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Un nou sondaj de opinie in-
dică faptul că cei care re-
fuză vaccinarea împotriva
Covid arată mai multă sim-
patie pentru Rusia și in-
vazia acesteia în Ucraina.

Canadienii nevaccinați împotriva
Covid sunt de circa 12 ori mai suscepti-
bili decât cei care și-au făcut trei doze să
considere că invadarea Ucrainei de către
Rusia este justificată, potrivit unui son-
daj de opinie EKOS.

Rezultatele acestui sondaj, făcute
publice de Toronto Star, arată că 26%
din cei nevaccinați consideră agresiunea
Rusiei ca fiind justificată, iar alți 35% nu
au o opinie. De partea cealaltă, în cate-
goria celor vaccinați, doar 2% dintre res-
pondenți sprijină invadarea Ucrainei și
doar 4% nu se poziționează nici pro, nici
contra.

Pentru președintele EKOS, Frank
Graves, statutul vaccinal este puternic
corelat cu opiniile asupra războiului, de
la confiscarea proprietăților oligarhilor
ruși până la acordarea de ajutor nemilitar
Ucrainei. De fiecare dată, canadienii
vaccinați, într-o majoritate covârșitoare,
au fost de acord cu măsurile luate de gu-
vernul federal de a sprijini Ucraina și de
a sancționa Rusia, opinie împărtășită
însă doar de o minoritate a canadienilor
nevaccinați.

Sondajul EKOS - condus între 9 și
13 martie pe un eșantion aleatoriu com-
pus din 1,035 de canadieni - con-

cluzionează că „mulți din cei care au re-
fuzat să se vaccineze sunt simpatizanți
ai Rusiei”. Sondajul are o marjă de
eroare de plus sau minus 3,1 puncte pro-
centuale, de 19 ori din 20.

Dintre respondenți, 10% nu erau
vaccinați împotriva Covid. Statisticile
arată ca la nivel național aproximativ
11% dintre canadienii de peste 5 ani nu
s-au vaccinat cu nicio doză.

82% dintre canadienii vaccinați (cu
trei doze) sunt de acord cu impunerea de
sancțiuni mai dure Rusiei, chiar dacă
acest lucru înseamnă prețuri mai mari la
combustibil și alimente. Doar 18% din-
tre cei nevaccinați împărtășesc această
opinie.

85% dintre canadienii vaccinați sunt
de acord cu primirea refugiaților
ucraineni vs. 30% dintre cei nevaccinați.

Discrepanța este la fel de mare și
privind crimele de război comise de
Rusia: 88% dintre cei vaccinați consi-
deră că Rusia a comis atrocități în
Ucraina, în vreme ce doar 32% dintre
cei nevaccinați sunt de acord că Rusia
este vinovată de crime de război.

Studiul concluzionează că date rele-
vate indică „influențele extrem de
corozive ale dezinformării”.

„Nu cred că aceste persoane au o
simpatie înnăscută pentru Rusia”, spune
Frank Graves. „Ele citesc aceste lucruri
online, din același surse care le
furnizează retorica antivaccinistă.”

Sondajul EKOS survine într-un mo-
ment în care multe dintre cele mai pu-
ternice voci antivaccin (Line Canada,

Awake Canada, No More Lockdowns,
dar și Maxime Bernier, liderul PPC)
care au susținut și convoiul ce a ocupat
Ottawa, răspândesc acum dezinformări
despre războiul din Ucraina, atingând
zeci de mii de persoane pe rețelele de
socializare.

Sondajul compară statutul vaccinal
cu atitudinile politice referitoare la pan-
demie, vaccinuri, încredere în guvern și
războiul din Ucraina pentru a crea ceea
ce președintele EKOS numește „un
index al dezinformării”, cu scopul de a
înțelege mai bine influența dezinfor-
mării în Canada.

Cei care s-au vaccinat au respins
dezinformarea privind vaccinurile anti-
Covid, au susținut măsurile de sănătate
publică luate de autorități, inclusiv
pașapoartele vaccinale, și și-au exprimat
sprijinul pentru Ucraina. La cei nevac-
cinați acceptarea dezinformării este mai
mare, la fel ca și simpatia pentru invazia
rusă. De asemenea, canadienii nevacci-
nați sunt mai înclinați să nu aibă în-
credere în guvern, în știință și în experți
din domeniul sănătății publice și să
susțină convoiul care a ocupat Capitala
și a blocat mai multe puncte de frontieră
cu SUA, cruciale pentru schimburile co-
merciale dintre cele două țări.

Numărul canadienilor nevaccinați
este relativ mic. Potrivit datelor fede-
rale, 85,5% din populația peste 5 ani
este vaccinată adecvat (cu două doze),
iar 89,10% și-au făcut cel puțin o doză.
Aproape 57% dintre canadienii peste 18
ani au și rapelul.

ACCENT MONTREAL

Statutul vaccinal și opinia
asupra războiului din Ucraina

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

Statutul vaccinal este puternic corelat cu opiniile asupra războiului, de la confiscarea proprietăților oligarhilor ruși până la acor-
darea de ajutor Ucrainei, după cum revelează un sondaj EKOS.

Premierul Trudeau consideră că
Rusia nu își are locul la urmă-
torul summit G20 deoarece nu
poate fi considerată un
„partener constructiv”, anunță
AFP, citat de Agerpres.
Justin Trudeau a explicat că „nu putem sta cu
Rusia la masă”, spunând că a discutat acest
subiect cu șeful statului indonezian, a cărui țară
deține anul acesta președinția G20.
„Nu are sens să avem o discuţie despre
creşterea economică globală dacă ţara respon-
sabilă de o mare parte a tulburărilor se află la
masă”, a adăugat prim-ministrul canadian.
Decizia aparţine G20, un format creat pentru a
promova dialogul între vechile puteri industri-
ale ale G7 şi giganții economici emergenți pre-
cum China, Brazilia şi Rusia.
„Este logic ca Vladimir Putin să nu fie
(prezent) anul acesta. (În privinţa unei) ex-
pulzări pe termen lung, va trebui să avem o dis-
cuţie în acest sens”, a adăugat premierul
Trudeau.
Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a solici-
tat la rândul său excluderea Rusiei din G20.
Indonezia, care deţine preşedinţia G20, a de-
clarat că va rămâne „imparţială”, în timp ce
China a spus deja că preşedintele Vladimir
Putin ar trebui să participe la summitul progra-
mat să aibă loc pe 15 și 16 noiembrie, în Bali.
Amintim că Rusia a fost exclusă din G8, grup
cea a devenit acum G7, după anexarea ilegală a
Peninsulei ucrainene Crimeea, gest condamnat
de comunitatea internațională care a impus de
atunci sancțiuni ce sunt reînnoite periodic.

CCaannaaddaa  ssee  ooppuunnee
ppaarrttiicciippăărriiii
RRuussiieeii  llaa  
uurrmmăăttoorruull  
ssuummmmiitt  GG2200  

Justin Trudeau. FOTO: Instagram.
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Un buget sub semnul presiu-
nilor de a crește cheltuielile
militare, de a contracara ten-
dințele inflaționiste, de a trece
primul test al pactului PLC-
NPD, de a asigura o solidă re-
lansare post-Covid și de a
pregăti economia pentru
șocuri viitoare. Un buget sub
semnul nevoilor contradic-
torii de a face mai mult și mult
mai puțin în același timp.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Un surplus de
venituri

Guvernul federal va
avea anul acesta venituri cu
aproape 12 miliarde de
dolari mai mari decât a fost

estimat în urmă cu șase luni. Factorii ce
au determinat acest surplus sunt: econo-
mia canadiană care performează foarte
bine, creșterea prețurilor la materii
prime și petrol și inflația care în luna
februarie a atins 5,7%.

Potrivit calculelor ministerului Fi-
nanțelor, fiecare punct procentual în plus
la produsul intern brut nominal (PIB real
plus inflație) conferă Canadei venituri cu
aproximativ 4 miliarde de dolari mai mult
în primul an.

În situația economică prezentată în
luna decembrie 2021, ministra Freeland
estima că PIB-ul nominal va înregistra o
creștere de 6,6% în 2022. Economiștii din
sectorul privat sunt însă de altă părere,
prevăzând o creștere medie de 9,5%, deci
cu aproape 3 procente în plus.

De asemenea, în aceeași situație eco-

nomică prezentată acum o jumătate de an,
Chrystia Freeland a luat în calcul un preț
al petrolului (WTI) de 73$ barilul. Es-
timările sectorului privat se situează mai
degrabă la 98$ barilul.

De menționat că din 1994, pentru în-
tocmirea bugetului federal, ministerul Fi-
nanțelor se bazează pe media previziunilor
economice din sectorul privat.

O creștere a cheltuielilor, nu
o reducere a deficitului

Cheltuielile prevăzute în noul buget
federal prezentat pe 7 aprilie țin cont de
trei problematici majore ale timpurilor ac-
tuale: creșterea abruptă a costului vieții,
războiul din Ucraina și urgența clima-
tică. Surplusul de la veniturile federale va
fi folosit, în cea mai mare parte, pentru a
spori cheltuielile în aceste domenii cheie.

O nouă ordine mondială este pe cale să
se definească acum, odată cu invadarea
Ucrainei de către Rusia. Democrațiile oc-
cidentale se confruntă cu o situație de
război în Europa, iar cheltuielile militare
au revenit în topul priorităților. Canada nu
face excepție.

Deja din 2017 guvernul s-a angajat să
mărească cheltuielile pentru apărare cu
70% pe parcursul următorului deceniu,
însă acest lucru nu pare suficient ținând
cont de contextul securității globale. La
ora actuală aceste cheltuieli reprezintă mai
puțin de 1,4% din PIB. Statele Unite și alți
aliați din cadrul NATO fac presiuni de mai
mulți ani pentru ca Ottawa să respecte
obiectivul convenit de 2% din PIB pentru
cheltuielile militare. Li s-au adăugat acum
și presiuni interne, din partea opoziției
conservatoare dar și a Consiliul de Afaceri
al Canadei. În joc este poziția Canadei de

partener de încredere în securitatea glo-
bală și de membru de încredere al NATO.

Prin urmare, deși după alegerile din
toamna trecută, guvernul liberal miza pe
prezentarea unui buget axat mai ales pe re-
dresarea post-pandemie, războiul din
Ucraina a adus în prim plan preocupări cu
privire la apărare, obligând guvernul
Trudeau să revizuiască în sus cheltu-
ielile militare, pentru a le aduce spre ținta
NATO de 2% din PIB.

Două direcții majore se desprind din
acest buget: întărirea apărării continen-
tale prin modernizarea NORAD (Coman-
damentul Nord-American de Apărare
Aerospațială, un sistem de control
aerospațial și avertizare aerospațială pen-
tru America de Nord, creat de SUA și
Canada în 1958) și prin asigurarea su-
veranității canadiene arctice, și achi-
ziționarea de noi echipamente militare.

Un buget federal sub semnul creșterii

Canada a deschis o nouă eră a cheltuielilor militare, cu investiții robuste în apărarea continentală via NORAD. FOTO: La Presse Cana-
dienne.
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În același timp, urgența climatică, re-
liefată o dată în plus în cel mai recent (4
aprilie) raport al Grupului interguverna-
mental de experți privind schimbările cli-
matice (IPCC) care avertizează că
fereastra pentru acțiunile climatice menite
să evite riscurile sistemice catastrofale se
îngustează, a incitat guvernul federal să fi-
nanțeze noi măsuri pentru a reduce
gazele cu efect de seră (GES) și pentru
a crea locuri de muncă în domeniul
tehnologiilor verzi.

Reamintesc că Planul de reducere a
emisiilor (Emissions Reduction Plan)
prezentat la sfârșitul lunii martie a îmbră-
cat forma unui mini-buget în sine, libe-
ralii promițând să cheltuiască 9,1 miliarde
de dolari suplimentari pentru a reduce
emisiile de GES cu 40% sub nivelurile din
2005 până în 2030 și să încerce ca până în
2050 să atingă zero emisii nete. Aceasta în
contextul în care emisiile din sectorul
petrolier și gazifer au crescut cu 20% din
2005, Canada fiind singura națiune din G7
în care aceste emisii au crescut.

Nu în ultimul rând, pactul parlamentar

încheiat luna trecută de Justin Trudeau cu
Noul Partid Democratic (NPD) condus de
Jagmeet Singh pentru a asigura
supraviețuirea guvernului său minoritar
până în 2025 se reflectă în acest buget prin
finanțarea mai multor măsuri sociale,
precum programul de îngrijiri dentare
pentru canadienii cu venituri mici.
Acestea se adaugă angajamentelor deja fă-
cute de liberali privind vârstnicii și acce-
sul la o locuință decentă, devenit în
ultimii ani din ce în ce mai problematic.

Reîntoarcerea la echilibrul bugetar nu
este așadar prevăzută în imediat. În 2020-
2021, guvernul federal a înregistrat un
deficit record de 327,7 miliarde de dolari
din cauza pandemiei de Covid-19. Pentru
2021-2022, conform proiecțiilor mi-
nistrei de Finanțe, deficitul urma să fie de
144,5 miliarde de dolari. Dar, cum veni-
turile sunt mai mari decât cele prevăzute
pentru exercițiul financiar încheiat pe
31 martie, datorită performanței
economiei canadiene și prețurilor crescute
la materii prime, deficitul este mai mic,

noile estimări (Royal Bank) plasându-l la
120 milioane de dolari.

Potrivit proiecțiilor guvernamentale,
deficitul ar trebui să ajungă la 58,4 mi-
liarde de dolari în 2022-2023, apoi la 43,9
miliarde în 2023-2024 și la 29,1 miliarde
în 2024-2025.

O inflație care îngrijorează
De câteva luni, mai multe voci din rân-

dul economiștilor precum și grupuri din
mediul de afaceri presează guvernul
Trudeau să restabilească rigoarea bugetară
la Ottawa, argumentând că o sporire a
cheltuielilor ar putea contribui la creșterea
inflației.

Economia performează foarte bine
acum, într-adevăr. Produsul intern brut a
crescut pentru a opta lună consecutivă.
Așa cum declara ministrul Turismului și
ministrul adjunct al Finanțelor, Randy
Boissonnault, Canada a recuperat 112%
din locurile de muncă pierdute în timpul
pandemiei, adică 3,4 milioane de posturi.
În 2022, Canada a înregistrat cel mai mare
excedent comercial anual din 2008 în-

coace, un total de 6,6 miliarde de dolari.
Dar tendințele care se văd la orizont

îngrijorează. Deja Banca centrală a
anunțat că pentru a contracara presiunile
inflaționiste va trebui ca până la sfârșitul
anului să mărească dobânda de referință
mai repede decât a prevăzut inițial. Pen-
tru a readuce inflația la 2% - obiectivul
Băncii centrale - într-un context de ocu-
pare totală a forței de muncă și a unei
tendințe de creștere a salariilor, șocul venit
dinspre ratele de interes va fi destul de
dur.

De aceea se așteaptă ca politica mo-
netară mai strictă adoptată de Banca
Canadei să producă o încetinire a
economiei în următorii ani. Și de aceea di-
rectorul executiv al Băncii Nova Scotia,
Brian Porter, citând nevoia unor investiții
noi pentru a crea prosperitate și pentru a
contracara turbulențele potențiale asupra
economiei, s-a pronunțat în favoarea
creării unei comisii federale care să
traseze parcursul economic al Canadei pe
termen lung.

Porter a vorbit de o „Comisie Mac-
donald modernă”, făcând referire la
comisia pe politică economică din 1982
pe care Pierre Trudeau, pe atunci prim-
ministru, a creat-o. La vremea respectivă,
Canada se lupta cu o inflație foarte mare,
de peste 10%, o creștere economică lentă
și un protecționism în creștere peste tot în
lume - obstacole ce par să se contureze din
nou în calea expansiunii economice a
Canadei și care, potrivit lui Porter, trebuie
adresate agresiv.

O concentrare deci mai puțin pe partea
de cheltuieli și mai mult pe o strategie de
creștere pe termen lung și pe o structură
fiscală care să susțină această strategie.

Mesajul guvernului Trudeau este însă
unul ce s-a reflectat și în bugetul de anul
trecut: „the danger is not in doing too
much, but in doing too little” - pericolul nu
constă în a face prea mult, ci prea puțin.
Chiar dacă mai lent, ponderea datoriei în
PIB continuă să scadă, iar liberalii insistă
că acest buget, bazat pe platforma lor de
campanie, este nu doar fezabil, ci și necesar
pentru a poziționa Canada în fruntea relan-
sării economice mondiale post-Covid.

economice, dar și al inației

Bugetul pe 2022 include măsuri privind accesul la locuințe, inclusiv construirea de noi case destinate clasei de mijloc. FOTO: La Presse
Canadienne.
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Raportul anual al NATO,
prezentat la sfârșitul lunii
martie, a fost însoțit de un
sondaj de opinie care arată că
sprijinul public pentru alianța
transatlantică este extrem de
puternic. România se află
între primele patru state mem-
bre ai căror cetățeni susțin în
număr mare această aparte-
nență (79%) și în primii cinci
aliați (69%) care sunt convinși
că statutul de membru NATO
îi protejează de un atac străin.

Canada și România, printre
țările unde peste 80% dintre
cetățeni cred în valorile
NATO și ale relației
transatlantice

O vastă majoritate a cetățenilor din
statele membre NATO consideră că cola-
borarea dintre America de Nord și Europa
în materie de siguranță și securitate este
foarte importantă. Țările unde procentul de
susținere este între 81% și 100% sunt
Canada, SUA, Portugalia, Spania, Italia,
Polonia, România, Estonia, Letonia, Un-
garia, Croația și Albania, notează Caleaeu-
ropeana.ro.

România, în top 4 țări aliate
cu cel mai puternic sprijin
popular pentru NATO

Ca și în 2020, majoritatea cetățenilor ar
vota pentru ca țara lor să rămână membră a
NATO în cadrul unui referendum (62%),
doar 11% declarând că ar vota contrariul.

România se află în primele patru țări
când vine vorba de susținerea apartenenței
la Alianța Nord-Atlantică. 79% dintre
cetățenii români ar vota pentru ca România
să rămână stat membru al NATO. Procentul
este totuși în scădere, de la 85% în 2019 și
80% în 2020. România este devansată de
Albania (82% față de 94% în 2020), Litua-

nia (82%) și Polonia (84% față de 82% în
2019).

Cele mai îngrijorătoare cifre în această
privință sunt înregistrate în Slovacia (46%),
Franța (50%) și Muntenegru (50%), unde
în jur de jumătate sau mai puțin de jumătate
dintre cetățeni ar vota pentru păstrarea ca-
lității de țară membră a Alianței, o situație
similară și cu sondajul precedent.

România, între primele cinci
țări din NATO care
consideră că apartenența
euro-atlantică protejează de
un atac inamic

Majoritatea cetățenilor aliați (53%) con-
sideră în continuare că apartenența la
NATO reduce probabilitatea unui atac din
partea unei națiuni străine, doar 14% dintre
aceștia fiind în dezacord cu această afir-
mație.

Pentru România, sondajul arată că 69%
dintre cetățeni consideră că apartenența la
NATO „face puțin probabil” un atac din
partea unei țări străine. Față de sondajul din
2020, nivelul de susținere din acest punct
de vedere a scăzut cu 1%.

Procentul de 69% plasează România pe
locul al cincilea, la egalitate cu Croația
(69%). Ea este devansată de Lituania

(76%), Albania (74%), Danemarca, Polonia
(71%) și Portugalia (71%). La polul opus
se află cetățenii din Statele Unite (42% față
de 51% în 2020) Muntenegru (46% față de
45% în 2020) și Slovacia (48%).

Implicațiile războiului din
Ucraina asupra României,
din perspectiva NATO

Anul acesta, pe 4 aprilie, NATO a
aniversat 73 ani de la înființare, iar pe 29
martie România a marcat 18 ani de la ade-
rarea sa la această alianță politico-militară.

Aniversările coincid cu cea mai amplă
transformare de doctrină strategică și de re-
setare a posturii militare a NATO de la fi-
nalul Războiului Rece. Decizia Federației
Ruse de a ataca militar Ucraina - pentru
prima dată după cel de-al Doilea Război
Mondial când un stat suveran invadează alt
stat suveran în Europa - a modificat ireme-
diabil mediul de securitate de pe continent.
Agresiunea militară a Rusiei împotriva sta-
tului vecin a fost întâmpinată, din perspec-
tiva NATO, cu decizii și acțiuni imediate cu
implicații directe asupra României.

Astfel, la o zi după debutul invaziei
ruse, Alianța a activat, pentru prima dată în
istorie, Forța sa de Reacție Rapidă. Acest
lucru a însemnat trimiterea în România a
unui detașament de 500 de militari din

partea Franței, țară care asigură comanda
acestei forțe ce întrunește până la 40,000 de
soldați, și care va conduce și grupul de luptă
al NATO în România.

Pe lângă cei 500 de militari francezi,
Belgia a mobilizat 300 de soldați în Româ-
nia, iar Portugalia o companie de infanterie
formată din 174 de militari. De asemenea,
SUA a dislocat un batalion Stryker de 1,000
de soldați, care au venit în completarea
celor peste 900 de militari americani aflați
deja în România. SUA și-a dublat astfel
prezența militară pe teritoriul României.

Totodată, 22 de avioane de luptă aliate -
șase germane, opt italiene și opt americane
- asigură misiuni de poliție aeriană NATO
în România. Portavionul francez Charles de
Gaulle a fost poziționat în Marea Medite-
rană mai aproape de România, în timp ce
forțele aeriene britanice au sosit aici pentru
misiuni aeriene.

Înțelegându-și rolul de furnizor de se-
curitate și că apărarea începe de acasă,
România a hotărât majorarea bugetului său
militar cu 25%, de la 2% din PIB la 2,5%
din PIB, și a decis să își intensifice con-
tribuțiile militare la grupul de luptă din
Polonia și prezența aeriană în sprijinul re-
publicilor baltice, mai notează sursa citată.

ACCENT MONTREAL

79% dintre români ar vota ca România să
rămână membră NATO

4882 boul. Des Sources, DDO
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Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

Tel: (514) 376 3371    Fax: (514) 376 3377

7715 Papineau, suite 100
Montreal  H2E 2H4

SUA a dislocat în România un batalion Stryker de 1,000 de soldați, care au venit în completarea celor peste 900 de militari americani aflați
deja în România. 
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Statele Unite au blocat
plata a 636 milioane de
dolari deținătorilor de ti-
tluri de stat rusești.

Trezoreria SUA a adus Rusia un
pas mai aproape de incapacitatea de
plată, după ce a blocat viramentul a
peste 636 de milioane de dolari din
rezervele deținute de banca centrală
a Rusiei, către deținătorii unor ti-
tluri de stat ale guvernului rus.

Rusia poate fi considerată în in-
capacitate de plată dacă nu reușește
să plătească, conform angaja-
mentelor, împrumuturile efectuate
prin titluri de stat, sau o face în
ruble, deși prospectele de emisiune

specifică dolarul sau euro, potrivit
analiștilor consultați de Reuters și
citați de Cursdeguvernare.ro.

Masacrul comis de armata rusă
în orașul ucrianian Bucha de lângă
Kyiv a stârnit oprobiul lumii, iar
SUA și UE au luat noi măsuri, mai
severe, de sancționare a Rusiei.

Desi activele băncii centrale
ruse în SUA fuseseră înghețate ime-
diat după declanșarea invaziei ruse
în Ucraina, Rusiei i s-a mai permis
să plătească dobânzi în dolari la
unele din emisiunile sale de titluri
de stat.

De data aceasta însă, Trezoreria
SUA a oprit JPMorgan Chase&Co,
banca corespondentă care proce-
sează plățile, să mai plătească 552,4
milioane de dolari - principalul da-

toriei unor obligațiuni ajunse la sca-
dență pe 4 aprilie și 84 de milioane
de dolari - dobânzile scadente tot pe
4 aprilie pentru obligațiuni scadente
în 2042.

Rusia mai are răgaz o perioadă
de grație de 30 de zile.

Un pas mai aproape de
incapacitatea de plată
a Rusiei

„Rusia trebuie să aleagă între a
epuiza rezervele de dolari pe care le
mai controlează și veniturile noi sau
să intre în incapacitate de plată”, a
declarat un purtător de cuvânt al
Trezoreriei SUA.

Încă de la începutul luni martie,
Fitch șiMorgan Stanley au avertizat
că incapacitatea de plată a Rusiei
este previzibilă cel mai devreme în
aprilie.

Totalul celor 15 emisiuni inter-
naționale de titluri de stat ruse aflate
în circulație este de aproximativ 40
de miliarde de dolari. Plata
dobânzilor și răscumpărarea obli-
gațiunilor care ajung la scadență
devine din ce în ce mai dificilă.

Totodată, Rusia nu poate accesa
piețele occidentale de împrumut
pentru rostogolirea datoriilor, din
cauza sancțiunilor. În situația in-
trării în incapacitate de plată i s-ar
interzice accesul la aceste piețe
până când creditorii vor fi plătiți în
totalitate și până când vor fi
soluționate toate cazurile juridice
care decurg din incapacitatea de
plată.

Situația din Rusia s-ar înrăutăți
vertiginos. Banca centrală ar trebui
să emită ruble fără acoperire, iar in-
flația ar deveni galopantă.

Rusia, încă un pas spre
incapacitatea de plată

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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business de familie din 1922
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Rusia poate fi considerată în capacitate de plată dacă nu reușește să
plătească împrumuturile efectuate prin titluri de stat sau o face în ruble deși
prospectele de emisiune specifică dolarul sau euro.

Alături de Franța și Germania, România a
coprezidat prima Conferinţă internaţională
privind crearea Platformei de sprijin pen-
tru Republica Moldova, care a avut loc la
Berlin pe 5 aprilie.
Din această conferință a rezultat un angajament pentru un pa-
chet de ajutor financiar de peste 695 de milioane de euro şi
pentru acordarea de sprijin politic Republicii Moldova în con-
textul generat de războiul din Ucraina, după cum relatează
Digi24.ro.
La conferinţă au participat aproximativ 50 de delegaţii, din
partea unor organizaţii internaţionale şi a circa 30 de ţări. Do-
natorii, printre care ţările UE, SUA, Canada, Japonia, Banca
Mondială şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
(OIM), au convenit să preia aproximativ 12.000 din cei
aproximativ 100.000 de refugiaţi ucraineni aflaţi în Republica
Moldova. De asemenea, Republica Moldova va beneficia și
de 71,3 milioane de euro ca ajutor umanitar.
Din totalul de 659,5 de milioane de euro al asistenţei finan-
ciare promise, 108,2 milioane reprezintă sume neram-
bursabile şi circa 530 de milioane linii de credit.
Premierul Natalia Gavriliţa a evidenţiat aspiraţia Republicii
Moldova de a deveni membră a UE, dar şi vulnerabilitatea
ţării sale faţă de Rusia, având în vedere atât frontiera comună
cu Ucraina cât şi conflictul îngheţat din regiunea separatistă
prorusă Transnistria.
Natalia Gavriliţa a cerut sprijin pentru diversificarea surselor
de energie și ieșirea din dependenţa faţă de resursele energe-
tice importate din Rusia. Ministrul de externe german, Anna-
lena Baerbock, și omologul ei francez, Jean-Yves Le Drian,
au garantat sprijinul lor în acest sens, dar fără a preciza acţi-
uni concrete. Pentru independenţa energetică ar fi nevoie
de interconectarea cu UE, prin România.
În cadrul conferinţei, ministrul Bogdan Aurescu a anunţat că
guvernul României pregăteşte un pachet suplimentar de asis-
tenţă financiară nerambursabilă în beneficiul Republicii
Moldova în valoare de 10 milioane de euro.

AAjjuuttoorr  ffiinnaanncciiaarr  șșii
sspprriijjiinn  ppoolliittiicc  
iinntteerrnnaațțiioonnaall  ppeennttrruu
RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa
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ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Ieșim dintr-o pandemie
care ne-a demonstrat cât
suntem de vulnerabili și
trăim cu conflicte armate
neaşteptate care trebuie
gerate astfel încât
numărul victimelor și

impactul social și economic să fie reduse
pe cât posibil.

Sunt încercări dificile care testează
reziliența oamenilor. Iată cum se mani-
festă această reziliență mai aproape de
noi, în Quebec: șomajul este de 4,5%, un
nivel nemaiîntâlnit de zeci de ani. Acest
procent scăzut se explică pe de-o parte
printr-o solidă relansare economică, mar-
cată de un efort susținut din partea com-
paniilor de a-și relua și dezvolta
activitățile și de nevoia oamenilor de a
avea inițiative, de a fi dinamici, de a da un
sens creativ și productiv existenței lor, și
pe de alta printr-o penurie de mână de
lucru calificată și disponibilă. Imigrația
reprezintă deci unul din elementele de
bază ale prosperității din Quebec și
Canada.

În acest articol ne vom opri la situația
unei familii care locuiește în România și
care este interesată să se stabilească în
Quebec. Profilul lor: un cuplu cu un copil
de 18, ambii soți au 45 de ani, experiență
de muncă de 23 de ani, el ca grafician, ea
ca profesoară de franceză. Cum ar putea
aceștia să aibă succes în demersul lor?

O posibilitate ar fi să vină cu statutul
de lucrător temporar pe care să-l trans-
forme mai apoi în statut de rezident per-
manent. Aceasta ar fi o soluție securitară,
ce ar asigura o tranziţie lină din România
către Canada, căci vor veni cu un loc de
muncă asigurat. Dar, deși cei doi au

meserii interesante pentru piața de muncă
din Quebec, găsirea unui serviciu pe cont
propriu poate lua ceva timp.

O altă posibilitate o reprezintă pro-
gramul pentru lucrători calificați, Pro-
gramme régulier des travailleurs qualifiés
(PRTQ). Acesta presupune mai întâi com-
pletarea unei declarații de interes pentru a
imigra în Quebec pe portalul Arrima.
După această primă etapă, continuarea de-
mersurilor se face în baza unei invitații
primite din partea ministerului provincial
al Imigrației.

Sistemul Arrima este similar cu Entrée
Express de la federal: odată completată
declarația de interes, aceasta ajunge într-o
bancă de astfel declarații, i.e. un bazin de
candidați. Cei al căror profil corespunde
nevoilor de mână de lucru din Quebec și

arată o bună capacitate de integrare
primesc invitația de a continua procesul.
Invitația este transmisă prin intermediul
portalului Arrima, alături de instrucțiunile
pentru procedurile următoare. Crearea
profilului pe Arrima nu costa nimic și nu
necesită depunerea vreunui document.
Profilul rămâne valid un an.

Pentru a ajuta persoanele interesate să
vadă dacă au șanse să-și depună candi-
datura prin intermediul declarației de in-
teres, ministerul Imigrației pune la
dispoziție o primă grilă de evaluare, care
poate valida sau nu decizia de a candida
și care este disponibilă la www.quebec.ca
– Immigration - Programmes d'immigra-
tion pour les travailleurs qualifiés. O
asemenea evaluare este importantă, căci
ea poate releva punctele forte și cele slabe,

lăsând posibilitatea de a ameliora as-
pectele mai putin pozitive.

Aici un consilier în imigrație poate
avea un rol fundamental, făcând o analiză
atentă a capacității candidaților de a
pregăti procesul de imigrare și găsind
soluţii pentru ameliorarea candidaturii.
Trebuie perseverență, clarviziune și flexi-
bilitate, căci dacă se închide o ușă trebuie
căutată o alta, iar la acest nivel un spe-
cialist în imigrație poate face diferența
dintre succes și eșec.

Această primă grilă de evaluare
privește atât candidații solo, cât și cu-
plurile. Punctajul maxim este de 103 pen-
tru o persoană singură sau de 120 pentru
un cuplu. Există un barem minim de în-
deplinit privind capacitatea de integrare pe
piața muncii (employabilité) - 43 de
puncte pentru un candidat sau 52 pentru
cuplu - precum și unul necesar pentru a
trece la examenul preliminar - 50 pentru o
persoană sau de 59 pentru un cuplu.

Criteriile de evaluare cuprind: nivelul
de școlarizare, domeniul de expertiză, ex-
perienţa de muncă, vârsta, cunoştinţele de
franceză și engleză, sejururile anterioare
în Quebec, existența unor rude în Quebec,
capacitatea financiară și numărul de copii.

După ce un candidat trece de exa-
menul preliminar poate depune o decla-
rație de interes. Măsura șanselor de a
primi o invitație este dată de a doua grilă
de evaluare, care acordă 580 de puncte la
capitolul „Capital uman” și 720 de puncte
la capitolul „Răspuns la nevoile Quebecu-
lui”.

Vom reveni asupra acestei a doua grile,
mult mai detaliată, în numărul următor.

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

Imigrație în Quebec: Pașii de urmat în
Programul pentru lucrători cali.cați (I)

Vreți mai mulți clienți?

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

Suntem aici să vă ajutăm!

Print și online

Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) presupune mai întâi completarea
unei declarații de interes pentru a imigra în Quebec pe portalul Arrima.
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CABINET DE AVOCATURĂ
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DREPT
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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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500 Place d’Armes, Suite 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

tismanariu@sympatico.ca
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Art Souterrain, un festival de artă
contemporană unic în America de Nord
La începutul acestei luni, pe 2
aprilie, a debutat Festivalul
Art Souterrain, un eveniment
menit să suscite o reflecție
asupra artei contemporane.
Astfel, timp de 13 săptămâni,
până pe 30 iunie, arta con-
temporană va transforma
Montrealul subteran pe par-
cursul a 6 km.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Din 2009, Festivalul Art
Souterrain pune în valoare
diverși artiști contemporani,
prezentându-le lucrările în
afara spațiilor tradiționale
de expunere, precum muzee

și galerii. Ideea este de a face arta contem-
porană cât mai accesibilă publicului larg,
iar la această a 14-a ediție vor fi expuse pic-

turile și instalațiile interactive a peste 40 de
artiști contemporani, locali și internaționali,
concepute în jurul temei Voies-Voix
Résilientes.

Festivalul transformă și valorizează
Montrealul subteran pe o distanță de 6 km,
din care fac parte Complexul Guy Favreau,
Palais des congrès, Édifice Jacques
Parizeau, Centre de Commerce Mondial,
Place Victoria, Cité Internationale - OACI.

Festivalul include multiple activități
legate de artă, de la vizite ghidate, la ate-
liere de creație sau de sensibilizare, mese

rotunde, proiecții de scurt metraje și diverse
alte evenimente. Toate sunt gratuite, însă
participarea se face pe bază de înscriere.
Programul festivalului poate fi consultat la
www.festival2022.artsouterrain.com.

De asemenea, Festivalul Art Souterrain
include și câteva proiecte conexe de artă
contemporană. Unul dintre acestea este
Vi-trine sur l’art, prin care lucrări de artă
contemporană sunt instalate în vitrinele
unor spații comerciale de închiriat. Astfel,
diverse locuri vacante sunt transformate în
galerii de artă temporare, prezentând lucrări

majore din mari colecții publice și private,
precum și proiecte originale ale unor artiști
locali. Pe lângă faptul că scoate în evidență
arta canadiană contemporană și o face
cunoscută unui public mai larg, această ini-
țiativă înfrumusețează spații comerciale
goale, contribuind la revitalizarea
cartierelor.

O altă inițiativă, realizată în parteneriat
cu Ubisoft Montreal, se desfășoară până pe
31 mai. Este vorba de L’Art s’affiche, care
anul acesta prezintă o expoziție solo, Fore-
head Kiss, a artistului montrealez
Berirouche Feddal, proiectată pe fațada
sediului Ubisoft, aflat la intersecția străzilor
St-Viateur cu Saint-Dominique. O altă
modalitate de a democratiza arta în spațiul
public, de a o integra în cotidianul profe-
sional și de a promova artiști emergenți.

Mai multe informații despre toate aceste
fațete ale Festivalului Art Souterrain la
www.artsouterrain.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.

3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046
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►►Mititei si carnati
►►Carne marinata
►►Mezeluri preparate in 
laboratorul propriu 

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI

Servicii
24/7

● Colete, plicuri, scrisori la domiciliu in 
Romania, in 3 zile lucratoare

● Colectare la domiciliu pentru 15$ în zona    
Laval si Montreal

● Trimitem oriunde in Romania si in 
Republica Moldova

● Transfer de bani spre si din Romania 
● Cadouri, flori, torturi, sampanie livrate in 

Bucuresti pentru ocazii speciale
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PPRRIIMMIIMM  CCOOMMEENNZZII
PPEENNTTRRUU  PPAASSTTEE
•Miel intreg (din QC) 

•Pulpa si maruntaie de miel
•Drob si ciorba de miel

•Carnati proaspeti de Plescoi
(100% din miel)

•Pastrama de miel
•Cozonaci cu nuca si Pasca

•Placinta dulce sau sarata
•Oua colorate

•Vopsea de oua

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

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
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Covid-19: Cea mai
bună protecție este
cea hibridă

Persoanele cu cel mai bun
nivel de protecţie împotriva
Covid-19 sunt cele care au
fost atât vaccinate, cât și in-
fectate anterior cu corona-
virus, arată două studii
publicate în The Lancet
Infectious Diseases, in-
formează AFP și Agerpres.

Aceste cercetări oferă câteva răspun-
suri la o întrebare care a suscitat dezbateri
ştiinţifice aprinse: suntem mai bine prote-
jaţi împotriva bolii după ce ne-am infectat
sau după ce ne-am vaccinat?

Răspunsul nu este neapărat unul cu o
singură variantă corectă. Cele două studii
subliniază că o persoană care a avut
Covid-19 are tot interesul să se vaccineze
pentru a-şi întări imunitatea dobândită
deja în urma infectării.

Primul studiu, condus în
Brazilia

Prima dintre aceste cercetări se
bazează pe date medicale prelevate de la
peste 200.000 de brazilieni, a căror ţară
a fost una dintre cele mai puternic afec-
tate de pandemia de Covid-19. Dintre
aceştia, unii indivizi s-au infectat fără a
fi vaccinaţi. Dintre cei care au
supravieţuit bolii, unii au fost vaccinaţi -
cu Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sino-
vac sau Johnson & Johnson/Janssen - iar
ceilalţi nu.

„Se dovedeşte că aceste patru vac-
cinuri oferă o protecţie suplimentară şi

substanţială persoanelor deja infectate
anterior cu Covid-19”, a consemnat unul
dintre autori, Julio Croda.

Această protecţie este diferită - riscul
de spitalizare sau deces este redus cu 90%
în cazul vaccinurilor Pfizer/BioNTech şi
AstraZeneca, cu aproximativ 80% în
cazul produsului Sinovac şi cu puţin peste
50% pentru Johnson & Johnson.

Al doilea studiu, făcut în
Suedia

Al doilea studiu, realizat pe baza unor
date prelevate din Suedia, merge în
aceeaşi direcţie. Cercetătorii au constatat
că foştii pacienţi Covid-19 îşi menţin o
imunitate ridicată timp de până la
douăzeci de luni.

Cercetarea indică însă şi faptul că
aceste persoane prezintă un risc de rein-
fectare şi mai redus - cu aproximativ două
treimi - dacă au fost vaccinate după prima
infectare.

Studiile au fost efectuate
înainte de Omicron

Aceste două studii acoperă o perioadă
care precede apariţia variantei Omicron a
coronavirusului, care este evident mai
contagioasă şi mai rezistentă la vaccinuri
comparativ cu predecesoarele sale.

Totuşi, ele sugerează că „imunitatea
hibridă, dobândită prin expunerea atât
la infecţie, cât şi la vaccinare, (...) ar
putea oferi o protecţie de lungă durată,
inclusiv contra noilor variante”, după
cum a declarat cercetătorul indian Pramod
Kumar, care nu a fost implicat în aceste
studii, citat de AFP.

ACCENT MONTREAL
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Persoanele cu cel mai bun nivel de protecție împotriva Covidului sunt cele care au fost atât
vaccinate, cât și infectate anterior cu virusul SARS-CoV-2.
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accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Cinci mituri despre acțiunea climatică

Tineri, din mediul urban, în
general femei - imaginea pe
care o avem despre per-
soanele care acționează sau
nu pentru mediu se bazează
adesea pe niște impresii greu
de dislocat. În articolul de mai
jos, cinci astfel de mituri, tre-
cute în revistă de Le Dé-
tecteur de rumeurs și
Unpointcinq.

Faptul că tot felul de idei preconcepute
circulă apropo de persoanele care fac (sau
nu fac) ceva pentru mediu și climat are
de-a face și cu realitatea că majoritatea
studiilor se bazează pe sondaje: trebuie
deci să avem încredere în ceea ce spun oa-
menii că fac, mai degrabă decât în acțiuni
concrete. În plus, întrebările adresate
variază foarte mult de la un sondaj la altul:
ele pot fi formulate în jurul percepțiilor pe
care oamenii le au despre schimbările cli-
matice și cauzele acestora sau în jurul ges-
turilor cotidiene și acțiunilor militante
pentru mediu.

Mitul #1: Tinerii sunt mai
sensibili la chestiunile
climatice
DIN CE ÎN CE MAI ADEVĂRAT.
Marșuri pentru climă, anxietate ecologică,
greve pentru mediu în școli, procese îm-
potriva guvernelor... Tinerii par într-ade-
văr să fie mai sensibilizați la lupta

împotriva schimbărilor climatice. Mai
multe studii întreprinse în diverse țări an-
glofone au identificat tinerii ca atare, pre-
cum și femeile și persoanele mai puțin
religioase. Orientarea politică are, de
asemenea, o influență asupra activismului,
ca și nivelul de educație.

Mitul #2: Tinerii fac mai
mult pentru climat
FALS. În Quebec, potrivit sondajului
Baromètre de l’action climatique 2019, o
colaborare între Unpointcinq și o echipă
de cercetare de la Universitatea Laval,
generațiile mai în vârstă sunt cele mai im-
plicate. Astfel, în grupa de vârstă 18-24 de
ani, 74% spun că zilnic fac ceva pentru a-
și reduce amprenta de carbon; în cazul
celor cu vârsta între 60 și 69 de ani, 92%
afirmă acest lucru.

Barometrul 2020 arată că femeile, cei
peste 55 de ani și cei cu copii sunt mult
mai predispuși să adopte obiceiuri care să
le reducă impactul asupra climei.

În același timp, Barometrul 2020
relevă nevoia ca populația să fie mai bine
informată și educată în acestă privință,
căci deși majoritatea respondenților
afirmă că „își îndeplinesc responsabi-
litățile”, mai puțin de jumătate com-
postează, își reduc consumul de carne,
utilizează mai puțin mașina sau își reduc
călătoriile cu avionul - i.e. acțiuni suscep-
tibile de a avea cel mai mare impact.

Un studiu recent realizat în Noua Zee-
landă și publicat în Nature Communica-
tions sugerează că în general, oamenii
sunt din ce în ce mai conștienți și îngrijo-
rați de schimbările climatice, indiferent de
generație. O conștientizare ce ar putea fi
importantă, considerând că persoanele în

vârstă au adesea o amprentă de carbon mai
mare decât persoanele mai tinere.

Mitul #3: Populația din
regiunile rurale este mai
puțin preocupată de
schimbările climatice
FALS. Barometrul 2019 indică faptul că
aproape trei sferturi dintre cei care locu-
iesc în afara marilor centre urbane ca
Montreal și Quebec consideră că este ur-
gent să se acționeze împotriva schim-
bărilor climatice și aproape 90% dintre ei
spun că fac ceva în acest sens, o proporție
similară cu media din Quebec.

Este din ce în ce mai cunoscut faptul
că regiunile rurale sunt printre primele
care vor suferi impactul schimbărilor cli-
matice, potrivit Raportului privind pro-
blemele naționale (National Issues
Report) din 2021, întocmit de Natural Re-
sources Canada (NRCAN). Raportul sin-
tetizează cele mai recente date științifice
privind climatul, iar una dintre secțiunile
sale explorează impactul pe care schim-
bările climatice îl vor avea asupra comu-
nităților rurale și îndepărtate. Documentul
avertizează că dezghețarea permafrostu-
lui, eroziunea, speciile invazive, creșterea
nivelului mării și modificările la nivel de
calitate a apei ar putea distruge habitatele
piscicole și a faunei sălbatice - eliminând
sursele tradiționale de hrană pentru multe
comunități - ar putea submina sectoarele
agriculturii, pescuitului și silviculturii și
deteriora infrastructura critică precum
rețele energetice, drumuri, căi ferate și
aeroporturi.

Și în Barometrul 2020 populația rurală
este suprareprezentată în segmentul „în-

grijorat”. Avem de-a face deci cu o cate-
gorie conștientă de urgența cu care trebuie
acționat la nivel de mediu, dar care este
poate mai puțin angajată în această pri-
vință ca alte categorii de cetățeni. Este
vorba aici de acțiuni individuale, nu de
cele ale unor actori colectivi precum mu-
nicipalități, guverne locale etc., care des-
fășoară proiecte de împiedicare a eroziunii
în regiunile de coastă, care consolidează
infrastructurile afectate de dezghețul per-
mafrostului în comunitățile inuite etc.

Mitul #4: Femeile sunt mai
preocupate de mediu și se
implică mai mult
ADEVĂRAT. Femeile sunt într-adevăr
mai implicate în chestiunea schimbărilor
climatice. Mai mult decât bărbații, femeile
consideră că schimbările climatice repre-
zintă o problemă care trebuie urgent
adresată (80% vs. 68% conform
Barometrului 2019) și sunt mai numeroase
când vine vorba de a face ceva concret și
de a dori să se implice mai mult (76% vs.
65%).

Mai multe studii au confirmat această
tendință: „Gender Differences in Public
Understanding of Climate Change”, Yale
Program on Climate Change Comunica-
tion, 2018; „Women, more than men, say
climate change will harm them perso-
nally”, Pew Research Center, 2015;
„Rapport descriptif de l’enquête sur le
mouvement climat”, Université Grenoble
Alpes, PACTE, 2021.

Trebuie menționat că femeile, mai ales
cele din țările în curs de dezvoltare, sunt
mai vulnerabile în fața schimbărilor cli-
matice, fiind mult mai dependente de
resursele locale (hrană, apă, combustibil)
pentru a-și asigura propria existență și cea
a copiilor lor. În țările bogate, chiar și în
ziua de azi, mult mai multe femei decât
bărbați poartă pe umerii lor greutatea res-
ponsabilităților familiale, fiind în același
timp mai puțin prezente în sferele de pu-
tere, acolo unde se iau decizii.

Mitul #5: Quebechezii
consideră că este dificil să
acționeze pentru climat
FALS. Majoritatea quebechezilor (59%)
spun că acționează pentru climat. Totuși,
nu toate gesturile sunt considerate ușor de
făcut. Dacă reciclarea sau utilizarea pro-
duselor reutilizabile este adoptată de
marea majoritate, reducerea deplasărilor
cu mașina personală sau reducerea con-
sumului de carne sunt considerate mult
mai dificile.

ACCENT MONTREAL

Varianta originală a acestui articol, în-
franceză, a apărut la rubrica Le Détecteur
de rumeurs din cadrul Agenției Science-
Presse.



Vineri 8 aprilie 2022Vineri 8 aprilie 2022 ■ PAG. 14PAG. 141414 GRANI
ELE GÂNDIRII

Realitatea: este totul format din numere?

Atunci când Albert Einstein şi-a defi-
nitivat teoria generală a relativităţii în
1916, şi-a privit ecuaţiile şi a descoperit
un mesaj neaşteptat: Universul este în ex-
pansiune. Einstein nu credea însă că Uni-
versul fizic s-ar putea micşora sau mări,
aşa că a ignorat acest lucru. 13 ani mai
târziu, Edwin Hubble a găsit dovezi clare
ale expansiunii Universului. Einstein a
ratat astfel ocazia de a face cea mai dra-
matică predicţie ştiinţifică din istorie.

Cum oare ştiau ecuaţiile lui Einstein că
Universul era în expansiune, având în
vedere că el însuşi nu ştia? Dacă mate-
matica nu este altceva decât un limbaj pe
care îl folosim pentru a descrie lumea, o
invenţie a creierului uman, cum ar putea
rezulta din aceasta mai mult decât intro-
ducem? „Este greu de evitat impresia că
avem de-a face în acest caz cu un miracol”
scria fizicianul Eugene Wigner în articolul
său din 1960 „The Unreasonable Effec-
tiveness of Mathematics in the Natural
Sciences” (Communications on Pure and
Applied Mathematics, vol. 13, p.1)

Precogniţia matematicii nu pare mai
puţin miraculoasă astăzi. La acceleratorul
de particule Large Hadron Collider de la
CERN (Geneva), fizicienii au observat
urmele unei particule ce fusese descope-
rită cu 48 de ani în urmă, ascunsă în
ecuaţiile fizicii particulelor.

Cum este posibil ca matematica „să
ştie” despre particulele Higgs sau oricare
alte faţete ale realităţii fizice? „Poate pen-

tru că matematica este realitatea” afirmă
fizicianul Brian Greene de la Universi-
tatea Columbia, New York. Poate că dacă
am cerceta mai în adânc, am găsi că
obiectele fizice, cum ar fi mesele şi
scaunele, nu sunt compuse din particule
sau string-uri de energie, ci din numere.

„Acestea sunt probleme extrem de di-
ficile” spune James Ladyman, filozof al
științei la Universitatea Bristol din Marea
Britanie, „dar poate că este mai puţin
derutant să spui că Universul este compus
din concepte matematice decât să spui că
este făcut din materie”.

Într-adevăr, foarte complicat. Ce
înseamnă că Universul este „compus din
concepte matematice”? Un punct evident
de plecare ar fi întrebarea: din ce este
compusă matematica?

Fizicianul John Wheeler spune că
„baza tuturor matematicilor este că 0=0”.
Toate structurile matematice pot fi de-
rivate dintr-un concept numit „setul nul”,
un set care nu conţine niciun element. Să
spunem că acest set îi corespunde lui 0;
putem apoi defini numărul 1 ca fiind setul
care conţine numai setul nul; 2 ca fiind
setul care conţine seturile corespunzătoare
lui 0 şi 1 şi aşa mai departe. Dezvoltând
acest concept de set nul după modelul
păpuşilor ruseşti Matrioşa obținem într-un
final întreaga matematică. Matematicianul
Ian Stewart de la Universitatea Warwick,
Marea Britanie, denumeşte astfel acest
concept: „Secretul îngrozitor al mate-

maticii este că e bazată pe nimic”. Reali-
tatea s-ar putea rezuma la matematică, dar
matematica nu se rezumă la nimic.

Ar putea exista un ultim indiciu asupra
existenţei - până la urmă, un univers for-
mat din nimic nu are nevoie de o expli-
caţie. Într-adevăr, structurile matematice
nu par a avea nevoie de o origine fizică.

„Un dodecaedru nu a fost niciodată
realizat”, spune Max Tegmark de la
Massachusetts Institute of Technology.
„Pentru a fi realizat, mai întâi un element
nu trebuie să existe în timp sau în spaţiu şi
abia apoi să existe”. Un dodecaedru nu
există în timp sau în spaţiu, el există inde-
pendent de timp sau spaţiu. „Timpul şi
spaţiul la rândul lor sunt conţinute de
structuri matematice mai dezvoltate”,
spune Tegmark. Aceste structuri doar
există; ele nu pot fi create sau distruse.

Aceasta ridică o mare întrebare: de ce
Universul este construit numai pe baza
anumitor concepte matematice? „Există o
mulţime de concepte matematice”, spune
Brian Greene. „În prezent, numai o mică
parte a lor are o utilizare practică în lumea
fizică. Luaţi orice carte de matematică şi
veţi vedea că cele mai multe ecuaţii din ea
nu corespund unui obiect sau proces
fizic.”

Este adevărat că, uneori, concepte ce
păreau a aparţine doar fabulaţiei mate-
matice, necorespunzând lumii fizice, și-au
găsit un corespondent în lumea reală. Nu-

merele imaginare, de exemplu, îşi meritau
odinioară cu prisosinţă numele, însă în
ziua de azi sunt folosite pentru a descrie
comportamentul particulelor elementare;
iar geometria neeuclidiană a fost folosită
în cele din urmă pentru descrierea gravi-
taţiei. Dar chiar şi aşa, aceste fenomene
folosesc doar o mică parte a matematicii
existente.

Să nu ne grăbim totuși, spune
Tegmark. „Cred că existenţa fizică şi
existenţa matematică reprezintă acelaşi tip
de existenţă, aşa că orice structură care
există matematic este, de asemenea,
reală”, afirmă el.

Deci, ce putem spune despre mate-
matica care nu este folosită în universul
nostru? „Alte structuri matematice cores-
pund altor universuri”, este de părere
Tegmark. El numeşte aceasta „multivers
de nivel 4” şi este mult mai straniu decât
multiversele despre care discută cos-
mologii. Multiversele lor comune sunt gu-
vernate de aceleaşi reguli matematice de
bază ca şi universul nostru, dar multiver-
sul de nivel 4 al lui Tegmark operează
după o complet altă matematică.

Toate acestea sună bizar, dar ipoteza
că realitatea fizică este fundamental
matematică a trecut orice test. „Dacă fi-
zica se loveşte de un blocaj care nu poate
fi depăşit, am putea afla că natura nu poate
fi descrisă matematic”, spune Tegmark.
„Dar este cu adevărat remarcabil că
aceasta nu s-a întâmplat încă. Galileo
spunea că, în fapt, cartea naturii este scrisă
în limbajul matematicii, şi asta cu 400 de
ani în urmă.”

Dacă realitatea nu are la bază mate-
matica, atunci ce altceva poate fi? „Poate
că într-o zi ne vom întâlni cu o rasă ex-
traterestră şi le vom arăta ce am descoperit
noi despre Univers”, spune Greene. „Vor
zice: « Ah, matematica! Am încercat-o. Te
poate duce până la un anumit punct. Altul
este lucrul cu adevărat important.» Care ar
fi acesta? Greu de imaginat. Înţelegerea pe
care o avem privind fundamentele reali-
tăţii este încă la început”.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, inti-
tulată „Reality: Is everything made of
numbers?” de Amanda Gefter, a fost pu-
blicat de New Scientist. Scientia.ro este un
site de popularizare a științei și de de-
montare a miturilor pseudoștiințifice. Sci-
entia.ro prezintă zilnic articole și știri, are
o secțiune de bloguri și una destinată în-
trebărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.

SCEPTICUS

Săpând adânc în ceea ce numim realitate fizică dăm la un moment dat de un fir de matema-
tică pură.
►
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Oricare ar fi tipul de realitate în care
credem că ne aflăm, probabil că greșim.
Universul este un computer şi orice are loc
în el poate fi explicat în termenii pro-
cesării informaţiilor. Conexiunea dintre
realitate şi computere s-ar putea să nu fie
însă evidentă imediat, dar dacă cercetăm
mai adânc, este exact ceea ce unii cercetă-
tori cred că vom găsi. Ne imaginăm
lumea ca fiind formată din particule
ţinute laolaltă de către forţe fundamen-
tale, de exemplu, dar teoria cuantică ne
spune că toate acestea sunt doar o în-
grămădire de câmpuri pe care le putem
descrie cum se cuvine doar prin
folosirea matematicii fizicii cuantice.

La acest nivel intervine computerul,
cel puţin dacă ne gândim la el la modul
conceptual, ca ceva care procesează infor-
maţie şi nu ca la acea cutie mecanică pe
care o avem pe birou. „Fizica cuantică
poate fi considerată ca fiind frazată în ter-
menii procesării de informaţii” spune
Vlatko Vedral de la Universitatea Oxford.
„Este sugestiv faptul că găsim procesarea
informaţiilor la rădăcina tuturor lu-
crurilor.”

Informația are în mod cert un loc

special în teoria cuantică. Faimosul prin-
cipiu al incertitudinii, care spune că nu
poți cunoaște simultan momentul şi po-
ziţia unei particule, se rezumă la infor-
maţie. La fel ca inseparabilitatea cuantică
(eng. quantum entanglement), în care
obiectele cuantice partajează proprietăţi şi
schimbă informaţie indiferent de distanţa
fizică dintre ele.

În fapt, fiecare proces din Univers
poate fi redus la nivelul interacţiunilor
dintre particule care produc răspunsuri
binare: da sau nu, aici sau acolo, sus sau
jos. Aceasta înseamnă că natura, la nivelul
său cel mai fundamental, reprezintă pur şi
simplu interschimbarea digiților binari sau
a biţilor, după modelul unui computer.
Rezultatul imensităţii interschimbărilor de
biţi este manifest în ceea ce percepem ca
fiind aranjarea continuă, rearanjarea şi in-
teracţiunea atomilor - cu alte cuvinte,
realitatea.

Potrivit lui Ed Fredkin de la Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT),
dacă am cerceta mai în adânc acest proces
am găsi că Universul urmează doar o lege,
o singură regulă de procesare a informaţi-

ilor de care ai nevoie pentru a construi un
cosmos. După părerea lui Fredkin, aceasta
ar putea fi asemănată unei proceduri de
tipul „dacă - atunci”; acelaşi tip de regulă
folosită în computerul tradiţional pentru a
putea manipula biţii conţinuţi de tranzis-
torii de pe un chip şi pentru a opera porţile
de ieşire, dar de această dată aplicat biţilor
Universului.

Vedral şi alţii cred că acest proces este
totuşi un pic mai complex decât atât. Pen-
tru că putem reduce orice din univers la
entităţi care respectă legile fizicii cuan-
tice, universul trebuie să fie un computer
cuantic şi nu un computer clasic cu care
suntem familiari deja.

Unul dintre punctele de atracţie ale
acestei idei e că poate oferi un răspuns la
întrebarea „de ce am putea spune că există
ceva în loc de a spune că nu există nimic?”
Caracterul aleatoriu prezent în mecanica
cuantică poate însemna că informaţia
cuantică - şi prin extensie, un univers -
poate deveni realitate în mod spontan,
spune Vedral.

Pentru toate aceste idei teoretice,
dovedirea faptului că Universul este un

computer cuantic este o sarcină dificilă.

Chiar şi aşa, există o observaţie care
pare a susţine ideea că Universul este
compus fundamental din informaţie. În
2008, detectorul de unde gravitaţionale
GEO 600 din Hanovra, Germania, a de-
tectat o anomalie de semnal care ar putea
sugera că spaţiul-timp este granular.
Aceasta este ceea ce ar fi de aşteptat într-
un univers „holografic”, în care realitatea
3D este în fapt o proiecţie a informaţiei
codate la nivelul suprafeţei bidimensio-
nale a limitelor Universului.

Această idee bizară a luat naștere în
urma unei discuţii asupra găurilor negre.
Unul dintre principiile fundamentale ale
fizicii e că informaţia nu poate fi distrusă,
dar o gaură neagră pare a viola acest prin-
cipiu prin înghiţirea unor lucruri care
conţin informaţie care astfel, într-un final,
este distrusă.

Ce se întâmplă cu această informaţie a
fost subiectul unei lungi dezbateri între
Stephen Hawking şi mai mulţi colabora-
tori ai acestuia. Într-un final, Hawking a
trebuit să se declare învins şi a trebuit să
concluzioneze că informaţia este înscrisă
pe orizontul evenimentului care stabileşte
graniţa găurii negre şi că aceasta scapă
atunci când gaura neagră se evaporă.
Aceasta i-a condus pe fizicienii teoreti-
cieni Leonard Susskind şi Gerard Hooft să
pro-pună ideea că întregul Univers ar
putea stoca informaţia la graniţa sa, con-
secinţa acestui fapt fiind că realitatea
noastră ar putea fi proiecţia acelei infor-
maţii în spaţiul aflat între limitele Univer-
sului. Dacă această conjunctură este reală,
realitatea s-ar putea asemăna cu imaginea
Prinţesei Leia proiectată de R2D2 în
Războiul Stelelor: o hologramă.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol intitu-
lată „Reality: A universe of information”
de Michael Brooks a fost publicată de re-
vista New Scientist. Scientia.ro este un site
de popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro pre-
zintă zilnic articole și știri de calitate, are o
secțiune de bloguri și una destinată între-
bărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.

Realitatea: un Univers creat din informaţie
SCEPTICUS
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Traiteur Bourret
Comandati la 514.733.8462
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Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele

* Cu comanda * 

Ceea ce numim realitate ar putea fi outputul unui program ce rulează pe un calculator cuan-
tic de dimensiuni cosmice. 
►
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Un nou model matematic
arată că la circa o picose-
cundă (10−12 s) după Big Bang
ar fi putut lua naștere gravi-
toni masivi care să reprezinte
la în prezent materia în-
tunecată din Univers. Acest
model are însă nevoie de
extra-dimensiuni, adică de di-
mensiuni în plus față de cele
patru de care vorbim la ora
actuală, trei spațiale și una
temporală.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Materia
întunecată

Se pare că Universul
este compus în mare
parte din materie în-
tunecată și energie în-
tunecată - circa 95% ar

fi alcătuit din aceste substanțe despre care
nu știm mare lucru.

Materia întunecată este acea formă de
materie care nu emite lumină și pe care o
măsurăm ca urmare a efectelor sale gravi-
taționale asupra materiei vizibile. Această
materie influențează viteza de rotație a
stelelor de la periferia galaxiilor. O altă
posibilitate ar fi aceea conform căreia teo-
ria gravitației (teoria relativității generale a
lui Albert Einstein) nu este corectă. Există
însă motive solide care ne fac să credem că
în univers există materie întunecată.

Cum căutăm materia
întunecată?

În cadrul proiectelor de cercetare unde
se încearcă să se descopere materia în-
tunecată se folosesc metode diverse.

Există proiecte în derulare atât în la-
boratoare de cercetare subterane, care caută
să descopere materia întunecată care
provine din spațiu și interacționează cu de-
tectoarele noastre, cât și cadrul unor acce-
leratoare de particule, unde se încearcă
generarea materiei întunecate, ca efect al
ciocnirilor fasciculelor de particule (în mod
asemănător cu metoda folosită pentru des-
coperirea bosonului Higgs).

Alte abordări se referă la identificarea
unor posibile particule de materie în-
tunecată, cum ar fi axionii, care se pre-
supune că au masa extrem de mică, fiind
nevoie de echipamente și experimente ca-
pabile să observe alte fenomene care sunt

generate de interacțiunea axionilor cu ma-
teria normală. Până în prezent însă nu au
fost descoperite urme credibile de materie
întunecată în cadrul cercetărilor trecute ori
curente.

Tipologii de materie
întunecată

Pe lângă axionii deja amintiți, au fost
căutate alte tipuri de particule. Așa-
numitele WIMPS, particule masive care in-
teracționează extrem de slab cu materia
normală, căutate în special în cadrul expe-
rimentele subterane.

O altă ipoteză se referă la particulele
supersimetrice, o dublură a particulelor din
teoria modelului standard, care însă ar avea
masa mult mai mare și spin opus (spinul
fiind o proprietate cuantică a particulelor).
Nici acestea, căutate în cadrul accelera-
toarelor de particule, nu au fost încă de-
scoperite. În acest context se studiază noi
posibilități, una dintre acestea ar fi gravi-
tonii masivi.

Gravitonii masivi ca
materie întunecată

Într-un articol publicat recent în Phys.
Rev Letters se prezintă un model în care
universul ar avea dimensiuni suplimentare,
care la ora actuală ar fi „compactate” (îm-
păturite sau ghemuite). La început, imediat
după Big Bang, în acest univers gravitația
ar fi dat naștere unor gravitoni masivi, deci

cu masă. Gravitonii sunt particule ipotetice
responsabile de gravitație.

Gravitația este interacțiunea cea
mai slabă dintre cele patru interacțiuni fun-
damentale (gravitațională, electromagne-
tică, nucleară tare și nucleară slabă). În fapt,
este mult, mult mai slabă decât celelalte.
Interacțiunea electromagnetică este de
1039 mai puternică (adică de
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
00.000.000.000 de ori) decât gravitația, pe
când cea nucleară tare de 1041 ori, iar cea
nucleară slabă de 1030 ori. Pentru că gravi-
tația este atât de slabă avem dificultăți în
a-i detecta particula care se presupune că
este implicată în exercitarea acesteia.

Ca acești gravitoni să explice canti-
tatea de materie întunecată observată în
prezent ar fi trebuit să ia naștere la circa 1
picosecundă după Big Bang și să aibă o
masă sub 1 MeV (masa protonului în
această unitate este de circa 938 MeV).
Acest lucru s-ar fi întâmplat după ce
mecanismul Higgs, care dă masă parti-
culelor, ar fi fost deja prezent.

Evident nu știm dacă așa stau lu-
crurile, dat fiind faptul că vorbim de un
model matematic. Modelul arată că există
multe posibilități pentru materia întunecată,
iar unele dintre acestea nu ar fi descoperite
în experimentele actuale. Ba mai mult,
cercetătorii studiază posibilitatea altor par-
ticule, precum așa-numiții radioni, parti-
cule scalare ipotetice.

În viitor vor fi pregătite noi proiecte

de cercetare, cu metode care să fie capabile,
sperăm, să descopere și aceste forme de
materie întunecată precum gravitonii ma-
sivi.

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.

Extra-dimensiuni, gravitoni masivi și materia
întunecată

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

Gravitonii
Gravitonii sunt particulele-forţă ipotetice
asociate gravitaţiei. Datorită succesului
modelului standard în descrierea celor-
lalte trei forţe fundamentale, care se
manifestă prin intermediul schimbului de
bosoni, se presupune că şi în cazul gravi-
taţiei avem de-a face cu un boson gauge.
În ce priveşte existenţa gravitonului, în
prezent nu ştim dacă acesta există ori nu.
Se consideră în genere de către fizicieni
că gravitonul există pentru că forţa gra-
vitaţională este o forţă care prezintă
multe similarităţi tehnice cu celelalte
forţe fundamentale (forţa electromagne-
tică, forţa nucleară tare şi forţa nucleară
slabă) şi trebuie să aibă o particulă care o
mediază, iar această particulă este nu-
mită graviton.

Sursa: Există gravitonii?, scientia.ro
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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
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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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NNoouull  aannttrreennoorr  aall
EEmmeeii  RRăădduuccaannuu
Emma Răducanu se
pregătește alături de un
antrenor care i-a avut ca
elevi pe Novak Djokovic,
Ivan Ljubicic, Milos
Raonic şi Jannik Sinner.
Este vorba de Riccardo
Piatti.
În 2021, Răducanu a
cucerit titlul de la Flush-
ing Meadows alături de
Andrew Richardson, însă
la scurt timp după imensul
triumf de la New York a
anunțat despărțirea de
acesta.
Ea a colaborat apoi cu
antrenorul german Torben
Beltz, care a lucrat şi cu

Angelique Kerber. Dar,
chiar dacă a tot continuat
să urce în ierarhia WTA
până aproape de Top 10,
Emma Răducanu nu a în-
registrat rezultatele dorite.
Deşi nu a anunţat o des-
părţire oficială de Beltz,
presa italiană a scris că
Răducanu se pregăteşte
acum la academia lui
Riccardo Piatti de la Bor-
dighera, pe Riviera Ita-
liană.
Piatti, 64 de ani, este un
nume mare în tenis, mai
ales în ceea ce priveşte
lansarea unor tineri jucă-
tori. 

Câteva re�ecții despre FIFA
World Cup Qatar 2022, după
cali�carea Canadei

MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Echipa masculină de
fotbal a Canadei s-a ca-
lificat la mondialul din
Qatar de pe prima po-

ziție a Octogonului din CONCA-
CAF. Punctajul acumulat în calificări
nu a ajutat-o însă să părăsească ul-
tima urnă valorică pentru tragerea la
sorți de la mondial. 

În consecință, la tragerea la sorți
de pe 1 aprilie, Canada, care ocupă
poziția 38 în clasamentul FIFA, a
făcut parte din cohorta cenușăreselor
și doar factorul surpriză ar putea s-o
mai scape din ghearele Belgiei sau
ale Croației. Din punctul meu de
vedere, partida cu Marocul reprezintă
derbiul ce va înfierbânta multe shishe

prin ceainăriile dulci ale Montrealu-
lui!

Mai mult noroc au avut mexi-
canii (poziţia 12 în clasamentul
FIFA) și poate că și Statele Unite
(poziţia 15 în clasamentul FIFA),
deoarece, fiind în a doua urnă va-
lorică, au șanse mari să se întreacă de
la egal la egal cu colegele de grupă
ce par, la prima vedere, mai abor-
dabile.

În același timp, îmi place să cred,
zâmbind, că efortul supra-omenesc
gen biscotto, pe care Costa Rica l-a
depus în ultimele trei partide de ca-
lificări, este destinat „Grupei Morţii”,
alături de Germania și Spania. Cu
condiţia bineînţeles ca actualul se-
lecționer al Canadei să nu-și îm-
părtășească notițele cu foştii colegi

de la Federaţia de fotbal a Noii Zee-
lande.

Mă bucur pentru sârbi, deoarece
au șansa, încă o dată, să trăiască toate
dorințele noastre, ale românilor,
neîmplinite. După meciul cu
brazilienii parcă-i și vad pe bănățeni
prin iarnă împărtășind în fața unei șli-
bovițe poveștile despre cum făceau ei
afaceri prin anii ’80 cu blugii de la
sârbi sau despre cum treceau ei
Dunărea cu canistrele de benzină
prin anii ’90. 

În ceea ce ne privește, sper să
avem ocazia să admirăm noua gene-
rație a Naționalei la Campionatul
Mondial din 2026.

Matei Maxim este un pasionat al
sportului, în special fotbal, tenis,
handbal, rugby și șah.

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

TENIS

SSiimmoonnaa  HHaalleepp  șșii
ttuurrnneeuull  llaa  ccaarree  vvaa
rreevveennii  ppee  tteerreenn

Nevoită să abandoneze la
Miami din cauza unei acci-
dentări, Simona Halep se
află pe lista sportivelor în-
scrise la turneul WTA 1000
de la Madrid. Competiția
de la Caja Magica va avea
loc în perioada 28 aprilie -
7 mai, scrie HotNews.ro.
De asemenea, pe lista pre-
liminară se află și Sorana
Cîrstea.
Halep a declarat forfait
înainte de primul meci de
la WTA Miami și va rata
de asemenea întâlnirea de
FedCup dintre Polonia și
România (15 și 16 aprilie
2022)
La Madrid vor fi prezente
cele mai bune sportive ale
momentului, printre aces-

tea găsindu-se Iga Swiatek,
Barbora Krejcikova, Paula
Badosa, Maria Sakkari sau
Aryna Sabalenka.
Reamintim că va fi prima
ediție a turneului de la
Madrid fără Ion Țiriac în
postura de patron, căci
acesta a vândut licența
către americanii de la IMG. 
Pe tabloul principal se vor
mai găsi și sportive precum
Emma Răducanu și Bianca
Andreescu.
Simona Halep a câștigat
turneul de la Madrid în
două rânduri, la edițiile din
2016 și 2017.
Campioana en-titre este
Aryna Sabalenka: 6-0, 3-6,
6-4 cu Ashleigh Barty
(care între timp s-a retras).

FOTBAL

MMeecciiuurriillee  ddee  llaa  CCMM  22002222  QQaattaarr  nnuu  vvoorr
dduurraa  110000  ddee  mmiinnuuttee

Federaţia internaţională de fotbal
(FIFA) a negat zvonurile conform
cărora ar intenţiona să prelungească
durata meciurilor pentru Cupa Mon-
dială din Qatar din 2022 (21 noiem-
brie - 18 decembrie).

„FIFA doreşte să clarifice că nu
va exista nicio modificare a regulilor
privind durata meciurilor de fotbal

pentru Cupa Mondială sau orice altă
competiţie”, a anunţat forul mondial.

Potrivit acestor zvonuri, trans-
mise pe reţelele de socializare şi
menţionate de mai multe mass-
media, preşedintele FIFA Gianni In-
fantino ar fi vrut să prelungească
meciurile cu zece minute, adică la
100 de minute.

Simona Halep
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie) 
Sănătate: Energia ta fizică
este la limita superioară.

Dragoste: Vei trăi clipe excelente în
compania partenerului, dar n-ar fi exclus
să ai ocazia unei aventuri. Financiar: Este
posibil să ai un câştig financiar prin
intermediul serviciului. Nu te baza însă pe
sfaturile colegilor. 

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Munca în
exces sau stresul de la
serviciu pot lăsa urme

asupra sănătății tale. Dragoste: Dacă vrei
mai mult de la partener, trebuie să-ţi
exprimi dorințele cu mai mult curaj,
timiditatea sau reticența nu-şi au locul
între voi. Financiar: Un proiect pe care îl
credeai rezolvat se va dovedi nefinalizat,
ceea ce-ţi va da oarecum planurile peste
cap.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Moralul
tău nu este chiar la cele
mai înalte cote. Indiferent
de situație însă, păstrează-

ți simțul umorului. Dragoste: În ciuda at-
mosferei destul de apăsătoare, dai curs
înclinaţiilor visătoare şi romantice. Fi-
nanciar: Ar fi bine să încerci să îţi dră-
muieşti banii şi să achiziţionezi numai
lucruri absolut necesare.  

RAC (22 iunie -  22
iulie)
Sănătate: Eşti deosebit
de agitat în această

perioadă. Cuplat cu caracterul tău
introvertit, acest lucru îţi poate afecta
negativ sănătatea. Dragoste: Suspiciunile
tale sunt neîntemeiate, aşa că n-are rost să
le aduci în discuţie. Financiar: Chiar dacă
mai ai de aşteptat, nu dispera, lucrurile
evoluează încet, dar sigur.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Proiectele pe
care le ai în plan îţi crează o
nelinişte ce poate genera

neplăceri pe fond nervos şi digestiv.
Dragoste: Dacă eşti într-o relaţie, aceasta
va fi mai tensionată. Dacă ești celibatar
singurătatea va fi mai accentuată. Finan-
ciar: Dacă doreşti să faci o schimbare în
domeniul serviciului, n-ar fi exclus să
primeşti o ofertă demnă de luat în seamă.

FECIOARĂ (23 august -
22 septembrie) 
Sănătate: Sănătatea ta este
în strânsă dependenţă de

sănătatea oamenilor alături de care
trăieşti. Dragoste: În planul sentimental
nu ai de ce te plânge, căci relaţia cu per-
soana  iubită funcţionează cât se poate de
bine. Financiar: Dacă doreşti să finalizezi
o lucrare începută de mai mult timp, acum
ai mai multe șanse de succes.

BALANŢĂ (23 septem-
brie - 22 octombrie) 
Sănătate: Încearcă să nu
reacționezi așa de puternic

la chestiuni mărunte. Certurile, conflictele
sau tonul ridicat te destabilizează.
Dragoste: Traversezi o perioadă favora-
bilă în tot ce este legat de viața sentimen-
tală. Ești o persoană dorită. Financiar: Te
preocupă foarte mult viitorul financiar, în
detrimentul prezentului. 

SCORPION (23 oc-
tombrie - 21 noiembrie)
Sănătate: Grijile pe care
ţi le faci pot avea efecte

negative asupra inimi, asupra tensiunii ar-
teriale. Dragoste: Eşti cam instabil. Se în-
trevăd complicații și neplăceri dacă
continui să te joci cu focul. Financiar:
Contract avantajos, nou job sau promoție
- ceva ce îți poate aduce un câștig.

SĂGETĂTOR (22 noiem-
brie - 21 decembrie) 
Sănătate: Astenia de primă-
vară, alergiile sau Covidul

îți pot da de furcă în această perioadă.
Dragoste: Nu e un moment favorabil ar-
moniei, de aceea trebuie să ai răbdare şi
să fii mai tolerant cu sexul opus ca să
primești și tu aceeași înțelegere. Finan-
ciar: Soarele și natura care se trezește la
viață te predispun la exuberanță în cheltu-
ieli și nu prea te uiți pe ce se duc banii. 

CAPRICORN (22 decem-
brie - 19 ianuarie)
Sănătate: Puterea ta de
concentrare nu este foarte

mare. Jonglezi cu prea multe lucruri deo-
dată, stresul se acumulează, la fel ca și
orele nedormite. Poți claca dacă nu apeși
un pic pe frână. Dragoste: Fii mai atent la
detalii, ascultă mai mult ce spune celălalt
şi afișează-ți sentimentele cu curaj. Fi-
nanciar: Banii vin, ceea ce îți inspiră în-
credere că ești pe teren sigur. 

VĂRSĂTOR (20 ianuarie
- 18 februarie) 
Sănătate: Pe cât posibil,
evită să te implici în acti-

vităţi cu grad mare de risc. Dragoste: Te
gândești la trecut, mintea îți zboară la o re-
lație mai veche. Ești tentat, însă adu-ți
aminte de ce nu a mers. Financiar:
Muncești, câștigi, plătești facturi. Nu uita
însă să pui și ceva deoparte!

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: O jenă
aici, o durere dincolo, un
junghi din când în când. Nu

sunt lucruri grave, însă dacă nu faci ceva
ca să previi, boala până la urmă se va in-
stala. Dragoste: Încerci să îmbini pasi-
unea cu rațiunea. Ești nesigur pe tine, pe
ceea ce vrei, ți-e teamă să te implici cu
totul. Financiar: Stabilește-ți prioritățile.
Numai așa vei ajunge la un echilibru. 
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