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Talentata actriță mon-
trealeză de origine
română Alexandra Băn-
dean joacă rolul princi-
pal într-un mini-serial
difuzat online. La vară
ea va urca pe scenă
într-un spectacol muzi-
cal pentru copii.
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Tânăra și talentata actriță
montrealeză de origine ro-
mână Alexandra Băndean
joacă rolul principal într-un
mini-serial difuzat online.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Intitulat Tonic, serialul
conține opt episoade de
câte 5-10 minute fiecare.
Alexandra Băndean intră în
pielea personajului princi-

pal, Charlotte, o tânără epileptică de 22 de
ani, pe care o vedem evoluând în diverse
circumstanțe, în cadru școlar, familial, ală-
turi de prieteni, la lucru și în societate. Se-
rialul își propune să demistifice cotidianul
persoanelor care trăiesc cu epilepsie.

Tonic este o producție a realizatoarei
independente Èva Perreault-Gagnon și a
fost realizat în colaborare cu Épilepsie
Montérégie din Granby. El prezintă chiar
istoria realizatoarei, transpusă pe peliculă
de Alexandra Băndean.

„Am întâlnit-o pe Èva într-o cafenea
pentru a vorbi despre acest proiect de film
și așa m-a ales pentru rolul principal. I-am
pus o mulțime de întrebări despre propria
sa experiență cu această boală. Mi-a vor-
bit despre crizele sale de epilepsie și
efectele lor - pierderi de memorie și
oboseală extremă pentru săptămâni în-
tregi. Am abordat în jocul meu aceste
realități ale epilepsiei și am învățat foarte
mult. Ca actriță, este important să poți
plonja în astfel de experiențe și să reali-
zezi cum epilepsia poate afecta o persoană
pe mai multe planuri”, a povestit Alexan-
dra Băndean.

Filmările au fost realizate în septembrie
2021, iar acum se preconizează realizarea
sezonului doi. Serialul se poate viziona la:
www.epilepsiemonteregie.org/serie-tonic.

Alexandra Băndean a interpretat mai
multe roluri în teatru și film: Queen Isa-
bella în episodul Edward II (după piesa
omonimă a lui Christopher Marlowe) în
serialul The Show Must Go Online (2021);
Inès în piesa Le venin de Jocaste de Zay-
nab Bourezza, cu trupa de teatru Uptown
Crew, care a fost prezentată în 2019 la fes-
tivalurile Revolution They Wrote și St-
Ambroise Fringe de Montréal; și Cathy în
comedia muzicală fantastică Super Singh
(2017), producție bollywoodiană filmată
în India și la Montreal.

În decembrie anul trecut, Alexandra
Băndean urma să joace în opt spectacole
de teatru muzical pentru copii la Teatrul
Saputo din Saint-Léonard, dar din cauza
restricțiilor legate de pandemie, reprezen-

tațiile au fost reprogramate pentru luna
iulie a acestui an. Alexandra va interpreta
rolul lui Jasmine în spectacolul Le livre
magique, pus în scenă de Éric Lussier
(Productions Kabouki). Ea va urca pe
scenă alături de alți tineri de talent, pre-
cum Eric Lussier - concurent la La Voix
5, care a jucat în Hairspray, sau Guil-
laume Borys, care a jucat în Mamma Mia.
Actorii vor interpreta piese foarte în-
drăgite din filme celebre precum La Petite
Sirène, Le roi Lion, Aladin și multe altele.

Biletele se pot procura direct de la
Théâtre Mirella et Lino Saputo (8370 boul.
Lacordaire, Saint-Léonard, H1R 3Y6) sau
online la cldv.ca. Pentru info suplimentare
urmăriți Facebook@LeLivreMagiqueOffi-
ciel și www.kaboukiproductions.com.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește
ca o artistă Zen, mereu în ritm cu natura. A
publicat patru volume de poezii, trei de in-
terviuri cu personalități românești din
Montreal și două cărți de povești.

Alexandra Băndean, un nou rol în
mini-serialul Tonic

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

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

PE SCURT

DDiinn  
ccoommuunniittaattee
PETRECERE: LIBER LA DISTRAC�IE
DJ Petro invită românii din Montreal
și împrejurimi să sărbătorească ridi-
carea restricțiilor la Centrul de con-
grese Palace (1717 boul. Le
Courbusier, Laval, H7S 2K7), sâm-
bătă, 30 aprilie 2022, începând cu ora
19.00. Cele mai tari hituri din toate
genurile muzicale, dans, voie bună și
băutură la liber. Detalii preț și meniu
în afișul din pagina 9. 

CONCERT: PRINTEMPS BAROQUE
Duminică, 3 aprilie, asociația La
Muse Héritage Musical prezintă
primul său concert din acest an, inti-
tulat Printemps baroque. Evenimentul
va avea loc la Biserica St-Denis din
Montreal. În program: piese de Bach
și Vivaldi. Bilete: 25$ în pre-vânzare,
disponibile pe Eventbrite.com; 35$ la
ușă în ziua concertului.Rezervări:
450-541-1978. 
Citiți în pagina 4 un interviu cu una
dintre solistele acestui concert, vio-
lonista Olga Semionova.  

EXPOZI�IE: DOINA FALCON, THE JOY
OF COLOUR ȘI RESILIENCE
Pentru încă câteva zile, până la sfârși-
tul acestei luni, puteți vizita două ex-
poziții la care participă pictorița
montrealeză de origine română Doina
Falcon. Prima, The Joy of Colour,
unde artista expune alături de
Marlene Smyth, este găzduită de Bi-
blioteca Kirkland  (17100 boul.
Hymus, Kirkland, H9J 2W2). A doua,
Resilience, are loc la  Laoun Opticien
(4012 rue St-Denis) și este colectivă.
Aici Doina Falcon expune trei lucrări
pe tema centrală a expoziției,
reziliența.

Alexandra Băndean în rolul lui Charlotte din mini-serialul Tonic.
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Eva Halus: Stimată Olga Semionova,
v-ați început cariera muzicală de foarte
tânără și de la bun început cu rezultate
excelente. Vorbiți-ne despre debuturile
dumneavoastră ca violonistă profesio-
nistă.
Olga Semionova: Încep prin a menționa
liceul „S. Rahmaninov” din Chișinău, unde
am învățat 11 ani, care avea o paletă bogată
de profesori talentați și motivați. După ab-
solvirea liceului, la Academia de Muzică
din capitala Republicii Moldova, am fost
foarte norocoasă să am un excelent profe-
sor, dl. Boris Dubossarsky, cel care a fondat
un ansamblu de talie mondială, numit
„Violonistele Moldovei”. Acest ansamblu
avea deja o istorie de 20 de ani înainte de
inițierea mea muzicală, istorie făurită în
cele mai renumite săli de concerte ale Eu-
ropei. Cu „Violonistele Moldovei” am ex-
plorat Spania din plin - prima mea
descoperire a unei alte culturi, pe care o
admir până astăzi, fiind țara mea preferată.

Orchestra de Cameră Municipală din
Chișinău, fondată de Daniel Fedorean, un
dirijor și violonist excepțional, a fost pentru
mine o altă sursă de inspirație și o sursă de
perfecționare personală. Eram toți tineri,
motivați și cu o voință de a persevera spre
bine. Grație entuziasmului și determinării
noastre am reușit să concertăm în săli pres-
tigioase din Moldova, Spania, Franța, Italia
sau Danemarca. Pentru mine, a face parte
din această orchestră a fost ca o altă uni-
versitate, o experiență bogată și reală în
domeniul muzicii; o școală practică nu
numai pentru a fi violonistă, ci și colegă și
prietenă.

EH: Ați menționat numeroase turnee în
Europa cu Violonistele Moldovei și Or-
chestra de Cameră Municipală din
Chișinău. Muzica de cameră este o mare
pasiune a dvs., reflectată și în faptul că ați
fost asistentă a primei viori în Orchestra
Națională de Muzică de Cameră din
Chişinău.
OS: Da, pentru mine muzica de cameră a
fost o dragoste la prima vedere. A face parte
din Orchestra Națională de Cameră a fost
un vis împlinit, nutrit încă din copilărie. O
mare onoare pentru noi a fost invitația de a

susține un concert în cadrul Festivalului
Enescu de la București, în anul 2015, sub
bagheta lui Cristian Florea, în prestigioasa
sală a Ateneului Român.

EH: Ce v-a determinat să emigrați la
Montreal?
OS: Am emigrat singură, fără familie. Am
venit ca turistă în Canada și având o viză
de vizitator, am încercat să intru într-un
program de masterat la Universitatea de
Montreal (2016-2018). Am avut noroc să
fiu admisă și să am o bursă de studii. În
general, pentru mine a fost o aventură grea,
dar cu un deznodământ fericit.

Motivul principal de a veni aici a fost
foarte banal, dar adevărat și plin de senti-
mente. Am avut o relație cu un quebechez.
Iubirea e sentimentul cel mai motivant -
puternic, trist, amar sau fericit.

Având statutul de student, am putut
apoi să aplic pentru permisul de lucru și, în
sfârșit, după doi ani de așteptare, am
obținut rezidența permanentă în Canada în
2021.

EH: Sunteți o muziciană complet dedicată
instrumentului său, vioara, și transmiteți
această profesiune și pasiune mai departe
tinerelor talente. Unde predați și pe ce
puneți accentul?
OS: Predau tinerilor cursuri de vioară la
Centre d'Art De Préville din Saint-Lambert
și dau cursuri de grup la Școala publică ele-
mentară și secundară F.A.C.E. din Plateau
Mont-Royal. Pun accent pe descoperirea
universului muzical al copilului, chiar dacă
pasiunea muzicală rămâne pentru spațiul
personal. Muzica e o ușă către un univers
complex și integral și te învață să fii orga-
nizat, motivat și pasionat. Am studenți cu
niveluri și cerințe diferite, pe care încerc să
le îndeplinesc, începând cu o educație ge-
nerală și până la obținea unor rezultate la
un nivel foarte înalt și profesional.

EH: Așteptând cu nerăbdare concertul
din 3 aprilie, aș vrea să vă rog să ne
spuneți câteva cuvinte despre întâlnirea
cu Ioana German și colaborarea cu aso-
ciația La Muse.
OS: Am avut deja trei colaborări cu Ioana

German și a fost întotdeauna o plăcere, atât
pentru muzicieni, cât și pentru public.

EH: La concertul Printemps baroque veți
interpreta, pe lângă Primăvara din Ano-
timpurile lui Vivaldi și Chaconne din Par-
tita nr. 2 de Bach, și Concertul pentru
două viori de Bach, alături de Olga
Murysina, în acompaniamentul orchestrei
La Muse. Spuneți-ne câteva cuvinte des-
pre colaborarea cu Olga Murysina.
OS: Pe Olga o cunosc deja de vreo trei ani,
este o violonistă foarte puternică. Am avut
plăcerea să colaborez cu ea în cadrul mai
multor proiecte, de la concerte corporative
la concerte profesionale, precum și în spec-
tacole cu Orchestra simfonică din Sher-
brooke (OSS).

EH: Ce alte concerte veți susține în acest
an? Care sunt proiectele de viitor?
OS: Voi susține câteva concerte cu orches-
tra de cameră Nouvelle Génération, care
este și orchestra mea de bază, și cu Or-
chestra simfonică din Longueuil, cu care
voi participa la Festivalul Classica din
acest an, care se va desfășura între 27 mai
și 19 iunie.

EH: Până atunci sunt convinsă că pu-
blicul obișnuit cu excelenta calitate a con-
certelor La Muse va fi și pe 3 aprilie
recunoscător pentru concertul de înaltă
clasă pe care-l pregătiți. Vă dorim să aveți
sala plină!

Printemps baroque
3 aprilie 2022, ora 17:00

Biserica St-Denis, 454 ave. Laurier Est,
Montreal (metrou Laurier)
Bilete: 25$ în pre-vânzare, disponibile pe
Eventbrite.com; 35$ la ușă în ziua concer-
tului. Rezervări: 450-541-1978

Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen, mereu în ritm
cu natura. A publicat patru
volume de poezii, trei de in-

terviuri cu personalități românești din
Montreal și două cărți de povești.

Violonista Olga Semionova: O carieră
muzicală începută la Chișinău și continuată
cu succes la Montreal

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

La data de 3 aprilie, asociația La Muse Héritage musical prezintă un
nou concert, Printemps baroque, la care vor participa corul și orches-
tra La Muse dirijate de Ioana German, precum și soliștii Marina Ne-
gruță și Marie-Claire Fafard-Blais - soprane, Jaime Sandoval - tenor,
Olga Semionova și Olga Murysina - vioară, Loredana Zanca - violon-
cel, Kaïla Stephanos - flaut și Răzvan Beznă - chitară.
Mai jos un dialog cu violonista Olga Semionova - care va deschide acest
concert cu Primăvara din Anotimpurile de Vivaldi - despre pasiunea sa
pentru vioară și bogata sa carieră muzicală.

►

Violonista Olga Semionova. FOTO: Arhiva
personală.

Repere biografice
Născută în Republica Moldova, Olga
Semionova și-a început studii muzicale
de la frageda vârstă de șase ani la liceul
„Serghei Rahmaninov” din Chișinău.
Primul său instrument, pianul, a ajutat-o
să descopere lumea muzicii, însă un an
mai târziu Olga a ales vioara ca instru-
ment de studiu, iar de atunci vioara con-
stituie pasiunea sa. Și-a continuat
studiile la Academia de Muzică din
Chişinău între 2001 și 2006.
A susținut recitaluri ca solistă a Or-
chestrei Simfonice Naționale din Repu-
blica Moldova și a câștigat numeroase
premii la nivel național și internațional
(locul întâi la Concursul internațional
George Enescu, Chişinău, 2006; locul
doilea la Concursul internațional de in-
terpretare George Georgescu, Tulcea,
1998). Olga Semionova a fost, de
asemenea, beneficiara unei burse prezi-
dențiale pentru tineri artiști a Republicii
Moldova, în anul 1998.
Ajunsă în Canada în 2016, începe în
același an un program de masterat în in-
terpretare muzicală – secția vioară la
Université de Montréal, pe care îl ter-
mină cu titlu de excelență.
De aici se deschide orizontul co-
laborărilor cu diverse orchestre din
lumea muzicală quebecheză: Orchestra
de muzică de cameră Nouvelle Généra-
tion, Orchestra simfonică din Trois-
Rivières, Orchestra simfonică din Sher-
brooke, Orchestra simfonică din
Longueuil, Ansamblul Volte, Orchestra
Agora și Orchestra simfonică din Mon-
térégie cu care a participat la Festivalul
Classica. Ca membră a cvartetului de
corzi al Orchestrei Nouvelle Généra-
tion, a acompaniat concerte ale unor
mari nume de muzicieni quebechezi,
precum soprana Nathalie Choquette și
clarinetistul Christopher Hall, și specta-
cole ale Cirque Éloize.
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Jumătate dintre canadieni
sunt de acord cu trimiterea de
armament către Ucraina. Cei
mai mulți preferă însă im-
punerea de sancțiuni Rusiei
și furnizarea de asistență
umanitară Ucrainei, iar patru
din cinci susțin decizia gu-
vernului federal de a permite
sosirea în Canada a unui
număr nelimitat de refugiați
ucraineni.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

În discursul său emo-
ționat adresat pe 15 martie
Parlamentului canadian,
președintele Ucrainei Vo-
lodimir Zelenski a cerut
Canadei o mai mare impli-
care pentru a ajuta țara sa

să reziste invaziei Rusiei. Zelenski a pledat
din nou pentru ca „națiunile prietene” să
asigure închiderea spaţiului aerian al

Ucrainei, deși până acum răspunsul NATO
a fost ferm în această privință, refuzând im-
punerea unei „no-fly zone” deoarece
aceasta ar duce la un război între țările
membre și Rusia.

Cât de inclinați sunt canadienii să spri-
jine acțiuni ce ar avea ca rezultat o con-
fruntare directă? Cum consideră răspunsul
pe care Ottawa l-a dat Rusiei și cum cred că
Ucraina trebuie susținută?

Un nou sondaj Angus Reid arată că po-
pulația Canadei sprijină în proporție
semnificativă măsurile pe care guvernul
federal le-a luat până acum. Patru din
cinci (79%) sunt pentru trimiterea de aju-
toare umanitare, șapte din zece (68%)
susțin secțiuni economice pe scară largă
largi și două treimi (64%) susțin sancțiuni
specifice. O majoritate dintre canadieni
susține, de asemenea, furnizarea de arme
defensive (61%) și acordarea unui sprijin
la nivel de informații și securitate ciberne-
tică (61%).

De precizat că de la începutul acestui
an suma alocată Ucrainei de către Canada
în termeni de asistență umanitară se ridică
la 145 milioane de dolari. La nivel de aju-
tor militar, de la începutul războiului,
Canada a trimis echipamente de protecție
(căști, veste antiglonț, măști de gaze, dis-

pozitive de vedere nocturnă) în valoare de
25 de milioane de dolari, sute de mii de
rații militare și armament, precum 4,500 de
lansatoare de rachete M7, 7,500 grenade de
mână, 100 lansatoare de rachete Carl Gus-
tav M2 (și 2,000 de cartușe de muniție) etc.

Dacă ne uităm la ultimii opt ani, de la
anexarea Crimeii, ajutorul extern acordat
de Canada Ucrainei se ridică la aproape un
miliard de dolari. De asemenea, din 2015,
Canada a desfășurat o misiune activă de
antrenament în Ucraina (Operațiunea UNI-
FIER), iar pe parcursul acestor ani Forțele
Armate Canadiene au trimis echipamente
în valoare de aproximativ 30 de milioane
de dolari, de la radiouri și echipamente
pentru eliminarea bombelor la un spital
mobil de campanie.

Poziția Canadei în raport cu ajutorul
acordat Ucrainei s-a schimbat în luna fe-
bruarie a.c., cu zece zile înaintea invaziei
ruse, când a anunțat că va contribui și cu
arme ofensive. Astfel, pe 14 februarie,
Ottawa a informat Kyivul că va trimite un
transport în valoare de 7 milioane de dolari
cu mitraliere, pistoale, puști cu lunetă, cara-
bine și 1,5 milioane de cartușe de muniție.

Canadienii sunt însă mai puțin încli-
nați să susțină acțiuni mai agresive și
potențial conflictuale. Astfel, conform
aceluiași sondaj Angus Reid, 48% dintre
respondenți sunt pentru trimiterea de ar-
mament, iar 43% sunt de părere că Ottawa
ar trebui să pledeze pentru aderarea
Ucrainei la NATO - un gest ce sigur ar fi
considerat o provocare de către Rusia, care
vrea garanții că Ucraina nu va face parte
niciodată din alianță. O treime (36%) spun
că ar fi de acord cu trimiterea de bani pen-
tru a finanța direct apărarea Ucrainei. Un
procentaj similar ar vrea lărgirea misiunii
de antrenament a trupelor ucrainene de
către CAF.

Foarte puțini dintre canadieni - doar
16% - ar sprijini trimiterea de trupe în acest
război. La polul opus, 12% sunt pentru o
poziționare total în afara războiului din
partea Canadei.

Refugiații ucraineni vs.
refugiații sirieni

Războiul din Ucraina a creat o criză
umanitară de proporții. În decurs de o lună,
aproape trei milioane de ucraineni s-au

refugiat la exterior și circa 6,5 milioane de
persoane au fost strămutate la interior.

Canada a promis că va primi un număr
„nelimitat” de ucraineni printr-un nou sis-
tem de vize care le permite acestora să
obțină permise deschise de muncă și de
ședere pentru doi ani, după care vor putea
aplica pentru rezidența permanentă dacă
doresc.

În Canada, 1,4 milioane de persoane au
rădăcini ucrainene - o comunitate solidă și
numeroasă, a doua din lume din afara
granițelor Ucrainei, după Rusia.

Acest lucru ar putea explica, măcar
parțial, faptul că o vastă majoritate a cana-
dienilor (80%) sunt de acord cu planul gu-
vernului de a primi un număr nelimitat de
refugiați ucraineni. Un pic peste unu din
zece (13%) se opun acestei măsuri.

Opinia canadienilor de acum este dife-
rită de cea din 2015, când Vestul s-a con-
fruntat cu criza migranților provocată de
războiul civil, încă în desfășurare, din Siria.
Canada a avut un rol direct în conflict,
trimițând avioane de luptă în Siria ca parte
a unei coaliții împotriva Statului Islamic
din Irak și Levant. Justin Trudeau a făcut
atunci campanie electorală promițând că în
decurs de un an va aduce în Canada 25,000
de refugiaţi sirieni (de atunci peste 73,000
s-au stabilit aici). Imediat după victoria ma-
joritară a liberalilor, în octombrie 2015,
mai mult de jumătate dintre canadieni
(51%) erau împotriva onorării acestei
promisiuni electorale, în timp ce doi din
cinci (39%) erau pentru. Sprijinul de
atunci pentru primirea unui număr li-
mitat de sirieni era aproximativ jumă-
tate din sprijinul de acum pentru
aducerea unui număr nelimitat de
ucraineni.

În 2015, patru din cinci conservatori
(78%) se opuneau planului conceput de Ot-
tawa privind refugiații sirieni, în timp ce
mai mult de jumătate dintre cei care
votaseră cu liberalii (55%) și cu NPD
(53%) îl susțineau. Acum, pe întreg spec-
trul politic avem majorități solide: 90%
dintre alegătorii liberali, 92% dintre cei ai
NPD și 75% dintre votanții conservatorilor
susțin decizia guvernului federal de a per-
mite unui număr nelimitat de ucraineni să
se refugieze în Canada timp de cel puțin
doi ani.

Cum văd canadienii răspunsul guvernului
federal privind războiul din Ucraina?

Membri ai Forțele Armate Canadiene încărcând echipament militar pentru Ucraina într-un
avion CC-177 Globemaster la baza militară Trenton. FOTO: Canadian Armed Forces.
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Începând de la 1 aprilie, gu-
vernul federal suspendă
obligativitatea testării pentru
călătorii vaccinați care intră în
Canada. Rămâne în vigoare
testarea aleatorie la sosire
pentru cei vaccinați și
testarea obligatorie pentru
persoanele nevaccinate sau
parțial vaccinate.

La ora actuală, persoanele care intră în
Canada trebuie să prezinte dovada unui
rezultat negativ la un test Covid antigen sau
molecular efectuat înainte de îmbarcarea în
avion sau de sosirea la granița terestră. De
la 1 aprilie această cerință va fi eliminată
pentru călătorii complet vaccinați.

Rămân însă în vigoare testele aleatorii
la sosire pentru călătorii vaccinați - care
nu trebuie să se izoleze în așteptarea rezul-
tatului - pentru a identifica și urmări
diferitele variante ale coronavirusului.

În ceea ce privește călătorii nevacci-
nați sau parțial vaccinați, aceștia vor
continua să fie testați la sosire și în ziua a
opta a carantinei de 14 zile pe care trebuie
să o respecte.

Aplicația ArriveCan continuă să fie
utilizată, toți călătorii fiind obligați să
furnizeze informațiile solicitate, fie online,
fie prin intermediul aplicației mobile.

Rămâne, de asemenea, în vigoare ce-
rința privind vaccinarea adecvată pentru
a călătorii cu avionul, domestic sau in-
ternațional, de pe aeroporturile canadi-
ene, precum și pentru a călători cu trenul pe

liniile VIA Rail și Rocky Mountaineer și
pentru a se îmbarca pe o navă de croazieră.

Potrivit ministrului federal al Sănătății,
Canada intră „într-o fază de tranziție”, de-
pășind valul Omicron și aflându-se într-o
bună poziție pentru a face față unui nou val
datorită ratei ridicate de vaccinare a popu-
lației. „Suntem mult mai bine poziționați
acum, în martie 2022, decât în martie
2020. Ratele ridicate de vaccinare și res-
pectarea riguroasă a măsurilor de sănătate
publică ne-au permis să depășim vârful
valului Omicron. Avem, de asemenea, și
alte instrumente la dispoziție, cum ar fi
larga disponibilitate a testelor rapide și o
gamă de tratamente care reduc șansele dez-
voltării unor forme grave ale bolii”, a

adăugat ministrul Duclos.
Mai multe țări, printre care și Marea

Britanie, Danemarca, Elveția, Irlanda sau
România, au renunțat deja la obligativi-
tatea testării la intrarea în țară. În Canada,
industria turismului a făcut un lobby intens
pentru ca această măsură să fie abolită.

Când vor fi ridicate
restricțiile federale privind
vaccinarea?

Răspunsul la această întrebare, potrivit
ministrului Sănătății, Yves Duclos, este
„complicat”, deoarece ridicarea restricți-
ilor privind vaccinarea depinde de mai
mulți indicatori pe care Ottawa îi ur-

mărește: rata vaccinării, capacitatea spi-
talicească, epidemiologia la nivel național
și internațional, impactul Covidului lung,
consecințele sociale și, nu în ultimul rând,
economia.

Respectivele măsuri sunt evaluate săp-
tămânal în funcție de acești factori. Speci-
ficarea unei date anume când vor fi
eliminate este un lucru „iresponsabil”, în
opinia ministrului.

Partidele de opoziție au cerut, în
repetate rânduri, ca Ottawa să dea dovadă
de mai multă transparență privind mă-
surile de sănătate publică ce țin de juris-
dicția federală.

Atunci când în Comitetul pentru sănă-
tate al Camerei comunelor ministrul Du-
clos a fost întrebat ce datele specifice vor
fi utilizate pentru ridicarea restricțiilor,
acesta a oferit, în schimb, o serie de sta-
tistici, precum faptul că numărul de noi
cazuri de Covid se situează undeva în jur
de 20,000 și că între 10% și 30% dintre cei
infectați dezvoltă Covid lung. El a pre-
cizat și faptul că mai puțin de 60% dintre
canadienii eligibili au făcut cea de-a treia
doză și a amintit costul, în medie, asociat
cu spitalizarea unei persoane bolnave de
Covid: 23,000$.

„Acestea sunt exemple de cifre și si-
tuații de care trebuie să ținem cont”, a
completat ministrul.

La rândul său, dr. Teresa Tam, direc-
toarea Sănătății publice din Canada, este
de părere că situația este încă „instabilă”.

De menționat că la nivel internațional
se observă o creștere a numărului de
cazuri de Covid, determinată de o submu-
tație a variantei Omicron numită BA.2.

ACCENT MONTREAL

Ottawa renunță la obligativitatea testării
pentru Covid a călătorilor vaccinați înainte
de sosirea în Canada
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România este dispusă să
pună la dispoziţie propria
infrastructură pentru diver-
sificarea aprovizionării cu
gaze naturale din surse
multiple, în contextul în
care se doreşte eliminarea
dependenței energetice de
Federaţia Rusă, a afirmat
preşedintele Iohannis.

„Impactul crizei din Ucraina din
punct de vedere energetic, mai ales că ne
confruntăm cu o creştere substanţială a
preţurilor la energie încă dinainte de
această criză, ne preocupă şi am avut o
discuţie amplă cu domnul preşedinte
Sanchez pe acest subiect. (…) România
este dispusă să pună la dispoziţie propria
infrastructură energetică pentru diversi-
ficarea aprovizionării cu gaze naturale
din surse multiple“, a afirmat președin-
tele Iohannis, citat de Caleaeuro-
peana.ro, după întâlnirea cu premierul
spaniol Pedro Sanchez din 17 martie a.c.

Tema securității energetice reprezintă
un subiect de mare actualitate acum în
Europa. Reuniți la Versailles pe 10 și 11
martie, liderii statelor membre ale UE au
cerut Comisiei Europene să vină până în

luna mai cu o propunere de eliminare
treptată până în 2027 a dependenței ener-
getice față de Rusia. Ca parte a con-
tribuției sale la acest obiectiv, Comisia
Europeană a prezentat la 8 martie iniția-
tiva „RePowerEU”, care reprezintă lini-
ile generale ale unui plan menit să
asigure independența Europei de com-
bustibilii fosili din Rusia cu mult înainte
de 2030, începând cu gazele naturale,
măsura fiind accelerată ca urmare a agre-
siunii militare a Rusiei în Ucraina.

Ucraina și Moldova, un pas
uriaș în privința securității
energetice

Pe 16 martie rețelele electrice ale
Ucrainei și Republicii Moldova au fost
sincronizate cu succes cu rețeaua conti-
nentală europeană, i.e. Reţeaua euro-
peană a operatorilor sistemului de
distribuţie a electricităţii (ENTSO-E).

Rețelele din cele două țări
funcționează sincron, iar până pe 24 fe-
bruarie (data la care a început războiul)
au funcționat în regim sincron și cu cele
din Rusia și Bielorusia. Deconectarea
s-a făcut pentru un test, planificat cu mai
mult timp înainte, ce urma să se încheie
pe 26 februarie. După finalizarea testu-
lui, în condițiile invaziei rusești, Ucraina
a decis să nu se mai alăture sistemelor
energetice din Rusia și Bielorusia, ceea
ce a însemnat că și sistemul energetic al

Moldovei a rămas deconectat de acestea.
În aceste condiții, Ucraina a cerut sin-
cronizarea de urgență cu rețeaua euro-
peană. România s-a numărat printre
statele care au sprijinit, la Bruxelles,
această sincronizare de urgență a sis-
temului energetic din Ucraina și din Re-
publica Moldova cu cel european.

Republica Moldova a avut un rol se-
cundar în această operațiune, însă racor-
darea la sistemul energetic european este
un salt imens în privința securității sale
energetice, așa cum subliniază expertul
Victor Parlicov, fost director al Agenției
Naționale pentru Reglementare în Ener-
getică, într-un interviu pentru Radio Eu-
ropa Liberă Moldova. „Dacă până acum
se putea face schimb de energie doar cu
Ucraina ori doar cu România, Moldova
poate funcționa acum în regim sincron
cu ambele țări”, a explicat el.

Sincronizarea era programată iniţial
pentru începutul anului 2023. Testul din
februarie trebuia să fie urmat de un al
doilea, în luna august, scopul lor fiind de
a evalua dacă Ucraina şi Moldova îşi pot
opera în mod stabil sistemele la 50 de
hertzi - standardul Europei continentale -
fără nevoia de a obţine energie de ur-
genţă de la un vecin. Procesul a demarat
în 2017, însă contextul războiului a făcut
ca acesta să avanseze rapid.

Zona acoperită de Entso-E depăşeşte
frontierele UE şi include acum 35 de ţări.

România este dispusă să pună la
dispoziţie propria infrastructură
pentru diversi�carea aprovizionării
cu gaze naturale a Europei

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

Monitorul Social a publicat un infografic
despre excesul de mortalitate în contextul
pandemiei de COVID-19. Excedentul de
mortalitate (excess mortality) reprezintă
diferența dintre decesele înregistrate într-una
din lunile pandemiei de COVID-19 și media
deceselor înregistrată în acea țară, în luna
respectivă, în cei trei ani precedenți (2017-
2019). România a înregistrat, în luna oc-
tombrie 2021, cu 110% mai multe decese
decât media lunilor octombrie din anii prece-
denți pandemiei. Este cea mai mare proporție
a excedentului de mortalitate dintre cele din
întreaga perioadă a pandemiei, din întreaga
Uniune Europeană.

De asemenea, de la începutul pandemiei,
România a avut, după Bulgaria, cel mai mare
excedent de decese cumulat (de la 1 ianuarie
2020), la egalitate cu Lituania și Slovacia.

În lunile octombrie și noiembrie, în România
au fost cu aproape 40.000 mai multe decese
decât în anii precedenți pandemiei (68.000 de
la începutul anului). Din totalul deceselor,
27.000 au avut drept cauza boli ale aparatului
respirator, inclusiv COVID-19. Restul exce-
sului de mortalitate reprezintă, probabil, „vic-
time colaterale” ale pandemiei: persoane
care, datorita blocării spitalelor pentru
tratarea bolnavilor de COVID-19, nu și-au
putut îngriji alte afecțiuni.

Infograficul poate fi consultat la www.moni-
torsocial.ro - Indicatori cheie - Excedentul de
mortalitate COVID-19 în România.
Sursa datelor folosite în infografic este baza
de date Eurostat și Our World in Data, iar
datele folosite le puteți găsi, sub formă de
grafice, la www.monitorsocial.ro - Date -
Excedentul de mortalitate COVID-19 în
România. ACCENT MONTREAL
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Comisia Europeană a lansat
grupul operativ „Poprire și
confiscare” menit să asigure
o bună coordonare la nivel
european în vederea punerii
în aplicare a sancțiunilor îm-
potriva oligarhilor ruși și be-
laruși. Acest grup va
funcționa alături de un alt
grup operativ, „Elitele, proxy-
urile și oligarhii ruși (REPO)”,
în cadrul căruia țările G7 și
Australia acționează împre-
ună cu UE.

Potrivit unui comunicat al instituției eu-
ropene, citat de Caleaeuropeana.ro, cola-
borarea dintre cele două grupuri este
esențială pentru a garanta eficiența sancțiu-
nilor adoptate de partenerii de pe ambele
părți ale Atlanticului.

„Această coordonare va face ca ur-
mărirea penală a oligarhilor ruși și belaruși
aflați pe lista Uniunii să devină realitate.
Astfel de inițiative sunt vitale pentru a reali-
za înghețarea și confiscarea rapidă a ac-
tivelor deținute de persoanele și entitățile
vizate de sancțiuni. Prin urmare, trebuie să
continuăm să ne intensificăm activitatea co-
mună pentru a identifica oligarhii care con-
tribuie la finanțarea sau organizarea de
acțiuni în Ucraina sau care desfășoară ac-
tivități ilegale pe teritoriul Uniunii. Acți-
unea noastră comună poate face diferența la
nivel global. Aceasta demonstrează cu ade-
vărat solidaritatea și unitatea în fața
războiului”, a transmis comisarul european
pentru Justiție, Didier Reynders, conform
aceleiași surse citate.

La rândul său, comisarul european pen-
tru servicii financiare, stabilitate financiară
și uniunea piețelor de capital, Mairead Mc-
Guness, a punctat că „măsurile noastre

combinate au un impact semnificativ -
economia rusă este în cădere liberă”.

„Miniștrii justiției și finanțelor din G7
s-au angajat să îndeplinească sarcina im-
portantă de a identifica entitățile și per-
soanele fizice care figurează în mai multe
jurisdicții. Trebuie să ne asigurăm că cei
care furnizează servicii - financiare, juridice
și de altă natură - oligarhilor pentru a fa-
cilita eludarea sancțiunilor sunt pe deplin
conștienți de riscurile la care se expun. Vom
investiga toate eforturile de a încălca legis-
lația noastră privind sancțiunile și vor
exista consecințe pentru încălcări. Obiec-
tivul principal al activității noastre este de a
opri fluxul de bani către mașina de război
rusă. Oligarhii care sprijină mașinăria de
război rusă trebuie să știe că nu se vor putea
adăposti în UE sau în altă parte”, a comple-
tat aceasta.

În cadrul domeniului de aplicare a
sancțiunilor UE, toate activele care aparțin
sau sunt controlate de persoanele incluse pe
listă trebuie înghețate. În prezent, 877 de
persoane și 62 de entități fac obiectul
înghețării activelor în temeiul sancțiu-
nilor UE în contextul agresiunii rusești
asupra Ucrainei.

Structura și rolul grupului
operativ „Poprire și
confiscare”

Grupul operativ „Poprire și confiscare”
(„Freeze and Seize”) a fost înființat de
Comisia Europeană pentru a asigura
punerea în aplicare eficientă în întreaga UE
a sancțiunilor europene împotriva oli-
garhilor ruși și belaruși incluși pe listele din
UE. El este format din Comisie, din
punctele de contact naționale din fiecare
stat membru, din Eurojust și Europol, pre-
cum și din alte agenții și organisme ale UE,
după caz.

Grupul va coordona acțiunile statelor
membre ale UE, Eurojust, Europol și ale
altor agenții în vederea popririi și, în cazul
în care legislația națională permite acest
lucru, a confiscării activelor oligarhilor ruși
și belaruși. În timp ce Comisia asigură co-
ordonarea strategică, Eurojust și Europol
sunt organismele competente pentru a
asigura coordonarea operațională.

Primele două reuniuni ale grupului ope-
rativ „Poprire și confiscare” au avut loc la
11 și respectiv 18 martie. Grupul operativ
urmează să se reunească săptămânal, însă

funcție de necesitate se pot convoca și alte
reuniuni.

Grupul joacă un rol important în schim-
bul de informații în cadrul UE și își propune
să facă un pas mai departe, acela de a coor-
dona acțiunile statelor membre pentru a
pune sechestru și, în cazul în care legislația
națională o cere, pentru a confisca activele
oligarhilor ruși și belaruși aflați pe listă. În
acest scop, grupul operativ va urmări acți-
uni coordonate între statele membre, Euro-
just, Europol și alte agenții, după caz.

Grupul operativ „Elitele,
proxy-urile și oligarhii ruși
(REPO)”

În completarea grupului operativ euro-
pean vine cel denumit REPO - Russian
Elites, Proxies, and Oligarchs. Acesta a fost
anunțat la 26 februarie, când UE, SUA,
Marea Britanie și Canada au ajuns la un
acord ca să excludă bănci din Rusia din sis-
temul SWIFT. Fac parte din acest grup
țările membre ale Uniunii Europene, țările
membre G7 (Canada, Franța, Germania,
Italia, Japonia, Regatul Unit, Statele Unite)
și Australia.

„Elitele, proxy-urile și oligarhii ruși”
are ca scop să identifice și să înghețe ac-
tivele persoanelor și societăților ruse vizate
de sancțiunile impuse ca urmare a invadării
Ucrainei de către Rusia.

„Ultima invazie a Rusiei în Ucraina
reprezintă un nou atac asupra normelor și
legilor fundamentale, inclusiv asupra Cartei
ONU, care stau la baza ordinii inter-
naționale. Lucrând împreună pentru a vâna
bunurile elitelor și reprezentanților cheie ai
Rusiei și pentru a acționa împotriva celor
care le permit și le facilitează, facem un pas
înainte pentru a-i izola de sistemul financiar
internațional și pentru a le impune con-
secințe pentru acțiunile lor și încurajăm și
alte țări să se alăture acestui efort critic”, a
fost mesajul transmis de reprezentații
Comisiei Europene, statelor membre G7 și
Australiei, potrivit unui comunicat al Exe-
cutivului european.

ACCENT MONTREAL

Două grupuri operative pentru a con�sca
bunurile oligarhilor ruși vizați de sancțiuni
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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.
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Birourile noastre sunt situate la
500 Place d’Armes, Suite 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

tismanariu@sympatico.ca
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Atelierele de acasă: O fereastră deschisă spre
spațiile de creație în perioadele de izolare

Concordia University Art
Hives organizează între 23
martie și 23 aprilie o expoziție
în care participanții sunt invi-
tați să descrie vizual spațiile
lor de creație, improvizate
uneori, în timpul celor doi ani
de pandemie.

Art Hives (Les Ruches d’Art/ Stupii de
artă) desemnează o comunitate formată
din mai multe studiouri de artă în care
oricine este binevenit, indiferent de vârstă
sau pregătire în domeniu. Conduse de te-

rapeuți în artă, aceste studiouri au fost ini-
țiate la Montreal în 2010 de către Janis
Timm Bottos, profesoară în cadrul Depar-
tamentul de Arte Creative Terapeutice al
Facultății de Arte Plastice de la Universi-
tatea Concordia. De atunci, conceptul s-a
răspândit în mai multe orașe din cele două
Americi și din Europa. Primul Art Hive de
la Universitatea Concordia a fost creat în
2018, în centru, pentru ca un an mai
târziu, în 2019, să se înființeze unul și în
Campusul Loyola.

Expoziția ce se va desfășura între 23
martie și 23 aprilie, „Home-Made-
Studio: A Window Into Our Creative
Spaces”, este organizată de Rachel
Chainey, coordonatoarea la scară națio-

nală a rețelei Art Hives, și va fi găzduită
de Hive Café Solidarity Co-op, din Cam-
pusul Sir George Williams (1455 de
Maisonneuve Ouest, H-239, Montreal,
H3G 1M8). Sunt prezentate în jur de 40-
50 lucrări - picturi, desene, lucrări digi-
tale, fotografii, colaje, etc. Printre ele și
câteva semnate de artista Eva Halus - co-
laje cu fotografii care ilustrează spațiul
său de viață și creație în timpul pandemiei.
Eva Halus participă de doi ani la acti-
vitățile Art Hives, practicând și arta te-
rapeutică non-clinică.

Aceasta este prima expoziție Art Hives
după perioada de pauză cauzată de pan-
demie. Totuși, în ultimii doi ani, comuni-
tatea Art Hives s-a putut întâlni virtual cu
ajutorul platformei ZOOM sau prin inter-
mediul apelurilor telefonice de grup, iar
programul a fost variat. Pentru că s-a bu-
curat de succes, formatul virtual va fi păs-
trat și de acum înainte pentru unele
întâlniri.

„Fiecare copil este un artist. Problema
este cum să rămână un artist și după ce
crește”, spunea Pablo Picasso și acest citat
este mottoul Art Hives. Rețeaua numără în
prezent 229 de „stupi” în diverse colțuri

ale lumii. Prin intermediul ei grupuri mai
mici sau mai mari sunt conectate în ate-
liere-studiouri care apoi se pot regenera
singure, formând o comunitate solidară in-
diferent de distanțe geografice. Este vorba
de spații inclusive și deschise pentru
oricine, cunoscute și ca „public home-
places” - locuri publice în care poți fi ca
acasă. Se creează astfel multiple oportu-
nități pentru dialog, pentru partajarea
cunoștințelor și a creațiilor artistice între
oameni care provin din diferite culturi sau
medii socio-economice, cu vârste și abi-
lități diferite.

Fiecare Art Hive este dotat cu materia-
le artistice care se pot folosi în incinta ate-
lierului. Accentul este pus pe procesul
creativ și nu neapărat pe rezultatul final.
Nu există juriu, nici în cadrul atelierelor
de creație și nici pentru expoziția „Home-
Made-Studio: A Window Into Our Cre-
ative Spaces”. Fiecare face ce dorește,
cum dorește, după voia și puterea indivi-
duală.

Pentru mai multe detalii, vizitați:
www.arthives.org și pagina Facebook
@arthivesorg. Despre expoziție: Face-
book @Concordia University Art Hives.

ACCENT MONTREAL

EXPOZI�IE

De la Montreal în întreaga lume, arta construiește comunități. FOTO: Rachel Chainey,
www.arthives.org.
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Cum se manifestă
Covidul de lungă
durată?

Infecția cu SARS-CoV-2
poate fi, pentru unele per-
soane, boală pe termen lung.
În acest caz, bolnavii pot
experimenta o mulțime de
simptome.

„Long Covid” sau „Covid de lungă
durată” se poate manifesta nu doar la cei
care au fost în stare gravă și au fost inter-
nați o perioadă lungă, dar și la cei care au
avut o infecție ușoară. În ambele cazuri
însă bolnavii pot experimenta probleme
de respirație, oboseală cronică și stări de
confuzie, arată Digi24.ro.

Astfel, după ce un studiu al Institutu-
lui Național pentru Cercetări în Sănătate
din Marea Britanie arăta că mii de oameni
ar putea trăi cu un Covid de lungă durată,
care s-ar putea manifesta prin simptome
recurente, ce ar afecta totul, de la respi-
rație, creier, inimă și sistem cardiovascu-
lar până la rinichi, intestin, ficat și piele, și
experții de la King College din Londra au
vorbit despre simptomele cu care se luptă
aceste persoane.

Potrivit medicilor, persoanele care
suferă de coronavirus de lungă durată pot
experimenta până la 172 de simptome,
între care convulsii violente, tremor ac-
centuat, senzație de frică, confuzie, sen-
zație de amorțeală a extremităților, piele
iritată, vânătăi, piele uscate, dar și pro-
bleme ale inimii, precum durere a inimii
sau palpitații cardiace. Acestora li se
adaugă pierderea mirosului și a gustului, a
apetitutului, țiuituri neplăcute experimen-
tate în timpul nopții, umbre în colțul
ochilor, sete excesivă, dureri musculare,
dureri de umeri sau de gât, pierdere a
părului, crampe severe. Femeile pot ex-
perimenta, de asemenea, și întreruperea

ciclului menstrual ori amenoree.
Printre simptomele coronavirusului

de lungă durată se pot numără și depre-
sia, anxietatea, frustrarea, izolarea, senti-
mentele de tristețe, probleme
gastro-intestinale (diaree, balonare,
râgâială), tulburări de somn, apnee în
somn, tulburări psihologice, incontinență
urinară.

40% dintre persoanele care
s-au vindecat de Covid-19
suferă de sechele de lungă
durată

Un alt studiu, efectuat de cercetătorii
de la Clinica Universitară din Mainz
(Germania) și publicat în decembrie
2021, a relevat că aproximativ 40% dintre
persoanele care s-au îmbolnăvit de
Covid-19 suferă de sechele care durează
mai mult de șase luni de la vindecare. În
35% dintre cazurile studiate, cei afectaţi
nici măcar nu ştiau că au avut Covid-19
până când au fost supuşi unui test de anti-
corpi, au precizat autorii studiului.

Spre surprinderea cercetătorilor, 46%
dintre femeile care au trecut prin boală au
fost afectate de aceste simptome, faţă de
35% dintre bărbaţi, deşi în rândul băr-
baţilor boala are de obicei o formă mai
gravă.

Vârsta nu pare să crească probabi-
lităţile de a suferi de Covid persistent,
potrivit studiului, care a dezvăluit şi că o
treime dintre cei contagiaţi afirmau că nu
şi-au recuperat nivelurile de randament de
dinainte de boală.

Pentru 15% dintre participanţi,
sechelele au ajuns să aibă impact negativ
asupra vieţii lor cotidiene, în timp ce pen-
tru 6% dintre vechii pacienţi acestea au
avut impact asupra activităţii de la locul
de muncă. ACCENT MONTREAL
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Omenirea se îndreaptă „cu ochii închişi spre
o catastrofă climatică”
Omenirea se îndreaptă „cu
ochii închişi spre o catastrofă
climatică”, a declarat secre-
tarul general al ONU, Antonio
Guterres, care a deplâns că în
pofida unei agravări a situaţiei
climatologice de pe Terra,
marile economii ale lumii con-
tinuă să permită o creştere a
emisiilor lor de gaze cu efect
de seră, informează Agerpres
citând AFP.

Obiectivul de a limita creşterea tem-
peraturii globale cu cel mult 1,5 grade
Celsius în raport cu era preindustrială, cel
mai ambiţios dintre obiectivele prevăzute
în Acordul de la Paris (2015), se află „la
terapie intensivă”, a spus Antonio Guter-
res într-o conferinţă dedicată dezvoltării
durabile şi organizată de publicaţia The
Economist la Londra.

Potrivit ONU, omenirea va trebui să
îşi scadă cu 45% emisiile până în 2030
pentru a spera să limiteze creşterea tem-
peraturii globale cu cel mult 1,5 grade
Celsius. Însă emisiile sunt în continuare în
creştere şi planeta noastră s-a încălzit deja,
în medie, cu circa 1,1 grade Celsius după
era preindustrială, contribuind la în-
mulţirea caniculelor, secetelor, furtunilor
şi inundaţiilor catastrofale.

„Problema se agravează”, a adăugat
Antonio Guterres, amintind că în anul
2020 catastrofele climatice „au alungat
din casele lor 30 de milioane de persoane
- de trei ori mai mult decât numărul per-
soanelor strămutate din cauza conflictelor
armate”.

„Mergem cu ochii închişi spre o catas-

trofă climatică” şi „dacă vom continua ast-
fel, putem să spunem adio obiectivului de
+1,5 grade Celsius”, iar „cel de +2 grade
Celsius ar putea deveni şi el imposibil de
atins”, a avertizat secretarul general al
Națiunilor Unite.

Chiar dacă ţările îşi vor onora angaja-
mentele luate la Paris, emisiile ar urma să
crească în continuare cu 14% până la
sfârşitul acestui deceniu, cauzând o
încălzire „catastrofală” cu 2,7 grade Cel-
sius, a anunţat Grupul interguvernamental
de experţi în evoluţia climei (Intergovern-
mental Panel on Climate Change, IPCC).

Nebunia dependenţei de
carburanţi fosili

Criticând o formă de „optimism naiv”
care a existat la finalul COP26, organizată
la Glasgow în toamna anului trecut, se-

cretarul general al ONU a spus că depen-
denţa persistentă de energiile fosile
reprezintă „o nebunie”.

„Această dependenţă de combustibilii
fosili ne duce spre o distrugere colectivă”,
a afirmat el, la câteva ore după startul unei
reuniuni de două săptămâni ce vizează
validarea unui raport istoric întocmit de
GIEC despre scenariile ce ar permite li-
mitarea încălzirii planetei noastre, pre-
cizând posibilităţile concrete pentru
marile sectoare de activitate şi vizând
creşterea activităţilor de stocare şi depo-
zitare a carbonului.

Acest raport ar fi ajuns la concluzia că
emisiile de CO2 ar urma să atingă un
punct maximal peste câţiva ani dacă
omenirea doreşte să atingă obiectivele de
temperatură fixate la Paris.

Invadarea Ucrainei de către Rusia,
a adăugat Antonio Guterres, ar putea să
facă să deraieze şi mai mult acţiunile în-

treprinse în favoarea stabilizării climei,
întrucât multe ţări s-au lansat într-o
căutare frenetică de noi surse de
aprovizionare cu gaze naturale şi cu
petrol pentru a-şi înlocui importurile
din Rusia, consolidând astfel depen-
denţa lor de combustibilii fosili.

Anul trecut, Agenţia Internaţională
pentru Energie (AIE) a publicat un raport
care a avut efectul unei bombe mediatice,
întrucât afirma că o creştere cu cel mult
1,5 grade Celsius a temperaturii globale ar
fi incompatibilă cu orice nouă exploatare
de petrol şi de gaze naturale sau cu orice
nouă termocentrală pe cărbune.

Alegând să nu mai respecte practica
obişnuită ce consta în a nu desemna o ţară
anume, Antonio Guterres a reproşat Aus-
traliei şi „câtorva recalcitranţi” faptul că
nu au prezentat planuri semnificative pe
termen scurt pentru a-şi reduce emisiile.

China şi India, care depind puternic de
cărbune, au refuzat să adere pe deplin la
obiectivul de +1,5 grade Celsius şi să îşi
fixeze obiective mai ambiţioase privind
reducerea emisiilor pe termen scurt.

„Vestea bună este că toate guvernele
din G20 - inclusiv cele din China, Japonia
şi Coreea de Sud - au acceptat să nu mai
finanţeze exploatări de cărbune în străină-
tate”, a nuanţat Antonio Guterres.

„Aceste ţări trebuie să facă, de ur-
genţă, acelaşi lucru la ele acasă”, a adău-
gat secretarul general al ONU.

Naţiunilor bogate le revine de acum
sarcina de a furniza banii, tehnologia şi
know-how-ul necesare pentru a ajuta
economiile emergente şi pentru a elimina
cărbunele din portofoliile energetice, a
mai spus Antonio Guterres, citând exem-
plul unui acord inovator semnat cu Africa
de Sud şi dezvăluit în cadrul COP26 de la
Glasgow.

ACCENT MONTREAL
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Părul creşte mai des atunci
când îl razi! Lectura într-o lu-
mină slabă te va orbi!
Urinarea pe o înţepătură de
meduză îţi va calma durerea!
Dorinţa noastră de a dezlega
misterele corpului omenesc a
condus la crearea unei vaste
cantităţi de informaţii greşite.

Mitul 1: Părul de pe corp
creşte mai des atunci când îl
razi

Poate știți episodul din Seinfeld când
Jerry decide să îşi radă părul de pe piept, în
ciuda avertismentelor că îi va creşte înapoi
de două ori mai des. Deşi mitul se
dovedeşte a fi adevărat la televizor, el este
foarte fals în lumea reală. Dacă raderea
părului ar face ca acesta să crească mai des,
atunci bărbaţii care chelesc ar putea să se
radă în cap, tocmai pentru a preveni
căderea părului.

Cercetătoarea în pediatrie Rachel C.
Vreeman şi profesorul asistent de pediatrie
Aaron E. Carrol infirmă acest mit: „Încă
din 1928, un studiu clinic a arătat că
raderea nu are niciun efect asupra creşterii
părului. Mai multe studii recente confirmă
că raderea nu afectează grosimea sau rata
de creştere a părului. În plus, raderea înde-
părtează partea moartă a firului de păr, nu
partea vie situată sub suprafaţa pielii, deci
este puţin probabil să afecteze rata sau tipul
de creştere. Părul ras nu mai are forma co-

nică de la capetele părului neras, dând ast-
fel o impresie de asprime. De asemenea,
noul păr nu este atins de soare sau supus
altor expuneri chimice, părând astfel mai
închis la culoare decât cel de dinainte”.

Practic, părul ras se simte mai aspru şi
asta te face să crezi că este mai des. În
realitate părul rămâne la fel.

Mitul 2: Numărarea
caloriilor este tot ce
contează pentru gestionarea
greutăţii şi a sănătăţii

Ne-ar plăcea să credem că pierderea în
greutate se rezumă la consumarea unui
număr de calorii mai mic decât cel al
caloriilor ingerate, dar asta ar însemna să
acceptăm că organismele noastre sunt
destul de simple. Un consum redus de
calorii are cu siguranţă o influenţa asupra
greutăţii, însă nu toate alimentele pe care
le mâncăm au acelaşi impact. De exemplu,
luaţi în considerare diferenţa dintre bom-
boane şi un castravete (în cantităţi egale
caloric). Aceste alimente au gust diferit,
conţin diferite elemente nutritive şi nu sunt
acelaşi lucru. Nu ar avea sens să fie folosite
de către orga-nism în acelaşi mod.

Problema cu ideea conform căreia
caloriile reprezintă singura unitate de mă-
sură se datorează faptului că ne gândim la
calorii ca la un lucru fizic. Caloriile sunt
doar un mijloc de măsurare a căldurii. Ini-
ţial caloria nu a fost un termen folosit cu
referire la produsele alimentare. O calorie,
conform Wikipedia, „aproximează energia
necesară pentru a creşte temperatura unui
gram de apă cu 1 grad Celsius”. Practic,
caloriile sunt o măsură şi nu ceva ce corpul

nostru foloseşte drept combustibil. Ceea ce
foloseşte organismul este ceea ce găseşte
în mâncarea şi lichidele ce le digeră. Dacă
mâncam tot felul de prostii, nu vom fi mai
bine doar pentru că mâncăm mai puţine
calorii.

Mulţi oameni dezbat această idee din
cauza dietei profesorului nutriţionist Mark
Haub, care a urmat un regim sărac în
calorii, dar format în principal din mâncare
tip junk food (aproximativ două treimi),
Câteva lucruri de reţinut. Acesta este un
studiu pe o singură persoană şi nu este
elocvent pentru toată lumea. Chiar Mark
Haub a ridicat mai multe întrebări despre
descoperirile sale: „Ce înseamnă asta?
Înseamnă că sunt mai sănătos? Sau
înseamnă că omitem ceva când definim
sănătatea din punct de vedere biologic?”

Haub și-a redus aportul zilnic de calorii
cu aproximativ 800, o cantitate importantă.
Nu există vreo îndoială că aportul caloric
joacă un rol important în felul în care
stocăm şi pierdem grăsimea, dar simpla
numărare a caloriilor nu furnizează o ima-
gine completă. Modul în care corpurile
noastre procesează zahărul este un exem-
plu excelent despre felul în care diferitele
produse alimentare au diferite rezultate. Dr.
Michael Eades indică două studii - experi-
mentul de înfometare a lui Ancel Keys şi
studiul lui John Yudkin - care au testat două
diete sărace în calorii, dar cu compoziţie
diferită de nutrienţi. Studiul lui Keys a avut
cantităţi mai mari de carbohidraţi şi mai
mici de grăsimi. Studiul lui Yudkin, can-
tităţi mai mari de grăsimi. Rezultatele
studiilor au avut consecinţe foarte diferite.
Studiul lui Yudkin s-a încheiat cu oameni
sănătoşi, în timp ce studiul lui Keys nu.

Dieteticianul acreditat Kari Hartel des-
crie modul în care diferiți nutrienţi sunt
procesaţi de către organism. De exemplu,
„fibrele nu sunt digerate în întregime, deci
aceşti nutrienţi aduc beneficii pentru sănă-
tate fără a adăuga prea multe calorii la
dietă”. În plus, „organismele noastre ard
mai multe calorii digerând şi metabolizând
proteine, decât dacă digeră alte tipuri de nu-
trienţi. Proteinele încetinesc timpul în care
mâncarea ajunge din stomac în intestin,
ajutând astfel să ne simţim plini mai mult
timp”.

Este frumoasă ideea conform căreia
sănătatea poate veni de la consumul zilnic
al unui număr magic de calorii. Realitatea
însă este că produsele alimentare şi cor-
purile noastre sunt mult mai complexe.
Deşi reducerea semnificantă a caloriilor
este un mod eficient de a pierde în greutate,
acesta nu este singurul factor. Greutatea ac-
tuală, greutatea pe care vrei să o pierzi,
echilibrul nutriţional al dietei, caloriile arse
şi muşchii formați prin exerciţii, perioada
zilnică de sedentarism - toate acestea sunt
elemente ce joacă un rol important în sănă-
tatea și potenţialul de a pierde în greutate.
Renunţarea la o cantitate importantă de

calorii poate fi semnificativă pe termen
scurt pentru strategia de management a
greutăţii, dar considerarea altor factori va
da rezultate mai bune asupra stării generale
de sănătate.

Mitul 3: Trebuie să dormim
opt ore pe noapte

Se spune că trebuie să dormim opt ore
pe noapte, dar ce este adevărat pentru unii
nu este adevărat pentru toţi. Un studiu eu-
ropean a arătat că oamenii care posedă o
genă cunoscută ca ABCC9 pot dormi cu
câteva ore mai puţin decât media. Găsind
aceeaşi genă la musculiţa fructelor, oa-
menii de ştiinţă au descoperit că prin ma-
nipularea ei pot, de asemenea, manipula
durata de timp pe care aceste musculiţe o
petrec odihnindu-se. Când mai multe per-
soane sunt întrebare de cât somn au nevoie,
răspunsurile pot varia. Pentru unii sunt
necesare opt ore; pentru alţii, opt ore e prea
mult. Experienţele acestora se potrivesc cu
studiul menționat.

Există o substanţă chimică, numită
Orexin A, despre care se crede că ar
funcţiona ca un înlocuitor de somn. Este
deja prezentă la om, în cantităţi limitate, şi
atunci când lipseşte ne face să ne simţim
obosiţi. De la descoperirea sa, Orexin A a
fost folosită într-un spray nazal (pentru
scopuri de testare) pentru a afla dacă poate
fi utilizată ca tratament pentru narcolepsie.

Informaţia despre Orexin A este încă
relativ recentă, dar oricum, în timp ce som-
nul de opt ore nu este o recomandare
greșită, cu siguranţă nu este o necesitate
pentru toată lumea.

Mitul 4: Lectura în lumină
slabă îţi va strica ochii

Se spune că cititul în lumină slabă este
dăunător pentru vedere. Deși lectura fără
lumină suficientă poate cauza oboseala
ochilor, conform cercetătoarei în pediatrie
Rachel C. Vreeman şi profesorului-asistent
de pediatrie Aaron E. Carrol, aceasta nu
cauzează probleme grave şi permanente:
„Consensul majorităţii din oftalmologie,
după cum se subliniază într-o colecţie de
materiale educaţionale pentru pacienţi, este
acela că lectura într-o lumină slabă nu
afectează ochii. Deşi poate cauza oboseala
ochilor cu multiple efecte negative tempo-
rare, este puţin probabil să provoace o
schimbare permanentă a funcţiei sau a
structurii ochilor.”

Mitul 5: Urinarea pe o
înţepătură de meduză va
calma durerea

Renumitul show Friends a avut un
episod în care Monica a fost înţepată de o
meduză şi Joey i-a amintit că urinarea pe
înţepătură îi va calma durerea. O situaţie

Zece mituri despre
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corpul uman
comică într-un serial de comedie, care a
ajutat la propagarea mitului conform căruia
urinarea pe cineva înțepat de o meduză ar
fi o idee bună. Nu este.

Mark Leyner şi Dr. Billy Goldberg, au-
torii cărţii „De ce au bărbaţii mame-
loane?”, explică: „Următorul ghid poate fi
aplicat pentru aproape toate înţepăturile de
meduze: Pacientul trebuie să îndepărteze
orice tentacule vizibile, folosind mănuşi
dacă este posibil. Zona din jurul înţepăturii
trebuie clătită cu oţet de uz casnic. Acidul
acetic din oţet poate bloca descărcarea în
piele a nematocitelor rămase (celulele care
înţeapă) şi de aceea ar trebui aplicat din
plin. Dacă oţetul nu este disponibil, apa
sărată poate fi folosită pentru a spăla nema-
tocitele. În testele de laborator, urina, amo-
niacul şi alcoolul pot face ca celulele active
ale înţepăturii să ardă, ceea ce înseamnă că
aplicarea lor are potenţialul de a face o
înţepătură minoră şi mai rea, deci urinarea
pe o înţepătură de meduză este un act
grosolan şi dureros”.

Mitul 6: Metabolismul lent
te îngraşă

Când ai un metabolism rapid, corpul
arde mai multe calorii. Asta înseamnă că
oamenii sănătoşi şi în formă au un metabo-
lism mai rapid, nu? Nu neapărat. ABC News
l-a intervievat pe Dr. Jim Levine, cercetă-
tor asupra obezităţii la Mayo Clinic, care
studiază metabolismul atât la oamenii slabi,
cât şi la cei graşi. Ce a descoperit el a fost
opusul mitului în care credem.

„Un individ mai corpolent consumă, de
fapt, mai multe calorii, deoarece am des-
coperit că persoanele care suferă de obezi-
tate au un metabolism bazal mai mare
comparativ cu cele mai slabe. Metabolis-
mul bazal reprezintă caloriile pe care le
ardem pentru a ne menţine corpul în funcţi-
une, deci dacă acesta este mai mare,
bineînţeles că şi metabolismul bazal este
mai mare; la un corp mai mic şi metabolis-
mul bazal este mai redus”.

Dr. Levin deduce că problemele de
greutate ale pacienţilor săi se datorează mai
puţin vitezei metabolismului şi mai mult
stilului de viaţă sedentar. Aceasta este, de-
sigur, doar o parte din ecuaţie. Creşterea ne-
dorită în greutate poate proveni de la o dietă
nesănătoasă, de la lipsa de exerciţiu sau din
alte motive. Este o problemă complicată şi
nu este neapărat metabolismul de vină.

Mitul 7: Răcești de la
condiţiile meteorologice reci

Ţi s-a spus vreodată să îţi iei o jachetă
că dacă nu, vei răci? Ai simţit vreodată că te
îmbolnăveşti după ce ai făcut o baie rece,
doar din cauza faptului că ai fost expus la
rece? Nivelul de confort poate să scadă,
însă nu poţi răci doar fiindcă ţi-e frig. Există
un virus - mai exact un rinovirus - pe care
trebuie să îl iei prin transmitere.

Mark Leyner şi Dr. Billy Goldberg, au-
torii cărţii „De ce au bărbaţii mame-
loane?”, explică: „Vremea rece sau umedă
nu produce o răceală, însă nimeni nu pare
să vrea să accepte acest lucru. Răceala co-
mună este cauzată de un virus. Aceste
virusuri sunt peste tot şi este dificil să le
evităm. Atunci când intri în contact cu
cineva care are o răceală, ai mai multe şanse
să te îmbolnăveşti, deci fii atent la contac-
tul apropiat şi spală-te pe mâini. De aseme-
nea, dacă nu dormi suficient sau ai o
alimentaţie săracă, rezistenţa la infecţii
poate scădea. Aminteşte-ţi că antibioticele
nu vor lupta pentru răceala comună. An-
tibioticele funcţionează doar împotriva bac-
teriilor. Pentru a vă îngriji în caz de răceală,
odihniți-vă, mâncați bine şi să știți că puţină
supă de pui nu vă va face rău”.

Dar dacă este adevărat, de ce răcesc oa-
menii mai mult iarna? Deoarece răcelile se
iau prin transferul virusului de la o persoană
la alta. Oamenii petrec mai mult timp în in-
terior în timpul iernii şi de aceea, în acest
anotimp, ne aflăm mai des 1) înconjurați de
alte persoane şi 2) într-un spaţiu închis.
Dacă cineva se îmbolnăvește acasă, la ser-
viciu o sau oriunde altundeva, șansa ca

virusul să se răspândească este mai mare.
Este bine să păstrați distanţa faţă de conta-
gioşi în orice moment al anului.

Mitul 8: Prin cap se pierde
mai multă căldură

Mersul pe afară cu capul descoperit nu
este indicat dacă vrei să nu-ți fie frig. Chiar
dacă această idee pare să aibă sens, nu pier-
dem mai multă căldură prin cap decât prin
orice altă parte a corpului.

Conform cercetătoarei în pediatrie
Rachel C. Vreeman şi profesorului-asistent
de pediatrie Aaron E. Carrol, purtarea unei
căciuli va menţine doar capul mai cald:
„Acest mit provine, probabil, de la un vechi
studiu militar, în care oamenii de ştiinţă au
îmbrăcat subiecţii în costume arctice de
supraviețuire (dar care nu conţineau căci-
uli) şi le-au măsurat pierderile de căldură la
temperaturi extrem de reci. Pentru că a fost
singura parte a corpului care a fost expusă
la frig, subiecţii au pierdut cea mai mare
parte din căldură prin cap. Experţii spun că
dacă acest experiment ar fi fost efectuat cu
subiecţi care purtau doar costume de baie,
ei nu ar fi pierdut prin cap mai mult de 10%
din căldura corpului. Un studiu mai recent
confirmă faptul că nu este nimic special la
cap referitor la pierderea de căldură. Orice
parte neacoperită a corpului va pierde căl-
dură şi va reduce temperatura interioară a
corpului în mod proporţional. Deci, dacă
este frig afară, ar trebui să vă protejați. Dar
este alegerea dvs. dacă vreți să vă acoperiți

sau nu capul”.

Mitul 9: Poţi vindeca o
muşcătură de şarpe sugând
veninul

Deşi ar fi destul de interesant dacă ar fi
adevărat, să sugi muşcătura unui şarpe pen-
tru a elimina otrava este o idee foarte
proastă. Potrivit autorilor cărţii „De ce au
bărbaţii mameloane?”, Mark Leyner şi Dr.
Billy Goldberg, acest lucru ar putea
provoca o infecţie la nivelul rănii. În
schimb, se poate aplica ceea ce sugerează
Crucea Roşie Americană:
1. Spălați muşcătura cu apă şi săpun.
2. Imobilizați zona muşcată şi ţineți-o mai
jos decât nivelul inimii.
3. Căutați ajutor medical.

În unele cazuri este recomandat să se
aplice un garou pentru a încetini răspândi-
rea veninului. Dar în nici un caz nu încer-
caţi să sugeţi veninul din rană!

Mitul 10: Este periculos să
trezeşti un somnambul

De fapt, este periculos să nu trezeşti un
somnambul, dar mulţi au crezut timp de ani
de zile acest mit, deoarece, probabil, câţiva
dintre ei au fost loviţi atunci când şi-au
trezit prietenii somnambuli. Somnambulii
sunt predispuşi să aibă un sentiment de sur-
priză atunci când nu se trezesc în patul lor.
Deoarece acest lucru este foarte derutant,
mulţi dintre ei nu vor recunoaște imediat
persoana care îi trezește şi li se va face frică.

Acestea fiind spuse, permiţându-le să se
plimbe oriunde doresc este mult mai peri-
culos. New York Times a intervievat-o pe
Dr. Ana C. Krieger, director la Sleep Disor-
ders Center de la New York University, care
a sugerat că cel mai bun lucru pe care îl
putem face este să ghidăm un somnambul
înapoi în pat. Îl putem trezi dacă e nevoie,
dar cel mai bine e să îl ajutăm să ajungă
acolo unde ar trebui să fie: în pat.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, intitu-
lat „10 Stubborn Body Myths That Just
Won't Die” a apărut pe lifehacker.com.
Scientia.ro este un site de popularizare a
științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.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 științifice pot
dona la: www.scientia.ro.
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În roiurile de galaxii există
hidrogen extrem de cald, cu
temperaturi de circa 10 mi-
lioane de grade Kelvin. Cum
este posibil? Nu ar trebui să
existe un gaz așa de cald.
Pentru a dezlega misterul, oa-
menii de știință au folosit 196
de lasere, recreând condițiile
care au dat naștere acestui
fenomen.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Hidrogenul
din roiurile de
galaxii

Galaxiile, de cele
mai multe ori, se gru-
pează în roiuri de
diferite dimensiuni,

dând astfel naștere celor mai mari struc-
turi din Univers. Cauza este, evident,
gravitația care le apropie și le menține îm-
preună. În aceste galaxii există hidrogen
gazos extrem de cald, cu temperaturi ce
ajung până la 10 milioane de grade
Kelvin, adică mai mult sau mai puțin tem-
peratura din centrul Soarelui.

Hidrogenul extrem de cald
Temperatura extrem de ridicată a

hidrogenului din roiurile de galaxii repre-
zintă un mister. La aceste temperaturi
hidrogenul atomic nu există, căci elec-
tronii se separă de nucleu (în cazul hidro-
genului un proton), generând plasmă.
Teoretic, era de așteptat ca temperatura să
fie mult mai mică decât 10 milioane de
grade Kelvin, ținând cont de evoluția Uni-
versului, de expansiunea acestuia și alte
procese care contribuie la răcirea Univer-
sului. Care este atunci fenomenul care
duce la existența acestor temperaturi
extreme?

196 lasere
Cum putem studia în laborator acest

fenomen? Evident nu putem crea o tempe-
ratură așa de mare - 10 milioane de grade -
și să o menținem ca să studiem fenomenul
„pe îndelete”.

Într-un articol publicat recent în

Science Advances se arată cum un grup de
cercetători a reușit să reproducă, pentru
câteva fracțiuni de secundă și într-o
regiune a spațiului foarte mică, aceste
condiții de temperatură și de turbulență în
plasmă. Practic, cercetătorii au focalizat
196 de lasere la laboratorul NIF (Național
Ignition Facility) de la Lawrence Liver-
more Național Laboratory, Statele Unite,
pe o țintă, unde s-au recreat condițiile în
care că se află gazul din roiurile de galaxii.

A fost generată o plasmă extrem de
caldă care avea în interior câmpuri mag-
netice extrem de intense. În mod normal,
temperatura s-ar distribui uniform, însă din
cauza câmpurilor magnetice intense elec-
tronii din plasmă aveau o traiectorie în spi-
rală în câmpul magnetic, nereușind să
distribuie energia.

În final s-au generat regiuni mai reci
și altele extrem de calde. Transportul de
energie (căldură) a fost de circa 100 de ori
mai mic decât în absența câmpurilor mag-
netice.

Pentru a ajunge la acest rezultat
cercetătorii au simulat mai întâi pe calcu-
lator procesul cu un cod numeric denumit
FLASH. Doar după ce au înțeles foarte
bine rezultatele simulării au efectuat ex-
perimentul, ținând cont că aveau la dis-

poziție un timp foarte limitat de folosire a
celor 196 de lasere la NIF.

Planuri de viitor
Chiar dacă procesul a fost înțeles - că

temperaturile atât de mari sunt datorate
câmpurilor magnetice extrem de intense din
plasmă - nu toate detaliile au fost la fel de
bine studiate. Cercetătorii au planificat noi
experimente la NIF, care să ne ajute să
înțelegem mai bine cum este posibil ca în
clusterele de galaxii să existe un gaz cu
temperatura de circa 10 milioane de grade
într-un Univers care are circa 14 miliarde
vechime (adică de la Big Bang).

Toate aceste studii sunt extrem de im-
portante în astrofizică și cosmologie, în-
trucât ajută la înțelegerea proceselor din
Univers. Sunt încă multe lucruri de des-
coperit și, cum ne demonstrează acest ex-
periment, reușim să înțelegem din ce în ce
mai bine în laboratoarele noastre ceea ce se
întâmplă departe de noi.

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.

196 de lasere pentru a dezlega misterul
hidrogenului prea �erbinte din roiurile de
galaxii

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

ASTROFIZICĂ

Roiurile de galaxii
Galaxiile formează, datorită gravitaţiei,
roiuri cu 20 până la câteva mii de galaxii
şi cu un diametru de la 3 la 30 de mili-
oane de ani-lumină.
Unele roiuri au un nucleu central con-
centrat şi o structură sferică bine
definită, altele au o formă şi o structură
neregulate. Roiul din care face parte
galaxia noastră se numeşte Grupul
Local. Cel mai apropiat roi de galaxii,
aflat la numai 50 de milioane ani-
lumină, este Virgo, fiind mare şi neregu-
lat.
Lanţuri de aproximativ 12 roiuri sunt
ţinute laolaltă de forţe gravitaţionale mai
slabe şi formează superroiuri, de până la
200 de milioane ani-lumină. Super-
roiurile sunt aranjate în structuri plane şi
filamente mari, separate de goluri cu di-
ametrul de aproximativ 100 de milioane
ani-lumină.
Abel 1689, aflat la 2.2 miliarde ani-
lumină de Pământ, este unul din cele mai
mari roiuri de galaxii.

Sursa: Pagina de astronomie

Andromeda este cea mai mare galaxie din Grupul Local, cu circa un miliard de stele - aproximativ de două ori mai multe decât în galaxia
noastră, Calea Lactee. FOTO: GALEX/NASA/JPL-Caltech.
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Familie compusă din patru persoane,
locuind în cartierul Côte-des-Neiges din
Montreal, caută o menajeră pentru curățe-
nie, spălat rufe, gătit, pentru patru zile pe
săptămână. Postul este disponibil imediat.
Persoanele interesate sunt rugate să ia legă-
tura cu Mary la 514-731-2176.

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

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

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

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 si-
tuat 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 Eti-
mologico-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 an-
tebelică; Duiliu Zamfirescu și Titu
Maiorescu în scrisori (1884-1913), ediție
din 1937, precum și alte volume. Telefon:
514-502-7315.

Ofer spre închiriere cameră în casă par-
ticulară, situată într-un cartier liniștit,
aproape de Trois Rivières. Preferabil per-
soană de sex feminin, nefumătoare, li-
niștită, ordonată și fără animale.
Informații la telefon 438-387-7341.
400$/lună+electricitate.

Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,
2255 rue Vallières, H7M 3B7. Acces la
electromenajere (mașină de spălat/uscat,
microunde, frigider, aragaz), BBQ pentru
vară, internet, 10 minute de stațiile de
metrou Cartier sau Montmorency. Stație
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.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
Ste-Famille colț cu Sherbrooke, la doi pași
de metroul Place des Arts, complet reno-
vate, totul inclus. Spălătorie și ascensor în
imobil. Concierge român. Chirii de la
650$/lună, bail de 12 luni. 450-465-9360.

Două 4½ mari, renovate, fiecare cu două
dormitoare închise, bucătărie spațioasă,
aragaz, frigider, mașină de spălat și uscat
incluse. Încălzire electrică, termostat elec-
tronic în fiecare încăpere. Stație de auto-
buz în fața blocului, situat la 5 minute de
complexul Forest. Tel: 514-683-3003.

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.

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.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

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

50.00

IMOBILIARE
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
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2200  ddee  ppeerrssooaannee  aauu
ffoosstt  rreețțiinnuuttee  ddiinn
lluummeeaa  hhiippiissmmuulluuii
Da, și caii se dopează! O
acţiune de amploare a
poliţiei din mai multe ţări
europene s-a soldat cu
reţinerea a peste 20 de
persoane în Franţa, Spania
şi Italia, în cadrul unei an-
chete asupra unui posibil
sistem de dopaj în lumea
hipismului. 
Medici veterinari, farma-
cişti, antrenori şi membri
ai anturajului lor se află
astfel în atenția poliţiei. 
Printre suspecţii aflaţi în
arest se numără antrenori

renumiţi, precum Yannick
Alain Briand, Junior
Guelpa şi David Cottin,
potrivit AFP, citat de Hot-
News.ro.
Anchetatorii acţionează în
cadrul unei anchete judi-
ciare deschise la Jirs (ju-
risdicţie interregională de
specialitate) din Bor-
deaux, în august 2021,
pentru a investiga un posi-
bil sistem de dopaj în
lumea trapului şi galopu-
lui, referitor la aproxima-
tiv 40 de curse.

Campionatul Mondial de
Fotbal va avea loc în pe-
rioada 21 noiembrie - 18
decembrie, iar disputarea
acestuia într-o perioadă
neobișnuită va influența
programul ediției viitoare
din Champions League.

Conform jurnaliștilor de la
Mundo Deportivo, citați de Hot-

News.ro ediția 2022-2023 din
Champions League va debuta mai
devreme ca de obicei, pe 6-7 sep-
tembrie.

Faza grupelor se va încheia pe
1-2 noiembrie pentru a putea face
loc în calendar Mondialului de fot-
bal din Qatar.

Faza grupelor din
Champions League
2022-2023
Etapa I: 6-7 septembrie
Etapa II: 13-14 septembrie

Etapa III: 4-5 octombrie
Etapa IV: 11-12 octombrie
Etapa V: 25-26 octombrie
Etapa VI: 1-2 noiembrie

Optimile vor avea loc la jumă-
tatea lunii februarie 2023, iar sfer-
turile pe 11-12 aprilie (tur) și 18-19
aprilie (retur).

Semifinalele vor avea loc pe 9-
10 mai (turul) și 16-17 mai (retu-
rul), în timp ce marea finală de la
Istanbul (Ataturk Olympic Sta-
dium) ar urma să aibă loc pe 10
iunie 2023.

În plin război cu Ucraina,
Rusia a anunțat că vrea să 
organizeze Euro 2028

Suspendată de UEFA și
FIFA din toate competiți-
ile internaționale după ce
a invadat Ucraina, Rusia
vrea în continuare să or-
ganizeze Euro 2028.

Conform Daily Mail, citat de
HotNews.ro, rușii vor să fie gazda
turneului final european de peste
șase ani.

Până pe 23 martie, care a fost
termenul limită, Marea Britanie/

Irlanda, Turcia și Rusia și-au anunțat
candidatura pentru Euro 2028.
UEFA va anunța țara gazdă a turneu-
lui în data de 7 aprilie.

Dacă lucrurile nu vor merge așa
cum își doresc rușii, atunci aceștia
intenționează să găzduiască Euro
2032.

Reamintim că Rusia a găzduit
Campionatul Mondial de fotbal din
2018, atunci când Franța a câștigat
titlul (4-2 în finala cu Croația de la
Moscova).

Pentru turneul final european din
2028, UEFA vrea să fie la start 32 de
echipe. Dacă acest lucru va fi apro-

bat, atunci va fi nevoie de 12 arene
care să găzduiască meciurile.

Euro 2024 va avea loc în Ger-
mania.

Rusia, exclusă din fotbal
după invadarea Ucrainei

UEFA și FIFA au interzis
echipele din Rusia și naționala aces-
tui stat din toate competițiile inter-
naționale.

De asemenea, UEFA a rupt con-
tractul cu Gazprom, compania rusă
fiind un sponsor important pentru
Champions League.

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

HIPISM | DOPAJ

CCuumm  ssee  vvaa  sscchhiimmbbaa  CChhaammppiioonnss
LLeeaagguuee  îînn  aannuull  îînn  ccaarree  vvoomm  aavveeaa
MMoonnddiiaalluull  ddee  ffoottbbaall  ddiinn  QQaattaarr

HOCHEI FEMININ

MMoottiivvuull  ppeennttrruu
ccaarree  nnaațțiioonnaallaa  ddee
hhoocchheeii  ffeemmiinniinn  aa
RRoommâânniieeii  aa  ffoosstt
eexxcclluussăă  ddee  llaa  CCMM
ddee  llaa  SSooffiiaa
Echipa națională de hochei
feminin a României a fost
nevoită să se retragă de la
Campionatul Mondial de la
Sofia, pentru că nu res-
pectă regulamentul fede-
raţiei internaţionale, care
prevede că toate jucă-
toarele trebuie să fie vacci-
nate.
„Din păcate, FRHG a tre-
buit să retragă echipa de
senioare a României de la
Campionatul Mondial de
Senioare din Bulgaria, de
la Sofia. Cerinţele IIHF
prevăd ca toate jucătoarele
să fie vaccinate.
România nu a putut asigura
această condiţie. În Româ-
nia, legea nu prevede
obligativitatea vaccinării”,

a precizat Federaţia
Română de Hochei pe
Gheaţă.
România făcea parte din
Grupa A a Diviziei a treia,
alături de Belgia, Bulgaria
şi Lituania. În această
grupă ar fi trebuit să fie şi
Ucraina, şi Hong Kong,
dar cele două echipe s-au
retras din cauza războiului,
respectiv din cauza Covid-
19.
În Grupa B a Diviziei a
treia erau repartizate
Bosnia-Herţegovina, Esto-
nia, Israel, Serbia, ţara
gazdă, şi Iran. Ultima
reprezentativă a declinat
participarea pentru că nu a
dorit să înfrunte chipa Is-
raelului, scrie News.ro.

FOTBAL
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie) 
Sănătate: Este o perioadă
în care boala îți dă târcoale.

Îngrijește-te de două ori mai mult și fii
precaut cu contactele sociale! Dragoste:
Acordă-i partenerului mai multă atenţie şi
înţelegere, altfel poţi suferi şi tu. Finan-
ciar: Nu ar fi rău dacă te-ai gândi mai
mult la economii. 

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Sănătatea
nu e grozavă. Chiar dacă
acum nu te supără nimic,

nu e bine să riști. Păstrează distanța și
poartă în continuare masca. Dragoste: Nu
se întrevăd surprize. Unii se vor plânge de
monotonie, alții se vor bucura de perioada
de acalmie și liniște ce li se oferă. Finan-
ciar: Perspective promiţătoare pentru
avansarea sau chiar realizarea unui proiect
mai amplu.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Ia-o mai
lent. Nu-ți suprasolicita
organismul. Chiar și lu-
crurile sănătoase în exces

nu sunt bune! Dragoste: Consideri că
partenerul trebuie să te susţină, dar tu nu
faci niciun efort pentru a vedea care sunt
problemele lui. Financiar: O hotărâre pe
care o iei acum va avea efecte pe termen
lung, deci chibzuiește bine!  

RAC (22 iunie -  22
iulie)
Sănătate: O oboseală
permanentă nu e normală,

e cazul să acorzi mai multă atenție acestui
aspect. Dragoste: Viața de cuplu pare un
câmp de luptă, nu mai reușești să păstrezi
armonia între tine şi partener. Compro-
misul e soluția ieșirii din impas. Finan-
ciar: Treburile merg bine, reușești să pui
și ceva deoparte.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ești atent la
unele aspecte aparent mi-
nore şi tocmai acestea sunt

cele care îți pot da sănătatea peste cap.
Dragoste: Fiind o perioadă foarte încăr-
cată emoţional, nu sunt excluse suferinţele
din dragoste. Financiar: Vezi lucrurile cu
destulă claritate pentru a decide dacă să e
bine sau nu să riști investind sau făcând o
achiziție importantă.

FECIOARĂ (23 august -
22 septembrie) 
Sănătate: Dacă este să
apară, neplăcerile vor fi

legate mai ales de excese, stres şi un regim
de viață neadecvat. Dragoste: Așteaptă-te
la... neașteptat, la întâlniri neprevăzute, la
situații ieșite din comun.  Financiar: Apar
niște bani suplimentari, dar este rost de
cheltuieli mărite, pentru familie, distracții
sau pentru fanteziile tale personale.

BALANŢĂ (23 septem-
brie - 22 octombrie) 
Sănătate: Sănătatea este pe
teren sigur, nu se întrevede

nimic care să-ţi strice buna dispoziție.
Dragoste: Eşti în acord deplin cu
persoana iubită sau cu persoana care
te interesează pe plan sentimental.
Financiar: Succesul material depinde
mult de imaginea pe care o laşi lumii, deci
fii sigur pe tine şi arată ce poţi. 

SCORPION (23 oc-
tombrie - 21 noiembrie)
Sănătate: Arăți bine, te
simți bine şi ești foarte

preocupat de aspectul fizic, care
oglindește, de fapt, starea ta armonioasă
de sănătate. Dragoste: Socializezi ușor,
degaji un farmec aparte care îți asigură
succesul în ochii sexului opus. Financiar:
Cu banii ești OK.

SĂGETĂTOR (22 noiem-
brie - 21 decembrie) 
Sănătate: Dacă tot cauţi
boala cu orice preţ, până la

urmă o vei găsi, deci alungă teama şi
gândirea negativă. Dragoste: Mai ieşi cu
prietenii, flirtează nevinovat, pentru că e
primăvară şi ai dreptul la mai mult spaţiu
şi timp pentru tine. Financiar: Banii
conţin o oarecare notă de mister - o sursă
neașteptată de venit, poate neoficială, este
posibilă.

CAPRICORN (22 decem-
brie - 19 ianuarie)
Sănătate: Nu sănătatea ta
te preocupă mai mult, tu

eşti în formă bună, ci mai mult cea a
părinţilor, a celor dragi care nu se simt
tocmai bine. Dragoste: Această perioadă
va fi mai dificilă, căci nevoia ta de schim-
bare nu e resimţita în aceeaşi măsură de
către partener. Financiar: Nu refuza nicio
muncă deoarece, pe lângă experiență, pot
apărea şi bani. 

VĂRSĂTOR (20 ianuarie
- 18 februarie) 
Sănătate: Este posibil să te
confrunți cu o neplăcere de

sănătate survenită în urma unor tensiuni
psihice. Dragoste: Relaţiile amoroase
sunt mai greu de gestionat acum, şi asta
numai din cauza schimbărilor tale de
spirit. Financiar: Ai o situaţie bună, dar
ar fi bine să exerciţi  prudenţă. 

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Va
trebui sa iei nişte decizii
drastice prin care să dai

dovadă de mai multă grijă pentru
sănătatea ta. Dragoste: E prea multă li-
niște şi asta te apasă. Îți vine să răstorni
totul pentru a scăpa de rutină. Financiar:
Se pot ivi sume noi sau oportunităţi de a
începe o afacere sau de a încheia un con-
tract profitabil.

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
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