JACQUES BOUCHARD: „ILUMINISMUL TIMPURIU A FOST O SIMBIOZĂ POLITICĂ
ȘI CULTURALĂ FAVORABILĂ PENTRU ROMÂNI ȘI GRECI”
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Actualizarea măsurilor privind
intrarea în Canada

COVID-19: Cât timp suntem
contagioși?

Ultimele măsuri anunțate privesc diferite categorii
de
călători:
cetățeni canadieni care
revin în țară, rude
apropiate ale cetățenilor
sau rezidenților permanenți, lucrători temporari, studenți etc. UTILE ► P a g . 8

Perioada de contagiozitate depinde de mai
mulți factori (vaccinare,
istoricul de sănătate,
vârstă etc.). Nu există o
perioadă exactă sau o
metodă precisă care să
indice dacă cineva este
încă contagios. SĂNĂTATE ► P a g . 1 2
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CONFERINĂ

Traducerea în poezie, sub semnul
interlingvismului și interculturalismului
Poeta și scriitoarea Flavia
Cosma, directoarea Festivalului de poezie de la ValDavid, a inaugurat anul
acesta o nouă activitate online cu scriitori și poeți de diverse origini și din diferite
colțuri ale lumii.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Este vorba de o conferință
desfășurată pe durata a două
zile (8 și 9 ianuarie) intitulată „Speaking in tongues:
Poets translating themselves”.
Conferința a reunit 13 participanți:
Flavia Cosma (autoare a numeroase volume de poezie, proză, literatură pentru
copii și memorii de călătorie, traduse în mai
multe limbi), Analia Daporta (traducătoare și scriitoare, Argentina), Andrey

Gritsman (doctor, poet și eseist din New
York, SUA, nominalizat de mai multe ori
pentru premiul Pushcart, redactor șef al revistei literare newyorkeze în limba rusă Interpoezia), Bina Sarkar Ellias (poetă,
scriitoare de SF, eseistă, grafic designer, editoare a revistei International Galery din
India), Eva Halus (poetă, pictoriță și jur-

nalistă, cu studii în grafic design la Universitatea Concordia și în jurnalism la Universitatea de Montreal), Linda Morales
Caballero (scriitoare, jurnalistă și profesoară stabilită la New York, SUA, recompensată cu premiului internațional Latino
Books Awards pentru cartea sa „The Murmure of Things”, publicată în 2020),
Jonathan Locke Hart (profesor titular la
Universitatea Harvard, SUA și la Școala de
Studii Lingistice și Traducere a Universității Shandong, China), Imene Chaabani
Bennani (asistentă universitară, Universitatea Sousse, Tunisia, coordinatoare culturală a vieții universitare), Janine Pioger
(poetă și traducătoare quebecheză din StEustache) John Mallete (poet, sindicalist
militant pentru diferite organizații, inclusiv
Federația Lucrătorilor din Quebec), Leilei
Chen (profesoară de Engleză la Universitatea Jinan, China, care a primit o bursă de
studii doctorale la Universitatea din Alberta
în 2004 și care predă acum la această universitate), Rodica Albu (PhD, profesor
emerit la Universitatea Al. Ioan Cuza din
Iași, fondatoare a Centrului Interlingv de
Studii Interculturale, autoare, editoare și
traducătoare a numeroase volume de poezii

și studii) și Luminița Suse (poetă și grafic
designer din Ottawa).

Discuțiile s-au axat pe partajarea experiențelor personale în domeniul traducerilor,
pe interlingvismul și interculturalismul asociate actului traducerii, dar și pe calitatea
universală a limbajului poetic și a creației
poetice în general. S-a discutat despre diverse tehnici, analizându-se traduceri multiple și din diferite epoci ale aceluiași poem,
și despre arta traducerii ca pivot între
diferite culturi ale globului și ca re-scriere și
răspândire a poeziei.
O prezentare mai detaliată a subiectelor
abordate și a schimburilor de idei care a
avut loc între participanți este disponibilă
la www.accentmontreal.com.

Acestă conferință a fost posibilă grație
sprijinului Ligii Poeților Canadieni.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește
ca o artistă Zen, mereu în ritm cu natura.
Pe lângă numeroasele expoziții la care a
participat, ea a publicat patru volume de
poezii, trei de interviuri cu personalități
românești din Montreal și două cărți de
povești.
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Pandemia și inegalitățile

Cel mai bogat om
de pe planetă

Decalajul dintre săraci și bogați este din ce în ce mai mare.

Inegalitățile au căpătat proporții amețitoare de la începutul pandemiei. În timp ce
buzunarele unui număr restrâns de indivizi s-au umplut,
cele a milioane de oameni sau golit.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Ca în fiecare an în preajma
întâlnirii de la Davos a Forumului Economic Mondial
(17-21 ianuarie), organizația
de caritate Oxfam a făcut
public raportul său privind
inegalitățile la nivel global. Cifrele sunt îngrijorătoare de foarte mulți ani, însă acum,
de când cu pandemia, situația a devenit dramatică. Titlul raportului din 2022 o reflectă:
„Inegalitatea ucide”.

„Ceva este profund greșit în
sistemul nostru economic”

Acestea sunt cuvintele lui Danny
Sriskandarajah, directorul executiv al
Oxfam din Marea Britanie, și se referă la
faptul că în timpul pandemiei, la fiecare 26
de ore un individ a devenit miliardar.
Averile câtorva au devenit din ce în ce mai
mari și mai indecente, în timp ce un număr
din ce în ce mai mare de oameni o duc mai
rău și sărăcesc, mai ales acum pe fondul
blocajelor, a scăderii comerțului și a reducerii turismului internațional - o constatare
accentmontreal.com

făcută nu doar de Oxfam ci și de instituții
precum FMI, Banca Mondială, Credit
Suisse sau Forumul Economic Mondial.
Toate acestea sunt de acord că pandemia a
cauzat o exacerbare a inegalităților peste tot
în lume.

Iată câteva alte statistici grăitoare revelate de raportul Oxfam:
● Cei mai bogați zece indivizi de pe planetă dețin de șase ori mai mult decât cei
mai săraci 3,1 miliarde de oameni.
● Bogăția lor este atât de disproporționată
încât dacă mâine aceste zece persoane ar
pierde 99,999% din averile lor, ele ar fi
în continuare mai bogate decât 99% din
populația globului.
● Averea miliardarilor lumii a crescut mai
mult în timpul pandemiei decât în ultimii
14 ani.
● În timp ce avuția celor mai bogați zece
oameni din lume s-a dublat din martie
2020, peste 160 de milioane de oameni au
fost împinși sub nivelul sărăciei.

Inegalitatea ucide, la propriu

„Inegalitățile fracturează societățile în
care trăim. Violența se află în centrul sistemelor noastre economice. Inegalitățile
ucid”, susțin autorii raportului. Căci pe
planeta noastră, în timp ce o mână de oameni acumulează mai mulți bani decât pot
cheltui vreodată ei și urmașii lor, 2,1 milioane de oameni mor anual de foame.

Acum cu pandemia, inegalitățile economice, de gen şi rasiale, precum şi cele
între ţări s-au acutizat și mai mult. Oficial,
la nivel mondial, coronavirusul a făcut 5,6
milioane de victime. The Economist pre-

zintă însă „adevăratul număr al deceselor
din pandemie” (Covid-19 data. The pandemic's true death toll), bazându-se pe estimări privind mortalitatea în exces
(indicator care exprimă un număr de decese
în exces față de anii anteriori pandemiei,
plecând de la premiza că factorul care a intervenit, direct sau indirect, în sensul majorării fatalității este epidemia de
Covid-19). În data de 19 ianuarie, cifra era
de 19,5 milioane de victime, de 3,5 ori mai
mult decât numărul oficial de decese
cauzate de Covid. Un bilanț uman fără
precedent de la al Doilea Război Mondial
încoace.
Inegalitățile, arată raportul Oxfam, au
prelungit pandemia. Organizația Mondială
a Sănătății vorbea în decembrie anul trecut
de un „cocktail toxic” cu care se confruntă
omenirea din cauza insuficienţei acoperirii
vaccinale împotriva Covid-19 şi a nivelului
slab de depistare a cazurilor – o „rețetă perfectă” pentru ca variantele virusului să se
reproducă şi să se amplifice. Este ceea ce sa întâmplat cu varianta Omicron.

Dar inegalitățile nu doar au prelungit
pandemia, au făcut-o și mai mortală, căci
așa cum notează Oxfam citând tot The
Economist (Why have some places suffered
more Covid-19 deaths than others?), inegalitățile de venituri au devenit un factor
de risc privind mortalitatea din cauza
Covidului mai important decât vârsta.
Milioane de persoane ar fi fost astăzi în
viață dacă ar fi fost vaccinate.
Bazându-se pe date de la The Health
Foundation (Unequal pandemic, fairer recovery: the COVID-19 impact inquiry

Într-un Quebec plin de accente

Potrivit cifrelor Forbes citate de Oxfam,
cei mai bogați zece oameni din lume
sunt Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard
Arnault și familia sa, Bill Gates, Larry
Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark
Zuckerberg, Steve Ballmer și Warren
Buffet.
În timp ce averea lor însumată a crescut
de la 700 de miliarde de dolari la 1,5
miliarde de dolari, există variații semnificative între ei, averea lui Musk (foto)
crescând cu peste 1.000%, în timp ce cea
a lui Gates a crescut cu 30%. Fondatorul
Tesla este acum cel mai bogat om din
lume, detronându-l pe Jeff Bezos, fondatorul Amazon. După ce în 2021 a crescut
cu aproape 60 de miliarde, averea sa a
ajuns la 230 de miliarde de dolari - adică
mai mare decât cea a lui Bill Gates și
Warren Buffett la un loc.
report, 2021), Oxfam subliniază faptul că
decesele imputabile pandemiei sunt mai numeroase în rândul persoanelor rasializate și
sărace. În Anglia de exemplu, în timpul
celui de-al doilea val al pandemiei, persoanele de origine bangladeșă au fost de
cinci ori mai susceptibile să moară de
Covid ca o persoană britanică albă.

Nu produsul hazardului, ci
o alegere politică

Creșterea inegalităților și concentrarea
bogăției în mâinile câtorva este rezultatul
unor alegeri politice. Soluțiile nu pot fi
decât sistemice. Guvernele au o marjă de
manevră enormă pentru a crea o economie
care să servească interesele celor mulți
printr-o redistribuire mai bună a bogăției.
Iată câteva din soluțiile menționate de
Oxfam: reducerea averilor extreme printro taxare mai agresivă și reinvestirea
bogăției astfel recuperate în măsuri publice
cu eficienţă dovedită în reducerea inegalităților - sisteme de sănătate universale și
de calitate, măsuri pentru combaterea crizei
climatice, programe pentru sprijinirea drepturilor femeilor și eliminarea violenței de
gen.
Pentru ca guvernele să acționeze astfel
este însă nevoie și de o mobilizare socială și
cetățenească.

face diferenţa
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Rom ân ia ,
penultima din
Eur opa la
ch el tu ie li le c u
sănătatea pe
cap de locuitor
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Românii au o putere de
cumpărare la jumătate faţă de
media europeană

Românii plătesc servicii medicale din buzunar, iar plățile
informale (șpaga) rămân
„substanțiale”, scrie Hotnews.ro.

România ocupă penultimul loc în Uniunea
Europeană în ceea ce privește cheltuielile cu
sănătatea pe cap de locuitor, arată raportul
Starea Sănătății în Uniunea Europeană, publicat de Comisia Europeană. România
alocă, în medie, 1.310 euro pe an pentru
sănătate pe cap de locuitor, față de 3.523 de
euro, media țărilor UE.
Ca pondere din Produsul Intern Brut, România a alocat sănătății 5,7% din PIB, al doilea
cel mai scăzut procent dintre țările Uniunii
Europene, după Bulgaria.
Cifrele arată astfel în ciuda faptului că în
perioada 2015 - 2019, cheltuielile cu sănătatea au crescut în România, în medie, cu
10,3% pe an comparativ cu anul precedent,
ceea ce repre-zintă cea mai mare creștere
din rândul țărilor UE.
Una dintre consecințe este aceea că plățile
din buzunar pentru servicii medicale rămân
în România peste media Uniunii Europen.
De asemenea, plățile informale („atențiile”)
sunt considerate a fi substanțiale, chiar dacă
amploarea lor totală este necunoscută, arată
raportul Comisiei Europene.
Cheltuielile scăzute pe cap de locuior din
domeniul sănătății au de-a face cu faptul că
România ocupă locul 1 în Uniunea Europeană la numărul de decese din cauze
tratabile, după cum arată raportul Starea
Sănătății în Uniunea Europeană. La fiecare
100.000 de români, 210 mor din cauze tratabile, ceea ce înseamnă o medie de unul din
476 de români. Media celor 27 de state
membre ale Uniunii Europene este de 91 de
decese tratabile la suta de mii de locuitori mai puțin de jumătate față de România.

Românii au o putere de
cumpărare pe cap de
locuitor de 7.453 euro la
nivelul anului 2021, cu 50%
mai mică decât media europeană, se arată în studiul
GfK Purchasing Power pentru Europa, citat de Agerpres.

România se află pe locul 31 din cele
42 de ţări incluse în clasamentul european.
Puterea medie de cumpărare pe cap de
locuitor în Europa în 2021 este de 15.055
euro. Cu toate acestea, venitul mediu net
disponibil pe locuitor pentru fiecare dintre cele 42 de ţări incluse în studiu variază
semnificativ: Liechtenstein, Elveţia şi
Luxemburg au cel mai mare venit mediu
net disponibil, în timp ce Kosovo,
Moldova şi Ucraina înregistrează cele
mai scăzute valori ale puterii medii de
cumpărare.
Spre comparație, liechtensteinienii au
o sumă medie disponibilă pentru cheltuieli şi economii de peste 34 de ori mai
mare în comparaţie cu ucrainenii.

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

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377
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În total, europenii au avut la dispoziţie aproximativ 10,2 trilioane de euro de
cheltuit în 2021 pentru alimente, locuinţe,
servicii, costuri cu energia, pensii private,
asigurări, vacanţe, mobilitate şi achiziţii
de consumatori. Aceasta corespunde unei
puteri medii de cumpărare pe cap de
locuitor de 15.055 euro.
Astfel puterea de cumpărare pe cap de
locuitor a avut o creştere nominală de
1,9% în 2021.
Ca şi în anul precedent, Liechtenstein
ocupă din nou primul loc, cu o putere
medie de cumpărare pe cap de locuitor de
64.629 euro. Aceasta este de 4,3 ori mai
mare decât media europeană. Elveţia şi
Luxemburg completează primele trei
locuri în clasamentul puterii de
cumpărare, la fel ca şi anul trecut.
Elveţienii au la dispoziţie 40.739 de euro
pe cap de locuitor - de 2,7 ori media europeană - în timp ce luxemburghezii au o
putere de cumpărare pe cap de locuitor de
35.096 de euro, ceea ce înseamnă de peste
2,3 ori media europeană.
În general, 16 dintre cele 42 de ţări
chestionate sunt peste media europeană.
Acest lucru este în contrast cu 26 de ţări a
căror putere de cumpărare pe cap de
locuitor este sub medie - inclusiv Spania,
care la 14.709 euro pe cap de locuitor este
uşor sub media europeană. Ucraina ocupă
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ultimul loc printre ţările incluse în studiu,
cu cea mai mică putere de cumpărare,
ucrainienii au la dispoziţie doar 1.892 de
euro pe cap de locuitor, ceea ce reprezintă
mai puţin de 13% din media europeană.
La fel ca Franţa şi Polonia, România
are un decalaj substanţial între bogaţi şi
săraci. Bucureşti, capitala, este lider în top
10. Anul acesta, bucureştenii au o putere
medie de cumpărare pe cap de locuitor cu
aproape 86% peste media naţională, dar
totuşi cu 8% sub media europeană.
Bucureştenii au puterea de cumpărare
de peste trei ori mai mare în comparaţie
cu locuitorii judeţului cel mai puţin bogat,
Vaslui, unde venitul net disponibil reprezintă aproximativ 56% din media naţională şi puţin sub 28% din media europeană.
În 2021 au existat câteva schimbări în
top zece: Sibiu şi Braşov trec pe locurile
cinci şi şase, în timp ce Alba trece de Prahova şi ajunge pe locul nouă. Toate
judeţele din top 10 au o putere medie de
cumpărare pe cap de locuitor semnificativ
peste media naţională. Constanţa, pe locul
11, cu o putere de cumpărare pe cap de
locuitor la aproximativ acelaşi nivel cu
media naţională, în timp ce toate celelalte
judeţe au o putere de cumpărare sub
medie.
Puterea de cumpărare reprezintă venitul disponibil după deducerea impozitelor
şi contribuţiilor caritabile şi incluzând
orice beneficiu de stat primit. Studiul indică nivelurile de putere de cumpărare per
persoană, pe an, în euro şi ca indice
(index). Puterea de cumpărare GfK se
bazează pe venitul nominal disponibil al
populaţiei, ceea ce înseamnă că valorile
nu sunt ajustate cu inflaţia.
Calculele se efectuează pe baza veniturilor şi câştigurilor raportate, a statisticilor privind beneficiile guvernamentale,
precum şi a previziunilor economice
furnizate de institutele economice.
Puterea de cumpărare a consumatorilor acoperă cheltuielile legate de alimentaţie, transport, utilităţi, servicii,
energie, pensii private şi planuri de asigurare, precum şi alte cheltuieli, cum ar
fi concediul de odihnă, mobilitatea şi
achiziţiile consumatorilor.
ACCENT MONTREAL

Traiteur Bourret
Comandati la 514.733.8462

Preparate culinare din bucataria traditionala
romaneasca
Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele
* Cu comanda *
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Câți bani a
trimis diaspor a
în Ro mâ ni a

Vineri 21 ianuarie 2022 ■ PAG. 5

România rămâne ţara cu cel mai
mare procent de proprietari de
locuinţe din UE
rilor scade de la un an la altul, de la
51,1% în 2019 până la 50,4% în 2020, în
timp ce procentul chiriaşilor creşte, de la
48,9% la 49,6%.
Alte state unde procentul proprietarilor de locuinţe este redus sunt Austria
(55%) şi Danemarca (59%).
Datele Eurostat mai arată că, la
nivelul UE, 53% din populaţie trăieşte
într-o casă şi 46% într-un apartament, în
timp ce restul de 1% trăieşte în alt tip de
spaţiu precum casă pe râuri, rulote, etc.
Irlanda cu 92% este ţara cu cel mai mare
procent de locuitori care trăiesc într-o
casă, la polul opus fiind Spania unde
66% din locuitori trăiesc în apartament.

România se află pe primul
loc în Uniunea Europeană la
încasările de la cetățenii care
lucrează în alte state.

Numărul migranților care lucrează în alte
state a crescut rapid în ultimii zece ani,
de peste trei ori, iar banii trimiși acasă,
în țările de origine, însumează mai mult
decât totalul investițiilor străine și ajutorului pentru dezvoltare pentru aceste
țări, arată un recent studiu citat de
Rador.
Potrivit Organizației pentru Migrație, migranții din 50 de țări cu venituri mici și
mijlocii cuprinse în studiu au trimis în
2020 în statele lor 540 de miliarde de
dolari.
Cifrele de la Eurostat arată că banii trimiși în țară de cei 3,6 milioane de
români care locuiesc și lucrează oficial
în străinătate au ajuns la 3,4 miliarde de
euro în 2020. Pentru prima dată în ultimul deceniu, volumul remitențelor a
fost mai mare decât cel al investiţiilor
străine directe. România se află astfel pe
primul loc în UE la încasările de la
cetățenii care lucrează în alte state.

accentmontreal.com

Peste 96% din populaţia
României trăia în 2020 într-o
locuinţă proprietate personală, acesta fiind cel mai
mare procent înregistrat în
rândul statelor membre ale
Uniunii Europene.

Cele mai recente date publicate de
Eurostat (decembrie 2021) arată că în
timp ce la nivelul Uniunii Europene,
69,7% din locuitori deţineau în 2020
locuinţa în care trăiau, în scădere uşoară
faţă de 69,8% în 2019, în România ten-

dinţa este inversă, procentul celor care
trăiesc în locuinţa proprietate personală
crescând de la 95,8% până la 96,1%.
Alte state cu un grad ridicat de proprietate a locuinţei sunt Slovacia (92%),
Ungaria şi Croaţia (ambele cu 91%).

Eurostat subliniază că, în majoritatea statelor, cu excepţia Germaniei,
procentul celor care deţin locuinţa în
care trăiesc este mai mare decât cel al
chiriaşilor. În Germania, jumătate
(50,4%) din locuitori sunt proprietarii
locuinţelor în care trăiesc în timp ce
cealaltă jumătate (49,6%) trăiesc într-o
locuinţă închiriată. Datele arată însă că
în cazul Germaniei procentul proprieta-

Într-un Quebec plin de accente

În România, 65,9% din locuitori trăiesc la casă şi 34,1% trăiesc în apartament. Însă România este pe ultimul loc
în UE când vine vorba de mărimea
locuinţei, măsurată după numărul mediu
de camere per persoană. În timp ce în UE
media este de 1,6 camere pentru o persoană, în România este 1,1 camere pentru o persoană. Cel mai bine la acest
capitol stau Malta cu 2,3 camere pentru o
persoană, urmată de Belgia şi Irlanda,
ambele cu 2,1 camere pentru o persoană.
De asemenea, când vine vorba de calitatea locuirii, care poate fi măsurată în
mai multe feluri inclusiv prin procentul
populaţiei care trăieşte într-o locuinţă
aglomerată, România este ţara cu cea
mai ridicată rată de aglomerare
(45,1%), în timp ce la nivelul UE mai
puţin 18% din populaţie trăia în 2020
într-o locuinţă aglomerată, în scădere
faţă de 19,1% în 2010.

face diferenţa

6 INTERVIU

Vineri 21 ianuarie 2022 ■ PAG. 6

J. Bouchard: „Iluminismul timpuriu a fost o simbioză
Jacques Bouchard, o somitate în materie de studii neo-elenice, are, de decenii, o relație specială cu istoria și cultura română. Un neostenit cercetător al operei lui Nicolae Mavrocordat, profesorul Bouchard este
cel care a introdus conceptul Iluminismului timpuriu la români, pentru a caracteriza perioada începuturilor
culturii române moderne. În lucrările sale el s-a aplecat adesea asupra impactului pe care dominația fanariotă l-a avut în tranziția Țărilor Române de la o cultură ecleziastă la iluminismul de tip occidental. Consecința expansiunii limbii grecești în Țările Române, susține Jacques Bouchard, a fost de a „elibera românii
de sub povara limbii şi a literaturii slavone, orientate către cultura religioasă şi instituțiile medievale”.
În rândurile de mai jos, un dialog cu acest ilustru profesor despre cele mai recente activități și publicații ale
sale și despre momentele definitorii din lunga sa carieră.
►

Profesorul Bouchard este cel mai renumit specialist în perioada iluministă timpurie din Grecia şi România.

Eva Halus: Domnule Jacques Bouchard,
sunteți un erudit în materie de limbă și
literatură greacă, dar și un fin cunoscător al limbii române. V-ați aplecat asupra
simbiozei între cultura română şi cea
greacă, iar contribuția dvs. la relevarea
începuturilor culturii române moderne
este uriașă. Să începem cu două din importantele dvs. lucrări despre această perioadă pe care o definiți ca Iluminism
timpuriu: monografia „Nicolae Mavrocordat, domn și cărturar al Iluminismului Timpuriu (1680-1730)”, publicată la
Editura Omonia din București în 2006,
și traducerea din grecește a romanului
scris de Nicolae Mavrocordat, „Răgazurile lui Filotheos”, traducere care a
servit apoi publicării sale în limba
română, în 2015, la aceeași editură.
Jacques Bouchard: Mai întâi aş vrea să
vă mulţumesc pentru invitația dumneavoastră şi vă doresc un an excelent şi
foarte productiv.
M-am specializat în limba şi literatura
neogreacă, dar cred că am găsit și un capitol al istoriei române unde mă simt util ca
cercetător: epoca fanariotă, de care mă
ocup din anul 1971. Am dezvoltat relaţii
accentmontreal.com

cu mulți cercetători români, iar înainte de
pandemie mergeam în fiecare an în România ca să fac cercetări la biblioteca Academiei Române.
Am publicat traducerea primului
roman
al
literaturii
neogreceşti,
„Răgazurile lui Filotheos” (1719), în
1989, într-o ediție bilingvă - greacă şi
franceză - cu un aparat critic bazat pe 12
manuscrise. Am lucrat 15 ani ca să termin
textul, traducerea şi notele. Volumul a fost
ulterior tradus în româneşte de un neoelenist de talent, Claudiu Sfirschi-Lăudat,
şi publicat de Elena Lazăr în 2015.
Doamna Lazăr este și cea care mi-a tradus
14 articole din franceză şi neogreacă în
română, publicându-le sub titlul „Nicolae
Mavrocordat, domn și cărturar al Iluminismului Timpuriu (1680-1730)”, la Editura Omonia, fondată de dânsa.

EH: Pentru ca cercurile de specialitate și
publicul larg să cunoască rezultatele
cercetărilor dvs. ați fost invitat în numeroase rânduri să țineți conferințe la
Harvard, McGill, Sorbona, la Universitățile din Atena și Salonic sau la Academia Română, pentru a enumera doar

câteva din „cetățile culturii” din lumea
modernă. Cum au fost întâlnirile cu publicul român, în România și aici, la
Montreal, și cum vi se pare receptivitatea
la subiectul cercetărilor dv.?
JB: Sunt mulțumit că am reușit, cred, să
fac cunoscută mai bine o perioadă neglijată a istoriei române şi grecești: Iluminismul timpuriu din ambele culturi.
Înainte se vorbea de Iluminism timpuriu
ca ceva ce a existat în Franța, Anglia, Germania, Olanda şi poate Italia. Am demonstrat că a existat şi la români şi la greci.
După mine, fenomenul începe cu familiile Cantemir, Brâncoveanu şi Mavrocordat şi se termină cu activitățile
voievodului Alexandru Ipsilante.
În România am vorbit destul de des
despre relațiile culturale româno-greceşti.
În cercetările mele m-au ajutat cu mare
generozitate specialişti şi academicieni ca
Virgil Cândea, Alexandru Duțu, Mihai
Berza, Cornelia Papacostea-Danielopolu,
Andrei Pippidi, Lia Brad-Chisakof, Elena
Lazăr și Maria Rafaila. Trebuie să spun că
faptul că nu sunt grec mi-a permis să mă
exprim liber despre câteva subiecte
nevralgice.

Într-un Quebec plin de accente

Aici la Montreal am ținut conferințe
despre influențele reciproce ale românilor
și grecilor cu mare succes, cred.
EH: Lumea noastră și istoria ei sunt întro permanentă evoluție și transformare.
După părerea dvs., ce am moștenit din
acele începuturi ale culturii române
moderne?
JB: Citind istoria românilor am fost impresionat de reziliența poporului român.
V-am spus că merg în România în fiecare
an din 1971. În timpul comunismului erau
mulţi specialiști cu o cultură universală
bogată dar nu la Universitate, ci în institutele de cercetări. Este o confirmare că în
România cultura a fost totdeauna cultivată
la un nivel înalt. Vorbind de epoca care mă
interesează, ar trebui să subliniez că academiile domnești care funcționau în limba
greacă au fost fondate de voievozii Șerban
Cantacuzino (Bucureşti, 1689) şi Antioh
Cantemir (Iaşi, 1707). A existat timp de
multe secole o tradiție culturală multilingvă care se perpetuează până în prezent.
EH: Fanarioții au fost oarecum denigrați
în istoria țării noastre, asociați corupției.
Urmând calea pe care a mers unul din
cei mai importanți gânditori greci ai se
colului XX, C. Th. Dimaras, demonstrați
existența Iluminismului timpuriu în Grecia care, cu ajutorul domnitorilor fanarioți, s-a răspândit și în Țările Române.
JB: Ştiu că regimul comunist român a
denigrat perioada fanariotă menținând
ideea că fanarioții au fost corupți și așa
mai departe. Examinând sursele istorice
românești și grecești, găsim că nu au fost
toți corupți și nici mai corupți decât alții,
băștinași. Fanarioții au găsit în principatele dunărene o situație potrivită pentru
a aplica reforme progresiste, după modelul occidental. Pe de altă parte, românii
au descoperit învățând limba greacă un
orizont cultural mai vast decât lumea oferită de literatura religioasă în limba
slavonă. În grecește existau deja manuale
de geografie, de matematică, de istorie
universală etc., iar românii au învățat
franceza frecventând saloanele fanarioților. Nicolae Mavrocordat inaugurează
regimul fanariot în 1709, nu în 1711 când
a fost numit din nou pe tronul Moldovei
după fuga lui Dimitrie Cantemir. Poate reformatorul cel mai mare de atunci a fost
Constantin Mavrocordat și apoi Alexandru
Ipsilante, care în 1780 a publicat un cod
juridic bilingv foarte progresist, „Pravilniceasca condică”. După părerea mea,
Iluminismul timpuriu a fost o simbioză
politică și culturală favorabilă atât pentru
români cât și pentru greci în general, nu
numai pentru fanarioți. Mentorul meu,
Constantin Dimaras, avea mare stimă pentru istoricul Nicolae Iorga. Personal, la început, am învățat istoria românilor din
volumele lui Iorga „Byzance après
Byzance” și „Istoria literaturii române în
secolul al XVIII-lea (1688-1821)”.
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politică și culturală favorabilă pentru români și greci”
Repere biografice

„Răgazurile lui Filotheos” (Les loisirs de Philothée) de Nicolae Mavrocordat, considerat primul roman din literatura neogreacă, a fost publicat pentru prima oară într-o ediție bilingvă greacă și franceză de către profesorul Bouchard (text, introducere, note şi indice), în 1989,
la Montreal. În decembrie 2021, volumul a fost republicat într-o ediție de buzunar.

EH: Chiar dacă există studii și au fost
scrise tomuri întregi despre tranziția care
se făcea de la influența slavonă la influența culturii grecești asupra celei române,
nimeni până la dvs. nu a reușit să facă un
studiu atât de temeinic și cuprinzător a
acelei perioade.
JB: Conceptul Iluminismul timpuriu nu
exista în filologia neogreacă. L-am propus
și documentat în grecește. Poate că așa am
creat un capitol nou în istoriografia română.
M-am inspirat însă de la Nicolae Iorga, Lucian Blaga, Dumitru Popovici, Demostene
Russo, Olga Cicanci, Cornelia PapacosteaDanielopolu, Lia Brad-Chisacof, Elena
Lazăr, Tudor Dinu, Mihai Ţipău și alții. Bibliografia asupra subiectului de iluminism
este bogată. Eu am propus o periodizare
care deslușește cum s-a întâmplat tranziția
de la literatura „medievală” (G. Călinescu
și Nicolae Manolescu) la iluminism „stricto
sensu”. Iluminismul românilor și grecilor
începe, după mine, în 1780, când au fost
publicate două volume foarte novatoare:
„Pravilniceasca condică” de Alexandru Ipsilante și „Apologia” de Iosif Moesiodax.
EH: Aveți o bogată și îndelungă carieră de
profesor, predând limba și cultura greacă

veche și greaca modernă. Chiar și acum,
în pandemie, oferiți cursuri online.
JB: Revenind din Grecia cu un doctorat în
literatura neogreacă, mi-am început cariera
în 1970 la Universitatea Laval din Quebec
ca profesor de limba elină veche și de
neogreacă. În 1973 am fost invitat la Universitatea din Montreal ca să inaugurez programul de studii neogrecești. Din 2001
până în 2007 am ocupat cu jumătate de
normă și catedra studiilor neogrecești la
Universitatea McGill. Am împlinit deci 50
de ani de predare universitară și continui.
Șansa noastră acum este că tehnologia
modernă ne ajută foarte mult, făcând posibil ca un student care se află la Atena sau la
Barcelona să poată urma cursul meu prin
zoom. În epoca noastră, puteți începe sau
continua studiile la universitate la orice
vârstă. Chiar și la pensie!

EH: De-a lungul anilor ați fost invitat de
mai multe ori de către Asociația Culturală Română pentru a vorbi despre diferite
aspecte ale Iluminismului timpuriu și despre cercetările dvs. În luna noiembrie a
anului trecut ați ținut o conferință, organizată de Școala Junimea din Montreal,
intitulată „Culturile greacă și română,

confluențe” (textul acestei conferinței a
fost publicat sub titlul „Cultura greacă ca
factor al identității române” în revista
Repere Literare, vol. 1, nr. 3 (2021), p. 2022). Pregătiți și alte conferințe, aveți noi
studii în lucru?
JB: Pregătesc o conferință cu subiectul
„Nicolae Mavrocordat, poet liric”, fiindcă
am descoperit o odă inedită a voievodului
Nicolae scrisă în limba lui Pindar! Am de
gând să public textul în Revue des Études
Sud-Est Européennes din București. În plus,
am lansat de curând o ediție de buzunar a
romanului „Răgazurile lui Philotheos”,
aici la Montreal (cartea a apărut la sfârșitul
lui decembrie 2021- n.r.).
Terminând, aș dori să le mulțumesc
doamnelor Simona Pogonat și Adina
Vukovic care au întreținut în mine pasiunea
limbii române. Doresc tuturor un an excelent și productiv. Sănătate și dragoste!
Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen, mereu în ritm cu
natura. A publicat patru volume de poezii, trei de interviuri cu personalități românești din
Montreal și două cărți de povești.

Jacques Bouchard este profesor titular de
limba şi literatura greacă la Universitatea
din Montreal, directorul Centrului interuniversitar de studii neo-elenice din
Montreal, membru al Academiei Regale
Canadiene, autor al unui număr important de articole, comunicări științifice și
cărți despre iluminismul grec și român,
poezia modernă greacă și epoca fanariotă în România. El este şi traducătorul a
numeroase romane şi culegeri de poeme
din greaca modernă în franceză. În 2009,
el a devenit membru de onoare al Institutului de studii sud-est europene al Academiei Române, titlu acordat „în semn
de recunoaștere a importanței sale științifice privind istoria elenismului, rolul
acestuia în modelarea lumii sud-est europene şi, cu deosebire, influența elenismului asupra societăţii şi culturii
românești din epoca fanariotă”.
Câteva din titlurile publicate:
Nicolas Mavrocordato, „Les Loisirs de
Philothée” – text, traducere în franceză
și greacă și comentarii de Jacques
Bouchard, Les Presses de l’Université de
Montréal, 1989
Andréas Embirikos, „Haut fourneau”,
traducere în franceză de Jacques
Bouchard, Actes Sud – Institutul Francez
din Atena, 1991
Andréas Embirikos, „Domaine intérieur”, traducere în franceză de
Jacques Bouchard, Paris, L’Harmattan,
2001
Zyránna Zatéli, „Le crépuscule des
loups”, traducere în franceză de Jacques
Bouchard, Paris, Seuil, 2001
„Nicolae Mavrocordat, domn şi cărturar
al Iluminismului timpuriu (1680-1730)”,
o suită de 14 articole despre primul grec
fanariot care a ocupat tronul Moldovei
(1709-1716) şi apoi cel al Țării
Româneşti (1716-1730), Editura Omonia, București, 2006
„Les Phanariotes et l’Aube des Lumières”, o colecție de texte semnate de
Jacques Bouchard publicată de Centrul
interuniversitar de studii neo-elenice din
Montreal în 2007.
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Actualizarea măsurilor privind intrarea
în Canada

Imigrație în
Quebec

Revenim în acest prim număr
al anului 2022 cu informaţii la
zi privind călătoriile în
Canada.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Subliniem încă de la
început faptul că detaliile
ce vor urma se referă la
documente valabile la
data de 16 ianuarie 2022.
Este foarte important să
urmăriți site-urile oficiale pentru a vă pune la curent cu cea mai
recentă versiune a informațiilor.

Ultimele măsuri anunțate privesc
diferite categorii de călători: cetățeni
canadieni care revin în țară, rude apropiate
ale cetățenilor sau rezidenților permanenți, lucrători temporari străini (care vin
cu permise de muncă), studenți, copii minori acompaniați sau nu de adulţi etc.
Fiecare dintre aceste categorii are instrucțiunile sale specifice, dar și excepțiile
de rigoare. Sursele oficiale și ajutorul unui
consilier în imigrație sunt recomandate.

Începând din 15 ianuarie 2022, toți
cetățenii străini care vor să intre în
Canada trebuie să fie adecvat vaccinați.
Până la această dată, anumite categorii de
cetățeni străini (ca de exemplu persoane
cu un permis de studii) puteau intra în
Canada fără să îndeplinească această
condiție.
Prin urmare, în acest moment pot intra
accentmontreal.com

în Canada cetățenii canadieni (inclusiv cei
cu dublă cetățenie), rezidenții permanenți,
persoanele protejate (statut de refugiat),
precum și orice cetățean străin, inclusiv în
scopuri turistice, dacă este complet vaccinat.
Indiferent însă de statutul vaccinal,
călătorii care sosesc aici trebuie să prezinte dovada unui rezultat negativ la testul
molecular de depistare pentru Covid-19
SAU dovada unui test pozitiv efectuat cu
11 până la 180 de zile înaintea sosirii. Durata a fost modificată tot la 15 ianuarie,
căci înainte aceasta era de 15 până la 180
de zile. Testele rapide sunt în continuare
non-admisibile.

Pe site-ul ministerului Imigrației este
indicat faptul că decizia finală privind
intrarea în țară și punerea în carantină
a unei persoane este luată de un
reprezentant guvernamental de la
punctul de intrare în Canada (aeroport
sau un punct de frontieră terestră). Decizia
sa se bazează pe informațiile furnizate de
călători la momentul sosirii și pe decretele
în vigoare (care pot fi modificate pentru a
se adapta situației). Pentru informații suplimentare citiți Décrets d'urgence liés à
la COVID-19 pe pagina www.canada.ca.

Călătorii nevaccinați (cetățeni, rezidenți permanenți, refugiați) sunt obligați
să stea în carantină 14 zile sau mai mult
dacă dezvoltă simptome de Covid, și să
efectueze testele de depistare necesare,
conform instrucțiunilor primite. Dacă
rezultatul la unul din teste este pozitiv,
carantina se prelungește cu încă zece zile.
Sunt scutiți însă de testare cei care pot
prezenta un rezultat pozitiv pentru Covid

datat între 10 și 180 de zile înaintea intrării în Canada. Utilizarea aplicației
ArriveCan este necesară pentru informații legate de sosirea în Canada, de orice
călătorie efectuată în cele 14 zile care
preced sosirea, planul de carantină, rezultatul negativ de la testul molecular de
depistare efectuat înainte de intrarea în
țară sau diagnosticul pozitiv pentru Covid
în perioada prevăzută de noile măsuri.

Iată și o recapitulare a exigențelor
pentru călătorii vaccinați (Voyageurs vaccinés contre la COVID-19 qui entrent au
Canada la www.voyage.gc.ca):
● Să aibă cel puțin două doze de vaccin
sau o combinație a două vaccinuri acceptate;
● Să fi făcut a doua doză cu cel puțin cu
15 zile înainte de călătoria spre Canada;
● Să nu prezinte simptome de Covid;
● Să se conformeze exigențelor cerute
înainte și după intrarea în Canada, adică
să insereze dovada vaccinării în aplicația
ArriveCan (dacă este în altă limbă decât
franceza sau engleza, documentul trebuie
tradus de un traducător certificat), să aibă
la îndemână dovada înscrierii în ArriveCan (trebuie să fie menționate literele I, V
sau A alături de numele călătorului), să
facă un test de depistare la sosire dacă i se
cere, să stea în carantină dacă este necesar și să urmărească dacă dezvoltă simptome de Covid în cele 14 zile după sosirea
în Canada.

Atragem atenția asupra faptului că
schimbările recente au fost anunţate pe 12
ianuarie 2022 și că e posibil ca nu toate
paginile IRCC să fi fost puse la zi.
Dacă există motive medicale serioase

Într-un Quebec plin de accente

Sub presiunea penuriei de mână de
lucru, ministerul Imigrației din Quebec
a concretizat o măsură anunțată încă din
august 2021. Este vorba de o înțelegere
provincial-federal pentru a simplifica
procedurile în Programul pentru lucrătorii străini temporari (Programme des
travailleurs étrangers temporaires).
Modificările au fost făcute deoarece angajatorii provinciali nu găsesc pe piața
muncii actuale mâna de lucru necesară
pentru a acoperi multe din posturile
puțin calificate și necalificate. Solutia
este deci de a recruta lucrători străini.
Lista profesiilor (nivelul D în Classification nationale des professions) va fi
actualizată anual de Quebec.

ce împiedică o persoană să se vaccineze
împotriva Covid, persoana în cauză trebuie să facă dovada acestei imposibilități,
furnizând o documentație adecvată: diagnostic medical semnat și parafat de un
medic specialist, copie analize, expertize,
dovezi de tratament etc., toate traduse
dacă nu sunt în engleză sau franceză.
Cetățeanul străin nevaccinat aflat într-o
astfel de situație trebuie să considere și
posibilitatea de a fi obligat să se întoarcă
în țara de origine.

Amintim și faptul că pentru a se îmbarca în Canada pentru un zbor domestic
sau internațional sau pentru a călători cu
trenul (Via Rail și Rocky Mountainer), toți
pasagerii trebuie să fie dublu vaccinați
(excepție zborurile Medevac și zborurile
private, în anumite condiții). Info:
www.voyage.gc.ca - COVID-19: Monter
à bord d’avions et de trains au Canada.
Amintim, de asemenea, că pe lângă
aceste exigențe federale trebuie verificate
și cele provinciale sau teritoriale.

Anca Tismănariu este consultantă în imigrație, membră ICCRC/CRCIC, OIQ. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

face diferenţa
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Administratori români

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

BROSSARD

BALKANI
ww w .b alk ani.c a

Coliva
la comanda

Colaci
la comanda

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Malai
Boromir

Cremvursti
vienezi

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

S T- H U B E R T

450.676 .66 54

C o n s u l t at i o r ar u l l a :
b a l ka n i . c a

Ciorba
de burta

Ciolan
afumat

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

Halva
in vrac

Snitele
si chiftele

Ceafa
proaspata

G u s t u l Tr a d i t i e i

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

MO NT REA L

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 1 6 2 6

C ons ultati ora rul la :
b a l ka n i . c a
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Peste 90% din ţările lumii se vor confrunta cu
temperaturi extreme din cauza emisiilor de GES
Ce face Canada?

Atât cererea de cărbune, cât și utilizarea sa pentru producția de electricitate la nivel global sunt în creștere, în ciuda promisiunilor făcute
la COP26, acordul pentru climă de la Glasgow unde au participat 197 de țări. Foto: Profimedia Images.

Aproape fiecare ţară din lume
ar putea avea parte de unul
din doi ani deosebit de călduroşi începând din 2030,
potrivit unui nou studiu. Cercetarea scoate în evidenţă
responsabilitatea majoră pe
care o au emisiile de gaze cu
efect de seră (GES) de la principalii poluatori ai lumii, scrie
Digi24.ro.

Studiul, publicat în jurnalul Communications Earth and Environment, a fost realizat în urma încrucişării datelor istorice
privind emisiile şi angajamentele luate
înainte de recenta conferinţă ONU privind
schimbările climatice (COP 26) de către

principalii cinci cei mai mari cinci emiţători la nivel mondial - China, Statele Unite,
Uniunea Europeană, India şi Rusia - pentru
a previziona încălzirea la nivel regional
până la sfârşitul deceniului.
Rezultatul: 92% dintre cele 165 de ţări
studiate se preconizează că vor înregistra o
dată la doi ani temperaturi extrem de ridicate. Aceşti ani sunt definiţi prin atingerea
nivelului record aşteptat o dată la o sută de
ani în epoca preindustrială, înainte de
creşterea exponenţială a emisiilor rezultate
din activitatea umană, responsabile de
schimbările climatice.
O concluzie „care subliniază urgenţa şi
demonstrează că ne îndreptăm către o lume
mult mai caldă pentru toată lumea”, a declarat Alexander Nauels, de la organizaţia
neguvernamentală Climate Analytics, coautor al studiului, potrivit AFP.
Pentru a evidenţia contribuţia celor mai
mari emiţători la acest fenomen, cercetătorii
au realizat apoi modele despre cum ar fi

arătat situaţia în urma retragerii emisiilor
din 1991, anul următor publicării primului
raport al experţilor ONU din cadrul Grupului interguvernamental privind schimbările
climatice (IPCC), care a scos în evidenţă
responsabilitatea emisiilor cauzate de activitatea umană. În acest caz, proporţia
ţărilor afectate de aceşti ani de căldură extremă scade la 46%.
Pentru Lea Beusch, de la Universitatea
ETH din Zurich, acest studiu evidenţiază
„amprenta clară” a emiţătorilor mari din
diferite regiuni.
„Cred că este foarte important, pentru
că, în general, vorbim despre cantităţi abstracte de emisii, sau temperaturi globale,
pe care le cunoaştem, dar nu le putem
simţi”, a spus ea pentru AFP.
Schimbarea ar fi deosebit de marcantă
în zonele tropicale africane. „Deoarece
aceasta este o regiune în care variaţiile de
la un an la altul sunt de obicei destul de
mici, chiar şi creşterea moderată pe care o

Din 29 iunie 2021, la nivel federal,
există o lege numită Loi canadienne sur
la responsabilité en matière de carboneutralité care consacră angajamentul guvernului de a atinge neutralitatea
climatică până în 2050. În virtutea acestei legi, la sfârșitul lunii martie a.c., ministrul Mediului va prezenta Planul de
reducere a emisiilor până în 2030.
Acest plan descrie modul în care Canada
își va îndeplini angajamentul luat în virtutea Acordului de la Paris, anume reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră cu 40-45% sub nivelurile din 2005
până în 2030. Planul va stabili obligații
privind vânzările de vehicule electrice și
cu zero emisii, reducerea poluării cu
metan, limitarea emisiilor produse de industria petrolieră și gaziferă și tranziția
către o rețea electrică net zero.
Legea prevede, de asemenea, obligația
de a stabili obiective naționale de reducere a emisiilor pentru 2035, 2040 și
2045, cu zece ani înainte, care să fie însoțite de planuri credibile, bazate pe știință.
va experimenta, în comparaţie cu alte zone,
o va împinge să iasă cu adevărat de pe
traiectoria modelului climatic cunoscut”, a
subliniat cercetătoarea.
În valoare absolută, creşterile de temperatură cele mai pregnante afectează latitudinile înalte din emisfera nordică,
fenomen deja observat.
Consecinţele ar putea fi atenuate prin
reduceri semnificative ale emisiilor statelor,
au insistat autorii studiului.
Totuşi, conform ONU, angajamentele
actuale ar urma să crească emisiile cu
13,7% până în 2030, departe de reducerea
la jumătate necesară pentru a menţine pe
linia de plutire obiectivul ideal al Acordului
de la Paris din 2015, şi anume limitarea
încălzirii globale la +1,5 grade Celsius
comparativ cu valorile din era preindustrială.
ACCENT MONTREAL

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

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

• Declara)i de IMPOZIT: persoane ﬁzice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita)lor
• Declara)i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere ﬁscala op)ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 5 14.508 .8 880 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association

www.accentmontreal.com
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LEOPOLD LINCA

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

Deschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.
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NOTAR

Eficace si rapid, servicii notariale de calitate la
un pret imbatabil, just si rezonabil
■ Cumparari de case, apartamente

L
E
V
A
LA P
L AVA L

4 50 -6 8 0- 1 62 6

■ Succesiuni
■ Celebrari de casatorii -

decor special amenajat

■ Certificari / autentificari

si terenuri

■ Refinantari / finantari ipotecare
■ Testamente, mandate in caz de

de documente / semnaturi

incapacitate, procuri diverse

Me Leopold Lincà
Notaire / Notary

Contactati-ne si o sa va convingeti de calitatea serviciilor noastre!

438.383.3116

notairelinca@gmail.com

www.notairelinca.com
438-382-3506
9850 Avenue de Lorimier, Montreal, QC, H2B 2H7
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COVID-19: Cât timp
suntem contagioși?

ǄĚƩĿ ŃŠƥƑĚċðƑĿ
ŃŠ ŕĚĳðƥƭƑð Čƭ
ǄîČČĿŠƭƑĿŕĚ îŠƥĿ
COVID-19?

Perioada de contagiozitate
depinde de mai mulți factori.
Nu există o perioadă exactă
sau o metodă precisă care să
indice dacă cineva este încă
contagios.

Până nu de mult, așa cum avizau autoritățile de sănătate publică din Quebec,
o persoană infectată cu coronavirus trebuia
să se izoleze timp de 10 zile de la data
apariției simptomelor sau a confirmării
unui test pozitiv. Această recomandare a
fost revizuită și redusă la cinci zile. În
realitate, nu există o perioadă exactă sau o
metodă precisă care să indice dacă cineva
este încă contagios.
Perioada de contagiozitate depinde de
mai mulți factori: rapiditatea cu care organismul fiecăruia se debarasează de virus,
dacă persoana este vaccinată sau nu sau
dacă e imunodeprimată, după cum a explicat pentru Le Devoir Hélène Carabin, profesoară de epidemiologie a bolilor
infecțioase la Universitatea din Montreal.
În general, riscul de contagiune scade
semnificativ între 6 și 10 zile de la apariția
primelor simptome sau confirmarea infecției printr-un test pozitiv. Potrivit Cen-

gĿŠĿî ƥĚŕĚĲūŠĿČð ȃȂȂ este un
ƙĚƑǄĿČĿƭ ūĲĚƑĿƥ ŃŠ ŕĿŞċĿŕĚ ĚŠĳŕĚǕð
ƠĿ ĲƑîŠČĚǕð ƠĿ ŃŠ îŕƥĚ ƎĚƙƥĚ ȃȁȁ
de limbiɈ ČîƑĚ Ǆð îŏƭƥð ƙð ĳðƙĿƩĿ
ĿŠĲūƑŞîƩĿĿŕĚ ēĚ ČîƑĚ îǄĚƩĿ ŠĚǄūĿĚ
ƠĿ îŕƥĚ ƑĚƙƭƑƙĚ ƭƥĿŕĚɍ
Acest serviciu este gratuit ƠĿ
ČūŠǶēĚŠƩĿîŕ.

ters for Disease Prevention and Control
(CDC) din SUA, „potențialul statistic” de
a mai fi contagios devine aproape zero în
ziua a 11-a.
Prezența simptomelor după acest moment ar putea indica faptul că o persoană
încă este contagioasă, dar aceasta nu este o
regulă. „Uneori, simptomele pot fi o consecință a răspunsului imun la virus. Ele sar putea datora inflamației, prezența
virusului în organism fiind aproape inexistentă”, a precizat Hélène Carabin.
De asemenea, un test pozitiv nu
înseamnă neapărat că persoana este contagioasă, deoarece un pacient poate purta în
el copii ale virusului care nu pot infecta un
alt individ. „Însă regula generală este că
atunci când sunt prezenți mulți viruși,
probabilitatea de a fi infecțios este mult
mai mare decât dacă nu sunt mulți.”
În fața atâtor incertitudini, judecata și
prudența rămân cele mai bune arme de
protecție. „După cinci zile, chiar dacă oamenii se pot întoarce la locul de muncă,
acest lucru trebuie făcut respectând cu
strictețe măsurile de protecție. […] Nu este
deloc momentul să mergem să ne întâlnim
și să-i îmbrățișăm pe cei dragi, mai ales
dacă sunt în vârstă”, a completat Hélène
Carabin.
ACCENT MONTREAL

C er cetă torii po lo nezi au
de sc oper i t o ge nă car e
du bl eaz ă ri s c ul de a fa ce o
f o r m ă g r a v ă d e C ov i d - 1 9

ƎĚŕîƩĿ ȃȂȂ.
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Oamenii de ştiinţă polonezi
au descoperit o genă care
dublează riscul de a dezvolta
o formă gravă de Covid-19, o
descoperire ce ar putea ajuta
medicii să identifice persoanele cele mai expuse
acestui risc, potrivit Reuters.
Având în vedere că ezitarea privind
vaccinarea este unul din principalii factori
care au influențat rata mortalității din
cauza coronavirusului în țările Europei
Centrale și de Est, cercetătorii speră că
identificarea celor expuşi unui risc crescut
îi va încuraja pe aceştia să se vaccineze şi
le va oferi acces la mai multe opţiuni de
tratament intensiv în caz de infectare.
„După mai bine de un an şi jumătate de
muncă am identificat o genă responsabilă
pentru o predispoziţie de a dezvolta o
formă gravă de Covid-19”, a declarat mi-

nistrul polonez al Sănătăţii, Adam
Niedzielski.
„Aceasta înseamnă că în viitor vom
putea să identificăm persoanele cu această
predispoziție”, a mai spus el.
Cercetătorii de la Universitatea de
Medicină din Bialystok au constatat că
gena este al patrulea cel mai important
factor în determinarea gravităţii formei de
Covid-19 dezvoltate, după vârstă, greutate
şi sex.
Gena este prezentă la aproximativ
14% din populaţia poloneză, comparativ
cu 8-9% din populaţia Europei şi 27% din
cea a Indiei, potrivit profesorului responsabil cu proiectul de cercetare, Marcin
Moniuszko.
Acesta nu este însă primul studiu care
arată importanța factorilor genetici în gravitatea formei de Covid-19 dezvoltate.
În noiembrie, oamenii de ştiinţă britanici au anunţat că au identificat o versiune a unei gene care ar putea fi asociată
cu dublarea riscului de insuficienţă pulmonară cauzată de Covid-19.
ACCENT MONTREAL

13 SĂNĂTATE

Vineri 21 ianuarie 2022 ■ PAG. 13

Numărul adulților cu demență va depăși 150
de milioane până în anul 2050
În cifre

Peste 747,000 - Numărul canadienilor
care trăiesc cu demență la ora actuală.
1,4 milioane - Numărul canadienilor.
care vor suferi de demență în 2030.
76,000 - Numărul canadienilor diagnosticați cu demență în fiecare an.
65% dintre persoanele peste 65 de ani
diagnosticate cu demență sunt femei.
1 din 5 canadieni are experiență în îngrijirea unei persoane care trăiește cu demență.
Peste 10,4 miliarde de dolari - costul
anual pe care demența îl are asupra
economiei și sistemului de sănătate
canadian.
359 de milioane de dolari - costul de la
laborator la punerea pe piață a unui
medicament pentru tratarea demenței.
Sursa: Alzheimer Society of Canada

Numărul persoanelor adulte
care trăiesc cu demenţă la
nivel mondial este pe cale să
se tripleze, ajungând la 153 de
milioane până în 2050, potrivit
primului studiu de acest gen,
relatează The Guardian, citat
de Agerpres.

Experţii au descris datele drept şocante, precizând că este evident că demenţa reprezintă „o ameninţare majoră şi
în creştere rapidă la adresa viitoarelor sisteme sanitare şi de îngrijire socială” din
orice comunitate, ţară şi continent.
Cercetătorii americani au declarat că
această înmulţire dramatică a cazurilor, de
la aproximativ 57 de milioane în 2019, sar datora în principal creşterii populaţiei
şi a îmbătrânirii acesteia. Însă această
creştere ar fi alimentată de mai mulţi factori de risc pentru demenţă - inclusiv
obezitatea, fumatul şi hiperglicemia - au
spus ei.
Se estimează că îmbunătăţirea accesului la educaţie la nivel global va reduce
prevalenţa globală a demenţei cu 6,2 milioane de cazuri până în 2050. Însă această
situaţie va fi contracarată de tendinţele
previzionate în ceea ce priveşte obezitatea, hiperglicemia şi fumatul, care se
preconizează că vor avea ca rezultat 6,8
milioane de cazuri de demenţă în plus.
Studiul intitulat „The Global Burden
of Disease” este primul care oferă previziuni pentru adulţii de 40 de ani şi peste
această vârstă din 195 de ţări din întreaga
accentmontreal.com

lume. Constatările au fost publicate în jurnalul ştiinţific The Lancet Public Health.
Cazurile de demenţă se vor înmulţi în
fiecare ţară, cea mai mare creştere fiind
preconizată în Africa de Nord şi Orientul
Mijlociu (367%) şi estul Africii Subsahariane (357%). Ţările care, potrivit estimărilor, vor înregistra cele mai mari
creşteri la nivel mondial sunt Qatar
(1.926%), Emiratele Arabe Unite
(1.795%) şi Bahrain (1.084%).
Cele mai mici creşteri estimate sunt în
regiunile mai dezvoltate, Asia-Pacific
(53%) şi Europa de Vest (74%), potrivit
studiului. Conform estimărilor, Japonia va
înregistra cea mai mică creştere din lume,
cu 27%.
Directorul executiv al Alzheimer's Research UK, Hilary Evans, care nu a fost
implicată în acest studiu, a declarat că
cifrele „prezintă amploarea şocantă a demenţei în întreaga lume”.
„Trebuie să avem acţiuni globale concertate pentru a evita triplarea acestei
cifre. Demenţa nu afectează doar la nivel
individual, ci poate distruge familii întregi
şi reţele de prieteni şi persoane dragi. Costul personal sfâşietor al demenţei merge
mână în mână cu impacturi economice şi
sociale uriaşe, consolidând necesitatea ca
guvernele din întreaga lume să facă mai
mult pentru a proteja vieţile acum şi în viitor”, a precizat ea.
Demenţa este deja una dintre cauzele
majore de dizabilitate şi dependenţă în
rândul persoanelor vârstnice la nivel
global, costurile din 2019 fiind estimate la
peste 1 trilion de dolari.
Deşi demenţa afectează în principal
persoanele vârstnice, ea nu este o consecinţă inevitabilă a îmbătrânirii. O

comisie Lancet din 2020 a sugerat că până
la 40% din cazuri ar putea fi prevenite sau
amânate dacă ar fi eliminată expunerea la
12 factori de risc cunoscuţi: educaţie
deficitară, hipertensiune arterială, deficienţe de auz, fumat, obezitate la vârsta
mijlocie, depresie, sedentarism, diabet,
izolare socială, consum excesiv de alcool,
răni în zona capului şi poluare atmosferică.

Cercetătorii aflaţi în spatele noului
studiu au făcut apel la eforturi mai agresive de prevenţie pentru a reduce riscul de
demenţă prin factori de stil de viaţă, cum
ar fi educaţia, alimentaţia şi exerciţiile fizice, alături de cercetări pentru a descoperi tratamente eficiente de modificare
a bolii şi noi factori de risc modificabili
pentru a reduce povara viitoare a afecţiunii.
„Pentru a avea cel mai mare impact,
trebuie să reducem expunerea la principalii factori de risc din fiecare ţară. Pentru
majoritatea, aceasta înseamnă extinderea
programelor adecvate la nivel local, cu
costuri reduse, care susţin alimentaţia mai
sănătoasă, mai multe exerciţii fizice, renunţarea la fumat şi îmbunătăţirea accesului la educaţie”, a declarat autoarea
principală a studiului, Emma Nichols, de
la Institutul pentru Măsurarea şi Evaluarea
Sănătăţii (IHME) de la Universitatea din
Washington, Statele Unite.
Autorii au notat că analiza lor a fost
limitată de lipsa de date de înaltă calitate
din mai multe zone ale lumii şi de studii
care au utilizat diferite metodologii şi
definiţii ale demenţei.

Într-un Quebec plin de accente

ACCENT MONTREAL

Demența este un termen general care
se referă la o varietate de tulburări cerebrale. Ea este cauzată de schimbări fizice
ale creierului.
Simptomele pot include pierderi de
memorie și dificultăți de gândire, de rezolvare a problemelor și de comunicare,
suficient de grave pentru a reduce capacitatea unei persoane de a-și duce la bun
sfârșit activitățile cotidiene. Cineva care
suferă de demență poate avea, de asemenea, modificări ale stării de dispoziție
sau comportamentului.
Demența este progresivă, ceea ce
înseamnă că simptomele se vor înrăutăți
treptat, pe măsură ce celulele creierului
se deteriorează și mor.
Alzheimerul reprezintă cea mai
frecventă cauză de demență. Este o
boală ireversibilă și fatală care distruge
celulele creierului, determinând o deteriorare a memoriei și o scădere semnificativă a abilității de a raționa. Boala
Alzheimer nu este o parte normală a îmbătrânirii.
Procesele care duc la instalarea demenței pot apărea la nivelul creierului
cu decenii înainte de debutul bolii,
ceea ce înseamnă că măsurile de reducere a acestui risc trebuie luate din timp,
de la tinerețe chiar.
Vă invităm să citiți mai multe despre
Alzheimer și demență în general și despre ce putem face pentru a reduce
riscurile de a dezvolta această necruțătoare boală pe site-ul nostru, la
www.accentmontreal.com:
Trei metode pentru a evalua riscul de
accident vascular cerebral și demență
Exercițiile mentale și demența
Prevenirea demenței: Adoptați obiceiuri
sănătoase zi de zi
Diabetul și demența - există o conexiune?
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Universul nostru: unul dintr-o mulțime! De ce
bosonul Higgs e așa ușor?
Descoperirea
bosonului Higgs

O nouă teorie pornește de la ideea că au existat mai multe universuri și că al nostru a supraviețuit tocmai pentru că masa bosonului Higgs
este așa de mică.

Bosonul Higgs, descoperit în Bosonul Higgs
Într-un model fizic ideal, cu o sime2012 la acceleratorul LHC de trie (matematică)
perfectă, particulele nu ar
la CERN, are o masă relativ trebui să aibă masă. Însă ce univers ar fi
acela? Ar fi unul în care noi, de exemplu,
mică. De ce?
nu am exista.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

O nouă teorie
răspunde la această întrebare, arătând că universul nostru ar fi doar
unul din multe alte
universuri și că pe
lângă bosonul Higgs
cu masa lui mică, în
acest model ar exista și particule care explică materia întunecată.

Modelul Standard

Modelul Standard al fizicii particulelor elementare conține toate particulele
pe care le-am descoperit până în prezent:
de la electroni la quarci, de la foton la
bosonii W și Z. Din câte știm, aceste particule nu ar mai fi compuse din altceva și
de aceea se numesc elementare. Protonii și
neutronii de exemplu, ca multe alte particule produse la acceleratoare, nu sunt elementare, fiind compuși din quarci.
Cea mai recent descoperită particulă
din cadrul Modelului Standard este
bosonul Higgs.
accentmontreal.com

Masa particulelor a reprezentat un
mister ce a fost rezolvat printr-o teorie care
„rupe” simetria perfectă, însă într-un mod
inteligent. Această teorie prevede existența
unui mecanism, așa-numitul mecanism
Higgs, care dă masă particulelor prin interacțiunea cu un câmp de energie. Teoria
spune că dacă acest mecanism este valabil,
trebuie să existe o particulă compusă din
acea pură energie, adică bosonul Higgs.
După circa 50 de ani de căutări,
bosonul Higgs a fost descoperit în 2012 de
către experimentele ATLAS și CMS la acceleratorul de particule LHC de la CERN
(Geneva). Proprietățile acestui boson, precum masa, care are o valoare de circa 125
MeV/c2, au fost măsurate. Masa acestui
boson este - ce puțin în cadrul anumitor
teorii - foarte mică. Cum așa?

Masa bosonului Higgs

De ce masa bosonului Higgs are valoarea respectivă este încă un mister. Au
fost propuse mai multe modele și teorii,
însă nu știm dacă vreuna dintre ele este cea
corectă.
Recent, într-un articol publicat în
Phys Rev Letters, autorii unei noi teorii
arată că masa bosonului Higgs este așa de

mică doar în Universul nostru. Ei susțin că
au existat multe Universuri care aveau valori diferite pentru masa bosonului Higgs.
Cele cu masă mare au colapsat rapid (Big
Crunch); cele cu o masă relativ mică a
bosonului Higgs - printre care și al nostru au supraviețuit.

Un bonus: materia
întunecată

Noua teorie prevede și existența unor
particule ce ar putea reprezenta materia întunecată. Aceste noi particule ar „repara”
o problemă din fizica actuală: faptul că interacțiunea nucleară puternică (cea între
quarci) nu rupe simetria CP. Pentru a face
ca această simetrie CP (simetrie față de
procesele care au loc „în oglindă” cu antimaterie în loc de materie) să se mențină,
este nevoie de un mecanism care în cadrul
teoriei propuse produce aceste noi particule în plus față de cele existente în Modelul Standard actual. Ele ar putea
reprezenta materia întunecată.

Cum putem verifica?

Aceasta nu este singura teorie sau
model care încearcă să rezolve problemele
din fizica actuală și să calculeze masa
bosonului Higgs. Modelul acesta însă, așa
cum susțin autorii, ar putea fi verificat experimental, întrucât prevede o serie de
fenomene - precum existența unui moment
electric de dipol al neutronului - care pot fi

Într-un Quebec plin de accente

În iulie 2012, experimentele ATLAS
(Glasgow) și CMS (CERN, Geneva) au
anunțat existența unei noi particule elementare. Toate proprietățile sale măsurate atunci erau aceleași cu ale
particulei elementare prezise de modelul
matematic care explica de ce particulele
elementare au masă: bosonul Higgs. În
martie 2013, aceleași experimente au
anunțat că au măsurat încă două proprietăți ale particulei: spinul și paritatea.
Cum și acestea erau tot cele prezise pentru bosonul Higgs, a devenit o certitudine că noua particulă este un boson
Higgs.
Apoi, la șase ani de la descoperirea sa,
bosonul Higgs a fost în sfârșit observat
dezintegrându-se în alte particule fundamentale denumite cuarci bottom. Descoperirea a fost realizată independent
atât de colaborarea ATLAS, cât și de colaborarea CMS. Rezultatele au fost în
acord cu teoria actuală a fizicii particulelor (Modelul Standard), care spune că
peste tot în Univers, chiar și în spațiul
vid din Cosmos, mai există totuși ceva:
un câmp cuantic care, prin intermediului
bosonului Higgs, dă masă particulelor
elementare.

Surse: „Descoperirea istorică a unei noi
particule elementare”, „De la « ca un
boson Higgs » la « un boson Higgs »” și
„CERN a observat o dezintegrare îndelung căutată a bosonului Higgs”,
www.accentmontreal.com. Adrian
Buzatu, autorul acestor trei articole, este
cercetător în fizica particulelor elementare și membru al echipei experimentului ATLAS de la Universitatea din
Glasgow, unul din cele două experimente care pe 4 iulie 2012 au anunțat
descoperirea bosonului Higgs, iar pe 28
august 2018 dezintegrarea acestuia într-o
pereche de cuarci bottom.

măsurate în experimente viitoare. Aceste
experimente de mare precizie ne-ar putea
da informații despre o nouă teorie dincolo
de Modelul Standard, iar o candidată la
acest gen de teorii este tocmai cea despre
care v-am relatat. Ea pornește de la ideea că
au existat mai multe universuri și că al nostru a supraviețuit tocmai pentru că masa
bosonului Higgs este așa de mică!
Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) şi colaborator al portalului
Scientia.ro.
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Au fost identificați pentru prima dată
neutrini produși la un accelerator de
particule
fel fotografii ale interacțiunilor neutrinilor.
Experimentul a fost instalat la CERN în
2018.

Cei șase neutrini văzuți în
cadrul acestui experiment

Pentru prima dată, într-o rulare de
test, FASERv a reușit să măsoare șase
neutrini generați la un accelerator de
particule. Aceste rezultate au fost recent
publicate în revista Physical Review D.

Planuri de viitor

În viitor vor fi măsurați mii de neutrini, care fac parte din toate cele trei familii ale acestei particule. FASERν va fi primul experiment care
va observa toate tipurile de neutrini și antineutrini. Credit imagine: FASER Collaboration.

În cadrul proiectului de cercetare FASERν au fost detectați pentru prima dată neutrini
produși la Marele Acceleratori
de Hadroni (LHC) de la CERN,
Elveția.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Neutrinii sunt particule elementare care
fac parte din Modelul
Standard al fizicii actuale. Sunt particule
fără sarcină electrică și
au o masă extrem de
mică ce până la ora
actuală nu a fost încă măsurată.

Studiul neutrinilor este foarte dificil
întrucât interacționează doar prin așanumita interacțiune slabă (sau forță nucleară slabă) cu restul materiei. Acest lucru
face ca majoritatea neutrinilor să străbată
materia fără să lase urme, adică fără să interacționeze cu aceasta. De obicei, experimentele pentru studiul acestor particule
sunt mari, cu volume enorme, astfel încât
să se crească probabilitatea de a fi măsurați
câțiva neutrini de-a lungul anilor. Multe
dintre echipamente sunt situate în laboratoare subterane, tocmai pentru a se evita ca
radiația cosmică să producă semnale în detectoare care să semene cu cele ale neutrinilor.

De câte tipuri sunt neutrinii?

Neutrinii sunt de trei tipuri: electronici, muonici și tauonici. Ei însoțesc
electronii, muonii și particulele tau în
reacțiile în care aceste particule iau naștere
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în interacțiunile slabe.
Cei mai greu de măsurat sunt neutrinii tau, căci de-a lungul întregii istorii a
fizicii doar zece neutrini de acest tip au
fost observați. Este foarte important să
reușim să măsurăm mai mulți neutrini tau,
dar și măsurători, cu precizie din ce în ce
mai mare, ale celorlalți neutrini sunt necesare.

FASERv la CERN

FASERv este un experiment instalat
la marele accelerator de particule LHC de
la CERN (Geneva). Este un experiment
care „fotografiază” procesele generate de
neutrini. Este construit pe baza unor plăci
de plumb și tungsten (element chimic
cunoscut și ca wolfram), între care sunt situate emulsii fotografice. Neutrinii interacționează în materialele grele - plumb și
tungsten - dând naștere la particule care lasă
urme în emulsiile nucleare. Se obțin în acest
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Într-un Quebec plin de accente

În anii următori, cercetătorii de la
FASERv preconizează măsurarea a mii de
neutrini generați la LHC, iar pentru acest
lucru va fi instalat un aparat mai performant
și mai mare decât cel care a efectuat
primele măsurători de test. Studiul acestor
neutrini va fi extrem de important pentru o
mai bună înțelegere a acestor misterioase
particule.
FASERν este primul experiment în
cadrul căruia se pot observa toate cele
trei tipuri de neutrini. Până în prezent se
puteau măsura doar unul sau cel mult două
tipuri de neutrini.
Așteptările sunt ca FASERν să detecteze zeci de mii de neutrini, printre care
vor fi și cei mai energetici neutrini creați de
om. Evident, în Univers sunt generați neutrini cu energii mult mai mari, însă acesta
va fi recordul neutrinilor produși de om.
Printre neutrinii măsurați se așteaptă să fie
și zeci de neutrini tauonici - adică cei mai
puțin studiați neutrini.
Experimentul reușește să măsoare atât
neutrini cât și antineutrini. Fizicienii dezbat
încă dacă neutrinii și antineutrinii sunt
particule diferite sau una și aceeași particulă.
Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) şi colaborator al portalului
Scientia.ro.

4882 boul. Des Sources, DDO
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Vom decoda vreodată visele?

Te trezești. Visai, dar în negura dimineții nu prea îți poți
da seama ce-ți trecea prin
cap. Cunoştinţele din copilărie erau acolo. Te aflai în
Australia. Unul dintre băieți
era pirat. Era ceva legat de o
vacă. Poate.

Toți avem amintiri tulburi, vagi, din
visele pe care le avem în timpul nopții. Cum
ar fi însă dacă am putea să ne înregistrăm
creierul când visează? Am putea reconstitui întâmplările care au avut loc în capul
nostru?
Pare a fi plauzibil. SF-urile sunt pline
de dispozitive care pot pătrunde în mintea
noastră și descifra gândurile, iar știința se
pare că vine din urmă. Știrile abundă în relatări despre cercetători care au creat dispozitive de „citire a minţii” ce ne pot
converti gândurile în imagini, majoritatea
acestor relatări trimițând la viitor, la zilele
când vom fi capabili să înregistrăm visele.
Dar vizualizarea gândurilor noastre de zi cu
zi nu este o chestiune ușoară, iar citirea
viselor este și mai dificilă.
Descifrarea viselor constă în interpretarea activității celor circa 100 de miliarde de neuroni (ultimele studii sugerează
că „un creier adult are în medie 86 miliarde
de neuroni” - n.t.) sau celule nervoase. Iar
pentru a interpreta, mai întâi trebuie să măsurăm. În ciuda a ce se spune, instrumentele
noastre de măsurat activitatea creierului
uman lasă mult de dorit. „Metodele noastre
sunt rudimentare” afirmă profesorul Jack
Gallant, neurocercetător la Universitatea
din California, Berkeley.
Unele tehnici, precum electroencefalo-

grafia (EEG) sau magnetoencefalografia
(MEG) măsoară câmpurile electrice și magnetice pe care le producem atunci când neuronii noștri declanșează un impuls electric.
Rezoluția lor este foarte slabă. În cel mai
bun caz pot fi concentrate doar pe 5-10
milimetri de țesut cerebral, o singură dată un spațiu care conține numai câteva sute de
milioane de neuroni. Iar din cauza naturii
pliate a creierului, acești neuroni pot fi localizați în zone învecinate care au funcții
radical diferite.
Mai recent, unii cercetători au folosit
mici rețele de electrozi pentru a izola activitatea câtorva neuroni. Obținem o rezoluție
spațială mult mai bună, dar cu două dezavantaje: nu ne putem concentra decât pe o
mică porțiune din creier și suntem nevoiți
să facem mai întâi o gaură în craniul voluntarului. Nu e cea mai bună tehnică pentru a fi utilizată pe scară largă…
Alte metode sunt indirecte. Cea mai utilizată, rezonanța magnetică nucleară
funcțională (fMRI), este favorita neuroştiinţei moderne. Neuronii au nevoie de oxigen și glucoză pentru a-și realiza
activitatea, iar vasele de sânge locale trebuie să-și crească aprovizionarea pentru a
răspunde cererii. Acest flux sangvin este
măsurat de fMRI, iar datele sunt utilizate
pentru a crea o hartă de activare a creierului. Totuși, aceasta oferă doar un ecou indirect al activității neurale, potrivit lui
Gallant. „Imaginați-vă că încercați să vă
dați seama ce se întâmplă într-un birou, dar
în loc să-i întrebați pe cei care lucrează
acolo ce fac, vă duceți în bucătărie pentru a
vedea câtă apă au consumat”, afirmă acesta.

În căutarea lui Yoda

În ciuda acestor neajunsuri, Gallant a
folosit în mod repetat fMRI pentru a descifra imaginile codificate în activitatea
noastră cerebrală. Pentru unul din studiile

sale, trei persoane din echipa sa au urmărit
ore întregi clipuri pe YouTube în timp ce
Gallant scana centrii vizuali ai creierelor
lor. Datele au fost apoi inserate într-un
model matematic menit să funcționeze ca
un „dicționar” al unui film cerebral, capabil
să traducă activitatea neurală în imagini
video. Dicționarul a putut reconstitui ulterior ceea ce au văzut voluntarii scanând ore
întregi de clipuri aleatorii și identificândule pe acelea care se potriveau cu o intensificare anume a activității cerebrale.
Imaginile reconstruite erau neclare, însă
Gallant este de părere că acestea se vor îmbunătăți cu timpul, pe măsură ce dezvoltăm
metode mai bune de măsurare a activității
cerebrale, modele mai bune de a o analiza și
computere mai puternice care să fie capabile să facă față procesării intense. „Știința
merge mai departe”, spune acesta. „Știm că
în viitor ba fi posibil să măsurăm activitatea
cerebrală mult mai bine decât o facem
acum.”
În timp ce Jack Gallant descifrează ceea
ce vedem, Moran Cerf de la Institutul de
Tehnologie din California descifrează ceea
ce gândim. El folosește electrozi subțiri
pentru a măsura activitatea unor neuroni individuali de la nivelul hipocampului, o
parte a creierului implicată în crearea de
amintiri. În acest fel, el poate identifica neuroni care acţionează ca răspuns la concepte
specifice - să spunem, Marilyn Monroe sau
Yoda. Cercetările lui Cerf sunt asemănătoare cu cele ale lui Gallant - ele creează
practic un dicționar care leagă concepte de
tipare ale activității neurale. „Te gândești la
ceva și întrucât am învățat cum arată
creierul când te gândești la acel lucru,
putem face inferențe”, spune acesta.
Ambele tehnici au însă aceleași limitări.
Pentru a compila aceste dicționare, oamenii
trebuie să se uite la un număr imens de
clipuri sau concepte. Pentru a vizualiza cu
adevărat gândurile unei persoane, spune
Cerf, „acea persoană ar trebui să privească
toate conceptele din lume, unul câte unul.
Oamenii nu vor să stea ore sau zile în șir
pentru ca eu să pot învăța despre creierul
lor”.

Albumul viselor

Vizualizarea gândurilor unei persoane
este așadar destul de grea. Când acea persoană visează, lucrurile devin și mai dificile. Visele au povești complicate care sunt
greu de împărțit în secvențe de imagini sau
concepte. „Visele nu sunt doar imagini după
imagini”, spune Cerf. „Să zicem că ți-am
scanat creierul în timp ce visai și am văzut
că te gândeai la Marilyn Monroe, dragoste
sau președintele SUA. Eu văd imagini. Tu
te vezi pe tine, o vezi pe Marilyn Monroe
de care ești îndrăgostit, mergând să-l vezi
pe președintele SUA care va susține un discurs. Narațiunea este cheia pe care o pierdem.”

În plus, acest proces trebuie repetat pentru fiecare persoană în parte. Creierul nu
este un set de sertare specifice unde informația este stocată în mod fix. Nu există
două creiere care să fie organizate în exact
același fel. „Chiar dacă aș știi totul despre
creierul tău, acest lucru nu mi-ar spune
nimic despre creierul meu”, spune Cerf.

Există totuși câteva excepții. Un număr
restrâns de oameni au „vise lucide” în mod
regulat, în care sunt conștienți că visează și
pot comunica parțial cu lumea exterioară.
Martin Dresler și Michael Czisch de la Institutul de Psihiatrie Max Planck au exploatat această rară caracteristică. Au rugat
doi visători lucizi să viseze despre încleștarea și descleștarea mâinilor lor în timp
ce-și mișcau ochii dintr-o parte în alta.
Aceste mișcări din vis se traduceau prin
mișcări reale, ceea ce le permiteau lui
Dresler și Czisch să știe când începeau
visele. Au descoperit că mișcările din vis
activau cortexul motor al voluntarilor zona care ne controlează mișcările - în același mod în care o făceau mișcările din
lumea reală.
Studiul a fost o interesantă dovadă a
principiului, dar suntem încă departe de
citirea normală a visurilor. „Nu știm dacă
acest lucru va funcționa în cadrul viselor
nelucide. Sunt sceptic cu privire la faptul
că pe termen mediu vom avea dispozitive
pentru citirea viselor”, spune Dresler. „Dispozitivele pe care le avem pentru a studia
sunt foarte departe de citirea minții sau a
gândurilor noastre, chiar și în următoarele
câteva decenii.”
Chiar dacă aceste dispozitive vor
cunoaște îmbunătăți majore, citirea unei
minți care doarme presupune mari
provocări, poate chiar insurmontabile. Cea
mai mare dintre ele este că nu poți compara
imaginile și poveștile pe care le-ai reconstruit cu ceea ce a visat de fapt o persoană.
Amintirile despre vise sunt confuze în cea
mai mare parte a timpului. „Nu avem un
adevăr de bază de la care să plecăm”, subliniază Gallant. Este ca și cum ai compila
un dicționar între o limbă și o alta pe care
nu o poți citi. Într-o zi, poate o să fim capabili să transformăm activitatea neuronilor
care visează în sunete sau imagini. Dar cum
vom ști dacă am făcut-o cum trebuie?
www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol, în engleză, intitulată „Will we ever decode
dreams?” de Ed Yong, a apărut la
www.discovermagazine.com. Scientia.ro
este un site de popularizare a științei și de
demontare a miturilor pseudoștiințifice.
Scientia.ro prezintă zilnic articole și știri,
are o secțiune de bloguri și una destinată
întrebărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Charcuterie Balkani St-Hubert caută
bucătar/ bucătăreasă și/sau patisier/
patisieră. Postul este la timp plin. Contactați Éloïse, mtlbalkani@gmail.com sau
450-676-6654.

Companie de transport vrac caută șoferi.
Camioanele sunt parcate în St-Hubert.
Pentru informații sunați la 514-944-4115.

Cabinetul dentar dr. Joseph Henry (3882
Van Horne, Montreal) caută o persoană
pentru postul de igenist(ă) dentară. Postul este permanent, la timp plin sau timp
parțial. Contactați dr. Henry la 514-7392325.

Căutăm ajutor permanent în florărie.
Experiența cu florile nu este necesară, dar
este binevenită. Plata cu cec. Florăria este
online, fără clienți în spațiul de lucru. Suntem situați la 7532 Chemin Côte-deLiesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pentru
detalii sunați la 514-449-5127.
Caut ajutor în construcții, în special pentru dulapuri de bucătărie. Experiența un
atu. Detalii la: 514-743-8509.

Căutăm o femeie pentru curățenie,
onestă și cu experiență, pentru o familie
care locuiește într-un apartament în zona
Côte-des-Neiges, de două sau trei ori pe
săptămână. Un nivel minim de franceză
sau engleză este acceptabil. Sunați la 514731-2176, Luba.

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Calificări: minim 5 ani de experiență, persoană
harnică și disponibilă, în bună formă fizică, 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
împrejurimi (punct de întâlnire la Laval).
Data de început: imediat. 450-963-2990
(lăsați un mesaj) sau info@genexinc.ca.

VÂNZĂRI

Oportunitate de business: Charcuterie
Fairmont este de vânzare! Magazinul
este situat pe bulevardul St-Laurent,
există de peste 60 de ani, are o clientelă
fidelă și numeroasă și se vinde cu rețete și
echipamente. Sunați la Greg, 514-2888046.

Vând pentru bibliofili: Dicționarul Etimologico-semantic al limbii române de
Alexandru Resmeriță, Editura Ramuri,
1924; Mihail Eminescu, Literatura
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Populară, ediție comentată de D.
Murărașu, ediție antebelică; Titu
Maiorescu, Însemnări zilnice (18811886), Editura Librăriei Socec, ediție
antebelică; Duiliu Zamfirescu și Titu
Maiorescu în scrisori (1884-1913),
ediție din 1937, precum și alte volume.
Telefon: 514-502-7315.

DE VÂNZARE

Comerț esential la Montreal,
amplasament ideal, produse unice,
business matur, foarte rentabil și cu
un bun potențial de dezvoltare în continuare. Cauza vânzarii: pensionare.
Doriți să vă schimbați activitatea pentru a investi într-un loc stabil, solid și
cu viitor strălucitor, la adăpost de
crize?
Posibilitate de partenariat, ajutor la
finanțare.
Mai multe detalii la:

comertmontreal2021@gmail.com

IMOBILIARE

Ofer spre închiriere cameră în casă particulară, situată într-un cartier liniștit,
aproape de Trois Rivières. Preferabil persoană de sex feminin, nefumătoare, liniștită, ordonată și fără animale.
Informații la telefon 438-387-7341.
400$/lună+electricitate.
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 stațiile de
metrou Cartier sau Montmorency. Stație

50

.00

de autobuz, autostrada 440 la 2 minute.
Tel: 514-550-2774.

Apartament 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratuită. Informații suplimentare: 514-5759377.

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Laurentides/St. Martin. Aproape de școală, autobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite,
ideal cuplu, nefumători. 890$/ lună. Sunați
la 514-465-4877.
Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
Ste-Famille colț cu Sherbrooke, la doi pași
de metroul Place des Arts, complet renovate, totul inclus. Spălătorie și ascensor în
imobil. Concierge român. Chirii de la
650$/lună, bail de 12 luni. 450-465-9360.

MATRIMONIALE

Canadian nefumător, 170 / 78 / 53, studii
juridice canadiene, caut doamnă pentru relație serioasă. Răspund cu plăcere la 438876-0543, direct sau mesaj text. Locuiesc
în Montreal.
Domn mai în vârstă caută o doamnă între
65 și 75 de ani. Sunați la: 514-344-5153.

DIVERSE

Donez manuale de învățare/predare a limbii engleze, cărți-resurse pentru profesori
de engleză și alte cărți în limba engleză.
Tel: 514-502-7315.

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

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

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.
Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul program: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514-4751399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: slujba are loc duminica, ora 11:15.
Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache, J7P
3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org.
Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. SaintJoseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.
Biserica Ortodoxă Română cu hramurile
Acoperământul Maicii Domnului și Sfinţii
Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii, Constantin 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. 514714-2762. Adresă: Paroisse Saint-RaphaëlArchange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. www.ortodoxwestisland.ca.

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

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

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

18 SPORT

După Austr a lia și
Fr a n ț a , D j o kov i c
primește un
a ve r t i s m e n t ș i
din Spania

TENIS

Novak Djokovic

Premierul spaniol
Pedro Sanchez i-a
transmis un avertisment jucătorului
de tenis Novak
Djokovic: va trebui
să respecte regulile anti-Covid
ale țării dacă vrea
să participe la
turneul de la
Madrid, relatează
Digi24.ro.

Declarația a venit după ce
Djokovic a fost expulzat
din Australia, iar Franța a
anunțat că nu va permite
accesul jucătorilor nevaccinați la turneul de la Roland
Garros (16 mai - 5 iunie
2022).
Openul de la Madrid va
avea loc la sfârșitul lunii
aprilie.
Precum Canada, în prezent,
Spania cere vizitatorilor să
prezinte dovada vaccinării
complete, un test Covid
negativ făcut cu cel mult
72 de ore înainte de sosire
accentmontreal.com

sau dovada trecerii prin
boală.
Pentru evenimentele
sportive internaționale din
țară pot fi introduse reguli
suplimentare pentru participanți, cum ar fi testarea
zilnică pentru Covid-19 în
timpul turneului, potrivit
unuit înalt oficial guvernamental.
Declarațiile vin după ce
Djokovic a iscat un scandalul internațional privind
participarea sa la Australian Open.
El a fost expulzat din Australia în urma unei decizii
definitive a instanței, care
nu s-a lăsat convinsă de
documentele cu care
sportivul încerca să justifice faptul că nu e vaccinat
anti-Covid.

Și guvernul francez, care la
un moment dat susţinea că
tenismanul sârb ar putea
participa la turneul de la
Roland Garros, chiar dacă
nu e vaccinat împotriva
Covid-19, a revenit asupra
acestei decizii şi a precizat
că toţi jucătorii care vor
concura la turneul de
Mare Şlem de la Paris vor
trebui să aibă schema
completă de vaccinare.
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FRF angajează selecționer
(Pamflet)
MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Companie privată aflată într-o
continuă transformare a fotbalului
românesc modern, angajează selecționer la echipa masculină de fotbal a României.
Candidatul trebuie să dețină
minim opt clase și să fi fost cunoscut
ca fotbalist internaţional român sau
să fie la pensie în caz că este antrenor
străin. Se acceptă și candidaţi cu
câteva meciuri antrenate în prima
ligă românească, cu condiţia să fi
avut măcar un rezultat egal.
Nu se verifică antecedente legate
de droguri sau viață personală
deșănțată, dacă în prezent candidatul
se duce la biserică sau și-a făcut mea
culpa.
Candidatul ideal pentru compania noastră este acela care și-a făcut
golurile publice, mai ales dacă a marcat în mai multe porți cunoscute ale
fotbalului modern.
Dacă vrei să devii noul nostru
coleg, aplică cu încredere!

Cerințe specifice pentru job
1. Studii medii. Se acceptă și bacalaureatul din Moldova.
2. Relaţii bune în lumea fotbalului
modern. Un plus pentru cei care au
neamuri deja cunoscute în industria
fotbalului și nu numai.
3. Şcoala de antrenori, făcută musai
după ce și-a dat seama că viața de
fotbalist s-a dus.
4. Abilităţi de comunicare la celular, remy și table, motivate de o plictiseală enormă în cantonamente.
5. Un plus are candidatul care sughiță atunci când citește o carte.
Beneficii
1. Din cauza Covid-19, se acceptă și
munca de acasă prin internet.
2. Oferim cursuri de comunicare,
pentru susţinerea discursurilor televizate. Fraza ideală cu care ar trebui
început un discurs în fața reporterilor: Adversarii și-au dorit mai mult
victoria.
3. Salariu fix de 200,000 Euro +
bonus în cazul obținerii locului 3 ce
ne conferă stabilitatea în grupa va-

lorică actuală din Liga Națiunilor.

Atribuții specifice jobului
1. Elegant și bun gestionar al
echipei de fotbaliști.
2. Ascultător la sfaturile consultanților pentru că și ei trebuie să
rămână în sistem până la noile
alegeri.
3. Să fie capabil să spună povești
din cantonamentele trăite (Povestea
cu pasta de dinţi este deja fumată.
Recomandăm poveștile hard, gen
fugitul din cantonament în momentele importante ale carierei,
alcool și vedete).
4. Să fie serios atunci când este
cazul.
5. Dacă echipa are șanse să se califice, să aibă modestia de rigoare și să
ne lase să ne atribuim meritele.

Matei Maxim este un
pasionat al sportului, în
special fotbal, tenis,
handbal, rugby și șah. Îi
putreți citi articolele în ediția tipărită
și online.

P r e m i i l e T h e Be st F I FA - P r e m i u l
S u p o r t e ri l o r, atr i b u i t f a n i l o r d i n
Danemar ca și Finlanda

FOTBAL

În cadrul Galei Premiilor
The Best organizată de
FIFA și desfășurată luna
aceasta, fanii selecţionatelor Danemarcei şi
Finlandei au fost recompensaţi cu distincţia rezervată suporterilor.

Premiul le-a fost oferit pentru
comportamentul pe care l-au avut în
ziua în care mijlocaşul danez Christian Erikisen a suferit un stop cardiac, în timpul EURO 2020,
informează Agerpres citând EFE.
Federaţia internaţională de fotbal
a dorit să răsplătească astfel comportamentul exemplar al susţinătorilor
celor două echipe, după ce Eriksen sa prăbuşit pe gazonul stadionului
Parken din Copenhaga.
Într-un Quebec plin de accente

În timpul manevrelor de resuscitare efectuate de staff-ul medical,
suporterii au fost rugaţi de speakerul stadionului să rămână pe locurile
lor şi, când încă domnea incertitudinea, au început să scandeze împreună - în timp ce finlandezii strigau
„Christian”, danezii răspundeau
„Eriksen”.
La scurt timp s-a raportat că internaţionalul danez este conştient şi
face diferenţa

stabil, iar fanii au explodat de bucurie, într-o atmosferă de fraternitate.
În 2020, premiul FIFA a revenit
brazilianului Marivaldo Francisco da
Silva, care a mers pe jos timp de 12
ore pentru a urmări un meci al
echipei sale de suflet, Sport Recife.
FIFA a acordat Premiul Fair Play
echipei naţionale de fotbal a Danemarcei, precum şi staff-ului medical
al echipei daneze.

19 DIVERTISMENT
H OROSC OP

BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Sănătatea
e la cote bune, dar nu trebuie
să te joci cu ea. Dragoste: Relaţiile berbecilor întâmpină dificultăți și posibile momente critice. Relațiile care supraviețuiesc
vor ieși însă mai întărite. Financiar: Nu vin
bani mai mulți, dar cei de care dispui sunt
suficienți pentru un trai decent.

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Există o
oarecare predispoziție către
accidentări, boli acute, infecțioase sau
inflamatorii. Dragoste: Începutul de an este
marcat de dileme sentimentale și greutăți în
relația cu partenerul. Financiar: Pe acest
plan treburile merg mai bine ca în lunile
anterioare.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: E posibil
să contractezi o infecţie ce
te va izola câteva zile de
restul lumii. Dragoste: Pot apărea surprize
în viaţa sentimentală. Schimbările sunt pozitive. Financiar: Situaţia se prezintă
staţionar, nu se produc evenimente semnificative care să influenţeze starea voastră financiară.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Trebuie să te
gândești serios la sănătatea
ta pe termen lung și să-ţi impui un regim de
viaţă mai echilibrat. Dragoste: Dorințe și
conflicte - o perioadă destul de agitată a vieții
tale sentimentale, dar fără semne că ar putea
degenera în evenimente dramatice. Financiar: Posibile venituri suplimentare.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Te simți bine,
arăți bine, sănătatea ţi se
citește pe chip. Dragoste: Ce a fost a fost, şi
în relația actuală, şi în relația încheiată.
Privește deci spre viitor. Financiar: Banii
sunt pe un teren bun, primești banii care ţi se
cuvin iar ceea ce ai deja în cont îți inspira un
sentiment de siguranță.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Dacă ai
grijă de tine, totul va reveni
la normal. Nu te poți izola
sub un clopot de sticlă. Dragoste: Ai parte
de niște întâmplări romantice. Foc de paie
sau ceva de durată? Dificil de spus. Deocamdată trăiește momentul. Financiar: Ai
ocazia să-ţi echilibrezi bugetul.

BANCURI

☺O doamnă merge la psihiatru. După
consult doctorița îi sugerează:
- Săptamâna viitoare vom lucra cu inconştientul.
- Aaaa, dar nu cred că soţul meu ar vrea să
vină...
☺După spovedanie preotul mi-a mărturisit că vrea și el în anturajul meu.

☺Dragostea adevărată e atunci când te
trimite la dracu și pe urmă te sună să vadă
dacă ai ajuns.
☺- Iubitule, cu cine vorbești la telefon?

BALANŢĂ (23 sept. - 22
oct.) Sănătate: Nu neglija
controalele de rutină Prevenția este cel mai bun tratament. Dragoste: În cuplu, te mulţumeşti cu
o viaţă decentă în doi. Dacă eşti singur, apreciezi foarte mult liniştea. Financiar: Ar fi
bine să fii atent cu banii, să-i investești și
să-i cheltui cu mare grijă.

SCORPION (23 oct. - 21
noi.) Sănătate: Fii prudent
şi evită pericolul îmbolnăvirii
prin reducerea contactelor.
Dragoste: Noul intră în viaţa ta sentimentală, fie printr-un suflu proaspăt care te entuziasmează, fie prin şansa unei noi iubiri.
Financiar: Banii pot declanșa conflicte cu
familia.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21
dec.) Sănătate: Fii atent la
orice semn neobișnuit, nu-l
trece cu vederea. Dragoste:
Ia taurul de coarne dacă vrei să aduci o
schimbare în cuplu. Financiar: Banii sunt
bine gestionați. Dacă iei o nouă decizie, ai
grijă să fie una matură, bine chibzuită, nu
rezultatul unui impuls.

CAPRICORN (22 dec. - 19
ian.) Sănătate: Prea puțină
apă, prea mult alcool, cafea,
sucuri. Dragoste: Un moment de vârf te apropie (și mai mult) de persoana asupra căreia se revarsă afecțiunea ta.
Financiar: Cresc cheltuielile. Ai rezerve ca
să faci față situației, dar trebuie să te gândești
pe termen lung.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Nu apar
motive de îngrijorare în
privința sănătății, dimpotrivă, eventualele
probleme mai vechi revin la normal, ca atare
te simți bine în pielea ta. Dragoste: Mai mult
realism, mai multă implicare şi decizii mature. Financiar: Traversezi o perioadă ce
poate fi una de top în privința banilor. Dacă
banii nu prea vin acum, e timpul să îți reevaluezi sursa de venit.

PEŞTI (19 feb. - 20 martie)
Sănătate: Ai grijă la ce
consumi, la ce bei, la ce
mănânci, pentru că ai putea
încerca ceva care nu-ţi face bine. Dragoste:
Învață cum să faci ca răceala, nepăsarea, distanţa să nu se interpună între tine și partener.
Financiar: Cumpăra doar ce ai nevoie.

- Aoleu, m-ai prins iubito, recunosc, mi-am
găsit și eu o amantă!
- Auzi mă, tu pe mine să nu mă minți! Iar
ți-ai comandat ditamai pizza?
☺- De ce sunt acceptate mai ușor teoriile
conspiraționiste decât cele științifice?
- Pentru că pentru a le înțelege pe cele științifice trebuie să înveți.
☺- Pe o scară de la 1 la 10, cât ești de
sărac?
- Nici scară n-am...

☺Polițistul: Doamnă, aveți idea de ce
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LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

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

► Mititei si carnati
► Carne marinata

► Mezeluri preparate in

laboratorul propriu

Charcuterie
Fairmount
RETETELE LUI IONCI

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 28 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

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

500 Place d’Armes, Suite 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

BANCURI

v-am oprit?
- Sunt la fel de confuză ca și dumneavoastră!
☺- Baby, vreau să mă trezesc lângă tine tot
restul vieții!
- Eu de obicei mă trezesc la 5 dimineața.
- Bine, atunci lasă...

☺Ca să îți ajungă banii, măcar unul din
familie trebuie să nu fumeze. Noi avem
mare noroc cu câinele!

☺Pentru persoanele are suferă de frig, guvernul va deschide o linie fierbinte unde

poți să vorbești cu cineva care stă la căldură.

☺Ea: Ești pervers?
El: Așa și așa…
Ea: Cât de departe ai mers cu o femeie?
El: Până la Vaslui.

☺Femeile nu zbiară. Ele doar vorbesc cu
litere mari.
☺- De ce te cerți mereu cu nevastă-ta
și pe soacră o respecți?
- Pentru că ea a fost singura care s-a opus
căsătoriei!

