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Parcursul demersurilor
pentru a obține un per-
mis de muncă închis,
adică un permis emis
pentru o anumită com-
panie, pe un anumit
post și cu un salariu de-
terminat, cuprinde mai
multe etape.
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Transilvania 40+, o altă echipă
campioană în QSL
Echipa Transilvania a
câştigat play-off-ul și im-
plicit campionatul la ca-
tegoria de vârstă 40+.
Echipă românească la
origine, Transilvania nu-
mără acum jucători din
diverse comunități cultu-
rale.
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Ofelia Armașu, expoziție individuală la 
Consulatul General al României la Montreal

COMUNITATE

Ofelia Armașu, cunoscută co-
munității noastre ca pictoriță
de icoane pe sticlă și ca pro-
fesoară de pictură la Școala
Junimea Română, propune o
expoziție personală intitulată
„Flori, Culoare, Armonie”, ce
va fi găzduită timp de o lună
(17 iunie – 17 iulie 2022) de
Consulatul General al Ro-
mâniei la Montreal. 

Expoziția este rezultatul trăirilor, inte-
riorizărilor și observațiilor etalate de-a
lungul pandemiei. Lucrările expuse includ
patru picturi pe format mare (73”x54”) și
alte 15 pe format mijlociu (43”x54”), ma-
joritatea fiind inspirate de o paletă diver-
sificată de flori - iriși, anemone, maci,
flori de câmp. Printre exponate apare
timid și o icoană - „Grădina Maicii Dom-
nului” (format mare) - precum și lucrarea
„Maternitate”, amândouă probe ale exis-
tenței umane în armonie cu natura. 

Tehnica picturilor este de tip guașă,
artista folosind o explozie de culori (roșu,
mov pal, albastru, galben, bleu infinit,
auriu). Scopul declarat al Ofeliei Armașu
este de a încânta ochii celor care trec
pragul Consulatului prin culorile și căl-
dura tablourilor sale. Mereu dinamică,
pictorița este bucuroasă să împartă cu pu-
blicul acest nou proiect artistic al său,
inundat de flori și culoare, mai ales după
perioada sumbră a pandemiei. „Iubesc
viața și culorile, natura, florile și muzica”,
rezumă Ofelia Armașu. 

Vernisajul expoziției „Flori, Cu-
loare, Armonie” va avea loc vineri, 17
iunie, de la ora 17:00.

Amintim că pictorița are un palmares
impresionant de expoziții colective și per-
sonale, atât în Canada, la Musée des
métiers d'art du Québec, Ambasada
României, Primăria Montrealului, Maison
de la culture Boucherville, Collège Sainte-
Marcelline, Manoir Rockland, Catedrala
Sfântul Ioan Botezätorul din Montreal
etc., cât și în Statele Unite (Descent of the
Holy Church, Philadelphia) și în România,

la Muzeul de icoane pe sticlă de la Sibiel.

În noiembrie 2006, cu ocazia unei
vizite oficiale a mai multor personalități
din comunitatea română la Parlamentul de
la Quebec, Ofelia Armașu a donat acestei
instituții una din icoanele pictate de ea,
„La Sainte Trinité”. Lucrarea este expusă
în Parlamentul provincial. 

Menționăm de asemenea faptul că
icoana respectivă este reprodusă în ma-
nualul școlar „Reflexions”, destinat
elevilor de la nivelul secundar 1, ca sim-
bol al religiei creștin ortodoxe. Manualul

este editat în fiecare an de Editura Che-
nelière Éducation, pentru a introduce ele-
vii în spectrul larg de religii existente în
Quebec. 

„Flori, Culoare, Armonie”
Expoziție individuală Ofelia Armașu
17 iunie - 17 iulie 2022
Consulatul General al României la Mon-
treal, 1010 Sherbrooke Ouest, sala 610,
H3A 2R7
Expoziția poate fi vizitată în timpul pro-
gramului cu publicul al Consulatului.

ACCENT MONTREAL

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Pictorița Ofelia Armașu (Foto: Școala Junimea Română din Montreal) și unul din tablourile sale ce va fi inclus în expoziția „Flori, Cu-
loare, Armonie”, 17 iunie - 17 iulie 2022.

accentmontreal.com face diferenţaÎntr-un Quebec plin de accente



Vineri 3 iunie 2022Vineri 3 iunie 2022 ■ PAG. 3PAG. 3COMUNITATE33

Grupul Rock n Violin invită
publicul la concertul său din
11 iunie, ce va avea loc la Do-
maine Roman. În program:
piese clasice din rockul româ-
nesc și internațional, precum
și melodii de muzică populară
din diverse zone ale
României, interpretate în stilul
specific al acestei formații.

Sâmbătă, 11 iunie, la Domaine
Roman, Rock n Violin – Călin Rotar
(chitară și voce), Codruț Carvațchi
(vioară), George Șomle (voce), Anatol
Solodchi (chitară bas), Ovidiu Pușcaș
(tobe) și Cristian Cojocaru (clape) - va
susține un spectacol cu un repertoriu în
care veți recunoaște piese celebre din
rockul românesc și cel internațional, de la
Compact, Holograf, Iris, Cargo, Phoenix,
Zdob și Zdup, la Scorpions sau Queen.
Spectacolul include, de asemenea, și
melodii populare românești cu… accente
rock.

Rock n Violin înseamnă un stil hard
rock în care vioara este integrată ca parte
de solo sau armonie. Grupul și-a început
activitatea ca trupă vocal instrumentală în
comunitatea română din Montreal, mem-
brii săi fiind cunoscuți prin implicarea lor
în diverse proiecte muzicale alături de
artiști consacrați, atât la Montreal, cât și
în România.

Grupul s-a format în aprilie 2018 la
Montreal, când Călin Rotar și Codruț Car-
vațchi au înregistrat Hora Mărțișorului,
compoziție a maestrului Grigoraș Dinicu,
rearanjată orchestral de Călin Rotar. O îm-
binare a chitarei electrice în nuanțe de
rock cu lina melodică clasică a piesei, in-
terpretată de vioara lui Codruț Carvațchi,
Hora Mărțișorului în varianta Rock n
Violin este un hit, de la prelucrarea inspi-
rată, la energia interpretării și videoclipul
excelent, realizat de videograful Lucian

Purici. O puteți asculta pe canalul
YouTube al formației @Rock n Violin.

În 2019 celor doi fondatori li s-au ală-
turat și ceilalți membri actuali ai trupei:
George Șomle - voce, Anatol Solodchi -
chitară bas, Ovidiu Pușcaș - tobe și Cris-
tian Cojocaru - clape. În această formulă,
Rock n Violin a deschis concertele Voltaj
și Paula Seling de anul trecut de la Mon-
treal.

Pe 11 iunie îi veți putea asculta într-un
concert de zile mari în care rockul se va

împleti cu sunetul muzicii populare
românești.

Rock n Violin
Sâmbătă, 11 iunie 2022, ora 18:00
Domeniul Roman, 300 Rang Ste-
Philomène, Berthierville, J0K 1A0
Preț bilet: 50$ - meniu inclus, parcare gra-
tuită
Info & rezervări: 514-296-8538

ACCENT MONTREAL

Rock n Violin, în concert la Domaine Roman
EVENIMENT

De la stânga la dreapta: George Șomle, Codruț Carvațchi, Anatol Solodchi, Călin Rotar, Cristian Cojocaru și Ovidiu Pușcaș.
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EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

M-am trezit cu
această carte în
mână. Nu vă
voi spune cum
a ajuns la mine
pentru că, evi-

dent, m-a căutat și m-a găsit. Ce
aflasem dinainte este că ar fi
vorba de răpirea unei fetițe de
cinci ani și că acțiunea se pe-
trece la Montreal. Că scri-
itoarea este de origine română,
stabilită în Franța, că n-a vizitat
niciodată Montrealul sau
Canada, dar că și-a dorit dintot-
deauna să pună piciorul pe
acest „pământ virgin” despre
care a auzit multe și pe care l-a
numit „terre blanche” în ro-
manul său.

Deschizând cartea, am in-
trat într-un univers complex și
bine conturat, redat cu clarvi-
ziune. Acuratețea cu care Si-
mona Ferrante descrie
crâmpeie din lumea canadiană
apare încă din Prolog cu
venirea gâștelor sălbatice, les
oies des neiges, un simbol al
libertății acestei țări și a fru-
museții peisajului. Prologul are
darul de a introduce într-un fel
special locul în care se petrece
acțiunea, cu o imagine despre
care ne vom aminti, ca un leit-
motiv, și în finalul cărții.

Apoi, din primul capitol, cu
forța lucrurilor care vin pe
nepregătite, se intră direct în
acțiune. Romanul se desfășoară
pe mai multe planuri, bine și
echilibrat întretăiate în capitole

scurte și tranșante. Ancheta
polițistă, evoluția personajelor
și fuiorul de relații dintre ele țin
curiozitatea cititorului în alertă
și dau acestui roman o savoare
aparte, făcându-l să-și găsească
loc în genul polițist dar și într-
un gen romanesc realist.

Mai jos un dialog cu au-
toarea acestui roman, Simona
Ferrante, despre cum a apărut
„Terre blanche”.

Eva Halus: Ce v-a inspirat în
alegerea subiectului? Ați cău-
tat o țară în care prostituția și
portul armelor să fie legale și
așa v-ați oprit la Canada. Dar
întrebarea e de unde v-a venit
ideea? În gândurile noastre,
ale canadienilor, democrația
nu are chiar atât de multă
legătură nici cu una, nici cu
alta. Sunt aspecte mai curând
neglijabile și mai ales, sunt
subiecte cu o conotație mai
curând negativă și tabu.
Simona Ferrante: Voiam să
scriu un roman actual, contem-
poran, nu să dezgrop proble-
matici de acum două secole.
Canada mi-a servit ca suport
pentru că prostituția încadrată și
casele de toleranță erau încă
legale până în 1990. Mai aveam
și un alt motiv, sentimental,
pentru că este prima țară pe
care mi-am dorit să o vizitez
după Revoluția din 1989, când
încă mai locuiam în România.
Până acum, n-a fost să fie!

EH: Romanul este inspirat de
o poveste reală?
SF: Subiectul în sine al roma-

nului este o ficțiune. Poate vi se
va părea incredibil, dar miezul
poveștii l-am visat într-o
noapte: doi amici care fac
schimb de prietene în urma
unui pariu, o fetiță care e răpită
și ascunsă într-un bordel, senti-
mentul de vinovăție al unuia
din cei doi bărbați care nu e
sigur de paternitatea lui. Unele
scene sunt reale, trăite de per-
soane apropiate sau cunoscute,
cum e cea a mamei alcoolice
care face o tentativă de sinu-
cidere fiind acasă doar cu copiii
ei. Drame ca acestea, ca cea a
copilului Robert, maltratat psi-
hologic și maturizat prea de-
vreme, ca cea a prostituatei
Angun care e în primul rând
mamă și femeie îndrăgostită, ca
cea a avocatului Paul, blocat în
tiparele societale, le-am cunos-
cut îndeaproape, am ascultat
poveștile unor oameni vii. În ce
îl privește pe senator, e un per-
sonaj imaginar, dar care se
regăsește în multe sisteme
politice universale.

Nu reprezint o identitate de
grup. N-am scris romanul ca să
apăr o cauză. Poveștile perso-
najelor sunt umane, universale
și pot avea loc la fel de bine în
Canada, Franța sau România.
Poveștile care se intersectează
în roman răspund unor pre-
ocupări care m-au măcinat în-
delung acum câțiva ani. Pe
atunci, țineam cu soțul meu un
cafe-bar-braserie în centrul
Chambéry-ului, orășel francez
din regiunea Savoie. Am stat
mult de vorbă cu tinere care lu-
crau în astfel de cluburi de

Simona Ferrante despre

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

Vineri, 10 iunie, la Centre
St Jax, îl veți putea as-
culta la țambal pe renu-
mitul interpret Alexandru
Șura, într-un concert în
care muzica din Balcani,
și în special cea ro-
mânească, va fi onorată.

Orchestra Nouvelle Génération
și soliștii săi Alexandru Șura - țam-
bal, Paul Merkelo - trompetă și
André Moissan - clarinet, prezintă
în data de 10 iunie, de la ora 19:30,
concertul „La nuit des Balkans”. În
program: Bela Bartok cu „Dansuri
populare românești” și Alexandru
Șura cu „Anti-Polka” și muzică din
Balcani aranjată pentru trompetă,
clarinet, țambal și orchestră de
cameră.

Centre St Jax, unde va avea loc
concertul, este situat la 1439 rue
Sainte-Catherine Ouest, Montreal,
H3G 1S6. Prețul unui bilet este de
40$ (tarife reduse pentru studenți -
25$, și vârsta de aur - 35$). Re-
zervări: 514-587-2477.

Născut în anul 1980 la Chișinău,
Alexandru Șura a absolvit Academia
de muzică, teatru și arte plastice din
capitala Republicii Moldova, cu o
specializare în interpretare instru-
mentală la țambal. La Montreal el a
obținut un bacalaureat în compoziție
muzicală, cu o specializare în jazz.

De-a lungul carierei a câștigat
multiple premii la festivaluri și con-
cursuri naționale și internaționale în

Republica Moldova, România și
Rusia și a concertat și susținut
recitaluri în numeroase și presti-
gioase săli din America de Nord și
Europa. A cântat, ca solist invitat, cu
orchestre precum Orchestra Simfo-
nică a Universității din Montreal,
Orchestre symphonique des musi-
ciens du monde, Orchestra filar-
monică din Gorzow (Polonia).

A participat, de asemenea, la
Festivalul internațional de jazz de la
Montreal ca invitat al grupului
Trigon (2008) și al trioului Michel
Donato (2009). În 2018 a avut zece
concerte cu Opera Canadiană la
Toronto și un recital la Place des
Arts, intitulat „Le roi du cym-
balum”, în cadrul Festivalului Virée
Classique. La ediția din 2019 a aces-
tui festival, Alexandru Șura a parti-
cipat la concertul de închidere, sub
bagheta maestrului Kent Nagano.

Colaborarea lui Alexandru Șura
cu Orchestra Nouvelle Génération a
început din 2012, la un an după ce
această orchestră de cameră a fost
fondată de către Yuli și Eleonora
Turovsky. Propunându-și să abor-
deze muzica clasică din perspective
noi, de a o face mai accesibilă și de
a se îndepărta de prejudecățile des-
pre cum ar trebui să fie un concert
clasic, spectacolele Orchestrei Nou-
velle Génération se remarcă prin
interpretări originale, repertoriu de-
osebit și îmbinarea muzicii cu alte
forme de artă precum pictura, dan-
sul și teatrul. Cântând fără dirijor,
acest ansamblu de unsprezece corzi
nu încetează să impresioneze pu-
blicul cu fervoarea, entuziasmul și
intensitatea interpretărilor sale. AM

AAlleexxaannddrruu  ȘȘuurraa  șșii  
OOrrcchheessttrraa  NNoouuvveellllee
GGéénnéérraattiioonn  îînn  ccoonncceerrttuull
LLaa  nnuuiitt  ddeess  BBaallkkaannss

CONCERT

Alexandru Șura.                                                            

INTERVIU
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noapte/cabarete. Una dintre ele îmi
povestea despre băiețelul ei, despre cum
jongla între timpul pe care i-l acorda lui și
cel în care dădaca o înlocuia pentru ca ea să
își onoreze „comenzile”. Am încercat în
roman să dau viață ideii că nu ne definește
nici orientarea sexuală, nici profesia. Că
înainte de toate suntem oameni, cu drepturi,
sentimente și drame. Cum spun pe coperta
4: „Ces histoires familiales en apparence
banales mais qui dissimulent souvent des
drames d’une insoutenable injustice”.

EH: Am căutat cabaretele și barurile în
care se petrece o parte din acțiune - „Le
Caprice” și „La Belle Étoile” denumesc
alte comerțuri la Montreal, situate în alte
cartiere. Câteva „vestigii”, gen cabarete,
din fostul cartier „Red Light” al orașului
mai există însă și acum. Cartierul era în
floare în anii dintre cele două războaie
mondiale. De-a lungul deceniilor urmă-
toare s-a estompat, iar după anul 2000 au
existat proiecte de modernizare, ca cel des-
cris în cartea dvs..
SF: Nu am folosit nume reale. Numele
sunt simbolice: La Steaua frumoasă, Mar-
got Mabelle (frumoasa mea), Stella
Bellame (suflet frumos), Capriciul, Cubul
(spațiu închis). Singurul nume care are
legătură cu realitatea este cel al personaju-
lui Stella, prin care am dorit să salut munca
asociației „Les amis/es de Stella” pe care o
amintesc la sfârșit, în „Mulțumiri”.

EH: Cartea este un frumos proiect de con-
strucție al unui roman, ca narațiune, acți-
une, studiu de caractere, intrigă etc.
Acțiunea este foarte firească, pe mai multe
planuri, decurge natural, într-un tempo
neforțat, care lasă loc de reflecție cititoru-
lui.
SF: M-am documentat despre mai multe
subiecte: sistemul judiciar referitor la
moșteniri, derularea unei anchete în general
și în special de răpire, locurile despre care
povestesc, legile și evoluția istoriei prosti-
tuției. În perioada de documentare, am
corespondat cu două membre ale asociației
„Les ami/es de Stella” care militează pentru
ameliorarea condițiilor de viață ale lucră-
toarelor/lucrătorilor din domeniul sexului

din Canada. Ele mi-au pus la dispoziție un
bogat material informativ despre lupta lor.

Tot în interes de documentare, am pe-
trecut cu soțul și un grup de prieteni o seară
într-un club-cabaret din Chambéry, pentru
a vedea pe viu interiorul și modul de
funcționare. Așa mi-a venit ideea să situez
o parte din acțiune în cartierul Red Light,
unde astfel de cluburi erau numeroase. Red
Light, cum spun și în roman, a fost între
1925 și 1960 „sediul criminalității mon-
trealeze”, dar, bineînțeles, a evoluat, iar
astăzi, dintr-un cartier rău-famat, s-a trans-
format într-un cartier al spectacolelor. Cu
36 de săli de spectacol și 40 de festivaluri
pe an, cu o populație tânără, studențească, a
devenit un loc viu în care se exprimă cu
succes spiritul creativ al artiștilor din Que-
bec. Situarea acțiunii în Montreal nu e o
denigrare, ci un act de iubire pentru un oraș
și o regiune în care visez să ajung într-o zi.

EH: O afirmație foarte frumoasă și poe-
tică… Sper ca visul dvs să se realizeze într-
o zi! Ce planuri de viitor aveți?
SF: În viitorul apropiat romanul „Terre
blanche”, pe care l-am tradus în limba
română, va fi publicat de Editura Național
din București, sub coordonarea doamnei
Violeta Borzea. În plan mai îndepărtat, lu-
crez la un al treilea roman, dar ca și pentru
acesta, faza de documentare este importantă
și ia mult timp, așa că sunt încă la ea.

Am tradus, de asemenea, o parte dintr-
un roman al unei scriitoare române, Corina
Ozon, și cele două exerciții de traducere mi-
au dat gustul de a continua. Mi-ar plăcea să
găsesc un post în acest domeniu, să traduc
din română în franceză, sau invers, pentru
edituri.

Vă mulțumesc din suflet pentru acest
interviu, pentru intuiția și preciziunea cu
care ați analizat cartea! Actul de lectură este
pentru mine un act pasional, în care citi-
torul, autorul, naratorul și personajele intră
în conexiune, în care barierele timpului și
spațiului se șterg. Cred, de asemenea, că
nimic nu e întâmplător, așa cum spuneați,
nici oamenii, nici cărțile care vin spre noi!

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește ca
o artistă Zen, mereu în ritm cu natura. Pe

lângă numeroasele expoziții la care a par-
ticipat, ea a publicat patru volume de poezii,
trei de interviuri cu personalități românești
din Montreal și două cărți de povești.

noul său roman „Terre blanche”
INTERVIU

Repere biografice
„Si je ne publiais pas mes manuscrits,
j'aurais vécu pour rien” – Simona
Ferrante
Scriitoare, profesoară de literatură,
corespondentă de presă și traducătoare,
Simona Ferrante trăiește în sud-estul
Franței din anul 2002, în orașul Cham-
béry.
În 2017 a publicat la Editura Harmattan
cartea „Sînzienele ou les Fées de
l’amour, Mythes et légendes de
Roumanie”. Trei ani mai târziu înfi-
ințează Editura Rafael, la care publică
primul său roman, „Promesses”. A
urmat, în 2021, volumul „Terre
blanche”, ce va apărea în curând și în
românește, la Editura Național din Bu-
curești.
Simona Ferrante este de asemenea și au-
toarea a trei cărți pentru copii, „Trois
souhaits pour Noël”, „Lino a beaucoup
d’amis” și „Lino a une grande famille”,
publicate tot la Editura Rafael.
Cititorii interesați de achiziționarea cărții
„Terre blanche” pot contacta autoarea la
ferrantesmn@yahoo.com sau
rafaeleditions73@yahoo.com.

PE SCURT

DDiinn  
ccoommuunniittaattee
PETRECERE: LIBER DIN NOU LA 
DISTRAC�IE
DJ Petro invită românii din Montreal
și împrejurimi la cea mai tare petrecere
a verii, ce va avea loc la Centrul de
congrese Palace (1717 boul. Le Cor-
busier, Laval, H7S 2K7), sâmbătă, 4
iunie 2022, începând cu ora 19.00.
Cele mai tari hituri din toate genurile
muzicale, dans, voie bună, meniu ales
și băutură la liber. Preț: 125$/adult,
75$/copii între 7 și 14 ani. Info & re-
zervări: DJ Petro, 514-754-0878.

ÎNTÂLNIRI CU PUBLICUL ALE 
PICTORI�IEI DOINA FALCON
Miercuri, 8 iunie, pictorița de origine
română Doina Falcon propune amato-
rilor de artă o întâlnire la restaurantul
Dupond et Dupont din Mont-Royal
(1297 Chemin Canora, H3P 2J4), care
găzduiește expoziția sa solo
„Encounter with the Abstract”. Întâl-
nirea va avea loc între orele 16:00 și
19:00.
O altă ocazie de a o întâlni pe Doina
Falcon va fi în data de 11 iunie, la
evenimentul Art in the Park, ce se va
desfășura în Centennial Hall Park din
Beaconsfield, între orele 13:00 și
17:00. 

PICNICURI LA VAL-DAVID
Programul activităților estivale 2022 la
Câmpul românesc de la Val-David este
următorul: 
● 4 iunie - Deschiderea câmpului
● 25 iunie - Ziua Iei / Ziua Quebecului
● 23 iulie - Sf. Ilie / Picnicul Verii
● 20 august - Sf. Maria
● 10 septembrie - Festivalul Limbii
Române
● 8 octombrie - Închiderea câmpului
Detalii pentru fiecare eveniment în
parte găsiți la: www.arcanada.org. 
Câmpul românesc este situat la 2210
Montée Predeal-Trudeau, Val-David,
J0T 2N0.



Vineri 3 iunie 2022Vineri 3 iunie 2022 ■ PAG. 6PAG. 666 ACTUALITATE

Războiul din Ucraina durează
deja de peste trei luni, iar
printre daunele colaterale
provocate se numără și secu-
ritatea alimentară. Prețurile la
alimentele de bază au crescut
peste tot în lume, iar spectrul
foametei planează asupra
multor țări. Un survol al situa-
ției din Canada și al rolului
său pe plan mondial în con-
textul unei potențiale crize
alimentare.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Din ce în ce mai mulți ex-
perți, mai multe foruri inter-
naționale și publicații – ca
de exemplu The Economist,
care în numărul din 21 mai
titrează mare pe prima pa-

gină: „The Coming Food Catastrophe” -
vorbesc de amplificarea riscurilor cu care
omenirea se confruntă la nivel de securi-
tate alimentară din cauza Rusiei și a
războiului din Ucraina.

În câteva cifre: Contextul
internațional

Rusia și Ucraina sunt un grânar global.
Rusia şi Ucraina asigurau aproximativ
30% din exporturile mondiale de grâu,
20% din cele de porumb şi mai mult de
jumătate din uleiul de floarea soarelui
existent pe piața mondială, potrivit ONU.
Mai mult, aprovizionarea Programului ali-
mentar mondial (PAM) se baza, în pro-
porție de 50%, pe cerealele din Ucraina.

Acum, din cauza războiului, milioane
de tone de cereale zac în silozuri în por-
turile ucrainene, blocadele rusești
împiedicând vapoarele să navigheze cu
grâu, porumb și alte exporturi. Recolta din
acest an este incertă, sezonul de semănat
fiind ratat în multe regiuni din cauza tan-
curilor și trupelor rusești. CBC.ca citează
Departamentul Agriculturii din SUA care
estimează că recolta de grâu din Ucraina
va scădea cu 35% față de anul trecut din
cauza războiului. Fermierii ucraineni se
luptă, de asemenea, să achiziționeze se-
mințe pentru recolta din 2023, precum și
combustibil pentru mașinile agricole, ceea
ce înseamnă că țările care se bazau pe ce-
realele din Ucraina se vor confrunta cu

probleme de aprovizionare pentru ceva
vreme.

La rândul său, Moscova a interzis ex-
porturile de cereale și a recomandat pro-
ducătorilor naționali de îngrășăminte să
suspende exporturile până când serviciile
de transport maritim își vor relua cursul
normal - Rusia fiind un exportator de top
la nivel mondial în această privință.

Uniunea Europeană, prin vocea preșe-
dintei Comisiei Europene, Ursula von der
Leyen, a acuzat Rusia de faptul că uti-
lizează energia și producția alimentară ca
arme. La Forumul de la Davos (22-26 mai
2022), ea a afirmat că autoritățile rusești
au stopat exporturile de cereale pentru a
intensifica presiunea mondială asupra
prețurilor sau pentru a oferi grâu în schim-
bul sprijinului politic în plan internațional.

Toate aceste consecințe ale războiului
se grefează pe un context deja fragil,
omenirea abia revenindu-și din bulver-
sările cauzate de pandemie. Datoria mul-
tor țări a explodat pur și simplu în ultimii
doi ani, lucru ce la face și mai vulnerabile
acum când aprovizionarea cu alimente
este îngreunată de creșterea prețurilor la
grâu, porumb și energie.

Potrivit FAO, organizaţia ONU pentru
alimente şi agricultură, indexul global al
prețului alimentelor a atins în martie anul
acesta cel mai înalt nivel de la înfiinţarea
sa, în anul 1990.

O altă agenție ONU, Programul ali-
mentar mondial, avertizează la rândul său
că numărul persoanelor expuse riscului de
foamete acută ar putea crește cu 20% în
2022, ajungând la 323 de milioane, față de
276 de milioane cât indica estimarea ini-
țială.

Amenințarea la adresa securității
alimentare există așadar în țările sărace
ale lumii și în cele foarte dependente de
exporturile din Ucraina și Rusia, pre-
cum Somalia, Yemen, Egipt, Iran, Turcia,
Bangladesh, Liban sau Tunisia. Unele din-
tre acestea importau chiar și peste 60% din
cerealele lor de la producători ucraineni
sau ruși. Acum aceste țări sunt nevoite să
găsească alte surse, în vreme ce prețurile
continuă să crească.

Îngrijorări pentru acest an,
dar mai ales pentru cel viitor

În prezent, riscurile alimentare legate
de războiul din Ucraina se resimt în țările
dependente de aprovizionarea cu cereale
din această țară și din Rusia. Este vorba în
special de state din Africa și din lumea
arabă.

Problema, în 2022, este una cauzată de
întreruperea acestor exporturi, așa cum a
precizat Maximo Torero, economist-șef al
FAO, care afirmă că deocamdată, deși
foarte gravă, situația nu a degenerat într-o
criză alimentară.

„Principala noastră îngrijorare, pentru
care credem că am putea să ne confruntăm
cu o criză alimentară mondială, este pen-
tru anul viitor. Ea este legată de în-
grășăminte și de faptul că Rusia este cel
mai mare exportator din lume. Această
constrângere ar putea reduce randa-
mentele la nivel mondial”, a spus Maximo
Torero într-un interviu pentru Euronews.

Dincolo de îngrijorările la nivel uma-
nitar, sunt și temeri că scumpirea ali-
mentelor și spectrul foametei vor produce
tulburări sociale. Există un potențial de

destabilizare, revolte și migrare în masă,
inclusiv spre Occident.

Canada, intern și extern
Canadienii resimt la rândul lor presiu-

nile externe ce se exercită asupra
prețurilor la grâu și alte cereale. Cele mai
recente date de la Statistique Canada (mai
a.c.) arată că prețul la pâine a crescut cu
12,2% între aprilie 2021 și aprilie 2022,
iar la paste cu 19,6%.

Totuși, impactul războiului din
Ucraina este limitat în Canada, în princi-
pal datorită faptului că legăturile econo-
mice cu Ucraina și Rusia sunt minime, iar
Canada este o țară producătoare și expor-
tatoare de grâu și petrol. Există și aici per-
soane în situație de precaritate și mai mult
ca sigur numărul lor va spori în contextul
actual, însă nu se poate vorbi de criză
alimentară care să se manifeste în
Canada, cum de altfel nici în Uniunea
Europeană. În țările bogate este mai de-
grabă o chestiune ce ţine de inflație.

Canada, alături de partenerii săi, are
însă un rol important de jucat pe plan in-
ternațional, ajutând la depășirea penuriilor
alimentare dincolo de granițele sale. Mi-
nistra Agriculturii, Marie-Claude Bibeau,
a declarat, potrivit La Presse, că Ottawa
este în contact cu mai multe țări al căror
nivel de insecuritate riscă să fie amplifi-
cat - Liban, Egipt și Bangladesh - pentru a
vedea în ce măsură Canada le poate
aproviziona.

Acestea fiind spuse, recolta pe 2021 a
fost foarte proastă în Canada, din cauza
secetei care a afectat vestul țării. „Nu dis-
punem de un foarte mare surplus, dar
încercăm să vedem, alături de comunitatea
internațională, unde putem ajuta cu ceea
ce avem la dispoziție”, a mai spus minis-
tra.

Care este însă situația privind
aprovizionarea cu îngrășăminte pentru
agricultură? Grație minelor din Vest,
Canada este un producător și exportator
important de potasă, întrebuințată pentru
fabricarea îngrășămintelor. În același
timp, Canada este una din țările care im-
portă îngrășăminte din Rusia, în special
pentru recoltele din est - este vorba de cele
pe bază de azot, uree sau fosfor. Citând
Fertilisants Canada, CBC.ca notează că
între 85 și 90% din importurile de în-
grășăminte din provinciile atlantice provin
din Rusia.

Potrivit ministrei Bibeau, pe termen
scurt, Canada va obține ceea ce trebuia să
obțină, Rusia onorându-și contractele. Pe
termen mediu, se urmărește tăierea legă-
turilor comerciale cu Rusia și sporirea
producției de îngrășăminte în Canada.

Canada și o potențială criză alimentară
mondială

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

SECURITATE ALIMENTARĂ

În timp ce războiul din Ucraina continuă, oamenii din întreaga lume îi resimt văpaia prin
creşterea preţului unor alimente de bază.
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Potrivit Comisiei Europene,
România nu poate trece la
moneda euro. Ea este singu-
rul stat UE cu deficit excesiv
dintre cele șapte analizate.

În urma evaluării privind compatibili-
tatea juridică şi îndeplinirea criteriilor de
convergenţă şi luând în considerare fac-
torii relevanţi suplimentari, comisia Euro-
peană a ajuns la concluzia că România nu
îndeplineşte condiţiile pentru adoptarea
monedei euro, conform Agerpres.

Această concluzie este prezentată în
Raportul de convergenţă din 2022, care
evaluează progresele realizate de Bul-
garia, Cehia, Croaţia, Ungaria, Polonia,
România şi Suedia în direcţia aderării la
zona euro. Acestea sunt cele şapte state
membre din afara zonei euro care s-au an-
gajat din punct de vedere juridic să adopte
moneda euro.

Raportul CE semnalează în mod spe-
cial faptul că legislaţia din România nu
este pe deplin compatibilă cu obligaţia de
conformitate prevăzută la articolul 131

din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene (TFUE), România nu în-
deplineşte criteriul de stabilitate a
preţurilor, pe cel privind finanţele publice,
nu îndeplineşte criteriul cursului de
schimb şi criteriul de convergenţă a ratelor
dobânzii pe termen lung.

Croația, pregătită
să adopte euro de
la 1 ianuarie

Raportul a constatat că Croația în-
deplinește cele patru criterii nominale de
convergență și că legislația sa este pe
deplin compatibilă cu cerințele tratatului
și cu Statutul Sistemului European al Băn-
cilor Centrale/BCE.

Prin urmare, Croaţia este pregătită să
adopte moneda euro la 1 ianuarie 2023,
ceea ce va face ca numărul statelor mem-
bre din zona euro să ajungă la 20. Cele 19
țări deja membre sunt: Austria, Belgia,
Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germa-
nia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Litua-
nia, Luxembourg, Malta, Olanda,
Portugalia, Slovacia, slovenia și Spania.

Potrivit concluziilor raportului:
● Doar Croația și Suedia îndeplinesc cri-

teriul referitor la stabilitatea prețurilor.
● Toate statele membre îndeplinesc cri-
teriul privind finanțele publice, cu ex-
cepția României, care este singurul stat
membru care face obiectul unei proceduri
de deficit excesiv.
● Bulgaria și Croația sunt cele două state
membre care îndeplinesc criteriul cursu-
lui de schimb.
● Bulgaria, Republica Cehă, Croația și
Suedia îndeplinesc criteriul ratelor
dobânzilor pe termen lung.

Statele membre care adoptă moneda
euro trebuie să fi atins un nivel înalt de
convergenţă economică durabilă, care este
examinat în raportul de convergenţă pe
baza criteriilor de convergenţă. Aceste cri-
terii (denumite şi „criteriile de la Maas-
tricht”) sunt prevăzute la articolul 140
alineatul (1) din TFUE.

Durabilitatea este un aspect cheie în
evaluarea criteriilor de la Maastricht, ceea
ce înseamnă că progresele înregistrate în
materie de convergenţă trebuie să fie
bazate pe elemente structurale care le
garantează durabilitatea şi nu pe factori
temporari.

ACCENT MONTREAL

România nu poate trece încă la
moneda euro

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprie-
tate superbă, renovată 100%, 6 dormi-
toare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 848.000$.

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDI�IILE DORITE DE DVS.

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

PPRROOMMOOȚȚIIEE
►La vânzarea unei proprietă&i cu mine,
plătesc o vacan&ă până la 11..550000$$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă&i cu
mine plătesc notarul!

VVaallooaarreeaa  ccoonnttrraacctteelloorr
ddee  mmuunnccăă  îînn  RRoommâânniiaa

Monitorul Social, proiect al Friedrich-
Ebert-Stiftung România, a publicat un info-
grafic despre valoarea contractelor de muncă.

Astfel, peste 2,7 milioane, adică mai mult
de 40% din contractele de muncă înregis-
trate, sunt mai mici sau egale cu salariul
minim pe economie. Deși câștigurile salaria-
le medii au crescut în doi ani cu 15%, pon-
derea contractelor de muncă mai mici sau
egale cu salariul minim nu s-a diminuat. 

Totodată, o proporție foarte mare, 87%,
din contractele de muncă înregistrate au va-
loarea mai mică decât câștigul salarial mediu.

CCrreeșștteerree  ppeessttee  
aașștteeppttăărrii  aa  iinnffllaațțiieeii  
îînn  RRoommâânniiaa

Rata anuală a inflației a crescut mult peste
așteptări în aprilie, până la 13,76%, potrivit
datelor Institutului Național de Statistică
(INS), publicate la numai o zi după ce Banca
Națională a României (BNR) a avertizat că in-
flația va urca substanțial și va rămâne peste
10% până în vara anului viitor, se arată într-o
analiză publicată de Cursdeguvernare.ro.

Pe 10 mai, BNR și-a majorat dobânda de
politică monetară până la 3,75%, de la 3%.

Indicele preţurilor de consum (IPC) a cres-
cut cu 3,7% față de luna martie 2022, mai ales
pe seama mărfurilor nealimentare.

După standardul european al indicelui ar-
monizat al preţurilor de consum (IAPC), rata
anuală a inflaţiei a fost de 11,7% în luna
aprilie 2022 față de luna aprilie 2021.

Principala cauză a inflației este scum-
pirea energiei. Cele mai mari creșteri de
prețuri (aprilie 2021/aprilie 2022) au fost la
gaze (+85,27%) și la energie electrică, gaze şi
încălzire central (+40,4%). 

Astfel, componenta mărfurilor neali-
mentare a înregistrat o creștere medie de
prețuri de 16,35%, în timp ce indicele
prețurilor mărfurilor alimentare a fost de
13,54%. Serviciile au mai ameliorat inflația
generală cu o creștere de „numai” 7,11%. 

Cu o creștere a prețului de 41,84% față de
aprilie 2021, cartofii s-au inserat între gaze și
electricitate în topul scumpirilor.

ACCENT MONTREAL

România nu îndeplineşte condiţiile pentru adoptarea monedei euro, este concluzia Comisiei Europene. FOTO: Profimedia Images.
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În acest articol, câteva din
problemele pe care le poate
întâmpina un candidat de pro-
fesie șofer de camion care
vrea să lucreze în Quebec.

ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Vom lua un caz concret,
al unui cititor care ne-a
scris că își dorește un con-
tract de muncă în Quebec,
având profesia de șofer de
camion. În vârstă de 45 de
ani, el are câțiva ani de

experiență în transport internațional.
La prima vedere, s-ar putea spune că n-

ar fi prea greu să-și găsească de lucru aici,
căci pentru această meserie, în prezent,
există o mare cerere de forță de muncă. In-
trând mai în amănunt, elemente precum
școlarizarea, cunoștințele de engleză și
franceză, starea de sănătate și existența unui
cazier judiciar sunt elemente importante de
considerat, la fel ca și starea civilă, numărul
de copii și planurile de viitor ale candida-
tului

Parcursul demersurilor pentru a obține
un permis de muncă închis, adică un permis
emis pentru o anumită companie, pe un
anumit post și cu un salariu determinat,
cuprinde mai multe etape.

Prima etapă este obţinerea unui aviz
pozitiv de la EDSC (Emploi et
développement social Canada). Acest
aviz, cunoscut ca EIMT (Étude impact sur
le marché du travail) și eliberat de EDSC),
atestă că nu există mână de lucru calificată
și disponibilă în bazinul de candidaţi din in-
teriorul Canadei, că este justificat să se re-
curgă la candidați străini și că impactul
venirii lucrătorului temporar va fi pozitiv,
în sensul că va susţine economia canadiană
și va ajuta la crearea unor noi locuri de
muncă.

A doua etapă presupune obținerea unui

Certificat de acceptare (CAQ) de la mi-
nisterul Imigrației din Quebec. Ministerul
studiază dacă lucrătorul străin are cali-
ficările necesare pentru a răspunde exi-
gențelor postului oferit. Vor fi așadar
verificate diplomele, programele de califi-
care dacă este cazul, experiența de muncă
dar și cunoştinţele de engleză și franceză,
importante, evident, pentru a comunica în
mediul de lucru.

Cele două instanțe, federalul și provin-
cialul, vor lucra concomitent și vor elibera
în acelasi timp avizul pozitiv și CAQ cu nu-
mele candidatului.

În a treia etapă este vorba de cererea
pentru permisul de lucru. Această cerere
trebuie să fie însoțită de Certificatul de ac-
ceptare de la Quebec și de Avizul pozitiv
emis de EDSC. Ea va fi studiată de un agent
al Immigration et citoyenneté Canada
(CIC), care va relua verificările celor de la
ministerul Imigrației din Quebec (diplome,
experiență, cunoștințe de franceză și en-
gleză etc.). Tot acum se face și verificarea

stării de sănătate și a cazierului judiciar.
Un punct important în cadrul acestei

etape este evaluarea aspectelor ce țin de
legătura cu țara de origine și de tot ceea
ce poate dovedi că lucrătorul înțelege că
vine în Canada cu un statut temporar și că
știe că se va întoarce în țara de origine la
sfârșitul contractului de muncă.

Revenind la cazul concret amintit la în-
ceput, trebuie menționat că sunt necesare
informațiile privind soția și copiii (dacă
există), nivelul de studii și experiența de
muncă a celor doi.

Nivelul de studii este important
deoarece un muncitor temporar care ulte-
rior dorește să obțină rezidența permanentă
trebuie să aibă o diplomă de studii secun-
dare, adică echivalentul diplomei de ba-
calaureat din România. La aceasta se
adaugă teste de franceză și engleză, o ex-
periență de muncă pertinentă și legală, lipsa
problemelor de sănătate și niciun cazier ju-
diciar.

În cazul cititorului nostru trebuie așadar

verificată situaţia școlară și explicat im-
pactul acesteia în privința planurilor de vi-
itor. Dacă intenționează să lucreze câțiva
ani, poate veni și cu o diplomă de zece ani
sau cu o combinație de studii de școală pro-
fesională și școală generală. Dacă însă va
dori să rămână în Canada, trebuie să-și
completeze studiile sau trebuie căutate
soluții alternative.

Câteva cuvinte despre cunoștințele de
limbă franceză și engleză. Șoferii au nevoie
de cel puțin o engleză funcțională dacă vor
face curse în Canada anglofonă și în SUA.
Într-o primă etapă este mai bine ca un can-
didat să pregătească un test de engleză care
să dovedească capacitatea de integrare
rapidă la muncă. Mai târziu însă, în funcție
de planurile de viitor, stăpânirea limbii
franceze va fi importantă.

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: Lucrătorii temporari

Vreți mai mulți clienți?

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

Suntem aici să vă ajutăm!

Print și online
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ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ 

DREPT CIVIL,
COMERCIAL 
ȘI AL MUNCII

DREPT 
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 28 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

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

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

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

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

Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate

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

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052 

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

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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Funcția respiratorie, afectată
chiar și de o poluare scăzută a
aerului

La adulți, funcția respi-
ratorie este afectată
chiar și de concentrații
scăzute de poluare a
aerului exterior, după
cum relevă un studiu
montrealez care a ana-
lizat calitatea aerului
din Canada.

Adesea asociată cu regiuni
unde poluarea aerului este ridicată,
prevalența bolii pulmonare ob-
structive cronice (BPOC) este
mare și în rândul populațiilor ex-
puse pe termen lung la o mai mică
poluare a aerului, după cum a con-
stat un studiu efectuat la Institutul
de cercetare al Centrului universi-
tar de sănătate McGill (RI-
MUHC) din Montreal, citat de La
Presse.

„Canada este considerată o
țară în care concentrațiile de polu-
anți sunt scăzute, însă în acest

studiu am văzut că participanții
care au fost expuși la o medie anu-
ală de 7 micrograme pe metru cub
de aer (µg/m3) au fost afectați”, a
declarat pentru sursa citată Dany
Doiron, cercetător asociat al RI-
MUHC și coautor al studiului.

Spre comparație, nivelul parti-
culelor fine din aerul din New
Delhi (India), un oraș foarte
poluat, este de 113,5 µg/m3.

Studiul evidențiază faptul „că
nu există un nivel sigur pentru
poluarea aerului”, așa cum pre-
cizează cercetătorul, subliniind că
în septembrie anul trecut Organi-
zația Mondială a Sănătății (OMS)
a redus pragul maxim privind
poluarea aerului de la 10 la 5
µg/m3.

„Chiar și o creștere mică a
poluării aerului cu particule fine și
dioxid de azot duce la scăderi
semnificative la nivel clinic ale
funcției respiratorii”, a adăugat dr.
Jean Bourbeau, profesor la Facul-
tatea de medicină de la Universi-
tatea McGill și autor principal al
studiului.

Publicat în American Journal
of Respiratory and Critical Care
Medicine, acesta este primul
studiu care examinează astfel de
asociații în populația canadiană. El
a fost realizat cu ajutorul a 1,500
de participanți din nouă orașe
canadiene, printre care Montreal și
Quebec.

Un cerc vicios
Cercetătorii au descoperit și

faptul că vulnerabilitatea unei per-
soane la problemele pulmonare
poate fi mai mare dacă aceasta are
plămâni „disanaptici”, i.e. plămâni
a căror dezvoltare nu este pro-
porțională cu cea a tractului respi-
rator. Astfel, persoanele cu căi
respiratorii mai mici sunt cu 87%
mai susceptibile de a se îmbolnăvi
de o boală pulmonară obstructivă
cronică decât cele cu căi respira-
torii mai mari.

Este pentru prima oară când s-
a demonstrat că diferențele la
nivel de structură a plămânilor,
care apar devreme în viață, cresc
susceptibilitatea la efectele nocive
ale poluării aerului mai târziu.

Studiile anterioare au arătat că
expunerea la poluarea aerului în
timpul copilăriei are efecte nega-
tive asupra dezvoltării plămânilor,
au subliniat cei doi cercetători,
evocând un cerc vicios.

„Trebuie să punem mai mult
accent pe reducerea concentrați-
ilor de poluanți din aerul pe care îl
respirăm”, spune Dany Doiron,
care consideră că reducerea
gazelor cu efect de seră (GES)
necesară pentru a combate
încălzirea globală va avea efecte
benefice și asupra sănătății noas-
tre.

ACCENT MONTREAL

Oceanele lumii au
atins în 2021 cele mai
călduroase şi mai
acide niveluri înregis-
trate până în prezent,
în timp ce topirea
calotelor glaciare a
provocat creşteri re-
cord ale nivelului
mărilor.

În raportul său anual, „State
of the Global Climate”, World
Meteorological Organization
(WMO) detaliază o serie de per-
turbări cauzate de schimbările
climatice și avertizează că
oceanele au fost afectate de cele
mai frapante extreme, relatează
Reuters, citat de Digi24.ro.

Raportul vine în continuarea
celui mai recent studiu de eva-
luare climatică realizat de ONU,
care a atenționat că umanitatea
trebuie să reducă drastic emisi-
ile de gaze cu efect de seră
riscând altfel să se confrunte cu
tot mai multe schimbări clima-
tice catastrofale la nivel global.

În 2021, nivelurile atmos-
ferice de dioxid de carbon şi
metan, gaze cu efect de seră, au
depăşit recordurile anterioare, a
precizat WMO.

La nivel global, temperatura
medie înregistrată anul trecut a
fost cu 1,11 grade Celsius mai
mare comparativ cu perioada
preindustrială. Pragul de 1,5
grade Celsius este cel peste care
se preconizează că efectele
încălzirii vor deveni drastice.

În 2021 temperaturile au

fost uşor mai scăzute faţă de
2020 din cauza efectelor de ră-
cire ale fenomenului La Nina
din Oceanul Pacific, însă cu
toate acestea 2021 s-a aflat în
topul celor mai călduroşi şapte
ani din istoria înregistrărilor me-
teorologice.

Oceanele suportă
mare parte din
consecinţele
încălzirii şi emisiilor

Întinderile de apă absorb
circa 90% din căldura cumulată
de Terra şi 23% din emisiile de
dioxid de carbon provenite din
activităţile umane.

Oceanul s-a încălzit semni-
ficativ mai rapid în ultimii 20 de
ani, atingând un nou record în
2021. Se preconizează că tem-
peraturile apelor vor creşte în
continuare. Această tendință va
avea nevoie probabil de secole
sau chiar milenii pentru a fi con-
tracarată, susţine raportul
menţionat.

Cel mai ridicat nivel
de aciditate din
ultimii 26.000 de ani

De asemenea, oceanul a
atins în prezent cel mai ridicat
nivel de aciditate din cel puţin
26.000 de ani, întrucât absoarbe
şi reacţionează cu o cantitate
mai mare de CO2 din atmosferă.

Nivelul mării a crescut cu
4,5 centimetri în ultimul dece-
niu, înregistrând în perioada
2013-2021 o creştere anuală
mai mult decât dublă în com-
paraţie cu perioada 1993-2002.

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

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

Gabriela Bucsa
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Un vaccin anti-cancer a fost
testat cu succes pe animale

Un nou vaccin anti-can-
cer, testat pe șoareci și
pe maimuțe, a demon-
strat că poate să distrugă
protecțiile pe care tumo-
rile le pun în aplicare pen-
tru a se proteja de
atacurile sistemului imu-
nitar, blocând celulele
bolnave, relatează a-
genția ANSA, citată de
HotNews.ro.

Rezultatele deschid calea pentru
posibilitatea dezvoltării unui vaccin
universal, deoarece noua terapie
poate depăși diferitele variații care
apar la fiecare pacient. Studiul, pu-
blicat în revista Nature, a fost coor-
donat de Dana-Farber Cancer
Institute și de Harvard Medical
School din Boston și indică necesi-
tatea unor noi studii, care să facă

posibilă începerea studiilor și pe oa-
meni.

Majoritatea vaccinurilor îm-
potriva cancerului vizează proteine
specifice (antigen) găsite pe
suprafața celulelor tumorale, cu in-
tenția de a ajuta sistemul imunitar să
le recunoască și să le atace.

Totuși, capacitatea acestor anti-
geni de a stimula un răspuns imunitar
este unică pentru fiecare individ, ceea
ce face dificilă dezvoltarea unui vac-
cin eficient pentru toți. Mai mult, tu-
morile reușesc adesea să scape de
atacurile celulelor imunitare, modi-
ficând sau mascând antigenii din
celulele lor, astfel încât acestea să nu
fie recunoscute.

Cum funcționează acest
vaccin

Cercetătorii conduși de Soumya
Badrinath au adoptat o abordare
diferită. Vaccinul lor împotriva can-
cerului poate depăși variațiile indi-
viduale, deoarece vizează două tipuri
de celule imunitare, celulele T și
celulele NK (Natural Killer), care

provoacă un atac general și coordo-
nat.

În special, vaccinul stimulează
două proteine numite MICA și
MICB, care sunt prezente și la
suprafața celulelor canceroase și a
căror producție crește în condiții de
stres, care sunt capabile să se lege de
celulele imunitare și să le activeze. În
mod normal, tumorile reușesc să neu-
tralizeze această amenințare, des-
compunând MICA și MICB și
dispersându-le, dar tocmai în acest
moment intră în joc noul vaccin:
împiedică celulele tumorale să se
elibereze de cele două proteine și,
prin urmare, să facă mai ușoară acti-
varea celulelor T și NK ale sistemu-
lui imunitar.

Rezultatele indică faptul că te-
rapia este capabilă să promoveze
imunitatea protectoare împotriva tu-
morilor, chiar și împotriva celor cu
mutații care scapă în mod normal de
apărarea naturală a organismului. În
testele preliminare, efectuate pe
șoareci și exemplare de macac rhe-
sus, vaccinul s-a dovedit eficient și
sigur. ACCENT MONTREAL

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

Organismul uman, ca
orice ființă vie, există da-
torită corelării tuturor struc-
turilor și proceselor sale, cu
scopul realizării funcțiilor
acestora. În rândurile de
mai jos, câteva lucruri
inedite despre corpul uman,
grație site-ului Sfatul-
Medicului.ro.

■ Amprenta limbii. Știați
că limba este unică? Am-
prenta limbii diferă, ca și
amprentele digitale, de la o
persoană la alta, fiind
unică. Așa că nu scoateți
limba dacă doriți să vă as-
cundeți identitatea!
■ Descuamarea. Ani-
malele nu sunt singurele fi-
ințe care năpârlesc.
Oamenilor li se des-
cuamează circa 600.000 de
particule de piele la fiecare
oră; adunate, înseamnă
aproximativ 0,5 kg în
fiecare an. O persoană nor-
mală va pierde circa 40 kg
de piele până la 70 de ani.
■ Numărul oaselor. Un
adult are mai puține oase
decât un copil. La naștere
corpul este format din 350
de oase, în timpul creșterii
oasele se sudează, iar ca
persoană adultă omul are
doar 206 oase.
■ Viteza strănutului.
Aerul dintr-un strănut uman
poate ajunge la o viteză de
150 km pe oră sau chiar
mai mult - un motiv bun
pentru a vă acoperi nasul și
gura atunci când simţiţi că
trebuie să strănutați. Așa se
explică faptul că numeroși
viruși respiratorii se trans-
mit prin strănut.
■ Intensitatea sforăitului.
De la 60 de ani în sus, 60%

dintre bărbaţi și 40% dintre
femei sforăie. În majori-
tatea cazurilor, zgomotul
produs măsoară 60 deci-
beli, asemănător vorbirii
normale; în cazuri ex-
cepţionale, sforăitul poate
depăşi 80 de decibeli, adică
zgomotul produs de o bor-
mașină. Zgomotele mai
mari de 85 de decibeli sunt
considerate periculoase
pentru urechea umană.
■ Culoarea părului influ-
enţează desimea acestuia.
Persoanele blonde au mai
multe fire de păr decât cele
cu o altă culoare naturală a
părului. Scalpul uman are,
în medie, 100.000 de foli-
culi și fiecare este capabil
să producă 20 de fire indi-
viduale de păr pe parcursul
vieţii unei persoane.
Numărul de foliculi în
funcție de culoarea părului:
blond - 146.000; brunet -
aproximativ 110.000; șaten
- aproximativ 100.000; roș-
cat - în medie 86.000.
■ Creşterea unghiilor.
Este firesc să vă tăiați
unghiile de la mâini mai
des decât cele de la pi-
cioare, deoarece unghiile
de la degetele folosite
frecvent cresc mai repede.
Astfel, unghiile cresc mai
repede la degetele pe care
le folosiţi pentru scris și la
degetele mai lungi. În
medie, unghiile cresc 0.25
cm în fiecare lună.
■ Nevoia de somn. Fără
mâncare un om poate
rezista câteva săptămâni.
Fără somn organismul
rezistă maxim 11 zile, însă
după această perioadă nu se
ştie dacă omul îşi va mai
reveni vreodată.

AAssppeeccttee  iinneeddiittee
ddeesspprree  ccoorrppuull  uummaann

Ilustrație a unor celule canceroase.
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Consumul de cafea poate � asociat unui risc
mai mic de deces
Persoanele care consumă
cafea zilnic, cu sau fără zahăr,
par să fie expuse unui risc
mai mic de a muri devreme
decât cei care nu beau deloc,
potrivit unui nou studiu pu-
blicat în Analele Medicinii In-
terne.

Contrar unei opinii larg răspândite, re-
nunțarea la cafea nu are neapărat darul să
ne îmbunătățească starea de sănătate. Din
contră, opusul ar putea fi adevărat: multi-
ple cercetări sugerează că un consum mo-
derat de cafea este asociat cu un risc mai
scăzut de deces.

Astfel, studii precedente au arătat că o
ceașcă de cafea poate aduce beneficii de
sănătate întrucât în rândul consumatorilor
de cafea s-a înregistrat un risc mai mic de
a dezvolta boli hepatice, anumite tipuri de
cancer și chiar demență, notează Digi24.ro
citând The Guardian.

Un nou studiu, publicat la sfârșitul lunii
mai în Annals of Internal Medicine, vine
să se adauge celor deja existente, întărind
această concluzie. Studiul a analizat peste
171.000 de persoane din Marea Britanie
care au băut în mod regulat cafea neîndul-
cită sau îndulcită cu zahăr (nu înlocuitori!)
timp de șapte ani. Participanții la studiu au

avut, în medie, 56 de ani, iar cercetătorii
au luat în considerare factori precum dieta,
fumatul, statutul socioeconomic, pro-
blemele de sănătate preexistente și ex-
punerea la poluarea aerului.

După ce au fost luați în calcul toți
acești factori, cercetătorii au descoperit că,
în comparație cu cei care nu beau cafea,
consumatorii de cafea neîndulcită au un
risc mai mic de deces.

Cea mai mare diferență s-a înregistrat
în rândul celor care consumă între 2,5 și
4,5 cești de cafea pe zi, pentru care riscul
de deces era cu 29% mai mic.

Un risc de deces mai mic a fost înre-
gistrat și de cei care își îndulcesc cafeaua

cu zahăr, în special pentru persoanele care
consumă între 1,5 și 3,5 cești de cafea pe
zi. Trendul este mai puțin clar pentru per-
soanele care folosesc îndulcitori artificiali
sau mai mult de o linguriță de zahăr la o
ceașcă. Studiul nu a analizat consumul de
cafea cu lapte, frișcă sau cremă.

Cauzalitatea nu a fost însă
dovedită

Din cauza naturii observaționale a
studiului, cercetătorii nu s-au aplecat
asupra cauzalității, așa că nu se poate
spune dacă există o legătură clară și
cafeaua este direct responsabilă pentru

rezultat.
„Din punct de vedere biologic, este

plauzibil ca băutul de cafeaua să poată
conferi unele beneficii directe pentru sănă-
tate”, a spus dr. Christina Wee, profesor
asociat de medicină la Harvard Medical
School, care a editat studiul și a scris un
editorial despre acesta. Totuși, dr. Wee a
fost de acord că rezultatele nu sunt con-
cludente și că nu se poate afirma cu certi-
tudine că băutul de cafea în sine duce la un
risc mai scăzut de mortalitate.

Este posibil, de exemplu, ca cei care
beau cafea în mod regulat să fie mai în-
stăriți și, prin urmare, mai susceptibili să
aibă grijă de sănătatea lor, să aibă mai mult
timp pentru relaxare și fitness decât cei
care nu beau cafea, ceea ce le-ar putea re-
duce riscul de mortalitate.

Există și efecte mai puțin
dorite ale cafelei

Cofeina poate ajuta la creșterea puterii
de concentrare și aduce beneficii sănătății
creierului, în special odată cu avansarea în
vârstă, dar un consum excesiv poate cauza
probleme, scrie Business Insider.

Doze mai mari de 400 de miligrame de
cofeină, echivalentul a peste patru sau
cinci cești de cafea, pot provoca efecte se-
cundare precum anxietate, tremur, ritm
cardiac accelerat și transpirație, potrivit
Mayo Clinic.

ACCENT MONTREAL

MMeesseellee  ccooppiiooaassee  aauu  uunn  eeffeecctt  nneeffaasstt  iimmeeddiiaatt  aassuupprraa  iinniimmiiii
De câte ori nu v-aţi zis, în faţa unei far-

furii pline ochi cu bunătăţi, ca n-o fi foc
dacă vă lăsaţi ademenit de aşa o masă co-
pioasă? Cei mai mulţi dintre noi ne
închipuim că „n-o să murim” dacă se în-
tâmplă ca la o masă să nu ne respectăm
dieta şi alimentaţia sănătoasă. Ei bine, e o
atitudine cum nu se poate mai greşită: ma-
joritatea experţilor în nutriţie consideră că
îngurgitarea unei mese copioase, a unei
porţii exagerate, ne poate trimite direct la
urgenţă.

Un studiu condus la Brigham şi
Women’s Hospital în Boston a analizat obi-
ceiurile alimentare ale pacienţilor internaţi
la cardiologie constatând că cei care au
mâncat mult şi greu la o masă şi-au sporit
de patru ori riscul de face un atac de cord
în următoarele patru ore după terminarea
mesei. Dr. Francisco Lopez-Jimenez, prin-
cipalul autor al acestui studiu, explică de ce:

● Mesele copioase sunt bogate în grăsimi.
Suprasaturându-vă sistemul cu grăsimi,
împiedicaţi arterele să se dilate, ceea ce res-
tricţionează circulaţia sângelui.

● Mâncarea în cantităţi mari necesită un

efort sporit al organismului pentru a fi
digerată. Acest lucru înseamnă că inima
trebuie să muncească mai mult pentru a su-
plini nevoile sistemului digestiv.  

● Nivelul de zahăr din sânge şi de in-
sulină creşte, ceea ce înseamnă şi o

creştere a tensiunii, în special la persoanele
care au cel mai mare risc de atac de cord.

● Mesele copioase sunt deseori acompa-
niate de obiceiuri care periclitează sănă-
tatea inimii, precum consumul de alcool şi
tutun. Băutul, fumatul şi mâncatul mult şi

greu reprezintă o combinaţie care se poate
dovedi letală.  

Nu există o definiţie exactă a ceea ce
înseamnă o masă copioasă. Când cercetă-
torii de la State University of New York au
vrut să observe efectele unui mic dejun tip
fast food – un sandviş cu ou şi şuncă, un
sandviş cu cârnaţi şi două porţii de cartofi
sub formă de hash browns – asupra unor
tineri cu o stare de sănătate absolut nor-
mală, au constatat că arterele acestora s-au
inflamat, rămânând în această stare pentru
patru ore. Aceasta înseamnă că dacă şi masa
de prânz este bogată în grăsimi şi supra-
dimensionată, biata noastră inimă suferă
teribil, la propriu. 

Dr. Lopez-Jimenez adaugă că dacă
ajungem să ne simţim inconfortabil de plini,
e clar că masa a fost exagerată. În niciun
caz nu vă desfaceţi la pantaloni sau fustă,
tolănindu-vă într-un fotoliu, ci faceţi câţiva
paşi, ieşiţi la o plimbare scurtă sau apucaţi-
va să spălaţi vasele. Toate aceste activităţi
ajută organismul să digere mâncarea şi
reduc din riscurile problemelor de inimă.                              

ACCENT MONTREAL
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Nietzsche este renumit pentru
faptul că a afirmat că Dum-
nezeu a murit, dar afirmaţiile
privind dispariţia celui Atot-
puternic poate au fost mult
exagerate. În continuare
puteţi descoperi unele dintre
cele mai fascinante şi mai
provocatoare argumente filo-
zofice cu privire la existenţa
lui Dumnezeu.

Pentru a fi clar încă de la început, acest
articol prezintă argumente filozofice. Ele
nu-şi au originea în cărţile religioase şi
nici nu se bazează pe observaţii ştiinţifice.
Multe dintre aceste argumente, care
datează de mii de ani, pot reprezenta ade-
vărate exerciţii intelectuale interesante
care pun sub semnul întrebării ceea ce cre-
dem că ştim despre Univers şi locul nostru
în el, pe baza a ceea ce noi credem că sun-
tem capabili să cunoaştem. Alte argu-
mente, cum ar fi ultimele două, reprezintă
încercări de a reconcilia întrebări care în
prezent îi preocupă atât pe oamenii de şti-
inţă, cât şi pe filozofi.

Niciunul dintre aceste argumente nu
stabileşte, într-un mod fără echivoc, exis-
tenţa lui Dumnezeu şi multe dintre ele
sunt destul de uşor de combătut sau ridică

diferite probleme. Dar, cel puţin, aceste
argumente reprezintă o adevărată sursă de
meditaţie.

În cele din urmă, prin „Dumnezeu”
sau „dumnezeu” nu ne referim la vreo zei-
tate religioasă anume. Aşa cum arată
această listă de argumente, termenul
poate cuprinde totul, de la o fiinţă per-
fectă, omnipotentă, până la ceva ce poate
fi considerat chiar un pic banal.

Noţiunea de fiinţă perfectă
înseamnă că Dumnezeu
trebuie să existe

Acesta este argumentul ontologic
clasic sau a priori. El a fost pentru prima
dată afirmat în anul 1070 de către Sfântul
Anselm, care a susţinut că deoarece avem
o concepţie cu privire la existenţa unei fi-
inţe perfecte pe care el a definit-o ca fiind
„fiinţa faţă de care altceva mai important
nu poate fi conceput”, atunci Dumnezeu
trebuie să existe. În eseul său intitulat
Proslogion, Dumnezeu reprezintă o fiinţă
care posedă toată perfecţiunea imagi-
nabilă. Dar dacă aceasta „există” doar ca o
idee în mintea noastră, atunci ea ar fi mai
puţin perfectă decât în cazul în care ar
exista cu adevărat. În acest fel, ea nu ar fi
la fel de importantă ca o fiinţă care există
cu adevărat, ceea ce ar contrazice astfel
definiţia noastră cu privire la Dumnezeu,
o fiinţă care ar trebui să reprezinte per-
fecţiunea absolută. În concluzie, Dum-
nezeu trebuie să existe.

Sigur, această afirmaţie sună un pic
ciudat după standardele moderne. De fapt,
chiar sună ciudat mai ales după ce Gau-
nilo din Marmoutiers a combătut ideea
Sfântului Anselm, cerând oamenilor să-şi
imagineze o insulă „mai bună” decât orice
altă insulă şi prin care a dezvăluit imper-
fecţiunea unui astfel de argument. Astăzi
ştim că acest tip de argument aprioric
(adică bazat pe simpla deducere) este ex-
trem de limitat, adesea tautologic şi el nu
reuşeşte să ia în considerare dovezile em-
pirice.

În mod surprinzător, acest concept a
fost apărat de nimeni altul decât René
Descartes. El a descris problema un pic
mai lămuritor. Descartes, în lucrarea sa
Méditation cinquième, a scris că ideea cu
privire la o fiinţă perfectă dar care nu
există în realitate este ca şi cum ne-am
imagina un triunghi ale cărui unghiuri nu
însumează 180 de grade (el a susţinut noţi-
unea de idei înnăscute şi doctrina de per-
cepţie clară şi distinctă). Deci, pentru că
acceptăm ideea unei fiinţe perfecte, atunci
ajungem la concluzia că o fiinţă mai pre-
sus de orice trebuie să existe. Pentru
Descartes existenţa lui Dumnezeu a fost la
fel de evidentă şi de logică ca şi ade-
vărurile fundamentale din matematică.

Ceva trebuie să fi cauzat
apariţia Universului

Filozofii denumesc acest argument sub
numele de argumentul primei cauze sau

argumentul cosmologic şi printre
susţinătorii acestuia îi putem enumera pe
Platon, Aristotel şi Sfântul Toma din
Aquino. Acest argument se bazează pe
presupunerea că orice există trebuie să
aibă o cauză şi că această cauză la rândul
ei trebuie să fi avut o cauză şi tot aşa. Pre-
supunând că nu ar exista un sfârşit al aces-
tei succesiuni de cauze, atunci rezultă că
numărul de evenimente ar fi infinit. Dar o
serie infinită de cauze şi evenimente nu
poate avea sens (nu poate exista o buclă
de cauzalitate şi nici un lanţ cauzal de
lungime infinită). În consecinţă, trebuie să
existe ceva ce ar putea fi numit un fel de
primă cauză şi care în sine nu provine
dintr-o altă cauză. Acest lucru ar necesita
existenţa a ceva „necondiţionat” sau
„suprem”, ceea ce filozofii denumesc ca
fiind Dumnezeu.

Se poate însă afirma că prima cauză ar
trebui să aibă, la rândul său, propria sa
cauză. De asemenea, infinitul pare a fi o
caracteristică fundamentală a Universului.
Cu toate acestea, cosmologii încă încearcă
să înţeleagă adevărata natură a timpului şi
ce a cauzat evenimentul Big Bang.

Există ceva mai degrabă
decât nimic

Acesta este denumit argumentul cos-
mologic de contingenţă, care este uşor
diferit de argument primei cauze. Filozo-
ful german Gottfried Leibniz a exprimat
cel mai bine acest argument atunci când a
scris: „De ce există mai degrabă ceva
decât nimic? Motivul suficient... este găsit
într-o realitate care... este o fiinţă care
poartă motivul pentru existenţa sa în
sine”.

Pentru că este imposibil ca să existe
doar fiinţe contingente (care există din în-
tâmplare), a argumentat el, o astfel de fi-
inţă trebuie să existe, o fiinţă pe care noi o
numim Dumnezeu. În lucrarea Monado-
logy el a scris că „niciun lucru nu poate fi
real sau să existe şi nicio afirmaţie nu
poate fi adevărată fără un motiv suficient
pentru ca să fie aşa şi nu altfel”.

Mai recent, filozoful Richard Swin-
burne a analizat problema într-un mod mai
inductiv şi a scris următoarele: „Există
şansa ca dacă există Dumnezeu el să
creeze complexitatea unui univers. Este
foarte puţin probabil ca un univers să
existe fără o cauză şi este mult mai pro-
babil ca Dumnezeu să existe fără cauză.
Existenţa Universului... poate fi uşor de
înţeles dacă am presupune că acesta este
creat de Dumnezeu”.

Ceva a proiectat Universul
Argumentul proiectantului sau ar-

gumentul teleologic sugerează că trăim
într-un univers care cu siguranţă a trebuit

SCEPTICUS
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privind existenţa lui Dumnezeu

să fie proiectat. Cosmosul în conformitate
cu acest argument prezintă ordine şi un
scop (aparent) - de exemplu, tot ce există în
Univers respectă legile fizicii şi multe lu-
cruri din cadrul acestuia sunt corelate între
ele într-un mod care indică un scop. Aşa
cum William Paley susținea, existenţa unui
ceas indică prezenţa unei minţi inteligente;
existenţa Universului şi a diverselor
fenomene din el indică prezenţa unei in-
teligenţe şi mai mari şi anume a lui Dum-
nezeu.

Inutil să mai spunem că acest argument
a fost mult mai convingător înainte de
apariţia concepţiei naturalismului (ideea că
totul poate fi explicat fără a presupune in-
tervenţia supranaturală) şi a teoriei
evoluţiei speciilor a lui Darwin. Într-ade-
văr, concepţia lui Darwin a combătut argu-
mentul proiectantului, cel puţin în ceea ce
priveşte felul în care înţelegem lumea bio-
logică. Ştim că ochiul uman, în ciuda com-
plexităţii şi a funcţiei sale, nu a rezultat în
urma unei activităţi de proiectare, ci mai
degrabă a fost rezultatul unui proces de
evoluţie şi de selecţie naturală.

Cu toate acestea, argumentul proiec-
tantului nu poate fi eliminat. Reglajul fin

al constantelor Universului pe care l-au
descoperit oamenii de ştiinţă i-a condus pe
unii dintre aceştia la concluzia că aici con-
statăm intervenţia unei inteligenţe supe-
rioare. Pentru a contracara acest
raţionament filozofii afirmă că ar trebui să
se ţină cont de principiul antropic, ceea ce
este interesant, pentru că teiştii susţin ace-
laşi lucru!

Conştiinţa ne dovedeşte că
există entităţi imateriale

Încă nu avem o teorie a conştiinţei. În
consecinţă, ne confruntăm cu o problemă
grea la care nu avem încă rezolvare. Într-
adevăr, problema conştiinţei este destul de
diferită de orice studiem în mod normal în
universul nostru material. Misterul conşti-
inţei şi incapacitatea noastră de a o înţelege
a dat naştere la ideea dualismului sub-
stanţei care mai este cunoscut, de aseme-
nea, sub numele de dualismul cartezian.
Acesta descrie două tipuri fundamentale de
realităţi: mentale şi materiale. Dualiştii
spun că materia este incapabilă de a
dobândi conştiinţă pe cont propriu, adică
capacitatea de a avea gânduri proprii, con-

ştientizare subiectivă şi sentimente.
Teiştii au utilizat dualismul substanţei

pentru a susţine ideea unui „domeniu” in-
dependent al existenţei care este diferit de
lumea fizică. Este un scenariu similar cu
experienţa trăită de Neo din filmul Matrix,
experienţele sale mentale au avut loc într-
un domeniu separat de cel care a găzduit
corpul său. Filozofii teişti au dezvoltat
această idee la un nivel superior folosind-
o pentru a deduce existenţa unor entităţi
supranaturale sau imateriale, inclusiv a lui
Dumnezeu. Este vorba despre o extrapo-
lare a acestui concept şi o teză căreia i-ar
prinde bine mai multe dovezi.

Trăim într-o simulare
computerizată care este
creată de nişte zeităţi hacker

Dumnezeu se află în faţa ochilor
noştri. Spre deosebire de Sfântul Anselm,
care îl considera pe Dumnezeu ca fiind
„fiinţa faţă de care altceva mai important
nu poate fi conceput”, zeii ar putea fi en-
tităţi aflate cu mult dincolo de puterea
noastră de a-i înţelege, de a ajunge la ei
sau de a-i percepe. Dacă ipoteza simulării

este adevărată şi noi suntem produsul unor
astfel de entităţi (sau ai unei entităţi ne-
cunoscute) atunci nu avem, pur şi simplu,
nicio şansă să îi recunoaştem pe aceştia ca
pe nişte zei. Ei sunt cei care creează reali-
tatea noastră şi modul în care ne com-
portăm, atât la nivel colectiv, cât şi la nivel
individual, poate fi supravegheat sau chiar
controlat de către aceştia. Aceste zeităţi ar
fi asemănătoare zeilor gnostici de odi-
nioară, entităţi puternice care îşi urmăresc
propriul scop.

Extratereştrii sunt zeii noştri
Încă nu am reuşit să intrăm în contact

cu vreo inteligenţă extraterestră, dar asta nu
înseamnă că extratereştrii nu ar putea ex-
ista. O posibilă soluţie pentru paradoxul lui
Fermi o reprezintă noţiunea de pansper-
mie regizată, ideea că extratereştrii aprind
scânteia vieţii pe alte planete, cum ar fi prin
trimiterea de spori sau sonde care să ferti-
lizeze solul planetelor şi apoi se retrag pen-
tru a monitoriza şi controla pe ascuns
procesul de evoluţie al vieţii. Prin urmare,
ei ar fi ca nişte zei pentru noi.

Această idee a fost abordată de multe
ori în literatura science-fiction, inclusiv în
serialul Star Trek: The Next Generation,
episodul „Chase”, în care o specie de
zeităţi este responsabilă pentru viaţa din
Alpha Quadrant. De asemenea, în filmul
Prometeu al lui Ridley Scott un extratere-
stru însămânţează planeta Pământ aflată
într-o fază primordială a evoluţiei vieţii.
Chiar şi Arthur C. Clarke, în romanul
2001, susţine această idee imaginând un
scenariu prin care o civilizaţie extratere-
stră, cu ajutorul unor monoliţi, contribuie
la stimularea evoluţiei vieţii inteligente.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, intitu-
lat „The 7 Most Intriguing Philosophical
Arguments for the Existence of God”, a fost
publicată de gizmodo.com. Scientia.ro este
un site de popularizare a științei și de de-
montare a miturilor pseudoștiințifice. Sci-
entia.ro prezintă zilnic articole, 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 pot dona la:
www.scientia.ro.
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Cum se explică misterul con-
stantei lui Hubble? Adică
acea „constantă” care este
legată de expansiunea Uni-
versului. Calculată cu metode
diverse, dă valori diferite. Într-
un articol publicat recent în
Phys. Rev. Letters este
prezentată o posibilă soluție,
și anume existența unui
Univers paralel din materie în-
tunecată care interacționează
cu al nostru doar prin inter-
mediul gravitației.

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Universul nostru este
în expansiune. Acesta
este rezultatul studi-
ilor astronomice de la
sfârșitul anilor ’20 ai
secolului trecut, care
au ajuns la concluzia

că galaxiile se îndepărtează una de alta.
Viteza de expansiune este legată de

așa-numita „constantă a lui Hubble”, cea
cu ajutorul căreia calculăm această viteză.

Faptul că Universul este în expansi-
une a dus la concluzia că în trecutul înde-
părtat Universul ar fi luat naștere în urma
unui eveniment epocal: toată materia și
energia pe care le vedem la ora actuală
s-ar fi „creat” atunci. Este vorba despre
Big Bang, misterioasa „naștere” a Univer-
sului, care încă nu știm exact cum a de-
curs. De asemenea, este un mister modul
în care a avut loc generarea materiei și
energiei care au dat naștere structurilor pe
care le vedem la ora actuală.

Misterul constantei lui
Hubble

Pentru a calcula constanta lui Hub-
ble cu valori din ce în ce mai precise au
fost folosite mai multe metode. Unele din-
tre acestea măsoară viteza de îndepărtare
de noi a obiectelor cosmice precum su-
pernovele, altele studiază radiația cosmică
de fond.

Valorile care se obțin însă pentru
constanta lui Hubble nu sunt identice.
Multă vreme s-a crezut că odată cu îm-
bunătățirea măsurătorilor aceste dis-
crepanțe dintre valorile obținute prin
metode diferite vor dispărea. Însă acest
lucru nu s-a întâmplat.

În plus, valorile constantei lui
Hubble prezise de teorie sunt diferite de
valorile obținute prin măsurători.

O nouă idee: un Univers
paralel

Misterul valorii constantei lui
Hubble continuă să îi fascineze pe cercetă-
tori. S-a crezut chiar că parte dintre mă-
surători ar fi greșite - dar care? Ar putea
exista o soluție care explică diferența fără
să fie vorba de erori de măsurătoare.

Într-un articol publicat recent în
Phys. Rev. Letters se arată cum pe baza
simetriilor ar putea exista un Univers
paralel. Acesta ar coexista cu al nostru și
ar fi format din materie întunecată, dar nu
ar interacționa cu materia „normală” decât
prin gravitație. Existența acestui Univers
întunecat ar putea explica misterul con-
stantei lui Hubble.

În cosmologie simetria înseamnă că
poți schimba anumite aspecte ale modelu-
lui, păstrând unele proprietăți observabile
neschimbate. Valorile absolute nu con-
tează în cosmologie, în opinia unui
cercetător implicat în studiu, ci raporturile
relative dintre valori

Universul nostru ar fi compus din
materia formată din particulele cuprinse
de Teoria Modelului Standard al parti-
culelor elementare. Ar putea însă exista și
alte particule, explicate prin simetrii ale
legilor fizicii, care nu fac parte din Mo-
delul Standard.

Ei bine, aceste particule ar putea
avea ca rezultat discrepanța pe care o ob-
servăm aplicând diverse metode în calcu-
lul constantei lui Hubble. Ba mai mult, ar
putea explica - susțin cercetătorii - și alte
mistere, precum anumite probleme legate
de abundența cosmică a deuteriului și he-
liului primordial (adică formate imediat
după Big Bang).

Există materia întunecată?
Evident întrebarea este: există

această materie întunecată, acest Univers
paralel care interacționează cu al nostru
prin gravitație? Nu știm!

Cel puțin la ora actuală nu am des-
coperit acest gen de particule. Există mai
multe experimente care încearcă să
descopere materia întunecată, atât la ac-
celeratoare, cât și în laboratoare subterane.

Vom vedea în anii următori dacă se
va reuși în sfârșit să se descopere cel puțin
una dintre particulele de materie în-
tunecată pe care le-au propus teoreticienii.
Acestea ar putea explica inclusiv dife-
rențele între valorile obținute pentru con-
stanta lui Hubble măsurate până în
prezent.

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu,
prim cercetător în domeniul fizicii parti-
culelor elementare și al fizicii nucleare,
Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto
Nazionale di Fisică Nucleare (Roma,
Italia) și colaborator al Scientia.ro.

Misterul constantei lui Hubble: explicat de
un Univers paralel?

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

Expansiunea
Universului
Expansiunea Universului, care continuă
de la Big Bang încoace, este la ora ac-
tuală un subiect extrem de dezbătut, în-
trucât metode diferite dau rezultate
diferite asupra valorii vitezei de expan-
siune. De când metodele care o mă-
soară au devenit precise, deci cu erori
mici, rezultatele obţinute nu se mai
suprapun. Despre ce metode este
vorba?
O primă metodă este destul de directă:
măsurarea deplasării spre roșu, un fel
de efect Doppler, a stelelor numite ce-
feide și a supernovaelor. Cefeidele sunt
stele bine cunoscute care pot fi folosite
ca standard în măsurătorile astrono-
mice.
A doua metodă care permite măsurarea
vitezei de expansiune a Universului are
de-a face cu temperatura radiaţiei cos-
mice de microunde. Această tempe-
ratură nu este perfect omogenă, ci are
mici variaţii care au fost măsurate re-
cent. Măsurarea acestor variaţii permite
extragerea vitezei de expansiune a Uni-
versului.

Sursa: Cătălina Curceanu, „Călătorie
în lumea ştiinţei: Teoria bulei cos-
mice”, www.accentmontreal.com.
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Caut educatoare/ ajutor de educatoare
pentru o grădință în mediu familial situată
în Dorval, cu șase copii. Plata se face prin
cec. Postul este la timp plin, cu salariu
competitiv, fără asigurare colectivă, pentru
persoane de 18 ani și plus. Experiența an-
terioară în domeniu nu este necesară, dar
este binevenită. Obținerea cazierului judi-
ciar și efectuarea unui curs de prim ajutor
pentru grădinițe sunt condiții obligatorii,
ale căror costuri le pot asigura. Lăsați un
mesaj la garderiedorval@yahoo.com sau
514-636-4406.

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.

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.

Tehniciană în stimulare educativă pentru
copii între 2 și 12 ani, cu peste 20 de ani
de experiență, ofer ședințe de stimulare
pentru copiii cu dificultăți de comunicare/
învățare și consultanță parentală. Ședințele
se pot efectua la domiciliul copilului sau la
biroul meu din Dorval, în franceză/
română. Pentru mai multe informații lăsați
un mesaj la 514-636-4406 sau scrieți la
atelierstimulationeducative@yahoo.com.

Îngrijesc persoane în vârstă. Fac și menaj.
Ioana, 438-630-7140.

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.
400$/lună+electricitate. Informații supli-
mentare la telefon 438-387-7341.

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 gratu-
ită. 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. Tel: 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
electronic în fiecare încăpere. Stație de
autobuz în fața blocului, situat la 5
minute de complexul Forest. Tel: 514-
683-3003.

Domn mai în vârstă caută o doamnă între
65 și 75 de ani. Sunați la: 514-344-5153.

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

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

OFERTE/SERVICII
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Transilvania 40+, o altă echipă campioană în
Quebec Super League
MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

La Soccerplex Catalogna,
echipele româneşti din Mon-
treal, care au în componență și
fotbaliști ce au jucat în Româ-

nia înainte de ’89, evoluează în cadrul a trei
categorii de vârsta în campionatele de fot-
bal în șapte, organizate de Quebec Super
League (QSL): 35+, 40+ și 50+.

Dacă într-unul din numerele trecute ale
ziarului am prezentat campioanele la cate-
goriile de vârstă 35+ și 50+, în acest articol
vom face o scurtă prezentare a echipei
Transilvania, care a câştigat play-off-ul și
implicit campionatul la categoria de vârstă
40+. Echipă românească la origine, Tran-
silvania numără acum jucători din diverse
comunități culturale.

Istoric vorbind, această echipă a fost,
încă din 2005, spaima fotbalului în comu-
nitatea noastră, atunci când era condusă de
Nelu Suciu, figură bine-cunoscută printre
românii de aici, căruia îi dorim multă sănă-
tate în continuare.

Astăzi, după mai bine 15 ani, de Tran-
silvania se ocupă Titus Lupei (Titi pentru
coechipieri și apropiați) antrenor-jucător și

comentator de bază la repriza a 3-a. În ca-
litate de organizator, Titi reușește sezon de

sezon să mențină echipa la un nivel înalt.

Iată componența Transilvaniei la fi-
nalul acestui sezon (foto):
Rândul de sus: Amis Shafi, Kiyanoush
Gholami, Michel Nlend, Mircea Turcu,
Titus Lupei (fost jucător la juniori la Gaz
Metan Mediaș și senior la ONT Brașov,
precum și la Fartec Brașov în divizia C),
Nicolas del Nigro, Anatol Demian și Mihai
Sili.
Rândul de jos: Laszlo Mujca, Nicu Moise
(membru în lotul lărgit al U Craiova între
'85 și '92), Codrin Ganță (fost jucător în di-
vizia B la Pitești în anii '90 și probabil cel
mai bun fotbalist de origine română din
Montreal la categoria lui de vârstă; talentat,
creativ, bătăios, într-o formă fizică foarte
bună și cu un stil de joc inventiv de tip ado-
lescentin, el creează în teren, prin expresia
fotbalului practicat, emoții atât adversa-
rilor cât și colegilor) și Nico Samsone.

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

FOTBAL | QUEBEC

SSppaanniiaa  şşii--aarr  ppuutteeaa  rreeccuuppeerraa  llooccuull  llaa  CCuuppaa  MMoonnddiiaallăă  ddee  RRuuggbbyy
ddiinn  22002233..  RReeaaccțțiiaa  FFeeddeerraațțiieeii  RRoommâânnee  ddee  RRuuggbbyy

RUGBY | CUPA MONDIALĂ

Spania şi-ar putea recupera
locul la Cupa Mondială de
Rugby 2023 ca urmare a unei
încălcări de către România a
unei reguli a federaţiei inter-
naţionale, cazul fiind unui
similar cu cel al ibericilor.

Situaţia jucătorului Gavin Van den
Berg, care a dus la sancţionarea echipei
naţionale a Spaniei pentru nerespectarea
regulilor legate de rezidenţă, s-a produs şi
în cazul unui jucător din echipa României,
chiar federaţia care a sesizat federaţia in-
ternaţională în cazul Spaniei, scrie cotidi-
anul El Mundo, citat de HotNews.ro.

Este vorba de Jason Tomane, jucător al
României de origine neo-zeelandeză, care
ar fi încălcat „regula 8” ce prevede că un
jucător străin poate fi selecţionat dacă
locuieşte în ţara respectivă timp de trei ani
fără întrerupere, cu o perioadă maximă de
absenţă de 60 de zile.

El Mundo a ajuns la concluzia că s-ar

fi încălcat regula văzând imagini postate
de sportiv în trecut pe rețelele de so-
cializare având localizarea Szeged.

Reacția Federației Române
de Rugby: Au fost urmați
corect toți pașii

Potrivit aceleiași surse citate, Federaţia
Română de Rugby a precizat că a urmat
corect toţi paşii necesari în legătură cu
eligibilitatea lui Jason Tomane.

„În urma unor relatări eronate din
presa internaţională, Federaţia Română de
Rugby clarifică faptul că au fost urmaţi
corect toţi paşii necesari în legătură cu
eligibilitatea lui Jason Tomane.

Conform legislaţiei române, pentru a
obţine o viză de şedere valabilă pentru ţara
noastră, solicitantul trebuie să aplice din
afara ţării. Ca şi în cazul tuturor chestiu-
nilor de eligibilitate, speţa a fost luată în
considerare de către Comisia de Regula-
mente a World Rugby, care a luat act şi a
susţinut circumstanţele excepţionale care
au dus la situaţia ca jucătorul să se afle în
afara ţării mai mult decât timpul permis,
în timp ce aceste circumstanţe, în afara

controlului jucătorului, au extins procesul
de solicitare a vizei de către sportiv.

Federaţia susţine pe deplin procedurile
puse în aplicare de World Rugby pentru a

proteja integritatea jocului internaţional şi
este regretabil că presa din Spania a di-
fuzat ştirea fără a verifica faptele în prea-
labil”, se arată într-un comunicat al FRR.

Naționala de rugby a României. FOTO: frr.ro
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BBAANNCCUURRII

☺- Ai zis că ești la dietă, dar ai
mâncat o ciocolată întreagă.
- Da, dar am vrut să mănânc două.

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

☺ El: Bună! Știi, am două bilete
la cinema...
Ea: Mișto! Te poți duce de două
ori.

☺Nevasta către Ion:
- loane îți place plăcinta?
- Daaa,  zice Ion.
- Da' merele îți plac? întreabă ea.
- Nu! răspunde Ion.
- Ei, atunci n-o să-ți placă ce ți-am
făcut.
- Placintă cu mere? întreabă Ion.
- Nuuu, zice ea. M-am culcat cu
Vasile!

☺ O doamnă la Ikea: Oare intră
acest dulap în mașina mea?
Vânzătorul: Ce mașină aveți?
- Verde.
- Hmm, nu cred.

☺În sfârșit! Nici nu am ars co-
zonacii și nici nu mi-au crăpat.
Adevărul e că nici n-am făcut.

☺ Un tip sună la radio pentru a da
o dedicație:
- Aș dori să-i transmit iubitei mele
„La Mulți Ani!”
- Soțul?
- Iar soțului... multă sănătate!

☺- Alo, iubitule, poți vorbi?
- Da!
- Atunci taci și ascultă!

☺Apropo de bătrânețe: Am vrut
să fac cu ochiul unei tipe și am
ațipit...

☺Ea: Îmi plac firele tale albe!
El: Practic ești mândră de munca
ta...

☺Reporterul către decan:
- Cam câți studenți învață în fa-
cultatea dumneavoastră?
- Cam un sfert.

☺Am învățat atât de multe din
propriile greșeli încât mă gândesc
să mai fac câteva.

8 2
6 1 3 9

4 7
9 4 8

3 8 6 4 1
2 3 5
7 3

5 7 8 6
8 2
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Dacă e să fie,
problemele pot să aibă legătură

cu dinţii, oasele, articulaţiile ori cu reactivarea
unei afecţiuni mai vechi. Dragoste: Traversezi o
perioadă ce promite o viaţă afectivă mult mai di-
namică. Financiar: Există potențialul unor in-
vestiții și afaceri profitabile. Ascultă de sfaturile
unor experți, nu de pe Facebook! 

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Inconvenienţele pot
să apară pe fondul stresului

profesional. Dragoste: Exerciți o atracție deo-
sebită care ar putea să reaprindă o flamă mai veche
sau să dea un suflu nou relației în care te afli. Fi-
nanciar: Nu este o perioadă propice nici pentru
mari câștiguri, nici pentru mari achiziții.      

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: E nevoie să-ţi pui
puţină ordine în orarul de odihnă
şi în obiceiurile alimentare.

Dragoste: Nostalgie, tristețe și chiar suferință în
plan sentimental. Te lași în voia sentimentelor cu
o oarecare voluptate.  Financiar: Lucrurile se des-
fășoară în virtutea inerției. Temporar e OK.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Fiecare gest pe care îl
faci pentru sănătatea și starea ta de

bine e o victorie. Dragoste: În cazul unei relaţii
nefericite, acum găseşti puterea să te eliberezi. În
cazul unei relații bune, reușești să o aduci la un
nivel superior. Financiar: Există probabilitatea
unor negocieri reuşite şi a încheierii unui contract
sau a unei colaborări care te avantajează. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Încearcă să nu-ţi alini
stresul mâncând mai mult decât

trebuie şi evită tot ce e prea gras ori prea dulce.
Dragoste: Te simţi bine cu persoana iubită alături,
vă înțelegeți de minune, vă afişaţi cu mândrie în
societate şi vă dedicaţi mai mult timp unul altuia.
Financiar: Banii pot constitui un punct sensibil
acum.  

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: O răceală rebelă, o
durere neaşteptată, o stare de
oboseală acută îți poate umbri

acest început de vară. Dragoste: Dacă partenerul
nu se implică la fel de serios, înseamnă că aveţi o
problemă. Financiar: Îţi iei ceva pentru sufletul
tău, descoperind că… banii aduc fericirea. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu sări peste programări
medicale, nu neglija niciun semnal
că ceva nu e tocmai în regulă.

Dragoste: Posesivitatea, gelozia, dorinţa de a fi
mereu împreună nu au cum să facă bine vieţii de
cuplu. Financiar: Nu te  aventura în investiţii prea
mari.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti în formă bună, ai
energie și poftă de viață. Dragoste:
În viaţa de cuplu rutina îți tocește

relația mai mult ca oricând. Este însă o perioadă
favorabilă gesturilor îndrăznețe (valabil și pentru
celeibatari), așa că îndrăznește! Financiar: Bani
= timp, efort, sacrificiu, stres. Vezi exact care îți
sunt necesitățile și prioritățile.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Profită de vară și fă cât
mai multă mișcare. Ieși la o plim-
bare, îngrijește-te de grădină -

orice activitate fizică îți va face bine. Dragoste:
Te gândești din ce în ce mai des la cineva din tre-
cut și ignori prezentul. Riști să îți provoci o sufe-
rință. Financiar: Cu banii eşti OK.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Se manifestă o tendință
dăunătoare  spre exagărări și excese
în ideea de „a trăi din plin”.

Dragoste: Este o perioadă favorabilă cuplurilor,
în special cele mature sau cu mari diferenţe de
vârstă între parteneri. Financiar: Înfloresc co-
laborările, proiectele colective şi relaţiile cu firme
mari.  

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: E nevoie de o schimbare
a stilului de viaţă pentru că altfel

calitatea vieții ți se va diminua. Dragoste: Fii mai
îngăduitor, atât cu partenerul, cât și cu tine însuți.
Comunică mai mult și încearcă să înțelegi. Fi-
nanciar: Nu-ți risipi economiile pe chestii frivole,
nu cumpăra cu frenezie doar pentru că alții o fac.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ai o predispoziție la
probleme cu ligamentele şi articu-
laţiile. Dragoste: Încearcă să preîn-

tâmpini apariţia unor situaţii încordate. Unește-ți
forţele cu partnerul pentru a îndeplini ceva dificil,
dar important. Financiar: Suferi unele pierderi,
dar nu dispera. Ai mai trecut probabil prin astfel de
situații.
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Deschis in fiecare zi, deDeschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunatiluni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.pentru orarul exact. 444455550000----666688880000---- 1111666622226666
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