vaccinul antigripal.
Echipele laboratoarelor Sinovac și
Sinopharm din China lucrează la un astfel
de tip de vaccin, cu un virus inactiv.

Alte vaccinuri, mai recente, reușesc să
genereze un răspuns imun robust cu doar un
fragment al unui virus, o proteină. Vacci-
nurile bazate pe proteine sunt mai ușor și
mai ieftin de produs și reprezintă la ora ac-
tuală cel mai utilizat tip.

Și mai inovatoare sunt vaccinurile care

folosesc un vector viral pentru a provoca un
răspuns imunologic din partea organismu-
lui. Este cazul vaccinului colaborării dintre
Universitatea Oxford și AstraZeneca. Acest
tip de vaccin se bazează pe un virus modi-
ficat - în cazul vaccinului Oxford este vorba
de un adenovirus de la cimpanzei numit
ChAdOx1.

O altă categorie de vaccinuri este cea
bazată pe materialul genetic al unui virus.
Aceste vaccinuri depun ARN-ul sau ADN-
ul unui virus în celule umane, molecula de
ARN sau ADN din vaccin învățând apoi
celulele să producă proteina necesară pen-
tru declanșarea unui răspuns imun. Vacci-
nurile dezvoltate de Moderna și BioNTech
sunt de acest tip, bazându-se pe ARN-ul
coronavirusului. Vaccinurile ARN sau ADN
sunt mai costisitoare, dar au avantajul că se
pot produce mai rapid decât cele
tradiționale. Problema cea mai mare este
însă faptul că deși această tehnologie există
de aproape 30 de ani și a arătat rezultate
promițătoare în faze preclinice, ea nu a
reușit să producă un vaccin funcțional pen-
tru vreo boală umană.

Faptul că există mai multe vaccinuri
potențiale în curs de a fi testate și mai ales
faptul că ele sunt de mai multe tipuri este
un lucru îmbucurător, căci astfel cresc
șansele de a avea un vaccin viabil într-un
viitor nu foarte îndepărtat.

O cursă contra cronometru
Peste tot în lume, procedurile de dez-

voltare a unui vaccin împotriva COVID-19
au fost accelerate într-un mod nemaiîntâl-
nit. Mai ales China, țară unde SARS-CoV-
2 și-a făcut apariția, dorește să fie prima
care pune la punct un astfel de vaccin.
Strângeri de fonduri masive au fost lansate
de către state sau fundații importante, banii
astfel colectați permițând companiilor să
pregătească procesul industrial de fabricație
a vaccinului la care lucrează, în același timp
cu elaborarea acestuia, două etape distincte
în mod normal.

În această cursă frenetică pentru un vac-
cin, Statele Unite fac figură aparte. Admi-
nistrația Trump a demarat operația „Warp
Speed” pentru a accelera dezvoltarea unui
vaccin destinat în primul rând americanilor,
investind miliarde de dolari în diferite pro-
grame. Acest naționalism privind vacci-
nurile a fost criticat de directorul general al
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)
ca fiind incompatibil cu lupta împotriva
COVID-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus
pledează pentru punerea în comun a

Un vaccin împotriva COVID-19: De la știință, la
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instrumentelor care să permită planetei să
combată această maladie.

Nu lipsesc nici situațiile ce par des-
prinse dintr-un roman de spionaj. La jumă-
tatea lunii iulie, agențiile de informații
americane, canadiene și britanice au sem-
nalat într-o declarație comună faptul că en-
tități rusești au încercat să fure informații
cu privire la dezvoltarea unui vaccin îm-
potriva COVID-19. Astfel, Communica-
tions Security Establishment din Canada a
relevat depistarea unor activități de
amenințare cibernetică provenind din Rusia
care au vizat organizații specializate în
cercetarea și dezvoltarea de vaccinurilor din
cele trei țări. Iar în SUA, doi cetățeni
chinezi au fost inculpați pentru motive si-
milare. Moscova și Beijing neagă, cum era
de așteptat, aceste acuzații.

Probleme de siguranță?
Pentru ca Santé Canada (sau orice altă

agenție similară din țările democratice ale
lumii) să autorizeze un vaccin împotriva
COVID-19 trebuie ca studiile clinice să
aducă dovezi clare privind siguranța, efi-
cacitatea și calitatea sa. Sărirea peste etape
și accelerarea testelor pe subiecți umani pot
duce la probleme privind siguranța unui
vaccin. În această privință, condiția sine
qua non este furnizarea dovezilor că vac-
cinul nu este susceptibil să cauzeze o exa-
cerbare a bolii, adică exact opusul
obiectivului său principal. În trecut, tenta-
tivele de dezvoltare a unui vaccin împotriva
MERS-CoV și SARS au întâmpinat această
problemă în faza testelor pe animale. În anii
’60, acest fenomen de agravare a bolii a fost
observat la oameni în cazul unor vaccinuri
împotriva rujeolei și a bronșiolitei infantile,
care au fost retrase și respectiv abandonate.

Pe când un vaccin?
Agenția Europeană pentru Medica-

mente (EMA), precum și alte asemenea
foruri, estimează că un vaccin împotriva
COVID-19 ar putea fi gata de aprobare și
disponibil în cantitate suficientă pentru o
utilizare la nivel mondial cel mai devreme
la începutul anului viitor. Optimiștii, așa
cum se prezintă unele companii farmaceu-
tice, consideră că un vaccin ar fi posibil

chiar în această toamnă. Realiștii sunt însă
de părere că acest entuziasm trebuie tem-
perat. Și așa, un vaccin disponibil în primul
trimestru din 2021 ar fi o performanță ex-
traordinară, căci de obicei dezvoltarea unui
vaccin ia ani și ani de zile, în unele cazuri
mai mult de un deceniu.

Există și un scenariu pesimist, dar totuși
plauzibil, conform căruia nu vom ajunge
niciodată să avem un vaccin împotriva
COVID-19.

Chestiuni de etică
Un vaccin - dacă cercetătorii reușesc să-

l producă - nu va fi arma magică ce va pune
imediat capăt pandemiei. Odată dezvoltat,
apar întrebări complexe de distribuție și
acces. Procesul de găsire a unui vaccin este
în principal condus de giganți farmaceutici
- companii private, nu guverne. Eforturi
imense sunt depuse la ora actuală pentru ca
aceste entități private să poată oferi vacci-
nuri la un preț rezonabil pentru toate țările
lumii, mai ales pentru cele sărace.

La nivel global, chestiunile de etică ce
înconjoară un potențial vaccin împotriva
COVID-19 sunt legate de geopolitică și
politici naționale. Există țări, precum SUA,
care deja dau dovadă de naționalism privind
acest potențial vaccin. Desigur, este de

așteptat ca țările bogate, care dispun de
resurse și capacitate de producție, să-și
acopere mai întâi propriile nevoi, însă cât
de mult poate fi împins naționalismul și cât
de mult pot fi ignorate nevoile oamenilor
care trăiesc în țări cu severe constrângeri
economice?

Am văzut cum în momente de maximă
tensiune, la începutul pandemiei - atunci
când echipamentele de protecție erau la
mare căutare - unele țări au recurs la orice
pentru a-și asigura cele necesare. Din nou,
exemplu Statelor Unite revine în minte,
atunci când politicienii germani au acuzat
America de „piraterie modernă” după ce un
convoi cu măști menit sa ajungă în Berlin a
fost deviat și redirecționat către Statele
Unite. Sau atunci când Administrația
Trump a cerut companiei 3M să sisteze ex-
porturile de măști N95 în Canada și Ame-
rica Latină.

Dintr-o perspectivă etică, trebuie găsit
un echilibru între interese naționale și va-
lori umane. În fața tendințelor izolaționiste,
cooperarea internațională este esențială.

Pe lângă problemele de la nivel global,
există și cele la nivel național, legate de
felul în care o țară alege să distribuie un
vaccin împotriva COVID-19 locuitorilor

săi. Lucrătorii esențiali sunt adesea cei con-
siderați prioritari când vine vorba de o ast-
fel de vaccinare. Dar ce înseamnă exact un
lucrător esențial? Ce profesii intră în
această categorie și care ar fi numărul de
persoane incluse? Un lucrător în domeniul
sănătății ar trebui să aibă prioritate în fața
unuia din industria alimentară?

Apoi sunt și cei care din punct de vedere
medical sunt la risc - cei care dacă se îm-
bolnăvesc au cele mai mari șanse să sufere
complicații sau să moară. Vârstă, obezitate,
anumite condiții medicale preexistente,
toate acestea constituie factori agravanți
pentru COVID-19. Ne putem închipui
problemele de etică ce se pot ridica în ast-
fel de situații.

În general, cei mai săraci, cei fără voce
și cei care dispun de cele mai precare
pârghii de putere sunt și cei mai vulnerabili.
Accesul la un vaccin depinde de designul
unei societăți, de valorile pe care aceasta se
sprijină. Care este nivelul de corupție care o
caracterizează? Este binele comun valorizat
sau primează „fiecare pentru sine”?

O criză de încredere care
poate zădărnici eforturile de
combatere a COVID-19

Dacă și când cercetătorii vor reuși să
pună la punct un vaccin viabil împotriva
acestei boli, o altă problemă importantă se
va ivi: vor fi oamenii de acord să se vac-
cineze, în acest context de neîncredere din
ce în ce mai mare în ceea ce priveşte efi-
cacitatea vaccinurilor? Așa cum epidemiile
repetate de rujeolă o arată, mesajul privind
faptul că vaccinurile salvează vieți nu pare
să treacă pentru segmente din ce în ce mai
numeroase din populație. Un program de
vaccinare împotriva coronavirusului ar
putea fi un eșec dacă această problemă nu
este adresată, dacă îngrijorările oamenilor
privind vaccinurile sunt ignorate. Dez-
voltarea unui vaccin este parte din soluție -
una importantă, desigur, însă o largă ac-
ceptare a acestuia este de asemenea nece-
sară.

Informațiile medicale din acest articol au
fost revizuite de dr. Alexandru Nicolescu-
Zinca, director la Super-cliniques GMF-
Réseau.

chestiuni etice și criza de încredere a populației
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În luna mai, Santé Canada a autorizat
demararea studiilor clinice pentru un vac-
cin împotriva COVID-19 la Centrul cana-
dian de vaccinologie de la Universitatea
Dalhousie din Nova Scotia. Este vorba de
vaccinul produs de compania chineză
CanSino Biologics în parteneriat cu Con-
siliul Național de Cercetare al Canadei (Na-
tional Research Council, NRC), denumit
Ad5-nCoV. Cele două entități au încheiat
un acord de colaborare ce prevede desfășu-
rarea de studii clinice în Canada pentru
evaluarea eficacității și a siguranței vacci-
nului, în plus de cele care au loc în China,
și folosirea tehnologiei genetice de la Na-
tional Research Council. În China, CanSino
Biologics lucrează cu Academy of Military
Medical Sciences. Vaccinul este bazat pe
vector viral, la fel ca cel la care lucrează
Oxford/AstraZeneca.

Dacă vaccinul este dezvoltat cu succes,
el ar putea fi produs la Montreal. Proprie-
tatea intelectuală asupra vaccinului va fi
deținută de compania chineză, care va de-
cide și unde acesta va fi furnizat, însă
fabricarea sa în Canada garantează disponi-
bilitatea acestuia aici.

În Canada, prima fază a testelor pe oa-
meni a demarat la începutul lunii iunie. În
China ea a început în martie, iar în iulie

CanSino a declarat că faza 2 a testelor a
demonstrat că vaccinul produce un puter-
nic răspuns imun. Pe 25 iunie, armata
chineză a aprobat acest vaccin pentru un
an, ca „medicament special” - o decizie ex-
traordinară și fără precedent. CanSino nu a
dezvăluit dacă vaccinarea va fi obligatorie
sau opțională pentru soldații chinezi.

În același timp, la începutul lunii au-
gust, Canada a semnat acorduri cu gigan-
tul farmaceutic Pfizer și compania
americană de biotehnologie Moderna pen-
tru a procura milioane de doze din vacci-
nurile împotriva COVID-19 pe care aceste
două entități sunt pe cale să le dezvolte.

Ambele companii au demarat cea de-a
treia fază a studiilor clinice pe oameni la
sfârșitul lunii iulie.

Cele două acorduri sunt condiționate de
omologarea respectivelor vaccinuri de
către Santé Canada, care trebuie să certi-
fice că acestea sunt securitare și eficace.
Pfizer estimează că va putea cere o auto-
rizație în acest sens chiar din această
toamnă, în octombrie, și că până la sfârși-
tul anului va putea produce până la 100 de
milioane de doze; compania prevede pro-
ducerea a 1,3 miliarde de doze până la
sfârșitul lui 2021.

Directoarea Sănătății publice din
Canada, dr. Theresa Tam, a avertizat recent
că un vaccin nu va pune rapid capăt pan-
demiei, că vaccinurile reprezintă o spe-
ranță însă ele nu sunt o soluție miracol
pentru noul coronavirus.

Canada și naționalismul
vaccinului

Acordurile pe care Canada le-a încheiat
cu Moderna și Pfizer au survenit într-un
moment în care guvernul canadian era pe
de-o parte lăudat la exterior pentru că nu a
sucombat așa-numitului „naționalism al
vaccinului” și criticat în interior pentru că
nu face mai mult pentru a finanța cer-
cetarea națională asupra unui vaccin.

Acordurile de achiziționare a mi-
lioanele de doze din vaccinurile împotriva
COVID-19 pe care Moderna și Pfizer sunt
pe cale să le dezvolte au răspuns acestor
critici, venind să mai tempereze din neli-
niștile că populația Canadei va trebui să
stea la coadă luni de zile pentru a avea
acces la un vaccin fabricat în străinătate.

Poziția guvernului canadian, repetată
adesea de premierul Trudeau și diverși
miniștri ai cabinetului său, este de a lucra
pe toate fronturile posibile pentru a oferi

canadienilor tratamente și vaccinuri sigure
și eficiente pentru COVID-19. Aceasta in-
clude investiții în consolidarea capacității
de fabricare a vaccinurilor canadiene, spri-
jin financiar pentru potențiale vaccinuri
dezvoltate aici ca parte a contribuției
Canadei la efortul global pentru a găsi un
vaccin, și parteneriate cu cele mai promiță-
toare potențiale vaccinuri din străinătate.

De asemenea, Canada a investit peste
un miliard de dolari în diferite eforturi de
cooperare internațională pentru punerea la
punct a unui vaccin. Una dintre ele este ini-
țiativa COVAX a Organizației Mondiale a
Sănătății (OMS), singurul program de
achiziție a vaccinurilor la nivel mondial, al
cărui obiectiv este de a furniza două mi-
liarde de doze de vaccinuri sigure și efi-
ciente până la sfârșitul anului 2021.
Acestea vor fi livrate tuturor țărilor parti-
cipante proporțional cu populația lor, lu-
crătorii din domeniul sănătății fiind
principalii beneficiari. Accesul ar urma să
fie lărgit apoi pentru a acoperi 20% din
populația acestor țări. Doze suplimentare
vor disponibile, funcție de necesități, vul-
nerabilități și pericolul pe care COVID-19
îl prezintă într-o țară.

ACCENT MONTREAL

Canada și cursa pentru dezvoltarea unui vaccin
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Un studiu recent despre in-
trarea virusului în România a
arătat că acesta a fost adus
de cetățeni care se întorceau
din nordul Italiei și apoi
răspândit în spitale, care nu
erau încă pregătite pentru
pandemie.

Cercetarea a fost publicată în Royal So-
ciety Open Science iar rezultatele sale sunt
în conformitate cu alte articole anterioare
ce ilustrează importurile de cazuri din Italia,
cum ar fi Bolivia, Brazilia, Austria, Croația

și Spania. Pentru România, această rută de
import de cazuri nu este surprinzătoare,
notează autorii studiului Marian-Gabriel
Hâncean, Matjaž Perc și Jürgen Lerner,
citați de b1.ro, deoarece Italia este, de cel
puțin două decenii, principala destinație de
migrație pentru români. Majoritatea aces-
tora se află în nordul țării, în special în
zonele puternic afectate din Lombardia,
Emilia-Romagna, Piemonte și Veneto.
Aceste patru regiuni italiene reprezintă
47,3% din totalul românilor care locuiesc
în Italia.

A durat în medie 4,8 zile de la intrarea
în România a persoanelor infectate până la
diagnostic, timp în care unele dintre aces-
tea au transmis virusul în familie, la locul

de muncă sau în spații publice. Multe cazuri
au rămas izolate, însă câteva au dus la
explozii de infectări. Pe de altă parte, inter-
valul de timp dintre sosire și confirmarea
bolii a avut tendința să scadă, în special
după 11 martie. Reducerea decalajelor de
timp poate arăta că autoritățile române au
îmbunătățit detectarea cazurilor de COVID-
19.

Cele mai afectate au fost însă spitalele,
devenite în scurt timp focare pentru corona-
virus, din cauza lipsei echipamentelor sufi-
ciente sau a procedurilor.

„Riscul de răspândire a infecțiilor cu
COVID-19 în spitalele românești ilustrate
de rețelele de transmitere timpurie este
susținut de date oficiale recente. De exem-
plu, în 19 aprilie, în România, rata de in-
fecție raportată oficial în rândul lucrătorilor
din domeniul sănătății a fost de 12,7% (981
de lucrători medicali la un total de 7707
cazuri). În Italia (regiunea Lombardiei) și
Spania, două dintre cele mai afectate teri-
torii europene, la 23 aprilie, rata personalu-
lui medical a fost estimată la 20%”, se mai
arată în studiul celor trei cercetători.

Cea mai mare pondere a cazurilor ra-
portate în rețelele de transmisie a fost con-
firmată între 15 și 19 martie, adică 71 de
cazuri.

Ce mai mare rețea de transmitere deter-
minată de studiu are 48 de noduri: opt femei
- vârsta medie: 40,3 ani (s.d. = 13,5), 11
bărbați - vârsta medie: 40,1 ani (s.d. = 17,8)

și 29 de persoane de sex și vârstă necunos-
cute. Toți indivizii sunt rezidenți în același
oraș. Treizeci și cinci dintre primele per-
soane infectate cu noul coronavirus au con-
tractat infecția cu COVID-19 în (același)
spital, șapte au fost de tip familial și cinci
cazuri la locul de muncă. A doua cea mai
mare rețea are 16 noduri: 14 femei - vârsta
medie: 47 de ani (s.d = 11,2), un bărbat de
19 ani și un copil de 4 ani. Toți sunt rezi-
denți în același județ și au contractat in-
fecția cu COVID-19 în același spital.

„Principalele rezultate indică faptul că
românii care au călătorit din Italia în Româ-
nia au fost cea mai importantă sursă de
răspândire a coronavirusului în România.
Întoarcerea lor a dat naștere rețelelor locale
de transmitere de la om la om a COVID-19.
În ciuda stadiului incipient al dezvoltării
lor, aceste rețele au încorporat super-
distribuitori (majoritatea infecțiilor au
provenit de la câteva cazuri). Cel mai
frecvent mod de transmitere a virusului în
aceste rețele a fost nosocomial, ceea ce su-
gerează mai degrabă o circulație locală și
delimitată geografic. Răspândirea COVID-
19 în România nu s-a produs prin rețele de
transmisie inter-orașe sau inter-provincii.
Importurile din străinătate în toate județele
țării, paralele, multiple și independente
reprezintă principala cauză de răspândire a
virusului în România”, mai notează autorii
studiului.

ACCENT MONTREAL

Cum a pătruns SARS-CoV-2 în România?
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Una dintre cele mai frecvente
cauze pentru care oamenii
merg să vadă un medic este
durerea abdominală.

În majoritatea cazurilor, durerea ab-
dominală este trecătoare și nu este gravă,
datorată unei balonări, unei uşoare indi-
gestii sau unei dureri musculare.

Totuși, dacă se prelungește în timp sau
se repetă, iradiază în alte zone sau este în-
soțită de simptome precum febră, palpitații
sau sincope în bătăile inimii (tahicardie),
respirație dificilă (dispnee), sânge în ma-
teriile fecale, vărsături cu sânge sau o stare
de rău general, ea poate fi un important
semn de boală sau un indicator al unei ur-
gențe medicale - perforație, peritonită, he-
moragie abdominală sau ocluzie intestinală.

Cauze frecvente în funcție de
localizare
■ Durerea epigastrică (în coșul pieptului):
ulcer gastric sau duodenal, gastrită, duo-
denită, hernie hiatală (ţesuturile din interi-
orul abdomenului ies în afară printr-un
orificiu al musculaturii peretelui abdomi-
nal), reflux gastroesofagian (GERD,
BRGE), colecistită, pancreatită.
■ Durerea în jurul buricului: pancreatită, is-
chemie mezentrică (la vârstnici).
■ Durerea în dreapta sub coaste: colică bi-
liară, colecistită, hepatită, ficat congestiv,
ulcer.
■ Durerea în stânga sub coaste: boală de

splină, ulcer.
■ Durerea laterală dreapta: apendicită, boli
ginecologice, boli inflamatorii intestinale,
precum boala Chron și colita ulcerativă,
cancer de colon.
■ Durerea laterală stânga: constipație, di-
verticuli intestinali (structuri de forma unor
saci, formați de pliurile mucoasei intesti-
nale), colon iritabil, boli inflamatorii in-
testinale, boli ginecologice, perforație de
colon, ocluzie intestinală.
■ Durerea suprapubiană: infecții urinare -
cistită, salpingită, eventrație.
■ Durerea abdominală generalizată (în tot
abdomenul): gastroenterită, colon iritabil,
constipație, peritonită.

Cauze extra-abdominale
O serie de afecțiuni ale altor organe pot

avea manifestări abdominale. Este cazul
unui infarct miocardic acut, care poate fi
acompaniat de o durere în partea de jos a
toracelui sau de o durere epigastrică. Și
pietrele la rinichi pot cauza dureri ce iradi-
ază în zona abdominală, atunci când sunt
eliminate.

Există și unele boli sistemice care
cauzează dureri abdominale, ca de exemplu
alergiile și intoleranțele alimentare, epilep-
sia abdominală, febra mediteraneeană fa-
milială (o boală cu transmitere genetică).
Bolile sistemice sunt cele ce produc infla-
mație la nivelul sistemului conjunctiv.

Tratarea durerilor
abdominale

Tratamentul durerilor abdominale poate

fi extrem de diferit, în funcție de cauză. În
unele cazuri, ele pot dispărea prin modifi-
carea stilului de viață, în primul rând a
alimentației.

În altele sunt prescrise medicamente, de
la antiinflamatorii pentru bolile intestinale
inflamatorii, la antibiotice în cazul de-
pistării unei infecții, sau la antiacide și re-
laxante musculare. Nu este indicat să luați
medicamente „după ureche”, să împrumu-
tați din medicamentele prescrise unui mem-
bru al familiei sau prieten, întrucât acestea
pot avea efecte adverse, agravând pro-
blema.

În cazurile severe, de blocaje intesti-
nale, hernie sau infecții serioase la nivelul
cavității abdominale, intervenția chirurgi-
cală poate fi necesară.

Atunci când ne confruntăm cu dureri
abdominale de tipul celor trecătoare și deci
mai puțin serioase, sunt recomandate ali-
mente care reduc riscul de constipație, dia-
ree, balonare sau flatulență. Acestea trebuie
să fie ușor de digerat, cu potențial de a
calma durerile, readucând totodată echili-
brul la nivel gastrointestinal. Iată câteva
exemple:

● Bananele - hrănitoare și bogate în inulină
(prebiotic), un tip de fibră alimentară care
acţionează ca hrană pentru microflora
umană (bacteriile bune sau probioticele).
● Pepenele roșu - are un conținut ridicat de
apă, ceea ce ajută în caz de deshidratare
cauzată de diaree și este bun și în cazul ar-
surilor.
● Orezul fiert - combate diareea și poate
calma iritațiile de la nivelul stomacului.
● Morcovul fiert - este recomandat în
cazul durerilor abdominale asociate consti-
pației, fiind un bun laxativ natural.
● Iaurtul natural cu conținut scăzut de
grăsimi - contribuie la ameliorarea ar-
surilor și conține o doză sănătoasă de pro-
biotice, bacteriile bune care îmbunătățesc
digestia.
● Kefirul - o opțiune excelentă pentru cei
intoleranți la lactoză, kefirul conține mai
multe probiotice decât iaurtul, reduce flatu-
lența, promovează tranzitul intestinal și
ameliorează deranjamentul de stomac. Con-
sumat regulat, kefirul îmbunătățește simp-
tomele asociate refluxului esofagian și
arsurile.
● Oțetul de mere cu mamă - eficient în
cazul insuficienței acidului gastric, factor
ce poate duce la refluxul gastroesofagian.

Trebuie luat diluat cu apă (o lingură la circa
250 ml de apă), înainte de a mânca. Nu este
indicat în cazul ulcerelor și nici pe termen
lung, putând deteriora smalțul dentar (găsiți
mai multe informații pe acest subiect în ar-
ticolul Refluxul gastroesofagian și insufi-
ciența acidului gastric, disponibil la
www.accentmontreal.com).
● Ceaiul de ghimbir - este un foarte bun
digestiv, un antiinflamator eficient în a
ușura iritațiile tractului digestiv și un bun
remediu împotriva arsurilor și a stării de
greață (despre ghimbir și alte plante medi-
cinale utile în problemele digestive puteți
citi articolul Plante medicinale utile pentru
cele mai frecvente probleme digestive de
sărbători, la www.accentmontreal.com).

Prevenirea durerilor
abdominale

Recomandarea adoptării unui stil de
viață sănătos merită să fie adesea repetată,
mai ales ținând cont de faptul că sănătatea
noastră în ansamblu depinde foarte mult de
sistemul digestiv - mult mai mult decât ne
imaginăm (găsiți mai multe informații pe
acest subiect în articolul Sistemul digestiv,
al doilea creier uman, disponibil la
www.accentmontreal.com).

Pentru a nu pune în pericol sănătatea
gastrointestinală, ceea ce mâncăm este de
bază. Alimentația de zi cu zi trebuie să fie
bogată în legume și fibre alimentare.
Carnea grasă și procesată, zahărul și îndul-
citorii artificiali, băuturile alcoolice - toate
acestea trebuie reduse la minim. La fel ca
și stresul și anxietatea, care încetinesc pro-
cesul digestiv afectând sistemul gastro-
intestinal.

Evident, renunțarea la fumat este abso-
lut necesară. Tabagismul este a doua cauză
de deces în lume, și pe lângă faptul că fu-
matul constituie principala cauză a can-
cerului pulmonar, acest obicei nociv este un
factor de risc pentru o multitudine de alte
tipuri cancer, precum: cel bucal, de laringe,
gât, esofag, rinichi, cervix, ficat, vezică,
pancreas, stomac, colon/rect (găsiți mai
multe informații pe acest subiect în articolul
Tabagismul, a doua cauză de deces în lume,
disponibil la www.accentmontreal.com).

ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexan-
dru Nicolescu-Zinca, director la Super-
cliniques GMF-Réseau.

Durerea abdominală: Cauze posibile în
funcție de localizare, tratamente și prevenție

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

514.240.4940

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate

Adulti si copii
www.naturazone.net
herboristelaval@gmail.com

Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462
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Șase mistere de rezolvat
SCEPTICUS

În scrierile science-fiction,
călătoria în timp a fost întot-
deauna folosită pentru a în-
drepta greşelile sau a fura
bogăţiile trecutului. Iar de
obicei acest lucru generează
probleme. Imaginaţi-vă însă
cum ar fi dacă toţi călătorii în
timp s-ar întoarce în trecut în
folosul ştiinţei. Vă prezen-
tăm astăzi câteva mistere şti-
inţifice ale trecutului ce ar
putea fi astfel lămurite.

Boala Transpirației
Între sfârşitul secolului al XV-lea şi

1551, o molimă devastatoare a lovit în-

treaga Europă şi în special Anglia. Un as-
pect macabru al epidemiei a fost faptul că
victimele ei simţeau la început un îngrozi-
tor sentiment de frică şi aveau permanent
impresia că ceva rău se va întâmpla, chiar şi
atunci când erau (încă) perfect sănătoase.
După câteva ore, începeau să transpire şi
făceau febră. După aproximativ o zi îşi
pierdeau vieţile. Foarte puţini oameni au
supravieţuit. Nimeni nu ştia cum se răspân-
dește boala sau ce era de fapt aceasta, iar
molima nu a mai revenit după 1551.

În absenţa oricăror cunoştinţe pentru a
trata sau stopa maladia, pare foarte ciudat
ca un asemenea fenomen să înceteze şi apoi
să dispară brusc. Până în ziua de azi, nimeni
nu ştie ce a fost de fapt respectiva molimă,
deşi câţiva au speculat că ar fi fost vorba de
o formă a virusului Hanta. Prin trimiterea
unor oameni de ştiinţă înapoi în timp, pen-
tru a recolta nişte mostre de sânge şi a ob-
serva manifestările bolnavilor, s-ar reuşi
clarificarea multor lucruri din cărţile de is-
torie.

Grupul Donner
Grupul Donner a fost unul dintre

primele grupuri care s-au îndreptat spre
vest, spre Californuia, în 1846, dar membrii
acestuia au fost singurii care au rămas blo-
caţi în lanţul muntos Sierra Nevada atunci
când a început să ningă. Ei au intrat în isto-
rie când cei care au venit să îi salveze au
anunţat că familia începuse să-i mănânce pe
cei morţi sau poate chiar să îi ucidă pe cei
vii pentru hrană.

Istoricii de azi au unele îndoieli. Deşi s-
au găsit multe oase la locul de campare al
grupului, acestea provin numai de la bovine
şi de la câini şi prezintă semne de tăieturi şi
arsuri, ceea ce înseamnă că animalele au
fost măcelărite şi gătite. În schimb, nu au
fost găsite oase umane în acea zonă. Unii
consideră că oasele umane au fost folosite
în final şi, expuse acţiunilor naturii, s-au
erodat. Alţii cred că resturile umane au fost
îngropate undeva în afara taberei, deşi să-
patul în solul îngheţat ar fi fost foarte difi-
cil de realizat. Investigatorii nici nu ar

trebui să se întoarcă în 1846 pentru a afla
adevărul. Cercetarea locului la câteva luni
de la întâmplare ar conduce la rezultate
concludente.

Autorul Manuscrisului
Voynich

Manuscrisul Voynich datează de 500 de
ani şi este scris în întregime într-un limbaj
codificat. Este posibil ca acesta să fie opera
unui farsor inteligent care a strecurat lu-
crarea pe furiş într-o bibliotecă iezuită din
Roma în 1912, manuscrisul fiind apoi vân-
dut unui comerciant pe nume Voynich.
Oricine ar fi cel care a scris cartea, a fost
foarte priceput. Conţine 240 de pagini de
ilustraţii complicate şi text foarte dens. Ni-
meni nu a reuşit să dea de urma autorului.
Nimeni nu a reuşit să decodifice limbajul
folosit.

Totuşi, studiul amănunţit al întregului
material pare să indice o consistenţă internă
a textului, iar datările pe baza carbonului-
14 arată că hârtia provine din anii 1400.

Manuscrisul Voynich este unul din mis-
terele ascunse în văzul lumii. Ar fi nevoie
de un istoric care să călătorească în timp și
să verifice odată la câţiva ani biblioteca,
pentru a vedea dacă pe raft se mai află
cartea şi dacă este ceva scris în ea. În cele
din urmă, acesta ar putea găsi autorul ma-
nuscrisului pentru a-i pune câteva întrebări.

Stonehenge
Cum l-au construit? De ce l-au con-

struit? Erau îmbrăcaţi în robe de culoare
albă şi aveau bărbi lungi, aşa cum a afirmat
istoricul Eddie Izzard? Nu putem şti. În-
toarcerea în timp ar face acest monument
istoric măreţ mai bine cunoscut dar, e drept,
şi mai puţin misterios.

Rongorongo
Rongorongo este un sistem de scriere

bazat pe hieroglife, folosit pe o serie de
tăbliţe de lut găsite în Insula Paştelui. Nu
există dovezi care să indice că oamenii din
zonă scriau. Astfel că aceste tăbliţe par o

Vreți mai mulți clienți?

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

Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

Ansamblul de pietre uriaşe care se înalţă în sudul Marii Britanii, la Stonehenge, marchează apogeul civilizaţiei megaliţilor, care se propagă
de-a lungul ţărmurilor Europei Occidentale în mileniul al lll-lea şi dispare fără urmă în jurul anului 1500 î.e.n.
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călătorind în trecut
anomalie. Nimeni nu ştie ce exprimau
tăbliţele sau care era limbajul pe care se
bazau scrierile respective. Lingviştii vor
foarte tare să afle aceste lucruri, dar se pare
că nu se află nicio Piatră Rosetta prin
apropiere, mai ales de când coloniştii şi
misionarii au distrus sistemul de scriere
local şi mai ales că Rapanui, limba pe care
se presupune că s-ar fi bazat ciudatul lim-
baj, are acum grafie latină. Singura cale
prin care un lingvist ar înţelege scrierea ar
fi dacă s-ar întoarce în timp pentru a o în-
văţa.

Jack Spintecătorul
Tehnic vorbind, acesta nu este un mis-

ter ce ţine de ştiinţă, dar nu-i aşa că ați vrea
să aflați adevărul? Au fost foarte mulţi sus-
pecţi, de la membri ai familiei regale până
la ucigaşi în serie din orăşele americane,
care au decis să treacă Atlanticul pentru a
se folosi de anonimatul oferit de metropola
londoneză.

Timp de un secol şi jumătate s-au făcut
multe eforturi pentru a se descoperi ade-

vărata identitate a ucigaşului. Da, chiar au
existat mii de tentative de a dezlega acest
mister, însă toate au eşuat. Deşi nici cu
metodele moderne ale poliţiei nu se
reuşeşte prinderea tuturor ucigaşilor, pare
mai probabil ca folosind mijloacele mo-
derne de supraveghere video şi cunoş-
tinţele avansate de medicină legală ale
criminaliştilor să se reuşească rezolvarea
misterului nedezlegat încă din secolul XIX.
Închipuiţi-vă satisfacţia generală la aflarea
marelui mister - adevărata identitate a uci-
gaşului. Nu-i aşa că ar merita un pic de
călătorie prin timp? Şi cum ar fi dacă, tot
ajungând acolo şi atunci, călătorii ar pune
mâna şi pe Bijuteriile Coroanei?

Dacă doriți să aflați mai multe despre
călătoria în timp şi posibilitatea realizării
acesteia, dar şi care sunt poveştile SF care
respectă regulile ei, aruncați o pivire pe în-
registrarea care însoțește acest articol la
www.scientia.ro. Este vorba despre
secvenţele cu călători prin timp care deran-
jează cel mai mult în filme, dar şi despre

cele mai reuşite pelicule SF care au la bază
călătoria în timp.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, intitu-
lată „Six mysteries that could be solved
with time travel”, a fost publicată de
io9.gizmodo.com. Scientia.ro este un site de

popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro pre-
zintă zilnic articole și știri și are o secțiune
de bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să spri-
jine acest demers de transmitere a infor-
mației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.

SCEPTICUS

Rongorongo este un sistem misterios de glife descoperite pe plăcuțe de lemn și alte artefacte
din Insula Paștelui.
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O stea extrem de luminoasă
din galaxia pitică Kinman a
dispărut fără urmă. As-
tronomii încearcă să înţeleagă
ce anume s-a întâmplat cu
această stea, o ipoteză fiind
că ar fi dat naștere în mod di-
rect unei găuri negre.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

O stea circa 2.5 mi-
lioane de ori mai lumi-
noasă decât Soarele a
dispărut, nelăsând
niciun fel de urme pe
care astronomii să fie
în stare să le des-
copere. Steaua - o stea

albastră masivă care se crede că se afla în
faza finală a vieţii ei - a fost observată din
2001 până în 2011 în galaxia pitică Kin-
man, situată la circa 75 de milioane ani lu-
mină față de noi.

Nu a fost posibilă observarea directă a
stelelor, în mod individual, însă în urma
studiului spectrului acestei galaxii, as-
tronomii au ajuns la concluzia că în
această mini-galaxie se află o stea extrem
de luminoasă, o stea capricioasă - una cu
o luminozitate variabilă, ca de altfel toate
stelele atât de masive.

În 2019, cu ajutorul instrumentul
Espresso de la Very Large Telescope aflat
în Chile, ce folosește simultan patru teles-
coape de opt metri diametru, astronomii

au observat din nou galaxia Kinman și nici
urmă de această stea! Ea a dispărut com-
plet. Cercetătorii au încercat să o găsească
și cu un alt instrument, X-Shooter, tot din
Chile, dar nimic - steaua nu mai este
acolo!

Rezultatele acestui studiu, extrem de
interesante, au fost publicate într-un arti-
col recent în revista Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society.

În ce constă mai precis
misterul?

O stea așa de luminoasă, precum cea
dispărută, atunci când piere dă naştere
unui fenomen impresionant: o supernovă
foarte luminoasă, care lasă în urma ei o
gaură neagră. Totuși, în intervalul de timp
dintre 2011, când steaua a fost observată
pentru ultima dată, și 2019, când nu a mai
fost de găsit, nu a fost observată nicio su-
pernovă în galaxia Kinman. Astronomii
susțin că dacă ar fi avut loc o astfel de ex-
plozie, ea nu ar fi trecut neobservată.

S-ar putea ca steaua, care avea o ac-
tivitate variabilă și deci o strălucire care
se modifica în timp, să se fi stins cumva
și să fi devenit o stea mai puțin luminoasă,
pe care astronomii să nu mai reușească să
o observe. Este posibil ca steaua acum cu
luminozitate mult mai mică să fie ascunsă
de praf interstelar.

Cercetătorii au emis însă și o altă
ipoteză pentru a explica misterioasa dis-
pariție: steaua ar fi dat naștere direct unei
găuri negre, fără să mai explodeze. O im-
plozie gravitaţională așadar, care a trans-
format masiva stea într-o gaură neagră. Ar

fi pentru prima dată când s-ar observa un
astfel de fenomen în Univers și se crede
că ar fi puțin probabil. Totuși, nu se poate
exclude că acolo unde se găsea această
stea, la ora actuală există o gaură neagră
ce consumă materia care trece în
apropierea ei, chiar dacă mecanismul care
ar fi dus la colapsul stelei direct într-o
gaură neagră nu este cunoscut.

Oricare ar fi fenomenul ce a dus la dis-
paritia stelei într-un timp așa de scurt (la
nivel cosmic), el este demn de a fi studiat,
întrucât ne poate ajuta să înţelegem mai
bine ce se întâmplă cu acele stele mult mai
mari decât Soarele care consumă într-o
perioadă scurtă de timp, prin reacţii nu-
cleare extrem de intense, combustibilul ce
le menţine în viață. Reamintesc faptul că
durata de viaţă a unei stele este cu atât mai
mică cu cât steaua este mai masivă.

Pentru următorii ani, astronomii
plănuiesc punerea la punct a unui nou in-
strument, mult mai puternic: ESO Ex-
tremely Large Telescope. Cu oglinda lui
de circa 39 de metri, acesta va permite oa-
menilor de știință să vadă stelele din
galaxia Kinman una câte una, și nu doar o
imagine globală a întregii galaxii ca până
acum. Instrumentul va fi gata să scruteze
Universul în 2025. Atunci poate se va lă-
muri și misterului stelei dispărute, care
poate a lăsat în urmă o stea mult mai puțin
luminoasă sau o gaură neagră generată
printr-un proces încă necunoscut.

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.

Misterul unei stele care a dispărut fără urmă

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

Despre galaxii
Galaxiile reprezintă o colecţie de stele,
gaz, praf cosmic și materie întunecată
menținute împreună datorită gravitaţiei.
Cele mai mici galaxii pot conţine doar
câteva sute de mii de stele, în timp ce
galaxiile cele mai largi pot avea mii de
miliarde de stele.
În Universul observabil (care se întinde
în toate direcțiile plecând de la noi pe o
regiune din spaţiu de cca 13.8 miliarde
de ani-lumină) probabil că se găsesc
mai mult de 170 de miliarde de galaxii.
Le putem observa optic, ca de exemplu
cu Telescopul Hubble al NASA (1990-
2014), în infraroșu, ca de exemplu cu
Telescopul Herschel (2009-2013) al
Agenției Spaţiale Europene (ESA),
grației captării undelor radio - Verry
Large Array, în funcțiune din 1980, al
National Radio Astronomy Observatory
(SUA), sau radiației X - observatorul
spațial XMM-Newton (1999-2016) al
ESA.
Galaxia noastră, Calea Lactee (Milky
Way), se crede că ar conţine cca 400
miliarde de stele. Milky Way este o
galaxie spiralată cu bară, de dimensi-
une medie (diametru: cca 120.000 ani-
lumină). Soarele se găseşte la cca
27.000 ani-lumină față de centrul
galaxiei, în brațul Orion. În centrul
Căii Lactee se află o gaură neagră su-
permasivă (∼ 106×masa Soarelui):
Sagittarius A*.
Majoritatea galaxiilor formează grupuri
mici de galaxii. Calea Lactee face parte
din Grupul Local alcătuit din aproxima-
tiv 30 de galaxii. Cele mai mari dintre
ele sunt: Andromeda, Calea Lactee și
Triangulum. Distanța dintre Andro-
meda și galaxia noastră este de circa
2.5 milioane ani-lumină. Oamenii de
știință estimează că cele două se vor
ciocni în circa 4 miliarde ani.
Iniţial, după Big Bang, nu erau stele
sau galaxii, ci doar hidrogen, heliu și
materie întunecată. Distribuția de gaz și
materie întunecată era uniformă, însă
existau mici fluctuații ale densității de
gaz și materie întunecată din loc în loc.
Pe măsură ce Universul s-a extins,
acesta s-a răcit, iar densitatea materiei a
scăzut. Regiunile cu densitate mai mare
au început să colapseze datorită gravi-
taţiei, formând norii protogalactici.
Gazul și materia întunecată au început
să se așeze în fâșii și filamente, iar in
regiunile cele mai dense au început să
se formeze stelele. Din norii proto-
galactici au început să se formeze
galaxiile spiralate și eliptice.
Galaxiile au patru forme: eliptice, spi-
ralate, lenticulare și iregulate.

Sursa: „Clasificarea galaxiilor”, Insti-
tutul de Științe Spațiale, Măgurele.

O ilustrație a felului în care ar fi arătat steaua înainte de dispariție. Credit: ESO / L. CALÇADA.
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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.

Vând Istoria Literaturii Române de G. Că-
linescu, ediția originală din 1941. Preț:
100$. Tel: 514-502-7315.

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: 514-575-9377, Ina.

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 relație
serioasă. Telefon: 514-329-5524, după
orele 20:00.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare 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

MATRIMONIALEVÂNZĂRI
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MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Încheierile dintr-o partidă de
șah pot scoate în evidență
cele mai spectaculoase po-
ziții. Cunoaşterea încheierilor
de partidă este foarte impor-

tantă deoarece greșelile făcute în acest
moment al jocului nu mai pot fi recupe-
rate.

Iată prezentate mai jos cinci situații cu
posibilități multiple, concepute de către
specialişti ai acestui joc, pentru a deter-
mina puterea generală a jocului de final:
regi și pioni.
Quiz 1 – Albul mută și câștigă

Quiz 2 – Albul mută și câștigă

Quiz 3 – Albul mută și câștigă

Quiz 4 – Negrul mută și câștigă

Quiz 5 – Negrul mută și scoate remiză

Acest quiz-articol nu doreşte decât să
stârnească curiozitatea copiilor și nu
numai. Las în grija cititorului practicarea
acestei închideri și de a experimenta pe
cont propriu deznodământul acestei po-
ziții de pioni și regi.

Curiozități despre șah
● Prima tablă de șah cu carouri albe și
negre (așa cum apare azi) a fost realizată în
Europa în 1090.

● Tipul de mutare a pionilor, în urma
căruia pionii sunt lăsați să avanseze două
pătrate la prima mutare în loc de unul, a
fost introdusă pentru prima dată în Spania
în 1280.

● Cel mai lung joc de șah care este teoretic
posibil are 5949 de mutări.

● Se poate da șah mat doar din două
mutări.

● Dacă puneți un bob de grâu pe primul
pătrat al tablei de șah, două pe al doilea,
patru pe al treilea, opt pe al patrulea, și așa
mai departe, de câte boabe de grâu este
nevoie pentru pătratul 64? Răspunsul este
9,223,372,036,8 54775808 (aproximativ
9.22×10 18) boabe de grâu. Este destul de
mult, nu-i așa?

● Șahul jucat legat la ochi este real și este
atestat în diverse recorduri mondiale. El se
desfășoară așa cum o arată numele: un
jucător face toate mutările fără a se uita pe
tabla de șah. De obicei, există un „inter-
mediar” care să realizeze mutările. Este
foarte greu să joci șah legat la ochi iar
practicarea lui implică un talent special.
Jucătorul trebuie să aibă o abilitate de-
osebită de a percepe tabla de șah, lucru
foarte greu mai ales după câteva mutări. În
anul 1960, la Budapesta jucătorul ungur
Janos Flesch a stabilit un record în acest
domeniu. Legat la ochi, el a jucat simultan
cu 52 de adversari, reuşind să câștige 31

dintre aceste partide.

● Primul joc de șah care s-a jucat între
spațiu și pământ a avut loc pe 9 iunie 1970
și i-a avut ca parteneri pe membrii echipa-
jului Soyuz-9. Jocul a fost un egal.

● Cel mai lung joc de șah care a avut loc
vreodată i-a avut drept competitori pe sâr-
bii Ivan Nikolic și Goran Arsovic, și s-a
desfășurat la Belgrad, în 1989. Jocul s-a
încheiat în 269 mutări și a fost un egal.

● Rusul Kasparov, clasat pe primul loc în
lume în anii ’90, a jucat un meci de șase
jocuri împotriva calculatorului IBM de șah
Deep Blue, în 1996. Deep Blue a șocat
lumea prin câștigarea primului joc, dar
Kasparov a învins convingător, prin câști-
garea a 3 jocuri și 2 remize.

● Există o Zi Mondială a Șahului. Ea a fost
instituită în 1966 de Federația Internațio-
nală a Jocului de Șah (FIDE) la propunerea
UNESCO, fiind sărbătorită în fiecare an la
20 iulie.

● La primul congres al FIDE (1914, Paris),
printre delegații care au aprobat consti-
tuirea acestui for internațional s-a aflat și
tânărul român Ion Gudju, pe atunci
proaspăt locotenent, doctorand în chimie
la Sorbona și maestru de șah entuziast. Cu
ocazia aniversării semicentenarului FIDE,
în anul 1954, Ion Gudju a fost declarat
„decan fondator” al FIDE, România
numărându-se astfel printre țările fonda-
toare ale Federației Internaționale a Jocu-
lui de Șah. În România, Federația Română
de Șah (FRS) a luat ființă în 1915, primul
președinte fiind scriitorul Mihail
Sadoveanu.

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 șahu-
lui la www.accentmontreal.com.

Quiz: Regi și pioni

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Centrul de Loisir CDN;
Magazine: Fruiterie Anka, Pharmaprix
(Complex Wilderton), Marché EuroVicto-
ria, Marché Épicure - 5252 Paré, Marché
Epicure - 5555 Westminister N; Cabinete:
Dr. Buracu, Dr. Cristache, Dr. Zinca; Con-
tabilitate: Arcade Accounting (3333
Cavendish), DFD Comptables Généraux
Accredités; Restaurante: Bravo; Biserici:
Înălţarea Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD
Consulat; Magazine: Charcuterie Fair-
mount; Cabinete: Dr. Fârșirotu; Biserici: Sf.
Nicolae.
MONTREAL EST/NORD

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

PUNCTE DE DISTRIBUŢIEPUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges

C.P. 45680
Montréal, QC H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
nu reflectă în mod necesar
opiniile redacţiei. Ele implică
direct răspunderea legală
şi/sau morală a autorilor.
Accent Montreal nu își asumă
responsabilitatea pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
publicitate.

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

Comunitate: Eva HALUS; Reflecții canadeze:
Raul DUDNIC; Știință: Cătălina CURCEANU;
Specialiști: Anca TISMĂNARIU (imigrație), Șer-
ban TISMĂNARIU (juridic), Alexandru NICO-
LESCU-ZINCA (sfatul medicului), ELENA NIGAI
(naturiste); Sport: Matei MAXIM; Redactor şef:
Dan GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

ȘAH

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

☺Problema cu trăitul de unul singur e că
mereu e rândul tău la spălat vasele...

☺Cum a fost inventată țuica? Păi într-o zi
niște olteni spălau paharele de palincă și
așa a apărut țuica.

☺Ea: O să mă mai iubești după căsătorie?
El: Depinde de soțul tău, dacă o să fie
înțelegător...

☺Google sigur e femeie: nu te lasă să
termini o propoziție că și începe să-ți dea
sugestii!

☺La bancă:
- Aș dori să deschid un cont comun.
- Cu cine?
- Cu cine are bani!

☺- Care e cel mai tare lucru când înveți să
mergi pe bicicletă?
- Asfaltul!

☺Soțul, ajungând acasă obosit de la
serviciu.
- Ce ai pregătit azi?, o întreabă el pe soție.
Ea, urcând pe un taburet:
- O poezie!

☺El și ea de două zile la muncă în
Germania.
Ea: Auzi dragă, da’ cum ai cumpărat costiță
fără să știi limba?

El: Am ridicat tricoul și i-am arătat
vânzătorului coastele.
Ea: Eh, bine că nu te-am trimis după ouă!

☺Dacă ieși cu el și ține telefonul pe mod
avion, stai liniștită, nu ești singura care
zboară cu compania asta!

☺- Șefu’, am avut un vis tare urât! Eram
amândoi în iad iar dumneata te perpeleai
într-un cazan cu smoală.
- Și tu?
- Eu tot slugă. Puneam lemne pe foc.

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

☺- Tati, vrei să-ți zic cum a fost prima mea
ieșire cu mașina ta sau aștepți știrile? 

☺- Fiule, treci și spală vasele!
- Care sunt cuvintele magice?
- Te las fără net.
- OK, mamă...

☺Două blonde:
- Ce are mașina?
- Are roata dezumflată.
- De tot?
- Nu, doar partea de jos.

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Salată caprese cu fasole boabe
Salata caprese este o foarte
cunoscută salată italiană, perfectă
pentru un prânz sau o cină de
vară. Rețeta originală  cuprinde
mozzarella, neapărat proaspată,
roșii și busuioc proaspăt. Fasolea
albă adaugă substanță acestei
salate clasice, gata în doar câteva
minute. 
O puteți servi ca garnitură la pui
sau pește sau poate constitui un
delicios fel principal - vegeta-
rian! Îi puteți adăuga o mână de
arugula sau un ardei copt tăiat în
fâșii subtiți. Merg și câteva felii
de prosciutto - sau toate acestea
la un loc!

INGREDIENTE
2 conserve de fasole albă, ca de exmplu
cannellini
250 g roșii cherry (o cutie)
250 g mozzarella proaspată de vacă sau
bivoliță
40 g frunze busuioc
50 ml ulei de măsline (și mai mult dacă e
nevoie)
20 ml de oțet balsamic (și mai mult dacă e
nevoie)
Sare și piper negru, după gust 

MOD DE PREPARARE
1. Clătiți și scurgeți cele două conserve de
fasole. 
2. Tăiați pe din două roșiile cherry și ru-

peți în bucățele frunzele de busuioc dacă
sunt prea mari. Tăiați mozzarella, care tre-
buie să fie la temperatura camerei, în
bucățele mici; dacă folosiți ciliegine, tă-
iațile în două, pe lungime.
3. Puneți fasolea, roșiile, mozzarella și
jumătate din busuioc într-un vas și
amestecați-le ușor.
4. Adăugați uleiul de măsline și condi-
mentați bine salata cu sare și piper negru.
Amestecați ușor ca toate ingredientele să
se combine.
5. Stropiți salata cu oțet balsamic și adău-
gați busuiocul rămas. Gustați și ajustați
condimentele după gust - dacă e nevoie,
mai adăugați un pic de ulei și oțet și niște
sare.

BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Eşti în
formă fizică şi psihică destul

de bună, dar ai ceva probleme cu somnul.
Dragoste: Nu te mai amăgi, ştii clar că
ceva s-a schimbat în viaţa de cuplu.
Financiar: E nevoie de mai multă
cumpătare, prudenţă şi planificare.

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Dacă ai
grijă de forţele tale, şi

starea ta fizică va fi în condiţii bune.
Dragoste: Timiditatea pare să fie princi-
palul duşman al inimii tale, pentru că nu
reuşeşti să-i arăţi persoanei iubite ce simţi
cu adevărat. Financiar: Tot ce ai trebuie
calculat cu grijă ca să-ţi poţi plăti facturile.         

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Nu-ți
lipsește energia fizică, dar
ai tendința să o irosești pe

excese și extravaganțe. Dragoste: Visul tău
cel mai mare în plan sentimental poate de-
veni realitate deoarece acum este o perioadă
specială pentru sufletul tău. Financiar: Nu
vine nimic în plus, dar veniturile sunt sufi-
cient de bune pentru a trăi decent. 

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ar fi bine să nu
te enervezi şi să te

odihneşti mai mult decât de obicei.
Dragoste: Te aşteaptă o perioadă palpi-
tantă, căci nu sunt excluse gesturile nebu-
neşti şi scandalurile pasionale. Financiar:
Este o perioadă activă şi prosperă. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eşti în formă,
plin de energie, cu o stare de

spirit pozitivă. Dragoste: E timpul să
planificaţi ceva concret împreună, proiecte
de anvergură care să vă privească pe
amândoi. Financiar: Treci printr-o
perioadă de ascuţire a simţului financiar.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Ai grijă la
gesturi bruşte, la obiecte
tăioase, la situaţii cu factor

mare de risc. Dragoste: Comunici foarte
bine cu persoana iubită, vă oferiţi unul
altuia mai multă afecţiune pentru că aveţi şi
ceva mai mult timp liber pentru a sta
împreună. Financiar: Cu banii ești OK.

BALANŢĂ (23 sept. - 22
oct.) Sănătate: Doar
persoanele trecute de prima
tinereţe ar putea acuza unele

probleme, mai ales boli mai de mult
instalate, cu care s-au obişnuit deja.
Dragoste: Pot apărea discuţii şi certuri,
datorită tendinţelor tale de dominare.
Financiar: Banii sunt pe un nivel liniştit.

SCORPION (23 oct. - 21
noi.) Sănătate: Stresul
acumulat naşte reacţii
agresive din partea ta şi se

poate lăsa cu efecte negative asupra
sănătăţii. Dragoste: Propune-i persoanei
iubite o călătorie sau o activitate care să vă
trezească spiritul de aventură. Financiar:
Banii sunt pe un nivel just, meritat.  

SĂGETĂTOR (22 noi. -
21 dec.) Sănătate: Pluteşte
un pericol de accidentare,
aşa că prudenţă. Dragoste:

Ai vrea o schimbare, dar nu ştii de unde să
începi. Ar fi bine să îţi spui totuşi că trecu-
tul e trecut. Financiar: E posibil să ai
pierderi sau cheltuieli mărite.      

CAPRICORN (22 dec. - 19
ian.) Sănătate: Efortul fizic
te repune, practic, pe pi-
cioare. Dragoste: Dacă nu

ai încă o relaţie stabilă, te vei ocupa cu
numeroasele tale aventuri, care de care mai
exotice sau mai extravagante. Financiar:
Eforturile tale sunt puse serios în balanţă cu
scopul de a fi remunerate.        

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Te simți
obosit și nervos și îți este di-

ficil să îți găsești ritmul și eficiența.
Dragoste: Dacă nu ţi-ai găsit încă perechea
sau dacă suspini în taină după cineva, acum
este momentul să te manifești! Financiar:
Te gândești să-ți cauți sau ți se oferă un loc
de muncă mai bine plătit.

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Excesele
îţi afectează sănătatea şi
silueta iar bolile de natură

hiper se accentuează. Dragoste: Cine
aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul.
Financiar: Ești tentat de cheltuieli
necumpătate, de lucruri prea puțin necesare.
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