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O călătorie imaginară în jurul lumii cu Eva
Halus, autoarea cărții pentru copii „Voyage” 

COMUNITATE

Duminică, 27 februarie, între
orele 10:30 și 12:00, scri-
itoarea Eva Halus, autoarea
cărții Voyage (Editura Pre-
mière Chance din Lanaudière,
Quebec, 2020), propune copi-
ilor o întâlnire la Biblioteca in-
terculturală Côte-des-Neiges
din Montreal. 

După citirea primului capitol și
vizionarea pe un ecran mare a ilustrațiilor
semnate tot de Eva Halus, copiii vor fi in-
vitați să continue călătoria personajelor pe
diverse meridiane ale lumii. Se vor
menționa diverse țări, capitale și orașe, cât
și activități ce se pot face când vizitezi un
oraș, în funcție de specificul local. Autoarea
va da startul acestei călătorii virtuale
vorbind despre locurile în care se petrece
acțiunea din cartea Voyage, anume Insula
Madagascar, Londra, Paris și Munții
Bucegi din România. Copiii vor învăța cum
să prezinte pe scurt un oraș sau o regiune,
punând accent pe specificul acestora. De

asemenea, vor fi menționați scriitori - și mai
ales scriitori de literatură pentru copii - din
fiecare țară despre care se va vorbi.

Voyage povestește călătoria a două per-
sonaje: micuța Anne, în vârstă de 5 ani, și
pisica ei Miaully, în Lumea Animalelor și a

Oamenilor de pe Terra. Aventura lor este
plină de învățăminte, umor și filozofie, dar
și de magie, scoțând în evidență frumusețea
Pământului, a oamenilor și a animalelor ce
trăiesc aici. Autoarea face o reactualizare a
basmului Tinerețe fără bătrânețe și viață

fără de moarte, prin prisma celor două per-
sonaje care, plecând dintr-un timp Etern și
venind pe Pământ și călătorind dintr-un loc
în altul cât ai clipi din ochi cu ajutorul unei
poțiuni magice, cresc în decursul unei săp-
tămâni cât un copil obișnuit (și o pisică) în
șapte ani.

Anul acesta, cartea a primit Premiul
Jacques Prévert al Societăţii Poeților
Francezi.

Activitatea se adresează copiilor peste
6 ani. Părinții care doresc să-și înscrie copiii
o pot face rezervând un loc la 514-868-
4715. Biblioteca se află la 6767 ch. Côte-
des-Neiges, Montreal, H3S 2T6.

Menționăm că bibliotecile publice din
Montreal nu permit vânzarea de cărți în in-
cinta lor. Cei care doresc să achiziționeze
această minunată carte pentru copiii de
toate vârstele, o pot face pe Amazon, ac-
cesând linkul: amzn.to/33fliEB/

Eva Halus este o pictoriță și scriitoare
care trăiește și creează la Montreal. A pu-
blicat patru volume de poezii, trei de inter-
viuri cu personalități românești din
Montreal și două cărți de povești. Din 2009
ea este colaboratoare a ziarului Accent
Montreal.

ACCENT MONTREAL      
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Membrii organizațiilor Asociația
Culturală Română (ACR), Comunitatea
Moldovenilor din Quebec (CMQ), Aso-
ciația Scriitorilor de Limbă Română din
Quebec (ASLRQ), Cenaclul literar
Mihai Eminescu (CE) și Asociația
Română din Laval (ARL), sunt profund
îndurerați de trecerea în lumea celor
drepți a fondatorului și primului preșe-
dinte al ACR, Dr. Paul Dăncescu și ex-
primă condoleanțe familiei și întregii
comunități române din Montreal.

Paul Dăncescu s-a născut la Bu-
curești pe 28 ianuarie 1927, într-o fami-
lie de oameni culți care l-au educat în
cele mai frumoase tradiții de cunoaștere
și respect pentru istoria, știința, mu-
zica, arta și limba română. A absolvit
Facultatea de Medicină din București în
1959 cu specializare în parazitologie
medicală. Devine doctor în științe me-

dicale. În anii 1968-1970 lucrează la In-
stitutul Pasteur din Tunisia. A fost autor
de cursuri și manuale publicate în
România, Elveția, Canada și a peste
150 de articole în reviste de specialitate
din Franța, Tunisia, Elveția, Marea Bri-
tanie, Canada, Maroc și România. În
1983 s-a stabilit în Canada.

În 2004 înființează, alături de alți
colegi, Asociația Culturală Română care
devine în scurt timp cunoscută nu doar
la Montreal, ci și peste hotarele Canadei
pentru activitățile sale dedicate pro-
movării tradițiilor, științei, culturii și
limbii române în Canada. În 2010 este
decorat cu Medalia de Argint a locote-
nentului-guvernator al Quebecului
pentru activitatea sa în beneficiul comu-
nității.

Numele lui Paul Dăncescu va rămâne

pentru totdeauna în inimile noastre și în
istoria diasporei române din Canada.

Diana Haiduc, președinte ACR
Ala Mîndîcanu, președinte CMQ
Adrian Erbiceanu, președinte ASLRQ
Leonard.I.Voicu, președinte CE
Vania Atudorei, președinte ARL

Membrii comunității care l-au cunoscut
și vor să-și ia rămas bun de la Paul
Dăncescu o pot face sâmbătă, 26 fe-
bruarie 2022, între orele 13:00 și 16:00,
la Centrul funerar Côte-des-Neiges
(4525, chemin de la Côte-des-Neiges,
Montreal, H3V 1E7). La ora 16:00 se va
ține ceremonia religioasă.
Cei care doresc să vină la centrul fu-
nerar în această zi sunt rugați să con-
firme participarea la numărul de telefon
438-937-3608, restricțiile sanitare im-
punând un număr limitat de persoane.

In memoriam dr. Paul Dăncescu

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

FOTO I: Dr. Paul Dăncescu. FOTO II: Dr. Dăncescu (în mijloc), la ceremonia de decernare a medaliei Locotenentului-guverna-
tor al Quebecului în iunie 2010.

În 2015, dr. Paul Dăncescu, alături de poeta,
eseista, traducătoarea și artista plastică Ionela
Manolescu și scriitorul și regizorul Dan
Ghițescu, a fost protagonistul unui film docu-
mentar realizat de Asociația Culturală Română
și Comunitatea Moldovenilor din Quebec, cu
sprijinul Service Canada. Filmul se intitulează
La sagesse partagée, este în franceză și
reprezintă o filă de memorie a comunității
noastre.
Doi dintre cei care împărtășesc publicului mo-
mentele cheie ale vieții lor, vorbind despre
ceea ce a alimenat motorul creativității și im-
plicării lor comunitare sunt acum în memoria
eternă a comunității noastre: Paul Dăncescu și
Dan Ghițescu.
Filmul este disponibil pe YouTube.
Vizionându-l veți afla reușitele și succesele
care au presărat viața canadiană a celor trei
protagoniști, dar și sacrificiile pe care aceștia
le-au făcut; rolul pe care implicarea în viața
comunitară și menținerea unei legături cu
cultura română, prin intermediul comunității,
îl poate juca în integrarea și adaptarea la viața
canadiană; și felul în care, la vârsta de aur,
participarea la viața colectivă a comunității
motivează și creează un confort sufletesc și
spiritual.

ACCENT MONTREAL

PPaauull  DDăănncceessccuu  șșii
„„LLaa  ssaaggeessssee
ppaarrttaaggééee””

Paul Dăncescu, captură din film.
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Dezinformarea despre con�ictul actual dintre

Această trecere în revistă a
fost făcută de EUvsDISINFO
(www.euvsdisinfo.eu). Sunt
prezentate cele mai răspân-
dite și periculoase mituri –
adesea minciuni sfruntate –
legate de conflictul Rusia-
Ucraina.

Mitul 1: „Tensiunile actuale sunt
rezultatul unui comportament agresiv
persistent al Ucrainei și al aliaților săi din
Occident. Rusia nu face altceva decât să
își apere interesele legitime și nu poartă
responsabilitatea pentru acest conflict”.

Fals. Adevărul este că Rusia continuă
să încalce dreptul internațional, precum și
alte acorduri pe care s-a angajat să le res-
pecte. Prin anexarea ilegală a peninsulei
Crimeea și prin comiterea de acte de agre-
siune armată împotriva Ucrainei, Rusia,
care se numără printre membrii permanenți
ai Consiliului de Securitate al ONU, a încăl-
cat cel puțin 12 tratate internaționale și bi-
laterale. Printre acestea se numără Carta
ONU, Actul final de la Helsinki și Carta de
la Paris, care garantează egalitatea suverană
și integritatea teritorială a statelor, inviola-
bilitatea frontierelor, abținerea de la
amenințarea sau utilizarea forței și liber-
tatea statelor de a alege sau de a-și schimba
propriile acorduri de securitate.

Cu alte cuvinte, acțiunile Rusiei de sub-
minare și amenințare a integrității teritori-
ale, a suveranității și a independenței
Ucrainei, în special în Donbas, sunt ilegale.
Acestea continuă să amenințe ordinea se-
curității europene în esența sa și pun în peri-
col ordinea internațională bazată pe reguli.

În ceea ce privește victimele, Ucraina a
suferit pierderi grave în conflictul în curs de
desfășurare cu Rusia. Agresiunea Rusiei a

ucis aproximativ 14 000 de ucraineni și a
rănit mult mai mulți. De asemenea, con-
flictul a provocat strămutarea a peste 1,5
milioane de locuitori (persoane strămutate
internațional) din peninsula Crimeea și din
estul Ucrainei.

Mitul 2: „Situația din Ucraina a de-
clanșat acest conflict. Există dovezi că
Ucraina comite atrocități împotriva po-
pulației vorbitoare de limbă rusă din
estul țării. Rusia trebuie să intervină, nu
în ultimul rând pentru că Ucraina și
Rusia formează „o singură națiune”.
Ucraina aparține pur și simplu „sferei de
influență privilegiate” a Rusiei”.

Fals. Acuzațiile potrivit cărora Ucraina
își atacă propriul teritoriu și își persecută
propriii cetățeni sunt absurde. Pentru a gal-
vaniza sprijinul intern pentru agresiunea
militară a Rusiei, mass-media controlată de
statul rus a căutat neobosit să denigreze
Ucraina, acuzând-o de pretinsul genocid
din estul Ucrainei, făcând paralele nefon-
date cu nazismul și cu Al Doilea Război
Mondial și fabricând povești menite să
atingă o coardă emoțională negativă în rân-
dul publicului.

Există multe exemple de astfel de
povești inventate, cel mai bine ilustrate de
renumitul exemplu al unui reportaj al tele-
viziunii ruse care acuză forțele ucrainene că
au crucificat un băiat în estul Ucrainei la în-
ceputul conflictului. Verificatorii de fapte
s-au grăbit să demonstreze că povestea a
fost o pură invenție. Continuă să se producă
povești similare.

În realitate, nu există nicio dovadă că
locuitorii de limbă rusă sau de etnie rusă din
estul Ucrainei se confruntă cu persecuții –
ca să nu mai vorbim de genocid – din partea
autorităților ucrainene. Acest lucru a fost
confirmat în rapoartele publicate de Con-
siliul Europei, de Înaltul Comisariat al
ONU pentru Drepturile Omului și de
OSCE.

Afirmația des folosită că Ucraina și
Rusia ar fi „o singură națiune” este unul
dintre cele mai vechi și mai adânc înrădăci-
nate mituri folosite împotriva Ucrainei.
Chiar și dintr-o perspectivă istorică pe ter-
men lung, acest argument nu este valabil.
Deși au rădăcini comune care datează din
Rusia Kieveană, care a existat din secolul
al IX-lea până la mijlocul secolului al XIII-
lea, nu se justifică să susținem, 800 de ani
mai târziu, că ucrainenii și rușii aparțin
aceleiași națiuni. În ciuda unor perioade
lungi de dominație străină, Ucraina are o
cultură și o identitate națională puternică și
este o țară suverană.

Noțiunea de „națiune rusească” fără
frontiere politice este o construcție ideo-
logică care datează din epoca imperială și a
fost folosită ca instrument pentru a submina
suveranitatea și identitatea națională
ucraineană. Din 2014, guvernul rus cultivă
acest mit cu o vigoare reînnoită, în încer-
carea de a-și raționaliza și justifica agre-
siunea militară împotriva Ucrainei.

Noțiunile de „sfere de influență” nu își
au locul în secolul al XXI-lea. La fel ca
toate statele suverane, Ucraina este liberă
să își stabilească singură calea, politicile și
alianțele sale externe și de securitate, pre-
cum și participarea sa la organizațiile inter-
naționale și la alianțele militare.

Pentru a promova ideea că Ucraina
aparține „sferei de influență” a Rusiei, au-
toritățile ruse și mass-media controlate de
stat susțin frecvent că Ucraina nu este un
stat „adevărat” . Propaganda rusă spon-
sorizată de stat încearcă să denatureze isto-
ria pentru a legitima ideea că Ucraina
aparține sferei naturale de interese a Rusiei.

Mitul 3: „În orice caz, Ucraina ar tre-
bui să se îndrepte spre Rusia, deoarece
UE și Occidentul nu sunt interesate de
această țară și au abandonat-o”.

Fals. UE are un parteneriat strategic cu
Ucraina. De fapt, Ucraina a devenit unul

dintre cei mai apropiați parteneri ai UE, un
parteneriat consolidat în ultimii ani prin
Acordul de asociere UE-Ucraina și prin
Zona de liber schimb aprofundat și
cuprinzător. În prezent, UE este cel mai
mare partener comercial al Ucrainei,
reprezentând peste 40 % din schimburile
comerciale ale acesteia. UE susține o gamă
largă de programe în Ucraina în cadrul
Parteneriatului estic al UE și sprijină
Ucraina în punerea în aplicare a agendei
sale de reformă. Din 2014, UE a acordat
Ucrainei 17 miliarde EUR sub formă de îm-
prumuturi și granturi.

Începând din 2014, UE sprijină ferm su-
veranitatea, integritatea teritorială și inde-
pendența Ucrainei în cadrul granițelor sale
recunoscute la nivel internațional și a impus
măsuri restrictive împotriva Rusiei pentru
destabilizarea deliberată a Ucrainei, inclu-
siv în peninsula Crimeea. De asemenea, UE
sprijină Ucraina în consolidarea rezistenței
sale la dezinformare și la atacurile ciber-
netice.

Mitul 4: „Criza actuală este din vina
NATO și a Occidentului. Dacă și-ar fi
respectat promisiunea de a nu extinde
alianța, Rusia nu s-ar fi simțit
amenințată.”

Fals. NATO nu a făcut niciodată o ast-
fel de promisiune și nici nu i s-a cerut nicio-
dată să o facă. Presa rusă controlată de stat
a afirmat adesea că liderului sovietic Mihail
Gorbaciov i s-a promis „verbal” că NATO
nu se va extinde dincolo de Germania re-
unificată. De fapt, Gorbaciov însuși a negat
această afirmație într-un interviu din 2014,
spunând că „subiectul «expansiunii NATO»
nu a fost dezbătut deloc și nu a fost
menționat în acei ani. Spun acest lucru cu
toată responsabilitatea. Nici măcar o sin-
gură țară din Europa de Est nu a ridicat
problema, nici măcar după ce Pactul de la
Varșovia a încetat să mai existe în 1991.”

Aceste așa-zise acorduri verbale sunt o
ficțiune. Membrii NATO nu și-au luat
niciodată angajamente politice sau juridice
obligatorii de a nu extinde alianța dincolo
de granițele Germaniei reunificate.

Afirmația potrivit căreia NATO ar fi
promis că nu se va extinde prezintă o ima-
gine fundamental denaturată a alianței.
NATO, ca alianță defensivă, nu se „ex-
tinde” în sens imperialist. Deciziile referi-
toare la aderarea la NATO sunt luate de
către fiecare candidat în parte și de către cei
30 de aliați actuali din cadrul NATO.
Fiecare stat suveran își poate alege calea,
iar statele limitrofe – în acest caz, Rusia –
nu au dreptul de a interveni.

Mitul 5: „Din cauza expansiunii agre-
sive a NATO, Rusia este acum «încer-
cuită de dușmani» și trebuie să se apere
singură.”

Fals. Nicio țară sau alianță nu
plănuiește să invadeze Rusia. Nimeni nu
amenință Rusia. De fapt, UE și Ucraina
sunt susținători fermi ai ordinii de securi-
tate europene stabilite. Amintiți-vă că Rusia
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este cea mai mare țară din lume din punct
de vedere geografic, cu o populație de
peste 140 de milioane de locuitori și una
dintre cele mai mari forțe armate din lume,
cu cel mai mare număr de arme nucleare.
Este absurd să prezentăm Rusia ca pe o
țară aflată sub o amenințare acută. Din
punct de vedere geografic, mai puțin de o
șaisprezecime din frontiera terestră a
Rusiei se află în vecinătatea membrilor
NATO. Dintre cele 14 țări cu care se în-
vecinează Rusia, doar cinci sunt membre
ale NATO.

De asemenea, nu există niciun argu-
ment care să sugereze că forța militară este
singura soluție. Există mai multe organi-
zații internaționale, acorduri bilaterale și
formate în care Rusia se poate angaja într-
un dialog colaborativ și pașnic – de exem-
plu, în cadrul OSCE și al regimurilor de
control al armelor. UE menține deschise
canalele de comunicare cu Rusia ca parte
integrantă a politicii UE privind Rusia,
care cuprinde cinci principii directoare.
Există o multitudine de formate de comu-
nicare stabilite. Cu toate acestea, în cali-
tate de țară suverană, Ucraina are tot
dreptul de a-și alege politicile și alianțele.
Ideea că Rusia ar trebui să aibă drept de
veto asupra deciziilor suverane ale
Ucrainei este nefondată. În acest sens, nici
UE, nici NATO nu pretind că au drept de
veto asupra statelor care pot fi membre ale
Organizației Tratatului de securitate colec-
tivă (OTSC), deoarece UE și NATO nu
sunt părți la acest tratat.

Mitul 6: „În orice caz, Rusia nu este
responsabilă pentru tensiunile actuale
din Ucraina. Ucraina a încălcat în mod
deliberat acordurile de la Minsk, iar
Occidentul continuă să înarmeze
Ucraina. Rusia trebuie să reacționeze
rapid, apărându-și granițele. Provo-
carea vine dinspre Occident.”

Fals. De fapt, Rusia este cea care a
adunat 140 000 de soldați și echipamente
militare la granițele Ucrainei, inclusiv în
peninsula Crimeea, anexată ilegal.

Rusia este parte la acordurile de la
Minsk, iar acestea sunt cele mai recente
documente oficiale în care Rusia a afirmat
suveranitatea și integritatea teritorială a

Ucrainei. Cu toate acestea, Rusia nu și-a
respectat partea sa de punere în aplicare a
acordurilor de la Minsk. Partea rusă și
reprezentanții săi nu au reușit să imple-
menteze o încetare a focului, să retragă
toate armele grele, să realizeze integral
schimbul de prizonieri politici și să asi-
gure furnizarea de asistență umanitară pe
baza unui mecanism internațional. Dim-
potrivă, Rusia consolidează formațiunile
armate ilegale din estul Ucrainei. De
asemenea, Rusia nu permite accesul neîn-
grădit al monitorilor misiunii speciale de
monitorizare a OSCE, inclusiv la frontiera
dintre Ucraina și Rusia, unde misiunea de
monitorizare (foarte limitată) a fost între-
ruptă din cauza unui veto rusesc în vara
anului 2021.

Fără punerea în aplicare deplină a
încetării focului, retragerea armelor grele,
și permiterea accesului deplin al misiunii
de monitorizare a OSCE pe toate teritori-
ile, este dificil să discutăm despre punerea
în aplicare a părților politice ale acordului

Minsk II. Cu toate acestea, Ucraina a pus în
aplicare, din acordurile de la Minsk, cât de
mult a putut în mod rezonabil fără a deține
controlul asupra teritoriului și a abordat
fiecare punct. A adoptat – și a prelungit
prin reînnoiri – acte legislative privind
statutul special și amnistia (2014) și a
pregătit proiectul de lege privind alegerile
locale (2014). Ucraina a adoptat amenda-
mente constituționale pentru a oferi mai
multă autonomie teritoriilor care nu se află
în prezent sub controlul său (2015).

Mitul 7: „În orice caz, UE este slabă
și irelevantă. De ce să ne mai obosim să
vorbim cu UE?”

Fals. Instituția politică rusă a depus
eforturi susținute pentru a convinge lumea
că UE este slabă și nu are niciun interes în
promovarea păcii și a securității inter-
naționale. Oficialii ruși și mass-media de
stat prezintă în mod obișnuit UE ca fiind
irelevantă și incapabilă să gestioneze
crizele, atât în ceea ce privește conflictul

dintre Rusia și Ucraina, cât și orice altă
problemă internațională. În ianuarie 2022,
ministrul de externe Serghei Lavrov a
mers atât de departe încât a acuzat UE de
„impotență”.

Faptul că Europa s-a bucurat de pace
de la sfârșitul celui de-al Doilea Război
Mondial este o dovadă suficientă pentru a
respinge această afirmație. UE, în coor-
donare cu ONU, NATO, OSCE, Consiliul
Europei, membrii G7 și alți parteneri in-
ternaționali, a adus contribuții tangibile la
pace și securitate în regiunea europeană
extinsă și în afara acesteia, inclusiv în
Ucraina.

UE este, de asemenea, cea mai mare
zonă economică integrată din lume și cel
mai mare partener comercial al Ucrainei.
Ambițiosul acord de asociere dintre UE și
Ucraina aduce Ucraina și UE mai aproape
una de cealaltă, sprijinind reformele din
Ucraina, deschizând piața unică a UE și ar-
monizând legile, standardele și reglemen-
tările în diferite sectoare.

Rusia și Ucraina: Șapte mituri demontate
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Despre Legea privind măsurile de urgență

La data de 14 februarie, pre-
mierul Trudeau a invocat
Legea privind măsurile de ur-
gență. Aceasta a început să
fie aplicată de a doua zi și a
fost revocată pe 23 februarie.
Ce a însemnat, concret, invo-
carea acestei legi?
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Legea privind măsurile de
urgență a acordat puteri spe-
ciale guvernului federal pen-
tru a acționa împotriva
protestelor ilegale de tipul
celor care au ocupat centrul

Capitalei și au blocat importante puncte de
frontieră cu SUA, împiedicând schimburile
comerciale între cele două țări și provocând
pagube importante economiei canadiene.

Aplicarea măsurilor a fost limitată în
timp - 30 de zile sau mai puțin, dacă situ-
ația nu o mai justifică. Ceea ce s-a și în-
tâmplat, căci la nouă zile după ce a intrat în
vigoare, recursul la această lege a fost re-
vocat de către guvern. Deși, fiind o lege

federală, ea privește întreg teritoriul cana-
dian, utilizarea ei a fost limitată și în
spațiu, adică doar acolo unde a fost nece-
sar.

Primul ministru Trudeau a subliniat că
nu cere intervenția armatei, ci că prin inter-
mediul acestei legi conferă mai multă pu-
tere forțelor de poliție și Jandarmeriei
Regale Canadiene (GRC) pentru a împie-
dica blocarea unor situri considerate strate-
gice.

De asemenea, invocarea acestei legi a
avut ca scop și stoparea finanțării, inclusiv
din străinătate, a protestului de la Ottawa și
a blocadelor de la punctele de frontieră, per-
mițând băncilor să înghețe conturile - per-
sonale sau de business - asociate cu acest
protest.

Guvernul federal poate îngheța conturi
bancare și fără a recurge la această lege.
Este vorba de circumstanțe foarte precise,
precum cazuri în care există suspiciuni de
terorism sau de infracțiuni financiare, însă
nu și în situație de blocade ilegale. Legea
privind măsurile de urgență a făcut acest
lucru posibil și astfel, așa cum relatează
CBC, 210 conturi totalizând 7,8 milioane
de dolari au fost înghețate. Potrivit GRC,
aceste conturi aparțin organizatorilor con-
voiului și proprietarilor de camioane care
au refuzat să părăsească zona de protest. Nu

au fost vizate persoanele care au făcut
donații prin intermediul campaniilor de
crowdfunding. GRC a declarat că nu a
oferit o listă de donatori instituțiilor finan-
ciare și, potrivit guvernului, Legea mă-
surilor de urgență nu se aplică retroactiv.

La o săptămână după ce ea a intrat în
vigoare, majoritatea conturilor fuseseră deja
dezghețate.

Când a fost adoptată
această lege?

Legea privind măsurile de urgență a
fost adoptată în 1988 de către guvernul con-
servator al lui Brian Mulroney. Acum ea
fost invocată pentru prima dată. Ea a în-
locuit Legea privind măsurile de război,
utilizată de trei ori în istoria Canadei: în
timpul celor două războaie mondiale și în
timpul Crizei din Octombrie 1970 din Que-
bec.

Principalele deosebiri dintre
cele două legi

Legea privind măsurile de urgență se
deosebește de predecesoarea sa, Legea
privind măsurile de război, prin faptul că
este mai limitată.

În primul rând, și cel mai important, ea
este supusă, ca toate legile canadiene,
Cartei drepturilor și libertăților. Nu este
posibil ca un cetățean să fie arestat și reținut
fără să fie acuzat, de exemplu, așa cum se
putea întâmpla sub precedenta lege, însă ea
poate fi folosită pentru a interzice adunările
care altfel ar fi fost posibile. Preambulul
Legii privind măsurile de urgență specifică
faptul că ea permite, temporar, luarea unor
măsuri extraordinare care, în vremuri nor-
male, pot fi nejustificabile. În același timp
însă se precizează că guvernul nu poate
încălca drepturile fundamentale ale cetățe-
nilor, chiar și în situații de criză națională.

În al doilea rând, Parlamentul are ul-
timul cuvânt, executivul fiind redevabil le-
gislativului. În termen de șapte zile,
guvernul trebuie să depună o moțiune în
Camera comunelor și Senat prin care să
ceară ratificarea declarării Stării de urgență
și să explice motivele care au determinat-
o. Camera și Senatul dezbat apoi și votează
asupra recursului la această lege. Odată ra-
tificată, Starea de urgență permite guvernu-
lui să ia măsuri prin decret.

Dacă deputații votează împotrivă, legea
încetează imediat să aibă efect. În Senat
același lucru: dacă senatorii nu o aprobă,

legea nu se mai poate aplica începând din
ziua votului împotrivă. Pe 21 februarie,
Camera comunelor a aprobat starea de ur-
gență, moțiunea trecând cu 185 de voturi
pentru (PLC+NPD+PV) și 151 împotrivă
(PCC+BQ). Ea era încă în dezbatere în
Senat în momentul când guvernul a decis
revocarea sa.

În al treilea rând, acțiunile guvernului
pot fi urmărite în justiție. Asociația canadi-
ană a libertăților civile (ACLC) a anunțat
deja că se va adresa instanței pentru o re-
vizuire judiciară a deciziei guvernului
privind invocarea acestei legi, considerând
că este o măsură extremă care trebuie re-
zervată urgențelor naționale, un standard
legal care nu a fost îndeplinit în opinia
ACLC.

Este această lege echivalentă
cu o lege marțială?

Răspunsul este nu. Legea marțială pre-
supune că un control militar direct este
impus, parțial sau total, asupra funcțiilor
civile, ca răspuns la o situația de urgență –
catastrofă majoră, invazie sau ocuparea
unui teritoriu, revolte în masă etc. Armata
înlocuiește guvernul, cel mai înalt oficial
militar devenind șeful statului, iar populația
se află sub autoritatea armatei, cu drepturile
individuale și anumite libertăți civile sus-
pendate.

Nu este ceea ce s-a întâmplat în Canada
atunci când guvernul Trudeau a invocat
Legea privind situațiile de urgență. În cazul
de față ea a fost folosită ca să consolideze
puterile poliției pentru a emite amenzi și a
aresta persoane care blochează orașe, po-
duri și alte puncte strategice; ca să permită
băncilor înghețarea unor conturi persoanele
sau corporative fără o decizie judecătoreas-
că; și să supună companiile de strângere de
fonduri (crowdfunding) la reguli împotriva
spălării de bani și finanțării de activități
teroriste.

Această lege nu abordează în mod ex-
plicit rolul armatei. Intervenția armatei
poate face parte din măsurile posibile, însă
premierul Trudeau a declarat de la bun în-
ceput că Legea privind măsurile de urgență
nu este invocată pentru a chema armata, că
drepturile fundamentale nu vor fi sus-
pendate și că situația de urgență nu
prevalează peste Carta drepturilor și li-
bertăților. „Folosirea forțelor militare îm-
potriva populației civile din Canada sau din
orice altă democrație este ceva de evitat cu
orice preț”, a spus primul ministru.
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Comandati la 514.733.8462
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Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele

* Cu comanda * 514-576-1032 | c.nicolau.notaire@hotmail.com
300 bulevardul Marcel Laurin, birou 114, Montreal, H4M 2L4
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Podul Ambasador între Windsor și Detroit asigură 30% din schimburile comerciale terestre
dintre Canada și Statele Unite. Blocarea lui a însemnat pagube zilnice de circa 390 de mi-
lioane de dolari în schimburi comerciale, potrivit vicepremierei Freeland. Alte blocaje la
punctele de frontieră au avut loc și în Manitoba (Emerson ) și Alberta (Coutts).
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Începând din 28 februarie,
obligația de a recurge la un
test PCR pentru a intra în
Canada, testarea sistematică
în aeroporturi la sosire și
obligația de se izola până la
primirea rezultatelor, precum
și carantina pentru copiii sub
12 ani nevaccinați care călă-
toresc vor fi eliminate.

De la sfârșitul acestei luni, călătorii vac-
cinați adecvat vor putea alege între un test
PCR (efectuat cu cel mult 72 de ore înain-
tea îmbarcării într-un zbor cu destinația
Canada sau traversării frontierei terestre) și
un test antigen (efectuat cu cel mult 24 de
ore înainte). Acesta din urmă, care este mai
puțin costisitor și mai accesibil, permite
obținerea unui rezultat în doar câteva
minute.

Nu este însă suficient ca testul rapid

antigen să fie făcut acasă. El trebuie să fie
autorizat în țara în care a fost efectuat și tre-
buie să fie administrat de un laborator, in-
stituție de sănătate sau servicii de
telesănătate.

Este important de reținut, așa cum pre-
cizează Luminița Stănescu de la agenția de

voiaj Teo Travel din Montreal, că testele
rapide făcute în preziua plecării nu sunt va-
labile doar 24 de ore înainte de sosirea în
Canada sau de plecarea zborului de la es-
cală spre Canada. Cu alte cuvinte, dacă
avionul are întârziere și se scurg mai mult
de 24 de ore de la efectuarea testului până la

intrarea în Canada, acest lucru nu anulează
valabilitatea testului antigen.

Testarea aleatorie la sosirea pe un aero-
port canadian o va înlocui pe cea sistema-
tică, iar persoanele selectate nu vor mai fi
obligate să se autoizoleze până la primirea
rezultatului.

De asemenea, copiii sub 12 ani nevac-
cinați nu vor mai trebui să stea timp de 14
zile în carantină atunci când revin în
Canada dintr-o călătorie.

De la aceeași dată, 28 februarie,
zborurile internaționale vor putea ateriza în
toate aeroporturile canadiene, iar guvernul
federal va ridica avizul de evitare a călă-
toriilor neesențiale în afara țării.

Pasagerii nevaccinați (cetățeni și rezi-
denți permanenți canadieni) vor trebui să se
testeze în continuare la sosire și la opt zile
după. De asemenea, ei vor trebui să
efectueze o carantină de 14 zile.

Pentru a face dovada unei infecții ante-
rioare, obligativitatea testelor moleculare
este menținută. Rezultatul pozitiv trebuie să
aibă cel puțin zece zile și cel mult 180.

ACCENT MONTREAL

Măsuri sanitare la frontieră: Testele PCR nu
vor mai � obligatorii pentru persoanele
vaccinate care sosesc în Canada

QQuueebbeecc::  PPaașșaappoorrttuull  vvaacccciinnaall  vvaa  ffii  eelliimmiinnaatt  ppeessttee  ttoott  îînncceeppâânndd
ddiinn  1144  mmaarrttiiee
Considerând că perspectivele
epidemiologice sunt bune și
că situația la nivelul mai mul-
tor indicatori se ameliorează
(transmitere a virusului, rată
de pozitivitate, spitalizări, de-
cese), guvernul provincial a
decis, începând din 14 martie,
retragerea pașaportul vacci-
nal.  

Eliminarea pașaportului vaccinal s-a
făcut gradual: din 16 februarie el nu a mai
fost necesar în magazinele mari, de peste
1,500 metri pătrați, și în sucursalele SAQ și
SQDC, iar din 21 februarie nu a mai fost
cerut în lăcașurile de cult și pentru înmor-
mântări. 14 martie marchează data la care
el va fi eliminat peste tot, de la restaurante
și săli de spectacole la centre de îngrijiri de
lungă durată (CHSLD) și rezidențe private
pentru vârstnici (RPA). 

Quebec a fost prima provincie canadi-
ană care s-a servit de acest instrument.
Anunțat pe 10 august 2021, el a intrat în

vigoare de la 1 septembrie. Potrivit mi-
nistrului Sănătății, Christian Dubé, pașa-

portul vaccinal a protejat persoanele nevac-
cinate și sistemul de sănătate quebechez și
a incitat aproape 600,000 de persoane să se
vaccineze de la 1 septembrie 2021 până în
prezent. 

Retragerea sa graduală survine pe fon-
dul sosirii în Quebec a medicamentului an-
tiviral PaxLovid, care va putea fi
administrat celor mai vulnerabili pacienți,
pe lângă faptul că în ultimele luni peste
25% din populația provinciei a contractat
Omicron.

Totuși, ministrul Sănătății a reamintit
într-o conferință de presă că pașaportul vac-
cinal ar putea fi reinstituit dacă situația se
deteriorează din nou, în cazul unui nou val
al pandemiei. El este în continuare în
vigoare pentru călătorii interne și inter-
naționale. Așadar, pentru a se îmbarca în
Canada pentru un zbor domestic sau inter-
național sau pentru a călători cu trenul (Via
Rail și Rocky Mountainer), toți pasagerii
trebuie să fie dublu vaccinați. 

Alte provincii canadiene care au anunțat
eliminarea pașaportului vaccinal sunt: Al-
berta de la 9 februarie, Saskatchewan din
data de 14 februarie, iar Manitoba și On-
tario de la 1 martie. ACCENT MONTREAL

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Nivelurile de imigrație pre-
conizate pentru 2022-2024 re-
flectă prioritatea acordată
relansării economice și în-
tăririi domeniilor de activitate
care au nevoie urgentă de
forță de muncă.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Este ştiut că imigrația
a construit Canada de
astăzi, o țară modernă
care reflectă visele, cura-
jul și inițiativa a gene-
raţii de imigranți. Tot
imigrația a determinat

aspectul multietnic și multicultural al
Canadei, iar problemele concrete ale in-
stalării într-o țară nouă au făcut în așa fel
încât grupuri diverse, cu obârșii diferite,
să găsească mereu modalități de a atenua
divergențele și de a aplana conflictele,
concentrând-se pe o conviețuire pașnică.

Ministrul federal al Imigrației, Sean
Frazer, a recunoscut acest aspect esențial
al imigrației canadiene, precum și aportul
noilor sosiți care în ultimii doi ani s-au re-
marcat în domenii de mare importanță:
sănătate, transport și manufacturi.

Potrivit ministrului, nivelurile de imi-
grație preconizate pentru 2022-2024 re-
flectă prioritatea acordată relansării
economice și întăririi domeniilor de acti-
vitate care au nevoie urgentă de forță de
muncă.

Penuria de mână de lucru,
acută și actuală

Cea mai mare parte a locurilor de
muncă pierdute din cauza pandemiei au
fost recuperate, însă sute de mii de posturi
sunt încă vacante.

În ultimul an, Canada a primit peste
450,000 de noi rezidenți permanenți - un
record privind numărul de imigranți sosiți
într-un singur an. Imigrația reprezintă
100% din cifra de creştere a populaţiei ac-
tive. În condiţiile în care se prevede că 5
milioane de canadieni vor ieşi la pensie în
următorii zece ani, proporţia între popu-
laţia activă și cea la pensie (inactivă) va fi
de 3:1. Concluzia care se impune este că
imigrația reprezintă soluția.

Cercetătorii și sociologii au atras de
mai mult timp atenția asupra posibilității
unei serioase penurii de mână de lucru,
însă autorităţile nu au luat măsurile adec-

vate. Pandemia de Covid-19 a accelerat
schimbările sociale și economice iar acum
lipsa mâinii de lucru și trecerea de la o
generaţie activă la o altă generaţie activă
dar mult mai tânără este o problemă acută
și actuală, nu una ce ar putea surveni în vi-
itor.

Din aceste motive, în 2022 și în urmă-
torii doi Canada prevede primirea unui
număr de imigranți echivalent cu 1%
din populația țării. Mai precis 431,645
de rezidenți permanenți în 2022, 447,055
în 2023 și 451,000 în 2024.

O investiție substanțială
pentru modernizarea
sistemului

Pentru a preîntâmpina problemele or-
ganizaționale, guvernul federal a decis să
modernizeze sistemul de imigrare prin in-
vestirea a 85 de milioane de dolari, scopul
fiind de a reduce numărul cererilor în
așteptare și de a oferi termene rezonabile
de studiu a diferitelor categorii de cereri
(pentru detalii vizitați: www.canada.ca -
Moderniser le système d’immigration du
Canada pour appuyer la reprise
économique et améliorer l’expérience
client/ Modernizing Canada’s immigra-
tion system to support economic recovery

and improve client experience). A fost in-
trodusă posibilitatea utilizării analizei
avansate de date pentru a ajuta agenţii să
trieze și să trateze cererile de viză de vizi-
tator depuse în afara Canadei, iar după pe-
rioada de test s-a dovedit că dosarele
simple au fost evaluate cu 87% mai repede
utilizând această metodă. Au fost de
asemenea create și puse în funcţiune
modalități de a aplica online, de a adăuga
noi documente la dosarul de imigrație sau
de a urmări desfășurarea procedurilor.

Planul privind imigrația în
linii mari

Politica de imigrație a Canadei în pe-
rioada 2022-2024 se articulează în jurul
unor măsuri menite să atragă și să
rețină noii sosiți în regiuni care se con-
fruntă cu grave probleme de mână de
lucru cauzate de declinul demografic, și
a unor măsuri care vizează atragerea imi-
granților francofoni în afara Quebecului.

În linii mari, se preconizează urmă-
toarele:
● Ca până în 2024 nivelul de imigrație să
atingă 1,14% din populația Canadei.
● Crearea unui plan pe termen lung pentru
a asigura creşterea economică prin re-
crutarea în categoria imigrație eco-

nomică a 60% din noii sosiți.
● Sprijinirea grupurilor vulnerabile de
populație - de exemplu, acordarea rezi-
denței permanente candidaților la statutul
de refugiat care au lucrat în domeniul ser-
viciilor de sănătate.
● Respectarea angajamentelor inter-
naţionale privind acordarea statutului de
refugiat persoanelor amenințate de perse-
cuție, prin intermediul cererilor de rezi-
dență permanentă pentru motive
umanitare.
● Păstrarea în Canada și acordarea rezi-
denței permanente lucrătorilor temporari
activi în domeniile considerate esenţiale.
● Recunoaşterea importanței unificării
familiilor și menţinerea termenului de 12
luni pentru tratarea cererilor de parenaj
(soț, soție, parteneri, copii).

Ținând cont de aceste perspective
privind imigrația canadiană enunțate de
federal, provinciile vor veni la rândul lor
cu programe specifice de imigrație,
oferind astfel noi oportunităţi de obținere
a rezidenței permanente.

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

Imigrația, un factor cheie în relansarea
economică a Canadei

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

IMIGRA�IE ÎN CANADA

Cea mai mare parte a locurilor de muncă pierdute din cauza pandemiei au fost recuperate, însă sute de mii de posturi sunt încă vacante.
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LLEEOOPPOOLLDD  LLIINNCCAA  
NOTAR

Eficace si rapid, servicii notariale de calitate la 
un pret imbatabil, just si rezonabil

■ Cumparari de case, apartamente 
si terenuri

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

incapacitate, procuri diverse 
■ Succesiuni
■ Celebrari de casatorii - 

decor special amenajat
■ Certificari / autentificari 

de documente / semnaturi 

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

438.383.3116 notairelinca@gmail.com
438-382-3506 www.notairelinca.com
9850 Avenue de Lorimier, Montreal, QC, H2B 2H7

Me Leopold Lincà
Notaire / Notary 
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BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

•La noi gasiti cea mai mare
varietate de mezeluri si
preparate de casa: peste 
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,

Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele

proaspete
•Produse fara gluten

•Produse afumate natural
cu lemn de artar 
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MMaallaaii
BBoorroommiirr

CCiioorrbbaa  
ddee  bbuurrttaa

CCoollaaccii

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

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

445500..667766..66665544
CCoonnssuullttaattii  oorraarruull  llaa::

bbaallkkaannii..ccaa

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii MMOONNTTRREEAALL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
CCoonnssuullttaattii  oorraarruull  llaa::  

bbaallkkaannii..ccaa
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llaa  ccoommaannddaa

CCiioollaann  
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MMiiccii
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CCrreemmvvuurrssttii
vviieenneezzii

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

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

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

• CLIENȚII noștri: toate instituțiile publice de 

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

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

colectivă
• SUPORT clinic acordat angajaților pentru 
dezvoltare profesională 

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

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

Administratori români

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

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

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
RETETELE LUI IONCI

►►Mititei si carnati
►►Carne marinata
►►Mezeluri preparate in 
laboratorul propriu 

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI

www.accentmontreal.com
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Evenimente la Montreal în luna martie

Festivalul internațional al
filmului despre artă

Anul acesta Festival International du
Film sur l’Art (FIFA) se va derula între 15
și 27 martie, marcând cea de-a 40-a ediție
a sa. Festivalul este un omagiu adus
filmelor documentare despre artă: mu-
zică, dans, arhitectură, design, pictură,
sculptură, teatru, design, gastronomie, li-

teratură și altele, grupate în jurul unor teme
ca arta angajată, arta și știința, istoria și
cultura și portrete de artiști.

Programul include aproape 200 de
pelicule canadiene și străine - 40 de țări
sunt reprezentate la această ediție - realizate
atât de regizori cunoscuți, cât și de tineri ar-
tiști. Proiecțiile vor avea loc în mai multe
cinematografe și instituții culturale din
Montreal, precum și online. Info supli-
mentare și bilete: www.efifa.com.

Festivalul internațional de
film pentru copii

Pentru o săptămână de vacanță extraor-
dinară, Festival International du Film pour
Enfants de Montréal (FIFEM) oferă o ex-
celentă selecție de peste 100 de filme din
toate colțurile lumii. Toate genurile sunt
reprezentate: ficțiune, animație, docu-
mentare, scurt și lung metraje. În plus, pen-
tru a forma cinefilii de mâine, programul
oferă ateliere de educație cinematografică
și diverse întâlniri.

Proiecțiile și activitățile sunt grupate pe
categorii de vârstă: doi ani și plus, cinci ani
și plus, șapte ani și plus și zece ani și plus.

FIFEM, ajuns la a 25-a ediție, are loc în
perioada 26 februarie - 6 martie. Festi-
valul are o componentă online și una în
sală, la Cinéma Beaubien (2396 Rue
Beaubien E, Montreal, H2G 1N2). Infor-
mații suplimentare și bilete pe site-ul festi-
valului, la www.ifem.com.

Menționăm că ediția din acest an are și
o bogată selecție de scurt metraje care pot
fi vizionate gratuit la Cinéma Beaubien.

ACCENT MONTREAL

ARTĂ & CULTURĂ

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 28 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de

divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.

Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea

Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.

Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate

Birourile noastre sunt situate la
500 Place d’Armes, Suite 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052

Captură de imagine din coproducția „Even Mice Belong in Heaven (Même les souris vont
au paradis)”, realizată de Denisa Grimmová și Jan Bubeníček (2021). FOTO: FIFEM.

Imagine din filmul „Le subtil oiseleur, Michel Foucault de Vélasquez à Picasso”, prezentat
într-o ediție precedentă a festivalului. FOTO: FIFA.
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Deschis in fiecare zi, deDeschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunatiluni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.pentru orarul exact. 444455550000----666688880000---- 1111666622226666
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

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

Gabriela Bucsa

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

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

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

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

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

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
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Noul coronavirus nu va
dispărea curând, dar
omenirea este mai bine
pregătită
Omenirea este acum „din ce
în ce mai bine pregătită” să
înfrunte noile variante ale
SARS-CoV-2, virus alături de
care va trebui să trăiască
încă mulţi ani de acum în-
colo, a afirmat Ugur Sahin,
directorul BioNTech, compa-
nia farmaceutică aflată la
originea primului vaccin pe
baza tehnologiei ARN
mesager, informează AFP, ci-
tată de Agerpres.

„Vor veni alte variante” a afirmat Sahin
într-o discuţie cu AFP întrucât „virusul va
continua să sufere mutaţii, iar alte variante
circulă deja în lume”.

Dar „învăţăm tot mai mult şi suntem
din ce în ce mai bine pregătiţi”, a adăugat
cercetătorul, potrivit căruia „trebuie să ac-

ceptăm faptul că va trebui să trăim în ur-
mătorii ani alături de virus”.

Laboratorul german pe care Sahin îl
conduce a dezvoltat, în colaborare cu gi-
gantul american Pfizer, unul dintre cele
două vaccinuri ARN mesager disponibile
în prezent pe piaţă. BioNTech pregăteşte o
nouă versiune adaptată la varianta Omi-
cron.

După primele valuri ale pandemiei,
variantele Delta şi apoi Omicron s-au aflat
la originea unor noi focare epidemice de-
clanşate în numeroase ţări.

„Ajungem într-o fază în care societatea
înţelege tot mai bine cum să facă faţă
virusului”, a mai susţinut cofondatorul
BioNTech.

Datele unui studiu clinic în curs refe-
ritor la vaccinul adaptat pentru varianta
Omicron vor fi disponibile în luna martie,
a mai precizat acesta.

El a declarat pentru publicaţia Bild că
vaccinul ar putea fi livrat în aprilie sau mai
dacă este necesar, în contextul în care
multe ţări, printre care și Canada, pre-
conizează relaxarea sau au renunţat deja la
restricţiile împotriva pandemiei.

SĂNĂTATE

COVID-19?
este un 

de limbi

Acest serviciu este gratuit
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Formele COVID-19 de lungă
durată afectează într-o mă-
sură mai mică persoanele
vaccinate în comparaţie cu
cele nevaccinate, este con-
cluzia unui raport al Agenţiei
britanice pentru siguranţă
sanitară, care trece în revistă
15 studii de specialitate,
potrivit Reuters, citat de
Agerpres.

Agenţia britanică pentru siguranţă
sanitară (UKHSA) a precizat că per-
soanele cărora le-au fost administrate
vaccinuri în două doze precum Pfizer-
BioNTech, AstraZeneca, Moderna sau
într-o singură doză precum cel produs de
J&J au prezentat un risc de circa 50% de
a dezvolta simptomatologie „long

COVID-19” în comparaţie cu persoanele
nevaccinate.

Marea Britanie a ridicat restricţiile
impuse împotriva COVID-19, deși circa
50.000 de îmbolnăviri sunt raportate zil-
nic, iar cazurile moderate de COVID-19
pot fi urmate de forme debilitante de
„long COVID-19”.

Potrivit UKHSA, 2% din populaţia
Marii Britanii a raportat simptome de
COVID-19 cu evoluţie lungă, cele mai
frecvente fiind oboseală, dificultăţi de
respiraţie, dureri musculare sau articu-
lare.

Trei din patru studii care compară
simptomele long COVID înainte şi după
vaccinare sugerează că numărul celor
care au raportat o ameliorare a simp-
tomelor long COVID după vaccinare a
fost mai mare decât al celor care au ra-
portat o înrăutăţire.

Alte trei studii au ajuns la concluzia
că simptomele long COVID s-au amelio-
rat la cei care s-au vaccinat, în compara-
ţie cu cei care au rămas nevaccinaţi.

Formele de Covid lung,
mai puțin frecvente în
rândul celor vaccinați
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De ce femeile sunt mai predispuse să
dezvolte Alzheimer?

Știați că din cei aproximativ
750,000 de canadieni peste 65
de ani care trăiesc cu
Alzheimer sau o altă formă de
demență, 65% sunt femei?
Aceasta înseamnă că boala
Alzheimer este aproape de
două ori mai frecventă la
femei decât la bărbați. Care ar
fi explicația?

Situația nu se întâlnește doar în
Canada. În Statele Unite de exemplu, din
cele 6,2 milioane de persoane atinse de
Alzheimer care au peste 65 de ani,
aproape două treimi sunt femei. De ce?
Câteva posibile explicații în rândurile de
mai jos, inspirate de articolul Why are
women more likely to develop Alzheimer’s
disease? publicat de Harvard Health.

Femeile trăiesc mai mult
Unul din principale motive este faptul

că femeile tind să trăiască mai mult decât
bărbații. Speranța de viață pentru o fată
născută în Canada în 2019 este de 84.2
ani, în timp ce pentru un băiat este de 80
de ani. În SUA diferența este de cinci ani,
81 vs. 76. Or, cel mai important factor de
risc pentru Alzheimer este vârsta.

Dar acesta nu este întregul răspuns.

La vârstă egală, femeile au
un risc mai mare să fie
diagnosticate cu Alzheimer
decât bărbații

Riscul de a suferi de Alzheimer la
bătrânețe este mai mare la femei. Un
studiu suedez care a urmărit 16,926 de
persoane a constatat că, începând cu
vârsta de 80 de ani, femeile au mai multe
șanse să fie diagnosticate cu boala
Alzheimer decât bărbații de aceeași
vârstă. În mod similar, un studiu realizat
în Taiwan a constatat că riscul de a dez-
volta boala Alzheimer pe parcursul a șapte
ani este mai mare la femei comparativ cu
bărbații. Iar o metaanaliză care a exami-
nat incidența bolii Alzheimer în Europa a
relevat că aproximativ 13 femei din 1,000
au dezvoltat Alzheimer în fiecare an, com-
parativ cu doar șapte bărbați.

Așadar, faptul că femeile trăiesc mai
mult nu poate fi răspunsul complet la în-
trebarea de ce acestea sunt mai predispuse
să se îmbolnăvească de Alzheimer,
deoarece chiar și în rândul persoanelor de
aceeași vârstă, femeile au mai un risc mai
mare să fie diagnosticate cu această boală
decât bărbații.

Incidența demenței non-
Alzheimer nu este mai mare
în rândul femeilor

Un element important în formularea
răspunsului rezidă în faptul că riscul de

a suferi de demență de alt tip decât cea
Alzheimer nu este mai mare la femei.
Studiul din Suedia amintit anterior a con-
statat că femeile și bărbații au șanse egale
de a dezvolta o demență non-Alzheimer
pe măsură ce îmbătrânesc. Faptul că ratele
bolii Alzheimer diferă în funcție de sex, în
timp ce ratele demențelor non-Alzheimer
nu, sugerează că trebuie să existe o
interacțiune specifică între Alzheimer și
sex.

Depunerile de amiloid
pentru a lupta împotriva
infecțiilor

Un alt indiciu a fost relevat de un
studiu întreprins de cercetătorii de la Har-
vard (Alzheimer's Disease-Associated β-
Amyloid Is Rapidly Seeded by
Herpesviridae to Protect against Brain In-
fection, publicat în 2018), care a sugerat
că substanța amiloidă, o componentă a pa-
tologiei bolii Alzheimer, poate fi depusă
pentru a lupta împotriva infecțiilor din
creier. Dacă această sugestie este corectă,
ne-am putea gândi la Alzheimer ca la un
produs secundar al sistemului imunitar al
creierului.

Bolile autoimune sunt mai
frecvente la femei

Ultima piesă a acestui puzzle este că
femeile au de două ori mai multe șanse să
dezvolte o boală autoimună decât bărbații.
Motivul acestei diferențe nu este în

întregime înțeles, dar ceea ce se știe este
că sistemul imunitar este în general mai
puternic la femei decât la bărbați, iar
multe boli autoimune sunt mai frecvente
în timpul sarcinii. Este posibil ca sistemul
imunitar mai puternic al femeilor să se fi
dezvoltat pentru a proteja fătul de infecții.
Deci, ca parte a sistemului lor imunitar
mai puternic, femeile pot ajunge să aibă
mai multe plăci amiloide decât bărbații.

Punând totul cap la cap
Combinând toate aceste informații, o

posibilă explicație privind riscul mai cres-
cut al femeilor de a se îmbolnăvi de
Alzheimer, pe lângă faptul că ele trăiesc
mai mult, ar fi următoarea:
● Plăcile de amiloid care provoacă boala
Alzheimer ar putea face parte din sistemul
imunitar al creierului pentru a lupta îm-
potriva infecțiilor.
● Femeile au un sistem imunitar mai pu-
ternic decât bărbații.
● Ca parte a sistemului lor imunitar mai
puternic, femeile ar putea avea mai multe
plăci de amiloid decât bărbații.
● Deoarece femeile ar putea avea mai
multe plăci de amiloid decât bărbații,
această teorie ar putea explica de ce fe-
meile ajung să aibă un risc mai mare de a
dezvolta Alzheimer.

Cuvintele cheie sunt însă „ar putea”.
Deși ideile prezentate aici sunt logice,
coerente și formează baza unei bune
teorii, ele nu au fost dovedite științific ca
fiind corecte. Este deci nevoie de mai
multe cercetări.

Important de știut
Femeile au o probabilitate mai mare de

a dezvolta Alzheimer de-a lungul vieții
deoarece trăiesc mai mult decât bărbații și,
posibil, pentru că au un sistem imunitar
mai puternic în comparație cu aceștia.

Dar asta nu înseamnă că dacă sunteți
femeie nu puteți face nimic în această
privință. Din contră! Iată câteva obiceiuri
care reduc riscul de Alzheimer:
● Faceți exerciții aerobice, cum ar fi
mersul pe jos, jogging, ciclism, înot sau
cursuri de aerobic cel puțin 30 de minute
pe zi, cinci zile pe săptămână.
● Urmați un regim alimentar de tip
mediteraneean, bazat pe legume, fructe,
nuci, leguminoase, ulei de măsline, avo-
cado, pește, pui. Orice alt aliment con-
sumați-l cu moderație.
● Dormiți 6-8 ore pe noapte. Somnul
inadecvat, mai ales la vârstă mijlocie, crește
riscul de demență mai târziu, un posibil
motiv fiind înmulțirea plăcilor de amiloid.
● Participați la activități sociale și învățați
mereu lucruri noi, mai ales pe măsură ce
înaintați în vârstă.

ACCENT MONTREAL
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Deși ştiinţa dezvăluie multe
dintre misterele viselor, o în-
trebare care a preocupat
omenirea dintotdeauna ră-
mâne: semnifică ceva visele ?
Ne-am putea folosi de ele?
Oamenii ştiu intuitiv că există
ceva în visele lor cu înţelesuri
ascunse.

Această credinţă cum că visele
înseamnă ceva este împărtăşită de oameni
din întreaga lume şi rămâne un element
esenţial pentru multe culturi. De-a lungul
istoriei umane au existat întotdeauna idei
despre originile viselor. Oamenii de ştiinţă
au fost multă vreme convinşi că acestea au
un scop. Studierea viselor a dus la două pre-
mii Nobel, crearea câtorva medicamente
importante, precum şi pentru multe alte des-
coperiri ştiinţifice.

Pe scurt despre Freud și
Jung

De-a lungul secolului al XX-lea, mulţi
psihologi printre care şi Sigmund Freud au
crezut că visele sunt simboluri izvorâte din
subconştientul minţii noastre care trebuie să
fie interpretate. Visul este calea regală spre
inconştient, afirma Freud. Tot Freud este cel
care a deschis primul calea spre utilizarea
interpretării viselor ca mijloc de investigare
psihică. Freud considera că forţa care mo-
tivează visul este împlinirea dorinţelor.
Problemele legate de putere, control sau iu-
bire se pot manifesta în vis ca mod de re-

zolvare a lor. Visele de nelinişte sunt văzute
de Freud ca fiind un semn al reprimării im-
pulsurilor sexuale. Prin interpretarea viselor
a ajuns la formularea conceptului de sexua-
litate infantilă şi a „complexului Oedip”,
care ar sta la baza legăturilor erotice in-
conştiente ale copilului cu părintele de sex
opus. Aceste ultime puncte de vedere din
concepţia freudiană au fost şi rămân foarte
controversate.

Pe de altă parte însă, conform lui Carl
Gustav Jung, visele sunt un mod de a co-
munica şi de a-ţi cunoaşte inconştientul. El
spunea că imaginile din vise dezvăluie ceva
legat de tine, de relaţiile tale cu ceilalţi şi de
situaţiile tale din viaţa reală.

O privire modernă asupra
semnificaţiei viselor

La Montreal, puterea matematicii mo-
derne este folosită pentru a ne spune ce
înseamnă visele. Există dovezi convingă-
toare care ne fac să credem că ceea ce
visăm spune multe lucruri despre modul în
care creierul poate procesa informaţiile,
lucru foarte important pentru starea noastră
psihologică.

Antonio Zadra este cercetător în cadrul
„laboratorului de vise” al Universităţii din
Montreal. Aici el a adunat mii de vise.
Fiecare a fost analizat pentru a se vedea din
ce anume este făcut. Rezultatul acestui mi-
nuţios proces este o bază de date cuprinză-
toare despre vieţile noastre din timpul
viselor. Zadra ne poate spune cât de des
visăm despre sex şi dacă acest vis îl implică
pe partenerul nostru de viaţă sau chiar o
celebritate. Ne poate spune cât de des avem
vise negative. Dar baza lui de date nu oferă
explicaţii pertinente decât pentru fiecare

dintre noi luaţi individual. Se doreşte ob-
servarea unei întregi game de vise, astfel
încât să poată fi detectate apoi modele care
reapar în această serie de vise şi astfel să se
obţină o imagine mai bună asupra vieţii
unei persoane în vis. Prin compararea aces-
tor elemente, Zadra poate interpreta ce
înseamnă visele cuiva.

Să luăm ca exemplu o serie de vise ale
unui bărbat de 48 de ani. Pe soţia lui o vom
numi Maria. Iată ce povesteşte acesta des-
pre unul din visele sale: „Maria şi cu mine
eram în bucătărie şi pregăteam micul dejun.
Făceam de asemenea şi nişte cafea, dar
când m-am uitat la cafetieră, tot conţinutul
ei curgea afară pe masă. Era cafea împrăş-
tiată peste tot şi aceasta continua să curgă
fără încetare... Maria ţipa la mine: ce-ai
făcut, ce-ai făcut?! Am încercat să scot
cafetiera din priză, am scos recipientul din
sticlă, dar cafeaua curgea în continuare. A
apărut şi mama. Şi ea, şi eu suntem foarte
supăraţi de cele întâmplate. Dar mama con-
tinua să le spună tuturor în gura-mare că
este doar vina mea. Încerc să mă apăr de
toată această şaradă împotriva mea şi să mă
trezesc din vis.”

Din seria de vise adunate de la acest
bărbat, Zadra „prevesteşte” un eveniment
neplăcut în viaţa acestuia.

Iată un alt vis: „Când am încercat să
pornesc maşina înzăpezită, aceasta nu se
mişca, iar roţile patinau pe loc. Maria a de-
venit foarte nervoasă şi îmi tot spunea că
încă este prea multă zăpadă pe lângă
maşină. Am coborât din nou ca să văd situa-
ţia, dar totul părea în regulă... Am turat din
nou motorul, dar fără succes. Maşina era de
neclintit.”

De fapt, cam 80% din aceste vise conţin

într-un fel sau altul evenimente neplăcute.
Cu toate acestea, în baza lui de date Zandra
află că apariţia medie a unui astfel de eveni-
ment în visele bărbaţilor de vârsta a doua
este de doar 30%. Un alt lucru de remarcat
în visele subiectului nostru este că aproape
toate celelalte persoane din visele acestuia
sunt femei. Există aproape o absenţă totală
a figurilor masculine, iar interacţiunile pe
care le are cu aceste femei sunt aproape în
totalitate negative. Încă o dată, frecvenţa
acestor vise negative despre femei este mult
mai mare decât media. Iată ce spune Zan-
dra: „Dacă ar fi să fac o predicţie educată
despre ce se întâmplă în viaţa particulară a
acestui om, aş spune că are probleme se-
rioase în relaţia cu partenera sa de viaţă şi
de asemenea că este copleşit cu siguranţă
de factori care au un impact negativ asupra
lui şi asupra cărora simte că nu are nici un
fel de control.” Aşadar nu a fost nici o sur-
priză faptul că cei doi au divorţat cinci ani
mai târziu.

Din datele culese de acesta reiese că
doar o cincime din visele unei femei despre
sex îl implică pe partenerul ei de viaţă. Pen-
tru bărbaţi raportul este chiar mai mic: doar
într-o şesime din visele erotice o au ca
parteneră pe soţie/prietenă. De asemenea
reiese că femeile ar trebui să viseze de două
ori mai des că au o relaţie intimă cu o
celebritate decât bărbaţii. Dar, din păcate
mai mult de trei sferturi din visele noastre
sunt negative. Se pare că marea majoritate
a viselor noastre reflectă preocupările şi gri-
jile noastre atunci când suntem treji. Visele
nu îşi ascund semnificaţiile, dar sunt rela-
tiv transparente şi cred că există suficiente
dovezi pentru a sugera că visele tind să re-
flecte preocupările emoţionale ale oame-
nilor, precum şi alte lucruri care îi preocupă
în viaţa lor socială.

Când geniile visează
Visele nu au doar un sens. Ele au fost

sursa unora dintre marile momente ale geni-
ilor din istoria omenirii şi care în cele din
urmă au schimbat lumea noastră. Visele au
fost responsabile pentru două premii Nobel,
crearea câtorva medicamente importante,
precum şi pentru alte descoperiri ştiinţi-
fice. Au fost cauza unor evenimente
politice importante, a unor opere literare
clasice, a unor filme şi opere de artă vizuală
deosebite. Aşadar, visele au avut un rol
foarte important în societatea noastră.

Profesorul Deindre Barrett de la Şcoala
Medicală Harvard a studiat felul în care
visele ne pot ajuta să rezolvăm problemele
cărora nu le putem găsi soluţii atunci când
suntem treji. Putem vedea lucrurile mult
mai clar atunci când ne gândim la ele în
vise şi acest lucru ne ajută de asemenea să
gândim liber, to think outside the box, cum
ar zice englezu'. Ideea tabelului periodic al
elementelor se spune că i-a venit chimistu-
lui rus Dimitri Mendeleev în timpul unui
vis. În 1844 inventatorul american Elias

De ce visăm?
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Semni�caţia visurilor
Howe a încercat să proiecteze prima maşină
de cusut, dar nu putea să îşi dea seama cum
să procedeze cu acul de cusut. Într-o noapte
a visat că era atacat de sălbatici cu suliţe.
Cum s-a trezit înspăimântat, ultimul lucru
care îi rămăsese în minte a fost faptul că
suliţele aveau o gaură spre partea cu vârful
ascuţit, realizând că acolo ar trebui dat ori-
ficiul prin care să între aţa într-un ac de
maşină de cusut. Această creativitate extra-
ordinară poate fi găsită chiar şi în literatură.
Povestea lui Frankenstein a fost visată de
Mary Shelley.

Dar această capacitate de a valorifica
visele şi de a rezolva problemele nu este
doar apanajul oamenilor de geniu. Se pare
că mulţi dintre noi o putem face de aseme-
nea. S-a descoperit în cadrul unui experi-
ment că după o scurtă perioadă de exerciţiu,
50% dintre subiecţii care şi-au propus men-
tal înainte de culcare să viseze despre X sau
să găsească rezolvare la o problemă, chiar
reuşeau aceste lucruri într-o măsură mai
mică sau mai mare. Dar utilitatea viselor nu
se opreşte aici.

S-a descoperit recent că visele ne pot
ajuta să învăţăm în timp ce dormim. Omul
de ştiinţă din spatele acestei descoperiri re-
cente este profesorul Robert Stickgold. Un
vis ne spune mai multe despre ceea ce se în-
tâmplă în creierul nostru în timp ce dormim,
decât oricare altă metodă ştiinţifică de care
dispunem în prezent. Stickgold a conceput
un experiment care ne dezvăluie modul în
care visele ne pot afecta procesul de în-
văţare. Acesta percepe o legătură clară între
vise şi memorie. Voluntarii săi trebuiau să
înveţe să stăpânească jocuri noi, cum ar fi
de exemplu un simulator de schi. S-a
dovedit că experienţele din vis au fost
hotărâtoare pentru îmbunătăţirea perfor-
manţelor, lucru care demonstrează că visele
au un rol central în procesul de învăţare.
Studiile au evidenţiat faptul că oamenii care
au visat despre activităţile pe care le prac-
tică, ajung în cele din urmă să le facă mai
bine decât ceilalţi data viitoare. Stickgold
consideră că în vis aducem experienţe noi
asupra amintirilor vechi şi în acest fel în-
văţăm.

Dar poate cel mai important lucru pe
care îl facem cu amintirile noastre este că
nu le păstrăm exact în modul în care s-au
întâmplat, ci le luăm separat selectând ceea
ce este important şi le legăm de alte întâm-
plări mai vechi, ca astfel să ne putem da
seama ce înseamnă acest lucru pentru vi-
itorul nostru, pentru ceea ce vom face
mâine, peste o lună sau peste un an. Într-un
anume sens, cel mai minunat lucru pe care

creierul uman îl poate face este extracţia in-
formaţiei şi căutarea unei explicaţii pentru
ea. Pe măsură ce înaintăm prin orele în-
tunecate ale nopţii, aceste viziuni care ne
bântuie mintea nu sunt doar semnale
aleatorii ale creierului nostru. Ele au un
scop. Ştiinţa a arătat că există o conexiune
importantă între visele şi amintirile noastre.

Interpretarea viselor
Haideţi să aruncăm o privire asupra

celor mai comune vise şi asupra felului în
care le interpretează experţii în vise:

• Apărem goi în public
Cei mai mulţi dintre noi am visat la un

moment dat că suntem la şcoală, la serviciu
sau la vreun eveniment social şi dintr-o dată
realizăm că am uitat să ne îmbrăcăm şi sun-
tem parţial sau complet goi. Experţii spun
că acest lucru înseamnă că:
- Încercăm să ascundem ceva (şi fără haine
acest lucru este destul de greu de făcut)
- Nu suntem pregătiţi pentru ceva, cum ar
fi un discurs în public sau un examen (şi
acum toată lumea va afla - suntem expuşi!)
- Dacă suntem dezbrăcaţi, dar nimeni nu
observă, atunci interpretarea este că in-
diferent de ceea ce ne este frică, motivul
este nefondat. Dacă nu ne pasă că suntem
dezbrăcaţi, atunci ne simţim bine cu propria
persoană.

• Cădem în gol
Cazi, cazi, cazi... şi apoi te trezeşti brusc

într-un lac de sudoare. Este un vis extrem
de comun şi se crede că simbolizează ne-
siguranţa şi anxietatea. Câteodată viaţa este

total incontrolabilă şi nu există nici o cale
prin care să oprim acest lucru. O altă inter-
pretare este aceea că avem un sentiment de
eşec despre ceva anume. Poate nu avem
rezultatele dorite la şcoală sau la serviciu şi
ne este frică că vom fi exmatriculaţi sau
concediaţi. Din nou, simţim că nu putem
controla situaţia.

Cu toate aceste caracteristici benefice,
cu toţi ştim că visele au şi o altă latură: pe
mulţi dintre noi coşmarurile nu ne lasă să
dormim cu nopţile.

• Suntem urmăriţi
Celebrul vis în care suntem urmăriţi

poate fi extrem de înfricoşător. Ceea ce sim-
bolizează acesta de obicei este faptul că fugi
de problemele tale. Care sunt acestea de-
pinde de cine te urmăreşte. Poate fi o pro-
blemă de la locul de muncă sau pur şi
simplu una despre tine, de care eşti con-
ştient că are efecte distructive asupra ta. De
exemplu, poate ai probleme cu băutura şi
visele îţi pot spune că consumul de alcool a
devenit o reală problemă.

• Dăm un examen (sau uităm că avem
unul)

Acesta este un alt vis extrem de
frecvent. Dintr-o dată realizezi că ar trebui
să fi la un examen. Poate alergi pe coridoare
şi nu găseşti sala potrivită. Acest tip de vis
poate avea mai multe variante cu înţelesuri
similare (poate pixul nu îţi mai scrie şi nu
poţi termina lucrarea). Experţii spun că
acest lucru poate însemna că eşti examinat,
că eşti pus la testare - poate te confrunţi cu
o provocare pentru care nu te simţi pregătit.

Poate însemna de asemenea că există un
lucru pe care l-ai neglijat, dar despre care
ştii că are nevoie de atenţia ta.

• Zburăm
Multe vise în care zburăm sunt rezul-

tatul visării lucide (despre care voi vorbi în
ultima parte a acestui articol). De obicei,
faptul că zbori în vis înseamnă că te vezi
deasupra tuturor lucrurilor. Deţii controlul
asupra lucrurilor care contează pentru tine.
Sau poate tocmai ai dobândit o perspectivă
nouă asupra lucrurilor. De asemenea te
simţi puternic, invincibil şi nimeni sau
nimic nu te poate înfrânge. Dacă ai proble-
me în a-ţi menţine zborul, cineva sau ceva
nu te lasă să ai control total. Dacă ţi-e frică
în timp ce zbori, probabil te confrunţi cu
provocări pentru care nu te simţi pregătit.

• Alergăm, dar nu ajungem nicăieri
Acest vis poate fi parte a visului în care

eşti urmărit. Încerci să alergi, dar fie pi-
cioarele refuză să se mişte, fie nu ajungi
nicăieri – ca şi cum ai fi pe o bandă de aler-
gat. Potrivit unora, acest vis înseamnă că
încerci să faci prea multe lucruri deodată şi
nu poţi ţine pasul sau nu poţi avansa.

• Ne cad dinţii
Mulţi oameni visează că şi-au pierdut

toţi dinţii. În acest vis, ei pot simţi ceva ciu-
dat în gură şi apoi îşi scuipă dinţii în mână,
ajungând în cele din urmă să îi piardă pe
toţi. Potrivit experţilor, dinţii noştri sunt în
strânsă legătură cu sentimentul nostru de
putere şi cu capacitatea noastră de a comu-
nica. Pierderea dinţilor nu numai că ne face
jenaţi de aspectul nostru şi ne împiedică să
socializăm, dar ne scade şi puterea. Visul
este de asemenea asociat cu părerea noas-
tră despre aspectul fizic propriu.

Aşadar aceste vise aduc o nelinişte cu
privire la imaginea ta şi la felul în care eşti
perceput de ceilalţi. Iată aşadar doar câteva
interpretări pentru visele mai comune. În
următorul articol ne vom îndrepta atenţia
spre partea mai puţin plăcută a viselor şi
anume spre coşmaruri.

www.scientia.ro

Acest articol este o adaptare după „BBC
Horizon - Why do we dream?”. Scientia.ro
este un site de popularizare a științei și de de-
montare a miturilor pseudoștiințifice. Scien-
tia.ro prezintă zilnic articole, are o secțiune
de bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să sprijine
acest demers de transmitere a informației ști-
ințifice pot dona la: www.scientia.ro.
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Cum iau naștere găurile negre
super-masive, cu masă
enormă, este încă un mister.
În acest context descoperirea
recentă a unei noi găuri negre
cu masa de circa 100.000 de
ori cea a Soarelui, deci nici
foarte mare, dar nici mică,
este extrem de interesantă,
atât pentru a se înțelege mai
bine găurile negre, cât și pro-
cesul de formare a galaxiilor.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Găurile negre sunt
printre cele mai fasci-
nante obiecte din
univers, dacă nu chiar
cele mai fascinante și
misterioase. Nu știm
ce se întâmplă în inte-
riorul acestora, în-

trucât teoria generală a relativității, creată
de Albert Einstein, „intră în criză”, oferind
ca rezultat infinituri.

Care ar fi teoria corectă încă nu știm;
există mai multe propuneri, însă la ora
actuală niciuna nu a fost demonstrată.

Dacă într-o gaură neagră se poate
cădea, din aceasta însă nu se mai poate ieși.
Odată depășit pragul, așa-numitul orizont
al evenimentelor, nu se mai poate ieși din
gaura neagră. Până și fotonii sunt neputin-
cioși în contextul gravitației enorme exer-
citate de gaura neagră. Din acest motiv
studiul acestor fascinante obiecte este in-
teresant și important.

Câte tipuri de găuri negre
există?

Până în prezent în univers au fost
observate fenomene care au de-a face cu
găuri negre cu masa de câteva ori cea a
Soarelui sau de milioane și chiar miliarde
de ori cea a astrului nostru. Cele dintâi iau
naștere atunci când stele mult mai mari ca
Soarele își termină ciclul de viață și dau
naștere unei supernove, în urma căreia
parte din materie formează o gaură neagră.
Încă nu se știe cu certitudine cum au luat
naștere găurile negre super-masive des-
coperite în centrul galaxiilor, inclusiv în
centrul Căii Lactee. Ar putea exista și așa-
numite găuri negre microscopice formate
imediat după Big Bang, însă până în
prezent nu au fost descoperite, ele
rămânând doar o ipoteză.

Gaura neagră din B023-
G078

În acest context, descoperirea unei
găuri negre cu o masă nici mare, dar nici
mică, este foarte interesantă.

Analizând date obținute cu Observa-
torul Gemini și Telescopul Hubble,
cercetătorii au descoperit o gaură neagră
cu masă de 100.000 cea a Soarelui într-
un roi globular (aglomerare de stele legate
între ele de propria gravitație) denumit
B023-G078, care are o masă totală de circa
6,2 milioane mase solare.

Roiul globular se află în galaxia An-
dromeda. Cum au ajuns cercetătorii la
această concluzie? Gaura neagră nu emite
semnale, deci nu poate fi descoperită în
mod direct. Ceea ce au făcut oamenii de
știință a fost să măsoare viteza stelelor din
roiul globular și să o compare cu rezul-
tatele calculelor. Cele mai rapide stele se
situează spre centrul clusterului, ceea ce
arată că în centru s-ar afla un obiect

masiv - o gaură neagră.
În urma calculelor făcute de cercetă-

tori s-a determinat masa acestei găuri negre
că fiind de 100.000 de mii de ori masa
Soarelui. Rezultatele acestui studiu au fost
publicate într-un articol recent în The As-
trophysical Jornal.

Ce este așa extraordinar cu această
gaură neagră? Are masa mai mică decât
găurile negre din centrul galaxiilor, dar mai
mare decât găurile negre care apar în urma
exploziilor unor stele, ceea ce o transformă
într-un obiect cosmic îndelung căutat de
astronomi.

În 10 miliarde de ani galaxia noastră,
Calea Lactee, se va uni cu Andromeda. În
urma acestui uniri se va forma o nouă
galaxie, pe care astronomii au denumit-o
deja - Milkomeda (din MILKy Way și An-
drOMEDA).

Andromeda se apropie de Calea
Lactee cu 418.000 km/oră. Procesul de
unificare este unul de durată.

Cele două găuri negre din centrul
celor două galaxii vor intra în coliziune la
circa 17 milioane de ani după ce galaxiile
se unesc; o perioadă cele două găuri negre
se vor roti una în jurul celeilalte.

Și clusterul globular?
Cercetătorii au ajuns inclusiv la con-

cluzia că acest roi globular este ceea ce a
rămas dintr-o galaxie căreia i-au fost
„smulse” parte din stele, în special de la
periferia galaxiei, în momentul când s-a în-
tâlnit cu o galaxie mai mare. Acesta ar fi
astăzi, prin urmare, un rest de galaxie la
periferia unei galaxii mai mari, Andromeda.

Acest rezultat este interesant, întrucât
dă indicații cercetătorilor despre locul unde
aceștia pot căuta găuri negre cu masă inter-
mediară, adică între cele cu masa de câteva
ori cea a Soarelui și cele cu masa de mi-
liarde de ori cea a stelei noastre: în aceste

galaxii cărora li s-au „furat” stelele.

Misterul găurilor negre
Găurile negre rămân un mare mister.

Ce anume se întâmplă în interiorul acestora
este încă o enigmă. O nouă formă de ma-
terie? Un portal spre un alt univers? Sau cu
totul altceva pe care nici măcar nu ni-l
imaginăm? Studii precum cel despre care
v-am relatat ne ajută să înțelegem mai bine
aceste obiecte și să facem pași mărunți
înainte, spre, se speră, o teorie care să ajute
la descifrarea misterului.

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

O gaură neagră rară, identi�cată în roiul
globular B023-G078 din galaxia Andromeda
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În stânga: imagine a galaxiei Andromeda. În dreapta: roiul globular B023-G78, unde a fost identificată gaura neagră. Credit: Iván Éder,
https://www.astroeder.com/; HST ACS/HRC.

Găurile negre
masive
În centrul multor galaxii, inclusiv a
noastră, se găsesc adevărați monștri cos-
mici: găuri negre cu masa de milioane
sau chiar miliarde de ori cea a Soarelui.
Din observațiile astronomice a galaxiilor
îndepărtate reiese că astfel de găuri
negre enorme existau deja atunci când
Universul avea doar 800 de milioane de
ani. Vârstă actuală a Universului este în
jur de 13,8 miliarde de ani. Cum au
reușit să se formeze atât de rapid aceste
găuri negre uriașe? Singurul mecanism
cunoscut care duce la formarea găurilor
negre este moartea stelelor masive, cu
mase de zeci de ori cea a Soarelui. Aces-
tea dau însă naștere la găuri negre cu
mase foarte mici față de cele din centrul
galaxiilor.
Existența acestor găuri negre în Univer-
sul timpuriu i-a pus pe gânduri pe
cercetători, întrucât se pare că ele nu au
avut timp să se formeze prin unirea
găurilor negre mici. Cum au luat deci
naștere?
Există o ipoteză care postulează că la
originea lor se află materia întunecată. În
Universul timpuriu materia întunecată ar
fi ajuns la densități care au avut drept
consecință un colaps gravitațional ce a
dus la formarea găurilor negre.
Materia întunecată reprezintă o formă de
materie care interacționează cu materia
vizibilă doar prin forța gravitațională. Ea
reprezintă circa 85% din întreaga ma-
terie aflată în Univers și ar putea fi for-
mată din particule încă nedescoperite.

Sursa: Cătălina Curceanu, „Găurile
negre masive iau naștere din materia în-
tunecată?”, www.accentmontreal.com.
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Charcuterie Balkani St-Hubert caută bucă-
tar/ bucătăreasă și/sau patisier/
patisieră. Postul este la timp plin. Contac-
tați 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 514-739-
2325.

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. Sun-
tem situați la 7532 Chemin Côte-de-
Liesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pentru
detalii sunați la 514-449-5127.

Caut ajutor în construcții, în special pen-
tru 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 514-
731-2176, Luba.

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

Oportunitate de business: Charcuterie Fair-
mont este de vânzare! Magazinul este sit-
uat pe bulevardul St-Laurent, există de
peste 60 de ani, are o clientelă fidelă și nu-
meroasă și se vinde cu rețete și echipa-
mente. Sunați la Greg, 514-288-8046.

Vând pentru bibliofili: Dicționarul Etimo-
logico-semantic al limbii române de
Alexandru Resmeriță, Editura Ramuri,
1924; Mihail Eminescu, Literatura
Populară, ediție comentată de D.

Murărașu, ediție antebelică; Titu
Maiorescu, Însemnări zilnice (1881-1886),
Editura Librăriei Socec, ediție antebelică;
Duiliu Zamfirescu și Titu Maiorescu în
scrisori (1884-1913), ediție din 1937, pre-
cum și alte volume. Telefon: 514-502-
7315.

Ofer spre închiriere cameră în casă particu-
lară, situată într-un cartier liniștit, aproape
de Trois Rivières. Preferabil persoană de
sex feminin, nefumătoare, liniștită, ordo-
nată 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 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: 514-575-9377.

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

Canadian nefumător, 170 / 78 / 53, studii
juridice canadiene, caut doamnă pentru re-
lație serioasă. Răspund cu plăcere la 438-
876-0543, 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.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ

Vineri 25 februarie 2022Vineri 25 februarie 2022 ■ PAG. 17PAG. 17

ANUNȚURI BISERICI

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

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: du-
minica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântu-
lui Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba ve-
cerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.

Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Dom-
nului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se des-
fășoară duminica şi sărbătorile din săp-
tămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730.

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

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul pro-
gram: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514-475-
1399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din St-
Eustache: slujba are loc duminica, ora 11:15.
Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache, J7P
3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org.

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

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

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

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

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

50.00

IMOBILIARE

MATRIMONIALE

DIVERSE

VÂNZĂRI

DE VÂNZARE
Comerț esential la Montreal,
amplasament ideal, produse unice,
business matur, foarte rentabil și cu
un bun potențial de dezvoltare în con-
tinuare. Cauza vânzarii: pensionare.
Doriți să vă schimbați activitatea pen-
tru 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

DECESE

În 7 februarie 2022 a plecat dintre
noi un om minunat și iubit

EUGEN PETRE REPEDE
1944-2022

care va fi veșnit în sufletele și
gândurile noastre. Familia:
Emilia, Bogdan, Alina, Camille,
Yoan, Julien, Tania, Dora,
Natasha.
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ÎÎnnccăă  uunn  ccaazz  ddee
ddooppaajj  llaa  ppaattiinnaajj
aarrttiissttiicc
Laura Barquero, patina-
toare spaniolă care a
evoluat la Jocurile
Olimpice de iarnă de la
Beijing, a fost depistată
pozitiv pentru un steroid
anabolizant, informează
HotNews.ro. Un eşantion
prelevat la 18 februarie
conţinea un metabolit al
clostebolului, substanţă
care se află pe lista celor
interzise a Agenţiei Mondi-
ale Antidoping.
Laura Barquero şi Marco

Zandron au ocupat locul 11
în programul scurt al
probei de perechi şi tot
locul 11 după programul
liber.
Acesta este al patrulea test
pozitiv de la Jocurile
Olimpice recent încheiate,
care au fost dominate de
cazul patinatoarei ruse
Kamila Valieva, în vârstă
de 15 ani. Au mai fost tes-
tate pozitiv Valentina
Kaminska și Lidiia Hunko,
ambele din Ucraina.

Preşedintele Federaţiei Române
de Fotbal, Răzvan Burleanu, a afir-
mat într-o conferinţă de presă că FRF
va organiza o nouă competiţie, Liga
de tineret, destinată jucătorilor sub
18 ani.

„Liga de tineret reprezintă o
oportunitate suplimentară de afir-
mare a tuturor jucătorilor tineri care
se află în România şi o conectare mai
bună la piaţa internaţională de trans-
feruri. Liga de tineret îşi propune op-
timizarea potenţialului tinerilor
jucători, continuând impactul pozitiv

pe care l-am înregistrat în diferite pe-
rioade de timp”, a declarat Burleanu,
potrivit Agerpres.

„Liga de tineret va înlocui Liga
Elitelor Under 19 iar câştigătoare
acestei competiţii va reprezenta
România în Youth League. În această
nouă competiţie vor urmă să
evolueze cu precădere jucători Under
18. Dar vom permite participarea a
maxim trei jucători Under 21”, a mai
spus Burleanu.

Totodată, el a afirmat că FRF va
demara un curs de antrenori pentru

foştii jucători de fotbal: „Pentru
prima dată, Federația se implică la
nivel de educaţie prin Academia
naţională de fotbal, un program
naţional pentru dobândirea carnetu-
lui de antrenor. Pentru cei care îşi
doreau să devină antrenori dar nu au
avut posibilităţi să termine facultatea
de educaţie fizică şi sport ori să
meargă la o şcoală postliceală. (...)
Va fi o oportunitate pentru foşti jucă-
tori care nu au avut timpul necesar de
a finaliza studii superioare sau nu au
o diplomă de Bac.”

Turneul celor Șase Națiuni
2022
MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Dacă suntem în febru-
arie ne gândim la Super
Bowl, sărbătoarea spor-
tivă nord americană ce

are loc la fiecare început de an. Bere,
pizza, aripioare de pui, spectacolul
de la pauză și bine-nţeles cei care
iubesc și urmăresc sportul, se mai
uită și la finală. 

Personal, nu mă dau în vânt. Îmi
place ideea de sărbătoare sportivă,
dar la cultura mea sportivă în dome-
niul fotbalului american, aș deschide
televizorul doar ca să urmăresc
show-ul lui Justin Timberlake, Lady
Gaga, Shakira sau Jeniffer Lopez.

Anul acesta a fost un show mai
nostalgic cu Dr. Dre, Snoop Dogg,
50 Cent, de parcă mă vedeam prin
vreo discotecă din Regie. Recunosc
însă că n-am cum să încep o discuție
pe subiectul Super Bowl căci nu știu
de ce, dar anul ăsta nu mi-au plăcut
numele echipelor. Am preferat în
schimb un meci de adormit copiii,
gen UTA - Dinamo „patrușopt” cu
ceva „halftime show’’ cules de pe FB
despre lumea de azi. Half-time ce
sigur nu era despre Justin Timber-
lake.

Am rămas nostalgic și pe plan
sportiv. Mă interesez și-mi place în
continuare să urmăresc ori de câte
ori am ocazia două-trei meciuri im-

portante din Turneul celor  Șase
Națiuni la rugby. 

Anul acesta se pare că specialiștii
în domeniu dau ca favorită echipa
Franţei, care ocupă la ora actuală
prima poziţie din clasament.

Până pe 19 martie mai sunt trei
etape de disputat, incluzând-o și pe
cea din acest sfârșit de săptămână.
Pe 26 februarie se desfăşoară două
partide interesante: Scoția - Franța și

Anglia - Țara Galilor. Următoarele
două partide de pus în ramă, zic eu,
ar fi pe 11 martie, când Țara Galilor
va înfrunta Franța, și pe 19 martie,
când Franța va juca împotriva
Angliei.

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

RUGBY

RUGBY

FFeeddeerraațțiiaa  RRoommâânnăă  ddee  ffoottbbaall  
oorrggaanniizzeeaazzăă  oo  nnoouuăă  ccoommppeettiițțiiee::  LLiiggaa
ddee  ttiinneerreett    

FOTBAL | LIGA CAMPIONILOR

PPrreemmiieerruull  bbrriittaanniicc
ssppuunnee  ccăă  eessttee  ddee
nneeccoonncceeppuutt  ccaa
RRuussiiaa  ssăă  
ggăăzzdduuiiaassccăă  ffiinnaallaa
LLiiggiiii  CCaammppiioonniilloorr
Rusiei nu ar trebui să i se
permită să găzduiască
evenimente fotbalistice
precum finala Ligii Campi-
onilor, după ce preşedintele
rus Vladimir Putin a re-
cunoscut două regiuni se-
paratiste din estul Ucrainei,
a declarat premierul bri-
tanic Boris Johnson, citat
de Reuters și Mediafax.
Marea Britanie a declarat
că va discuta cu organis-
mele guvernamentale rele-
vante despre desfășurarea
finalei Ligii Campionilor,
care este programată să
aibă loc la Sankt Peters-
burg, în luna mai.
Întrebat dacă va face pre-
siuni pentru ca finala Ligii
Campionilor să fie mutată,
Johnson le-a spus parla-
mentarilor: „Cred ca este

de neconceput ca turneele
internaționale majore de
fotbal să aibă loc în Rusia
după... invazia unei țări su-
verane.”
Nadine Dorries, ministrul
britanic al Sportului, a de-
clarat că Marea Britanie va
ridica problema cu au-
toritățile fotbalistice.
„Am îngrijorări serioase cu
privire la evenimentele
sportive care urmează să
aibă loc în Rusia, cum ar fi
finala Ligii Campionilor, și
voi discuta cu organismele
de conducere relevante”, a
spus Dorries într-un tweet.
„Nu îi vom permite preșe-
dintelui Putin să exploateze
evenimentele de pe scena
mondială pentru a-și legi-
tima invazia ilegală din
Ucraina.”
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BBAANNCCUURRII

☺ Oftalmologul către pacient:
- Citiți, vă rog, aceste litere!
- Nu pot.
- Domnule, sunteți miop!
- Să-mi bag piciorul! Nu e destul
că-s analfabet, acum mai sunt și
miop!

☺Vine o blondă la telefoane și
după ce așteaptă la rând vreo trei
ore, ajunge în sfârșit și îi spune
funcționarei:
- Aș dori un cui pentru telefon.
- Poftim?
- Vă rog să-mi dați un cui pentru
telefon.
- Nu vă înțeleg, cum adică un cui
pentru telefon?
- Păi am avut telefonul defect…
- OK, au venit să-l repare?
- Da! L-au reparat în două
minute!
- Și atunci care e problema?
- Păi am întrebat dacă merge, dacă
pot să-l folosesc și să dau și eu un
telefon și mi-au spus că da, nicio
problemă, dar numai dacă am...
cui.

☺- Bulă, ce era taică-tău?
- Era tuberculos.

- Nu, mă, vreau să zic ce facea!
- Tușea.
- Mă, da’ prost mai ești, n-ai
înțeles nimic!                            
- Normal! Din asta a murit.
Doar nu trăia din asta!

☺- Șefu’ pot să plec acasă cu
două ore mai devreme azi? Vrea
nevasă-mea să mergem la
cumpărături.
- Nici vorbă! Azi va trebui chiar
să facem ore suplimentare!
- Mulțumesc șefu’! Știam eu că
nu o să mă lasați la greu!

☺Ce meserie au părinții voștri?
întreabă profesoara. 
- Tata e inginer, zice Gheorghe. 
- Tata e mecanic, zice Ionel. 
- Tata e șef, zice Bulă. 
- Cum așa Bulă?, întreabă mirată
profesoara. 
- Are 500 de oameni sub el. 
- Dar cu ce se ocupă? 
- Taie iarbă-n cimitir!

☺Cele mai cunoscute expresii
din lume sunt „I love you” și
„Made in China” și niciuna nu-ți
oferă vreo garanție.

6 7 9 4
3 6

9 4 1 6 7
1 2 6
7 4
9 2 3

2 8 9 3 6
9 4
7 2 6 9

SSUUDDOOKKUU

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Cât timp nu faci excese,
totul se va menţine la un nivel sa-

tisfăcător. Dragoste: Dragostea nu ascultă de
planuri. Lasă lucrurile să evolueze în legea lor,
fără să exagerezi cu planificarea. Financiar:
Banii sunt bine administrați, reușești să-i împarți
în așa fel încât să nu lași nicio factură neachitată
şi nicio datorie lunară în așteptare.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Te prezinţi bine, cât
timp nu comiţi abuzuri sau

imprudenţe. Dragoste: Dragostea cere sacrificii,
se ştie, dar tu nu prea eşti în stare să tolerezi orice
de dragul celuilalt. Financiar: Cumperi lucruri
cam piperate pentru buzunarul tău, doar pentru a
rupe gura târgului şi a arăta lumii că o duci bine.    

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu stai prea bine la
capitolul echilibru interior şi stare
de spirit. Dragoste: Pasiunea

poate răsări oricând în calea ta, iar chemarea
aventurii te atrage către tot felul de ispite.
Financiar: Ai motive să zâmbești, poate chiar să
ieși la cumpărături scumpe. 

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Energia negativă acu-
mulată îşi lasă amprenta asupra

sănătății tale, deci să nu te mire că tot acest stres
te va afecta fizic. Dragoste: Te lași purtat pe va-
lurile visării până departe - poate prea departe. Fi-
nanciar: Faci un efort să scapi de o datorie mai
veche pe care ai tot amânat-o, dar acum a venit
vremea scadenţei finale.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: În această perioadă nu se
produc tranzite semnificative care

să-ţi influenţeze starea de sănătate. Dragoste: Pot
apărea schimbări surprinzătoare care îţi vor
aduce multe satisfacţii sentimentale. Financiar:
Este o perioadă delicată care va dura destul
de mult, dar măcar te va ajuta să-ţi restructurezi
cheltuielile . 

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cât timp nu faci niciun
exces totul se va menţine la un
nivel satisfăcător. Dragoste: Dacă

ești celibatar și dorești să îți găsești jumătatea, ai
face bine să ieși din umbră. Financiar: Ai ten-
dința de a te baza prea mult pe ajutorul celorlalți
pentru a ieși dintr-o situație neplăcută. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ar fi bine să te fereşti de
afecţiuni ale căilor respiratorii.
Dragoste: Dacă nu ai încă pe

cineva la suflet, aranjează-te frumos şi ieși în lume
pentru că trece o șansă frumoasă prin preajma ta.
Financiar: Primești o sumă în plus, poate dintr-un
contract de colaborare.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Dacă le treci cu vederea
acum, vor fi semne mult mai urâte
peste câteva luni. Dragoste: Te

bucuri de armonie conjugală, de apropiere su-
fletească și de o viață de familie armonioasă. Ro-
mantismul și șansele de flirt nu vor lipsi din viața
celibatarilor. Financiar: Te vei descurca şi vei
reuşi să achiţi tot ce este necesar. 

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Te agiți prea mult și ai
tendința să te stresezi din orice.
Dragoste: E un moment bun

pentru împăcări, explicaţii şi soluţionarea
unor probleme mai vechi. Financiar: Nu te haz-
arda acum la cheltuieli majore. Din contră,
încearcă să fii cât mai chibzuit. 

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Aruncă o privire prin
reţetele vechi sau fă-i o vizită
medicului. Ai cam uitat de el.

Dragoste: Îi propui persoanei dragi diverse idei
de înnoire a relaţiei, iar partenerul/partenera se
lasă total pe mâna ta. Financiar: Eşti un om
chibzuit şi rezervele tale sunt suficiente pentru a
face faţă incertitudinilor economice. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Trebuie să-ți iubești mai
mult corpul, să îl îngrijești, să îl

tratezi cu mai multă afecțiune. Dragoste: Dacă
stai şi aştepţi doar de la partener un miracol,
aştepţi degeaba. Uneori e mai bine să treci la fapte
şi să faci tu primul pas. Financiar: Mizează pe
originalitate dacă vrei succes financiar.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Cu cât eşti mai prudent
cu sănătatea ta, cu atât te simţi
mai bine, dar nu transforma

prudenţa în ipohondrie. Dragoste: Ești prea pre-
ocupat de propria persoană și nu ești deloc recep-
tiv la ceea ce are de spus perechea lor ori ceilalți,
în general. Financiar: Situaţia ta este în creştere,
dar nu va fi nimic spectaculos.

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Salată de varză roșie cu pui
Varza este incredibil de hrănitoare și
foarte săracă în calorii (100 de gr pen-
tru doar 25 de calorii). Ea este un
extraordinar depozit  de substanțe
fito-chimice, cum ar fi tiocianații,
indol-3-carbinol, luteina, zeaxantina,
sulforafan și isothiocyanates. Acești
compuși sunt puternici antioxidanți,
cunoscuți pentru protecția pe care o
pot oferi organismului împotriva can-
cerului de sân, colon sau prostată, și
pentru reducerea nivelului coles-
terolului LDL (rău) din sânge. Puterea
antioxidantă totală măsurată în ter-
meni de capacitate de absorbție a radi-
calilor de oxigen este mai mare la
varza roșie decât la cea albă. 

Ca să beneficiem de aceste proprietăţi
ale verzei roşii, trebuie ca aceasta să
fie cât mai proas pătă și s-o consumăm
crudă.    

INGREDIENTE 
O jumătate de varză roșie
2 piepți de pui
O ceapă roșie
4 morcovi
40-50 ml de capere
Pătrunjel tocat 
Ulei de măsline, oțet de mere
Sare, piper negru 

MOD DE PREPARARE
1. Preparați pieptul de pui după cum

doriți: la cuptor, pe grătar sau fiert.
Asezonați-l după gust.
2. Curățați varza roșie de primele
frunze,  îndepărtați cotorul, spălați-o
și tocați-o (operațiunea poate fi sim-
plificată cu o răzătoare de varză sau
cu un robot de bucătărie). Puneți-o
într-un castron și frământați-o cu 1/2
linguriță de sare, ca să se înmoaie. 
3. Tăiați ceapa și morcovii julien. Tă-
iați, de asemenea, pieptul de pui și
adăugați aceste ingrediente în castron. 
4. Adăugați caperele și pătrunjelul
tocat și potriviți de sare.
5. Se condimentează cu piper și apoi,
se adaugă uleiul de măsline și oțetul
de mere, după gust, și se amestecă.
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