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COVID-19: Ce este un vaccin 
bivalent? 
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O nouă campanie de
vaccinare este foarte
probabilă în această
toamnă, însă nu-
meroase întrebări per-
sistă asupra protecției
pe care o nouă doză de
vaccin ar trebui să o
ofere.

Bilunar GRATUIT Anul 14    ■    Nr. 301     ■    22 iulie 2022

SUNT FRUCTELE ȘI LEGUMELE DIN ZIUA DE AZI MAI PU�IN 
BOGATE ÎN NUTRIEN�I? SĂNĂTATE ► Pag. 13

Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»

AAAA LLLL EEEE GGGG EEEE RRRR IIII     PPPP RRRR OOOO VVVV IIII NNNN CCCC IIII AAAA LLLL EEEE ::::
CCCC EEEE     ÎÎÎÎ IIII     PPPP RRRR EEEE OOOO CCCC UUUU PPPPĂĂĂĂ     PPPP EEEE
QQQQ UUUU EEEE BBBB EEEE CCCC HHHH EEEE ZZZZ IIII     ȘȘȘȘ IIII     CCCC EEEE
ȘȘȘȘ AAAA NNNN SSSS EEEE     AAAA RRRR EEEE     CCCC AAAAQQQQ     SSSS ĂĂĂĂ
OOOO BBBBȚȚȚȚ IIII NNNN ĂĂĂĂ     UUUU NNNN     AAAA LLLL     
DDDD OOOO IIII LLLL EEEE AAAA     MMMM AAAA NNNN DDDD AAAATTTT ????

ȘȘeerrbbaann  MMiihhaaii
TTIISSMMĂĂNNAARRIIUU

&&  AAssoocciiaațțiiii

AAVVOOCCAATT

tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1800, Montréal, H2Y 2W2 

555511114444----222288885555----0000000055552222

Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 

DETALII ÎN INTERIOR

ACTUALITATE  ► Pag. 4

Activități estivale gratuite la
Montreal
Dincolo de Festivalul de
Jazz și cel de artificii,
Montrealul oferă vara o
multitudine de activități
și evenimente gratuite,
de care se pot bucura
adulți și copii deo-
potrivă.
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Trei pictorițe de origine română participă la
Salonul Artiștilor de la Marché Bonsecours

COMUNITATE

Tatiana Șragăr, Maggie Ro-
manovici și Daniela Mușet,
pictorițe montrealeze de ori-
gine română cu activitate bo-
gată în această vară, participă
între 21 și 24 iulie la prima
ediție a Salonului Artiștilor
organizat la Marché Bonse-
cours. 
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Inițiativa de a pune în va-
loare artiști plastici, de a
facilita întâlnirea cu pu-
blicul și de a crea un eveni-
ment de amploare în afara
spațiului expozițional din

galeria clasică de artă aparține lui Chris-
tine Lenoir, directoarea Galeriei Lenoir
(240 rue St-Jacques Ouest), unde Maggie
Romanovici și Tatiana Șragăr sunt mem-
bre. 

Iată ce spune Christine Lenoir despre
crearea unui Salon al Artiștilor la Marché
Bonsecours (amintim că această galeristă
de origine franceză are la bază o educație
artistică în design grafic și decorativ,
aducând la Montreal, prin felul în care
concepe evenimentele, mult din farmecul
scenei artistice pariziene): „Este un Salon
în spiritul celor de la sfârșitul secolului
XIX - începutul secolului XX, unde pictori
confirmați se amestecă cu noii veniți în
breasla artistică, în care «codurile,
etichetările» cad una după alta, și în care
avangarda poate găsi o vitrină. Acesta este
motivul pentru care am ales ca loc de des-
fășurare al Salonului un spațiu încărcat de
istorie din inima Vechiului Montreal, și
anume Marché Bonsecours.”

Salonul artiștilor de la Marché Bon-
secours care se va desfășura la parter, pune

la dispoziția celor 40 de artiști participanți
chioșcuri de 6’’x 4’’ și  8’’ înălțime.

Lângă intrare, la chioșcul nr. 1, veți în-
tâlni lucrările Tatianei Șragăr - în jur de 17
tablouri din seria de trompe l’œil, cu flori
și peisaje. 

Maggie Romanovici expune, la
chioșcul nr. 5, 30 de lucrări abstracte și
semi-abstracte, în acrilic și ulei, de dimen-
siuni medii și mici. Tematica tablourilor
este estivală și inspirată de natură.  

Picturile Danielei Mușet se află în
pavilionul albastru-închis, în ton cu tema-
tica aleasă de artistă: „Dans le silence du
Bleu”. În toate lucrările, ca leitmotiv,
revine culoarea albastră, culoarea cerului,
a mării, a oceanului, dar și a „munților de
acasă”, după cum ne dezvăluie artista.
„Dans le silence du Bleu” este o invitație
la meditație, introspecție, o culoare a spe-

ranței în vremuri mai liniștite”, spune
Daniela Mușet. 

Salonul este deschis vineri, 22 iulie, și
sâmbătă, 23 iulie, între orele 12:00 și
18:00, iar duminică, 24 iulie, de la 11:00
la 17:00. Marché Bonsecours se află la 325
rue De la Commune Est, în Vechiul Mon-
treal. Intrarea este gratuită.

Alte expoziții la care cele
trei artiste vor participa

Tatiana Sragar participă în această vară
și la expozițiile organizate de asociațiile de
artiști plastici din Ville de Mont-Royal și
Ville Saint-Laurent în parcurile locale:
Connaught și Beaudet. Aceste expoziții se
țin în fiecare sâmbătă între orele 13:00 și
17:00. 

Maggie Romanovici pregătește lucrări

pentru următoarele evenimente artistice:
Symposium RoseArt de la Sainte-Rose (28
- 31 iulie), expoziția de grup organizată de
Asociația Artiștilor din Kirkland la centrul
RIOCAN, lângă Kirkland Coliseum (19 -
21 august) și expoziția colectivă organizată
de Cercul Artiștilor din West Island la Bi-
blioteca Municipală din Kirkland (1-15 sep-
tembrie).

La rândul său, Daniela Mușet invită
publicul la o expoziție personală care se va
desfășura între 17 și 30 septembrie la Cen-
tre des loisirs de Saint-Laurent.

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.

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Maggie Romanovici - „Hope of the Day”, 24”x12”, acrilic pe lemn de galerie; Tatiana Șragăr  - „Nuit d’automne”, tablou în ulei, realizat
în tehnica trompe l’oeil. 
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Până pe 11 august, Ga-
leria Valmi din Outre-
mont, fondată de
pictorița Valeria Gruia,
prezintă expoziția Ar-
tistes peintres de Mon-
tréal menită să
marcheze cei 20 de ani
de existență ai acestei
galerii.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Expoziția, care a
debutat pe 10 iunie,
reunește șase artiste
ale căror lucrări
sunt grupate sub
diverse tematici:

Rachel Chavanne - Ici tout est pos-
sible, Sylvie Dalla - Le voyage des
regards, Antonietta Gelfusa - Joie
de vivre, Maggie Romanovici - La
joie de l’instant présent, Georgeta
Sevan - Soleil dans les cœurs, Va-
leria Gruia - Couleurs et lumières.

Lucrările Valeriei Gruia, cea
care acum 20 de ani a creat acest
spațiu expozițional, sunt asamblate
pe diverse perioade, teme și tehnici
de lucru. Majoritatea sunt acuarele,

cu flori, peisaje terestre și marine,
Valeria Gruia fiind membră a Aso-
ciației acuareliștilor profesioniști
din Ville St-Laurent, unde predă și
cursuri, și membră semnatară a So-
cietății Acuareliștilor Canadieni, o
distincție de înaltă clasă, primită
anul trecut. Artista oferă cursuri și
la Galeria Valmi, individuale sau de
grup, atât adulților cât și copiilor,
inclusiv pe perioada verii (de luni
până sâmbătă, în fiecare săp-
tămână).

Fiind un loc de partaj și de dia-
loguri culturale între pictori și pu-
blic, Galeria Valmi oferă ocazional
și ateliere cu pictori de mare cali-
bru. Amintesc în acest sens pe re-
numitul acuarelist quebechez Pierre
Tougas, care a fost invitat să țină un
atelier în această primăvară, pre-
cum și pe acuareliștii soț-soție de
mare talent, Roland Palmaerts (pic-
tor belgian) și soția sa Odette,
acuarelistă quebecheză.

Dacă mergeți să vizitați această
expoziție, veți observa în vitrina
principală trei lucrări de mari di-
mensiuni. Una dintre ele, cu temă
urbană, în care culorile calde și
pastelate animă geometria mate-
matică din sticlă și metal a unei
străzi printre zgârie-nori, este sem-
nată de pictorița Rachel Chavanne.
Celelalte două, executate în ulei,
aparțin lui Maggie Romanovici și
se intitulează „Floraison rouge” și

„Floraison jaune”.
Lucrările Georgetei Sevan, cea

de-a treia pictoriță de origine
română care s-a alăturat grupului
expozițional, pot fi admirate într-un
frumos grupaj cu temă florală,
realizate în culori acrilice. Câteva
din picturile ei merg spre ab-
stracționism, prin repetiția mo-
tivelor florale. Acesta este și cazul
compoziției tabloului „Le bleu des
champs”, de dimensiuni mari (16”
x 30”), care poate fi descris ca
o adevărată simfonie de culoare
albastră.

Felicitări artistelor participante
și Valeriei Gruia, care prin talent și
perseverență a reușit, timp de două
decenii, să angreneze artă de cali-
tate în spaţiul ei. Îi urăm mulți ani
înainte!

Galeria Valmi este situată la
1595 Ave Van Horne, Outremont,
H2V 1L6. Expoziția se poate vizita
de luni până vineri între orele 13:00
și 18:00 și sâmbăta de la 10:00 la
17:00. Pentru un rendez-vous,
puteți suna la: 514-274-1796.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se de-
finește ca o artistă Zen, mereu în
ritm cu natura. Pe lângă nu-
meroasele expoziții la care a par-
ticipat, ea a publicat patru volume
de poezii, trei de interviuri cu per-
sonalități românești din Montreal și
două cărți de povești.

Galeria Valmi celebrează 20
de ani de la în�ințare
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Personalitate marcantă și
distinsă a comunității noas-
tre, dl. Cristache Zorzor s-a
stins din viață la data de 11
iulie 2022, la vârsta de 94 de
ani.
Născut pe 3 iunie 1928, el a
studiat la București în
domeniul administrativ și
juridic. Stabilit în Canada cu
soția și fiul său în 1974, el a
lucrat pentru SNC-Lavalin
în gestionarea lucrărilor de
construcție a două mari cen-
trale hidroelectrice la Baie
James și a uzinei de alu-
miniu și magneziu de la Bé-
cancour, precum și în cadrul
unui proiect în Camerun, fi-
nanțat de Banca Mondială.   
La pensie s-a dedicat pasiu-
nii sale de-o viață, muzica,
înscriindu-se, la vârsta de 70
de ani, la cursuri intensive
de armonie, orchestrație și
vioară la Université de
Montréal. Timp de 21 de
ani, a activat în Orchestra
Simfonică CAMMAC
(Canadian Amateurs Musi-
cians/Musiciens Amaterus
du Canada), devenită ulte-
rior Orchestra Philharmonia

Mundi (OPM). 
Cristache Zorzor este au-
torul a peste 30 de piese
simfonice, interpretate în
concert sau înregistrate,
multe cu tentă românească.
Dintre acestea amintim:
suita simfonică „Noël
Roumain”, un aranjament
orchestral a 14 melodii po-
pulare românești, religioase
și laice, prezentată în 2002
și 2004 de Orchestra Sim-
fonică CAMMAC și în 2005
de Orchestra Simfonică de
l’Isle; „Souvenirs”, piesă
compusă pentru pian solo și
adaptată pentru orchestră în
2011, în memoria d-nei Lya
Zorzor, soția compozitoru-
lui; fantezia simfonică „Joie
des Fêtes”, o prelucrare a
unor motive muzicale
tradiționale românești, inter-
pretată în 2008 de Orchestra
Simfonică CAMMAC și di-
fuzată la Radio Classique
Montréal în decembrie
2010; „Amour”, piesă pen-
tru voce și orchestră inspi-
rată de versurile lui
Alexandru Vlahuţă; „Pas-
torala”, o piesă veselă,
plină de optimism și spe-
ranță, un episod fericit din
viața la țară, de altă dată, in-
spirată de melodii cu carac-
ter popular românesc și
interpretată în 2012 de
OPM.
În decembrie 2009, după 14
ani de activități artistice și
muzicale, conducerea Or-
chestrei Philharmonia
Mundi și dirijorul aceteia,
J.-P. Hamelin, i-au decernat
un trofeu pentru „contribuția
sa excepțională”, numindu-l
„compozitor emerit și mem-
bru de onoare”.  

Valeria Gruia la Galeria Valmi. FOTO: Facebook@Galerie Valmi.



Vineri 22 iulie 2022Vineri 22 iulie 2022 ■ PAG. 4PAG. 444 ACTUALITATE

Cazurile de COVID-19 se în-
mulțesc iarăși, peste tot în
lume, în vreme ce o nouă va-
riantă Omicron, numită
BA.2.75, îngrijorează din ce în
ce mai mult oamenii de ști-
ință. O nouă campanie de
vaccinare este foarte proba-
bilă în această toamnă, însă
numeroase întrebări persistă
asupra felului în care virusul
va evolua și a protecției pe
care o nouă doză de vaccin ar
trebui să o ofere.

Mai multe companii farmaceutice sunt
pe cale să dezvolte noi formule ale vaccinu-
lui împotriva COVID-19, care să țină cont
de varianta Omicron. Se discută de un vac-
cin bivalent, care să stopeze o nouă creștere
masivă de cazuri pe măsură ce sezonul de
gripă își va face apariția, ușurând astfel pre-
siunea pe sistemele de sănătate fragilizate
de mai bine de doi ani de pandemie.

Așa cum se arată într-un articol pe tema
vaccinurilor bivalente publicat de CBC.ca,
Comitetul național de consultare privind
imunizarea (National Advisory Committee
on Immunization – NACI) a făcut publice
la începutul lunii iulie o serie de reco-
mandării interimare privind vaccinarea îm-
potriva COVID-19 din această toamnă,

destinate în special vârstnicilor și celor care
sunt la risc de a face o formă severă a bolii.
NACI a amintit că deși protecția vaccinului
împotriva formelor simptomatice de
COVID-19 scade în timp, cea împotriva
formelor severe durează mai mult.

Comitetul nu a vorbit de o formulă
anume a vaccinurilor, însă a menționat că
existența unui vaccin bivalent ar putea în-
curaja mai multe persoane să se vaccineze.

În Statele Unite însă experții care
avizează FDA (Food and Drug Administra-
tion) au afirmat recent că boosterele din
această toamnă ar trebui să includă și o ver-
siune a variantei Omicron.

Ce sunt, așadar, vaccinurile
bivalente?

Vaccinurile disponibile în prezent sunt
monovalente, adică adaptate exclusiv
virusului original. Vaccinurile anti-COVID-
19 aflate acum în dezvoltare vizează mu-
tații specifice ale proteinei spike, observate
atât în tulpina veche, cât și în noua tulpină
Omicron, cea care a dat naștere mai multor
subvariante ce determină majoritatea in-
fecțiilor la ora actuală.

Mai pe scurt, vaccinurile bivalente sunt
alcătuite din secvența „originală” de ARN
mesager (ARNm) și din noua secvență.

Principiul nu este nou, ci unul deja bine
stabilit cu vaccinul antigripal, care conține
în general trei sau patru variante diferite.
Aceasta deoarece vaccinurile bazate pe
ARN sunt ușor de combinat. În teorie,
potrivit specialiștilor, am putea avea vac-
cinuri care să vizeze chiar și zece variante
ale coronavirusului. Și cu cât sunt mai

multe variante incluse, cu atât protecția este
mai largă.

Dificultatea, la fel ca și cu vaccinul anti-
gripal, este de a obține un produs eficace
chiar și pentru variante viitoare, care încă
nu au apărut. De aceea cu cât sunt mai
multe tulpini incluse într-un vaccin, cu atât
se poate presupune că protecția, inclusiv
asupra tulpinilor ce vor apărea ulterior, va fi
mai largă.

Atât Pfizer Canada, cât și Moderna
Canada, au declarat, potrivit CBC.ca, că
platformele lor ARNm permit actualizări
rapide pentru a ține cont de noi variante,
dacă este necesar. Dar este foarte posibil ca
boosterele bivalente să ofere o protecție
largă împotriva mai multor tulpini, chiar și
împotriva celor contra cărora nu au fost
special concepute.

Ce fac vaccinurile bivalente?
Datele științifice disponibile la ora ac-

tuală arată că aceste vaccinuri pot crește
nivelurile de anticorpi mai mult decât
dozele precedente. Dar cum anume s-ar tra-
duce acest lucru rămâne deocamdată sub
semnul incertitudinii. Este mai lungă pro-
tecția împotriva formelor simptomatice de
COVID-19 în cazul vaccinurilor bivalente?
Oferă ele o și mai bună protecție împotriva
spitalizărilor? Efectele lor se vor estompa
în timp?

Încă nu avem date clinice precise în
acest sens, însă oamenii de știință sunt de
părere că aceste vaccinuri vor extinde be-
neficiile pentru infecțiile simptomatice, dar
că se vor comporta similar cu vaccinurile
actuale: anticorpii produși se vor diminua
în timp, reinfectarea putând fi posibilă.

Când ar putea fi disponibile
aceste tipuri de vaccinuri?

Moderna a depus deja, în 30 iunie, o
cerere de aprobare la Santé Canada pentru
vaccinul său bivalent ce vizează și varianta
Omicron. Compania speră ca la începutul
toamnei să obțină aprobarea din partea in-
stituției federale.

Pfizer intenționează, de asemenea, să
solicite aprobarea pentru un alt vaccin
COVID-19 care să includă Omicron cu
subvariantele sale.

Pe viitor însă oamenii de știință speră să
dezvolte un vaccin fără injecţie - un vaccin
intranazal. Acest tip de vaccin, fără ac, se
anunță a fi foarte promițător, căci vizează
sistemul imunitar mucos, lucru ce ar putea
permite o mai bună prevenire a infectărilor.

În același timp, se fac eforturi pentru
crearea unor vaccinuri pan-corona, care să
ofere protecție împotriva mai multor tipuri
de coronavirusuri, nu doar SARS-CoV-2.

ACCENT MONTREAL

Ce este un vaccin bivalent și care este rolul
său în lupta împotriva COVID-19?

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

COVID-19

S-au schimbat
simptomele de
COVID-19
Numărul cazurilor de Covid-19 este din
nou în creștere. Apariția unor noi sub-
variante, vacanțele, aglomerațiile, pre-
cum și eliminarea restricțiilor sunt unele
dintre cauzele care au dus la răspândirea
coronavirusului.
Simptomele tipice prin care acum se
manifestă boala sunt un pic diferite față
de cele de la începutul pandemiei.
Astfel, un studiu făcut pe 17.500 de per-
soane din Marea Britanie, îmbolnăvite în
decurs de o săptămână, a relevat gâtul
dureros ca prim simptom observat.
Durerile de cap, nasul înfundat și tusea
au fost pe locurile următoare.
La începutul pandemiei, simptomele
tipice de Covid erau febra și pierderea
gustului și/sau a mirosului, însă acum
acestea par a fi mai puțin comune. În
schimb, oboseala, strănutul și durerea în
gât sunt mai des întâlnite la bolnavii in-
fectați cu SARS-CoV-2, scrie BBC, citat
de Digi24.ro.
Iată care sunt principalele simptome la
ora actuală: durere în gât (58%), durere
de cap (49%), nas înfundat, secreții
nazale sau tuse fără expectorație (40%),
tuse expectorantă (37%), voce răgușită
(35%), strănut (32%), oboseală (27%),
dureri musculare (25%), amețeli ușoare
(18%), ganglionii gâtului inflamați
(15%), durere oculară (14%).
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Pe 3 octombrie vor avea loc
noi alegeri în Quebec. Potrivit
unui sondaj de opinie condus
de Angus Reid, Coalition
Avenir Québec (CAQ), actua-
lul partid de guvernământ, se
află în fruntea intențiilor de
vot, în condițiile în care cos-
tul vieții și sistemul de sănă-
tate constituie principalele
preocupări ale quebechezilor.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Principalele
priorități ale
quebechezilor la
ora actuală

Actualul mandat al
CAQ, câștigat în toamna lui 2018, a fost
dominat de pandemia de COVID-19.
Acum însă, deși un nou val, al șaptelea, se
conturează deja, prioritățile populației se
îndreaptă către alte chestiuni arzătoare: in-
flația și costul vieții și sistemul de sănătate,
așa cum relevă un nou sondaj Angus Reid,
dat publicității la începutul lunii iulie.

Astfel, trei din cinci respondenți au
identificat aceste două probleme ca fiind
cele mai importante, mult înaintea mediu-
lui și schimbărilor climatice. În ceea ce
privește răspunsul guvernului la COVID-
19, doar 5% din populația provinciei con-
sideră acest lucru ca fiind o prioritate
importantă.

Iată, în ordine, primele cinci chestiuni
ce captează cel mai mult atenția que-
bechezilor în această perioadă pre-elec-
torală: costul vieții și inflația (62% dintre
respondenți), sistemul de sănătate (58%),
mediul/schimbările climatice (32%), îngri-

jirile acordate persoanelor în vârstă (27%)
și accesul la locuințe abordabile (26%).

Guvernarea CAQ, evaluată
ca fiind slabă în raport cu
aceste priorități

Cel puțin trei quebechezi din cinci sunt
de părere că actualul guvern nu face o
treabă bună în privința celor cinci prio-
rități enumerate mai sus. Mai precis, șapte
respondenți din zece (69%) afirmă că
rezultatele guvernul condus de François
Legault în privința sănătății și costului
vieții sunt slabe. 59% sunt critici privind
abordarea schimbărilor climatice și a
mediului, iar 73% și respectiv 75% dau o
notă proastă guvernului în privința îngri-
jirilor acordate bătrânilor și accesului la o
locuință abordabilă.

Totuși, CAQ stă cel mai
bine în intențiile de vot

Două lucruri pozitive pentru CAQ se
desprind din acest sondaj. Primul este fap-

tul că o majoritate a populației (52%) con-
sideră ca a gestionat foarte bine economia.
La nivel canadian, doar guvernul din
Saskatchewan obține un scor mai ridicat
în această privință (53%).

Economia și crearea de noi locuri de
muncă se situează pe locul șase în topul
priorităților quebechezilor (22%), înaintea
educației (21%) și a deficitului/cheltu-
ielilor guvernamentale (14%).

În privința deficitului, la sfârșitul lunii
iunie, guvernul a anunțat că pentru 2021-
2022, deficitul prevăzut în bugetul din
martie a.c. la 7,4 miliarde de dolari este în
realitate mult mai redus, de 294 milioane
de dolari. Motivul: o relansare a
economiei quebecheze mult mai puternică
decât estimările inițiale, care a dus la o
creștere majoră a veniturilor din sursă pro-
prie ale guvernului. De menționat că în
2020-2021, pe fondul pandemiei, defici-
tul Quebecului s-a situat la 10,8 miliarde
de dolari.

Al doilea lucru pozitiv pentru partidul
condus de François Legault este faptul că

deși criticile la adresa sa se înmulțesc,
CAQ reușește să mențină un avans con-
siderabil, de 16%, în intențiile de vot. Mai
bine de un respondent din trei (35%)
afirmă că dacă mâine ar avea loc alegerile,
ar vota pentru partidul aflat în acest mo-
ment la putere, comparativ cu 19% pentru
Partidul conservator și 18% pentru libe-
rali.

Atât liberalii, cât și conservatorii și-au
manifestat opoziția vizavi de recent adop-
tata Lege 96 - este vorba de legea care re-
formează La Charte de la langue française
și care stabilește noi exigențe privind
folosirea francezei la locul de muncă, în
mediul de afaceri și în sistemul de edu-
cație.

Potrivit sondajului Angus Reid (și nu
numai) o majoritate a populației (56%)
este de acord cu această măsură legisla-
tivă, contra 44% care se opun. 90% dintre
potențialii alegători liberali și 72% dintre
cei care intenționează să-i susțină pe con-
servatori se înscriu în rândurile celor ce
contestă această lege.

Sprijinul pentru Partidul Conservator
din Quebec este concentrat în rândul băr-
baților sub 55 de ani, fiind principala opți-
une politică atât a celor cu vârste între 18
și 34 de ani, cât și a celor între 35 și 54 de
ani. CAQ deține însă un avantaj important
atât în rândul bărbaților peste 55 de ani,
cât și al femeilor peste 35 de ani.

CAQ conduce cu o marjă confortabilă
în cea mai mare parte a provinciei, deși
Partidul liberal este mai puternic în zona
metropolitană a Montrealului, iar conser-
vatorii sunt competitivi în capitală și în
jurul ei.

Sondajul a fost realizat în perioada 7 -
13 iunie 2022, pe un eșantion aleatoriu
reprezentativ de 1211 adulți din Quebec.
Cu titlu de exemplu, un eșantion proba-
bilist de această dimensiune ar avea o
marjă de eroare de +/- 2,5%, de 19 ori din
20.

Alegeri provinciale: Ce îi preocupă pe quebechezi și ce
șanse are CAQ să obțină un al doilea mandat?

QUEBEC | ALEGERI PROVINCIALE | SONDAJ DE OPINIE
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Pentru români, libertatea este mai
importantă decât egalitatea
Dacă trebuie să aleagă între
libertate şi egalitate, românii
aleg în general libertatea, iar
între libertate şi siguranţă,
optează pentru siguranţă.
Acestea sunt concluziile unui
studiu realizat de Monitorul
Social sub titlul „Ierarhia va-
lorilor la români”.

Raportul arată şi că tinerii optează pen-
tru egalitate într-o proporţie mai mare
decât vârstnicii, dar diferenţele nu sunt
semnificative. Mai exact, când vorbim de
persoanele peste 65 de ani, vedem că 70%
aleg libertatea şi 20% egalitatea, în timp
ce 10% nu ştiu ce să aleagă. Persoanele
între 18 şi 34 de ani tot libertatea o aleg în
proporţie de 64%, iar 33% ar alege egali-
tatea.

Şi românii cu venituri mari optează tot
pentru libertate când sunt puşi să aleagă
între aceasta şi egalitate.

În fine, cei cu venituri mici preferă si-
guranţa mai frecvent decât cei cu venituri
mari atunci când trebuie să aleagă liber-
tatea sau siguranţa.

Românii trăiesc în secolul
trecut

Potrivit psihologului Mihai Co-
păceanu, citat de Adevarul.ro, rezultatele
studiului demonstrează că românii au con-
cepţii oarecum învechite, care nu ţin pasul
cu tendinţele actuale.

„Ierarhia valorilor la români reflectă
societatea în care trăim. În secolele trecute

societăţile europene au luptat mult pentru
libertate, cu preţul vieţii, libertate pe care
au obţinut-o, iar în acest secol lupta este
pentru egalitate, egalitate de şanse între
bărbaţi şi femei, între persoane care au
anumite nevoi, între etnie, rasă sau religie.
Din păcate, conform acestui sondaj,
românii încă au rămas ancoraţi în trecut,
nu au trecut la un nivel superior, şi anume
acela de a prefera egalitatea. Procentajul
ridicat al românilor care optează pentru
libertate (70%) este un indicator clar că
romanii nu valorizează egalitatea, drept
dovadă ne confruntăm zilnic cu situaţii de
inegalitate, discri-minare, abuz şi superio-

ritate. Tinerii care se confruntă mai des cu
situaţii de inegalitate preferă egalitatea.
Tinerii, din fericire, au alte valori com-
parativ cu generaţia peste 50 de ani. Ceea
ce mă bucură.

Încă o dovadă că oamenii cu venituri
mari îşi schimbă şi valorile, drept dovadă
ei preţuiesc mai degrabă libertatea, iar cei
cu venituri mici, care se confruntă cu ne-
siguranţă (inclusiv de ordin economic-
financiar) aleg, între cele două valori, si-
guranţa.

Cred că sondajul reflectă corect valo-
rile societăţii romaneşti. Şi cred că încă
avem nevoie de eforturi colective, multi-

sectoriale (educaţionale, politice) de a în-
tări valorile esenţiale, de a lupta pentru
egalitate”, a precizat, pentru sursa citată,
Mihai Copăceanu.

La rândul său, psihologul Keren Ros-
ner susţine că este normal ca tinerii să
opteze pentru libertate şi egalitate.

„Tinerii de acum s-au născut într-o
lume liberă, nu ştiu altfel. Au fost liberi în
exprimare şi au avut tot timpul libertatea
de a călători. Apoi, tot ei vor şi egalitate
pentru că mulţi au fost încă din şcoală vic-
timele discrepanţei de şanse şi, în mod
ideal, ar vrea o egalitate a acestora pentru
toţi. Nu toţi tinerii au avut parte de va-
canţe în străinătate cu părinţi, nu toţi au
putut purta haine de firmă, nu toţi au be-
neficiat de aceleaşi şanse de a învăţa, şi
mă refer la meditaţii sau studii în străină-
tate. Se simt frustraţi. În plus, cei din
familii mai înstărite au şi conexiunile
necesare pentru a se angaja într-un post
mai bun decât ceilalţi tineri, ca să nu mai
vorbim în comparaţie cu tinerii din mediul
rural.

În fine, persoanele cu posibilităţi fi-
nanciare mari optează evident pentru li-
bertate. Vor libertatea în absolut toate
domeniile şi poate uneori chiar şi
exagerează. Siguranţa o au oricum, iar
egalitatea nu îi interesează, ba chiar îi
supără, probabil. Ei se văd oricum superi-
ori şi nu vor egalitate din principiu, spre
deosebire de cei cu posibilităţi materiale
mai slabe, care optează pentru aceasta pre-
cum şi pentru siguranţa zilei de mâine”, a
precizat psihologul Keren Rosner pentru
Adevărul.ro.

Monitorul Social este un proiect al
Friedrich-Ebert-Stiftung, cea mai veche
fundaţie politică din Germania.

SSppeerraannțțaa  ddee  vviiaațțăă  ddiinn  RRoommâânniiaa  aa  ssccăăzzuutt  llaa  nniivveelluull  ddiinn
uurrmmăă  ccuu  1144  aannii
România se află în grupul
ţărilor cu cele mai mici valori
din Uniunea Europeană în
ceea ce priveşte speranţa de
viaţă la naştere, pandemia ac-
centuând acest fenomen.

În 2019, în România, speranța de viață
la naștere era de 75,6 ani. În 2021 ea a
scăzut cu 2,7 ani, până la 72,9, dublu față
de media europeană. Nivelul mediu al

speranţei de viaţă din ţările Uniunii a fost
anul trecut de 80,1 ani, Italia și Suedia,
fiind țările cu cele mai mari speranțe de
viață din blocul comunitar, 82,9 și respec-
tiv 83,2 ani.

Pandemia a dus  însă la o scădere sem-
nificativă a speranței de viață în întreaga
Europă. Totuși, un raport publicat de Mo-
nitorul Social, arată că în țările dezvoltate,
scăderea din 2020 a fost parțial recuperată
un an mai târziu. În schimb, în România,
în anul 2021 speranța de viață la naștere a
scăzut până la nivelul înregistrat cu 14 ani
în urmă, rămânând acolo. 

Datele mai arată că femeile din Uni-
unea Europeană trăiesc, în medie, cu 5, 6
ani mai mult decât bărbații, în timp ce în
România diferența e mai mare, de 7,3 ani.

În ceea ce privește speranța de viață la
65 de ani, după ce se pensionează un
român mai trăiește, în medie, doar 14,7
ani, mai puțin cu 2,2 ani față de 2019. În
Suedia, media a fost anul trecut de
aproape de 21 de ani, la fel și în Italia. La
nivelul UE, media este de 19 ani.

Performanțele slabe ale României la
nivel de speranță de viață atât la naștere,
cât și la 65 de ani au o foarte mare legătură

cu starea de sănătate a populației. Sis-
temul de sănătate din România este unul
din cele mai precare din UE, cu un număr
mai mic de cabinete de medici de familie
ca acum zece ani (exceptând regiunea Bu-
curești-Ifov).

Acestui factor i se adaugă consumul de
alcool în exces, fumatul, alimentația
nesănătoasă (România are unul dintre cele
mai mici consumuri de legume și fructe
din Uniune), precum și activitatea fizică
redusă. Toate acestea scurtează viața,
atrag atenția specialiștii.

ACCENT MONTREAL

ROMÂNIA | REALITĂ�I SOCIALE



Vineri 22 iulie 2022Vineri 22 iulie 2022 ■ PAG. 7PAG. 777 ACTUALITATE

Igor Dodon a criticat decizia celor 27 de
state de a acorda Republicii Moldova statut
de țară candidată la UE.

„Noi am devenit, de fapt, candidați pen-
tru noi experimente politice și militare,
după exemplul trist al Ucrainei. Iar graba
cu care am fost acceptați drept candidați,
împreună cu Ucraina, în lipsă de reforme
necesare și cu un regim politic al PAS, care
devine dictatorial încălcând grosolan prin-
cipiile statului de drept și libertățile funda-
mentale ale omului, confirmă că rolul
Moldovei va fi de pion pe tabla geopolitică
a Occidentului. Iar consecințele pentru țara
noastră pot fi tragice, pentru că, din cauza
unei politici rusofobe promovate de comun
cu Occidentul, noi vom pierde nu doar re-
lațiile economice avantajoase cu partenerii
din Est, dar am putea rămâne și fără o parte
din teritoriile noastre și, drept urmare,
Moldova ar putea dispărea ca stat inde-
pendent”, a scris fostul șef de stat la 27
iunie pe pagina sa de Facebook, iar decla-
rațiile sale au fost preluate de sursele de in-
formare pro-Kremlin.

De fapt, afirmațiile lui Igor Dodon sunt
dezinformatoare și manipulatoare. Ex-
președintele tinde să devalorizeze statutul
de țară candidat pentru aderare la Uniunea
Europeană, primit recent de Republica
Moldova, invocând că acesta este un joc
geopolitic neavantajos. De asemenea, atât
Dodon, cât și presa pro-Kremlin obișnuiesc
să promoveze falsuri despre pretinsa ruso-
fobie a actualei guvernări.

De fapt în această declarație, Igor
Dodon a promovat câteva falsuri, fără date
factuale:

FALS 1: Republica Moldova a
primit statutul de candidat pen-
tru aderarea la Uniunea Euro-
peană nu pentru a fi susținută
economic, ci pentru a fi atrasă în
jocurile geopolitice occidentale

împotriva Rusiei
Această declarație este un fals. Este

cunoscut faptul că toate statele candidate la
UE trec un șir de reforme. Potrivit unui co-
municat al Ministerului Afacerilor Externe
și Integrării Europene (MAIE), „toate țările
care au trecut prin procesul de aderare la
UE au devenit mai stabile și reziliente, atât
în plan politic, cât și economic. Astfel, pe
lângă toate avantajele deja cunoscute în so-
cietate, integrarea europeană va consolida
suveranitatea Republicii Moldova, insti-
tuțiile de drept și democrația noastră, iar
statutul de stat candidat va îmbunătăți pro-
cesele de reformă și dezvoltare europeană
având o direcție și o destinație clară - ade-
rarea la Uniunea Europeană. Modernizarea
țării la standardele UE, crearea condițiilor
mai bune de trai, garantarea drepturilor și
libertăților sunt obiectivele principale pen-
tru a întări coeziunea socială a cetățenilor
indiferent de apartenența etnică și convin-
gerile politice”, scrie într-un comunicat al
Ministerului.

Declarația lui Igor Dodon este în con-
tradicție cu datele statistice oficiale. Astfel,
potrivit raportului Ministerului Finanțelor
privind acordarea surselor externe (împru-
muturi și granturi) pentru susținerea buge-
tului de stat al RM, pe parcursul anului
2021, drept principali parteneri externi de
dezvoltare ai Republicii Moldova, conform
valorii debursărilor realizate, s-au evi-
dențiat Fondul Monetar Internațional,
Comisia Europeană, Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca
Europeană de Investiții, Banca Mondială.

FALS 2: Moldova ar putea
pierde relațiile economice
avantajoase cu partenerii din Est

O altă speculație lansată de Igor Dodon
este că primirea statutului de candidat la UE
ar afecta relațiile economice ale Republicii
Moldova cu UE, ceea ce este un fals. De

fapt, exporturile Republicii Moldova către
țările CSI sunt mai mici ca cele care se duc
spre state UE, iar această tendință se
menține de câțiva ani, inclusiv în perioada
anilor când Guvernul era condus de Ion
Chicu, propus de PSRM. Bunăoară, potrivit
datelor Biroului Național de Statistică, în
primele patru luni ale anului 2017, expor-
turile spre statele CSI au fost de 21,0 la
sută, micșorându-se până în acest an (de
asemenea în primele patru luni) până la
12,2 la sută.

FALS 3: Republica Moldova, de
comun cu Occidentul,
promovează o politică rusofobă

Aceasta este narațiunea preferată a
Kremlinului și a mediei afiliate. În realitate,
statul asigură și respectă egalitatea tuturor
cetățenilor, indiferent de etnie și limba vor-
bită.

Consiliul pentru Prevenirea și Eli-
minarea Discriminării și Asigurarea
Egalității a precizat, într-un comunicat din
17 martie curent, că „în ultimele luni nu s-
a atestat invocarea mai frecventă a criteri-
ilor de cetățenie/naționalitate, origine etnică
sau limba vorbită”. Totodată, Consiliul
reamintește că Legea cu privire la asigu-
rarea egalității 121/2012 protejează toate
persoanele aflate pe teritoriul Republicii
Moldova indiferent de cetățenie/naționali-
tate, origine etnică, limba vorbită, rasă, cu-
loare, precum și sex, gen, dizabilitate,
vârstă, opinie, apartenență politică sau orice
alt criteriu similar.

În opinia analistului politic Laurențiu

Pleșca, declarațiile fostului președinte Igor
Dodon sunt trase la indigo cu poziția ofi-
cială a Federației Ruse față de aspirațiile
Republicii Moldova de a avea un parcurs
european.

„Aceeași poziție o are și PSRM, una de
eurofobie, or dacă este să o luăm logic,
statutul de țară candidată pentru integrarea
în Uniunea Europeană nu poate decât să
aducă beneficii Republicii Moldova. Cum
ar putea această realizare dăuna etnicilor
vorbitori de limba rusă, când una dintre
principalele valori ale Uniunii Europene
este chiar respectarea drepturilor mi-
norităților? Faptul că fostul președinte a
ieșit la rampă chiar din poziția sa de acuzat
pe mai multe capete și în arest la domiciliu,
ne arată clar câtă disperare există în rân-
durile forțelor pro-ruse din Moldova și, im-
plicit, câtă frustrare simte establishment-ul
rusesc, mai ales că au scăpat de sub influ-
ență (nu definitiv) un stat ca Republica
Moldova, care a fost mereu măcinat de do-
rința unor forțe de la Est de a rămâne sub-
dezvoltat și cu o veșnică nostalgie pentru
trecutul sovietic. Ceea ce nu ne-a transmis
fostul președinte e că, de acum încolo, Un i-
unea Europeană este cu noi în procesul de
integrare, nu deasupra noastră, și că eu-
ropenii vor a corda o atenție mai mare ac-
tivității sateliților Rusiei care își desfășoară
activitatea la Chișinău”, a menționat Lau-
rențiu Pleșca pentru Gazeta de Chișinău.

Acest articol, semnat de Doina Buruiană, a
apărut în publicația Gazeta de Chișinău din
15 iulie 2022.

FALS: Republica Moldova acceptată în calitate
de candidată pentru aderare la UE ca să �e
atrasă în jocurile geopolitice occidentale
împotriva Rusiei

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

REPUBLICA MOLDOVA

Imediat ce Republica Moldova a primit statutul de țară candidat
pentru aderarea la UE, la 23 iunie 2022, alături de Ucraina, ex-preșe-
dintele Republicii Moldova, președintele de onoare al Partidului So-
cialiștilor, Igor Dodon, a declarat că aceasta a primit statutul de
candidat de aderare la UE nu pentru a fi susținută economic, ci pen-
tru a fi atrasă în jocurile geopolitice occidentale împotriva Rusiei. De-
clarațiile fostului președinte sunt speculații politice. De fapt, potrivit
raportului Ministerului Finanțelor privind acordarea surselor externe,
pe parcursul anului 2021, principalii parteneri externi de dezvoltare ai
Republicii Moldova au fost instituții internaționale și europene.

►

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la o întâlnire la Bruxelles cu președintele
Consiliului European, Charles Michel.
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SEMNAL DE ALARMĂ PRIVIND POLUAREA

În zăpada din Antarctica au
fost descoperite pentru prima
oară microplastice

Potrivit unui studiu
publicat recent, 13
tipuri diferite de plastic
au fost găsite, pentru
prima dată, în zăpada
din Antarctica. Cel mai
frecvent a fost PET
(polietilen tereftalat),
folosit în fabricarea de
sticle de băuturi răcori-
toare şi articole de îm-
brăcăminte.

Microplasticele sunt definite
ca orice fragment de plastic cu o

lungime mai mică de cinci
milimetri, se arată într-un articol
publicat de Digi24.ro.

Pentru studiul apărut luna tre-
cută revista ştiinţifică The Cryos-
phere au fost colectate mostre de
zăpadă din 19 locuri de pe plat-
forma de gheaţă Ross din Antarc-
tica în 2019. În toate probele au
fost descoperite microplastice. În
medie, cercetarea a relevat exis-
tența a 29 de particule de mi-
croplastic pe litru de zăpadă
topită.

Densitatea microplasticelor
a fost de aproape trei ori mai
mare lângă bazele ştiinţifice de
pe Insula Ross, Baza Scott şi
Staţia McMurdo. Dintre cele 13
tipuri diferite de plastic găsite,
cel mai frecvent a fost PET (poli-

etilen tereftalat), folosit în fabri-
carea de sticle de băuturi răcori-
toare şi articole de îmbrăcăminte.

Este posibil ca microplas-
ticele să fi parcurs mii de kilo-
metri prin aer, însă este la fel de
probabil ca prezenţa oamenilor în
Antarctica să fi stabilit o „am-
prentă” de microplastic, afirmă
cercetătorii.

Studiul a confirmat ceea ce
oamenii de ştiinţă se aşteptau,
anume faptul că la ora actuală
este imposibil ca vreun organism
de pe Terra să evite impactul ac-
tivităților umane. El a subliniat,
o dată în plus, importanța redu-
cerii utilizării plasticelor și nece-
sitatea unei mai bune gestionări a
acestora.

ACCENT MONTREAL

Dintr-o mină de căr-
bune rusească ies
cantități uriașe de
metan, gazul cu efect
de seră cel mai pericu-
lor pentru încălzirea
globală. Este cea mai
mare scurgere de
metan depistată vreo-
dată dintr-un singur
loc, transmite CNN,
citat de Digi24.ro.

Mina Raspadskaya din sudul
Rusiei eliberează aproape 90 de
tone de metan pe oră, potrivit
datelor de la GHGSat, o com-
panie care folosește sateliți pen-
tru a monitoriza din spațiu
scurgerile de metan.

Compania afirmă că a depis-
tat 13 degajări de metan distincte
în timpul trecerilor sateliților pe
14 ianuarie 2022 și a obervat mai
multe degajări la date ulterioare.

„Găsim scurgeri mari peste
tot în lume, însă aceasta a ieșit în
evidență”, a declarat pentru sursa
citată Stephane Germain, fonda-
torul și președintele GHGSat,
adăugând că este cea mai mare
scurgere înregistrată vreodată și
care a fost urmărită la sursă.

GHGSat a spus că dacă
emisiile continuă în același fel
timp de un an de zile, mina va
emite mai mult de 764.000 de
tone de metan – echivalentul can-
tității de gaze naturale necesare
alimentării a 2,4 milioane de
gospodării timp de un an.

Metanul este principalul
component al gazelor naturale

care este folosit pentru a încălzi
casele și pentru gătit și se poate
scurge din mine de cărbune, ex-
ploatații de petrol și gaze precum
și din conducte care transportă
combustibili fosili. De asemenea
este emanat și din gropi de gunoi
și agricultură, eructațiile vacilor
fiind una dintre cele mai mari
surse din acest domeniu.

Mult timp, metanul a fost tre-
cut cu vederea, deoarece emisiile
totale sunt semnificativ mai mici
decât cele de CO2.

Însă, gazul are de aproxi-
mativ 80 de ori mai multă pu-
tere de încălzire pe termen
scurt decât dioxidul de carbon,
potrivit Panelului Interguverna-
mental ONU pe Schimbări Cli-
matice, concentrația de metan
din atmsoferă fiind mai mare
acum decât a fost vreodată în ul-
timii cel puțin 800.000 de ani.

Metanul este dificil de detec-
tat deoarece este invizibil și in-
odor. GHGSat folosește șase
sateliți cu spectrometre de înaltă
rezoluție care fac metanul vizibil
și pot arăta sursa exactă a scur-
gerilor.

Scurgerea din Rusia se
potrivește cu tendința pe care
GHGSat a putut-o observa în în-
trega lume, emisiile din extracția
cărbunelui au crescut semnifica-
tiv în ultimul an. Metanul este un
produs secundar care nu poate fi
evitat în cadrul mineritului, odată
cu pungile de gaz emise în tim-
pul procesului de extracție.

Potrivit GHGSat, emisiile
mari din Mina Raspadskya ar
putea fi intenționate și legate de
siguranța de la mină. O mare
acumulare de metan în tunelurile
subterane ar putea fi extrem de
periculoasă deoarece metanul
este exploziv.

CCeeaa  mmaaii  mmaarree  ssccuurrggeerree
ddee  mmeettaann  aa  ffoosstt  
ddeessccooppeerriittăă  îînn  RRuussiiaa

În zăpada din Antarctica au fost descoperite pentru prima oară microplastice. FOTO: Getty. 

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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Activități estivale gratuite la Montreal
Dincolo de Festivalul de Jazz
și cel de artificii, Montrealul
oferă vara o multitudine de
activități și evenimente gratu-
ite. Iată mai jos câteva dintre
ele.

Pătrundeți în universul
captivant al artistei
japoneze Yayoi Kusama

Începând din 6 iulie și până în ianuarie
2023, lucrările captivante și hipnotizante
ale artistei contemporane japoneze Yayoi
Kusama pot fi admirate la Fundația PHI
(451 Rue Saint-Jean, Montreal, H2Y 2R5).
Intitulată „Dancing Lights That Flew Up To
The Universe”, expoziția are darul de a face
privitorul să trăiască o întreagă gamă de
emoții.

Yayoi Kusama este o artistă multidisci-
plinară care a lăsat o amprentă profundă în
arta contemporană, continuând să o influ-
ențeze puternic. Lucrările sale, ce îmbină
pictura, sculptura, filmul, instalațiile și
multe altele, au fost prezentate în cele mai
mari muzee ale lumii și au consacrat-o ca
pe una din cele mai cele populare figuri
artistice contemporane.

Expoziția în curs de desfășurare la
Montreal - prima expoziție individuală a lui
Yayoi Kusama în Quebec - explorează
colosala sa carieră, oferind publicului
ocazia ca prin diferite tablouri, o sală de
oglinzi, o selecție de picturi flamboaiante și
o instalație de becuri suspendate, să înțe-
leagă profunzimea spirituală a acestei
artiste japoneze.

Expoziția este gratuită și accesibilă tu-
turor, însă trebuie să vă rezervați ziua și ora
la www.phi.ca.

Vizitați parcurile naturale
de pe Insula Montrealului

În această vară, în parteneriat cu
Primăria Montrealului, Navette Nature
oferă transport gratuit către trei parcuri
naturale: Parc-nature de la Pointe-aux-
Prairies, Parc-nature du Bois-de-Liesse și

Parc-nature du Cap-Saint-Jacques, care,
având o suprafață de 330 de hectare, este și
cel mai mare din Montreal. Plajă, fermă
ecologică, drumeții (7 km), fatbike (6,5
km), clădiri istorice precum Maison
Thomas-Brunet și Château Gohier - iată
câteva din atracțiile acestui parc natural.

Mai multe detalii privind activitățile
speciale din aceste parcuri și rezervări de
bilete la: www.navettenature.com.

Asistați la o prezentare
istorică în Vechiul Port

Până pe 4 septembrie, trupele de An-
ciens Militaires de Montréal oferă publicu-
lui o experiență unică legată de istoria
Montrealului. Îmbrăcați în uniforme de la
Compagnie franche de la Marine și de la
regimentul 78 Fraser Highlanders, foștii
militari vă vor face să retrăiți istoria orașu-
lui în ritmul secolului al XVIII-lea, cu mu-
zică și dansuri scoțiene și demonstrații cu

arme de foc specifice epocii.
Demonstrațiile au loc la ora 11:00 de

miercuri până duminică, în Parc Bonse-
cours (lângă Grande Roue de Montréal), iar
sâmbăta și duminica de la ora 14:30, pe
micul pod din Parc linéaire de la Commune.

Mai multe detalii la: www.vieuxportde-
montreal.com/evenements.

La plajă în Vechiul Port
Și anul acesta, accesul la Plage de

l’Horloge este gratuit. Plaja este deschisă
până pe 5 septembrie, de luni până miercuri
de la 11:00 la 19:00 și de joi până duminică
de la 11:00 la 21:00. În serile cu artificii
(miercuri și sâmbătă), plaja este deschisă
până la ora 23:00. Festivalul de artificii se
încheie pe 6 august.

Vizitați muzeele montrealeze
Începând din 2018, mai multe muzee

oferă acces gratuit în prima duminică a

fiecărei luni - și nu doar la Montreal, ci
peste tot în provincie! În plus, fiecare
muzeu are propriile sale inițiative pentru a
lărgi accesul la cultură, mai ales al copiilor
și tinerilor:
Musée McCord: intrare gratuită pentru
copii (maxim 17 ani) în permanență și pen-
tru publicul larg în fiecare miercuri de la ora
17:00 (la anumite expoziții).
Musée des beaux-arts de Montréal: in-
trarea la toate expozițiile este gratuită pen-
tru copii și tineri până în 20 de ani.
Centre Canadien d’Architecture: gratuit
în fiecare joi de la ora 17:30 și gratuit pen-
tru copii și studenți în permanență.
Musée Pointe-à-Callière: copiii până în 4
ani intră gratuit oricând, iar orice persoană
beneficiază de gratuitate de ziua sa de
naștere.
Musée d’art contemporain de Montréal:
gratuit pentru copii și tineri până în 18 ani
și pentru persoanele cu handicap.

ACCENT MONTREAL

Expoziția Yayoi Kusama „Dancing Lights That Flew Up To The Universe”. FOTO: @fondationphi via IG.
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

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

Gabriela Bucsa

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

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

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

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

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

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
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Mamogra�a, element-cheie în depistarea
precoce a cancerului de sân
O canadiancă din opt va dez-
volta un cancer de sân în tim-
pul vieții sale și nu
întotdeauna boala va fi în-
soțită de semne detectabile la
atingere sau la vedere. De-
pistarea precoce este esen-
țială, căci cu cât un cancer
este detectat mai devreme, cu
atât rata mortalității este mai
redusă.

În Quebec există un program de de-
pistare a cancerului de sân (Programme
québécois de dépistage du cancer du sein
- PQDCS), axat pe prevenție, cu scopul de
a evita cât de multe cazuri mortale.

Prin intermediul acestui program, fe-
meile cu vârste între 50 și 69 de ani care
sunt asigurate la Régie de l'Assurance du
Québec (RAMQ) primesc o scrisoare care
le îndeamnă să facă o mamografie la
fiecare doi ani.

Mamografia este o radiografie a glan-
dei mamare, o unealtă de screening
folosită pentru a detecta cancerul de sân.
Mamografia este gratuită, reprezentând un
element-cheie în diagnosticul precoce al
cancerului mamar. Cele care nu au o carte
de asigurare de sănătate se pot adresa unui
medic pentru a obține o trimitere care să le
permită să facă acest examen. În cazul lor,
mamografia va trebui plătită.

Pentru a face o mamografie trebuie
luată o programare la un centru de radio-
logie dedicat. La fața locului trebuie
prezentate documentele necesare și com-
pletat un formular de consimțământ. Toate

aceste detalii sunt menționate în scrisoare.
Este deci important ca aceasta să fie citită
cu atenție. Nu ezitați să cereți și o
ecografie, deoarece unele tipuri de cancer
nu pot fi detectate doar cu ajutorul mamo-
grafiei. Ecografia este acoperită de
RAMQ, însă persoanele care nu sunt asi-
gurate trebuie să o plătească.

Acest program de depistare are nu-
meroase avantaje, de la o mai bună
cunoaștere a stării generale de sănătate a
sânilor, la reducerea riscului a trece prin
chimioterapie și reducerea riscului de
mortalitate din cauza acestui cancer.

Despre mamografii circulă foarte

multe mituri și de aceea este important de
făcut câteva precizări:
● Această procedură medicală nu
provoacă cancer;
● Nu toate femeile percep mamografia ca
fiind dureroasă, iar dacă resimt durere,
aceasta este trecătoare.
● Mamografia trebuie efectuată în mod
regulat;
● Cancerul de sân poate să apară chiar și
la o persoană în stare de sănătate foarte
bună și fără antecedente familiale.

Așa cum se spune, este mai bine să
previi decât să vindeci, așa că nu întârziați
să vă faceți o programare pentru o mamo-
grafie!

Pentru mai multe informații, consultați
www.accesss.net (dosare - cancer și femei
imigrante - PQDCS).

ACCENT MONTREAL

Acest articol informativ a fost publicat
grație colaborării cu organismul ACCÉSSS
– Alliance des communautés culturelles
pour l’égalité dans la santé et les services
sociaux. Fondat în 1987, ACCÉSSS are ca
misiune lărgirea accesului la serviciile so-
ciale în Quebec.

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

accentmontreal.com face diferenţaÎntr-un Quebec plin de accente



Vineri 22 iulie 2022Vineri 22 iulie 2022 ■ PAG. 13PAG. 131313 SĂNĂTATE

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

Sunt fructele și legumele din ziua de azi mai
puțin bogate în nutrienți?
Probabil că ați întâlnit deja
afirmații de genul: „trebuie să
mănânci zece roșii din ziua de
azi pentru a obține echivalen-
tul nutritiv al unei roșii din
anii 1950.” Sau: „merele de pe
vremea bunicilor noștri aveau
un gust mult mai bun”. Care e
realitatea? Răspunsul grație
unei analize făcute de Dé-
tecteur de rumeurs și publi-
cate de Scientifique en chef
du Québec.

Originea acestei teorii
Un studiu publicat în 2004 în Journal

of the American College of Nutrition
revine adesea în discuțiile despre valoarea
nutrițională a alimentelor din ziua de azi.
Studiul a comparat aportul nutrițional a 43
de fructe și legume cultivate între 1950 și
1999. Rezultatele au indicat că din cei 13
nutrienți analizați, aproximativ jumătate au
cunoscut o scădere în respectiva jumătate
de secol.

La majoritatea legumelor, conținutul de
proteine a scăzut, în medie, cu 6%, în timp
ce riboflavina, sau vitamina B2, a scăzut
cu 38%. Pentru roșii, a fost observată o
scădere de 54% a calciului, în timp ce
ceilalți nutrienți au rămas aproximativ la
fel.

Limitele studiului
Înainte de a trage un semnal de alarmă,

autorii studiului - trei cercetători americani
- au precizat ei înșiși limitările studiului în-
treprins, valabile și astăzi, 18 ani mai
târziu.

În primul rând faptul că este dificil de
făcut comparații fiabile între datele din
1950 și cele din ziua de azi. Puține date
erau compilate acum 75 de ani, iar soiurile
de fructe și legume s-au schimbat foarte
mult de atunci. Roșia bunicilor noștri nu
este așadar aceeași cu cea pe care o con-
sumăm astăzi.

Mult mai concludente sunt studiile care
compară semințele de altădată cu cele pe
care le folosim astăzi, cultivându-le una
lângă alta. Este ceea ce a făcut o echipă
americană în anul 2000 cu mai multe soiuri
de broccoli, o alta în 2004 cu 14 tipuri de
boabe de grâu și o a treia în 2006 cu soiuri
de porumb cultivate între 1920 și 2001.

Ce a rezultat este că fructele și
legumele din ziua de azi nu sunt toate la
fel. Unele sunt într-adevăr mai puțin hrăni-
toare decât altele. De exemplu, broccoli
poate avea până la jumătate din conținutul

de calciu și magneziu, în funcție de soiul
ales.

Cel puțin trei cauze au fost propuse
pentru a explica acest decalaj nutrițional.

1) Efectul de diluare
Revoluția verde din anii ’60 a adus pe

piața agricolă soiuri mult mai productive.
Dezvoltarea îngrășămintelor chimice a
crescut chiar și până la zece ori randamen-
tul la legume, fructe și cereale. Așa a fost
și este posibilă hrănirea unei populații din
ce în ce mai numeroase la nivel planetar,
însă calitatea nutrițională a respectivelor
alimente nu pare să fi urmat aceeași curbă.
Acesta se numește efect de diluare.

Cu alte cuvinte, creșterea concentrației
de nutrienți nu este proporțională cu
creșterea randamentului. Recoltele s-au
dublat (cel puțin), însă concentrația anu-
mitor minerale a rămas aproximativ
aceeași, deși avem de două ori mai multe
legume.

2) Soluri degradate
Deși o salată poate crește acum în 60

de zile, astfel de culturi intensive sunt
foarte taxante pentru sol, extrăgându-i nu-
meroși nutrienţi. În același timp, mașinile
agricole din ce în ce mai impunătoare con-
tribuie la compactarea acestuia. Combi-
nați, acești doi factori generează o calitate
proastă a solului.

Solurile degradate au un impact direct
asupra randamentului culturilor, inclusiv la
nivel de valoare nutrițională, căci în astfel
de condiții o plantă este mai puțin capabilă
să-și ia nutrienții de care are nevoie.

Dacă solurile sunt deficitare, creșterea
este mai lentă, randamentele mai mici iar

plantele sunt mai vulnerabile la boli.
Pentru a contracara aceste efecte nega-

tive, fermierii folosesc îngrășăminte. Azot,
fosfor, potasiu, magneziu: dacă solurile nu
oferă suficienți nutrienți, acești factori de
producție agricolă încearcă să restabilească
echilibrul. La fel este și cu îngrășămintele
organice precum compostul sau gunoiul de
grajd, care de asemenea îmbogățesc solul.
Dar, dacă solul este degradat, planta nu va
fi în măsură să utilizeze aceste în-
grășăminte. Fie că e vorba de îngrășăminte
minerale sintetice sau organice, agricultura
din zilele noastre întâmpină dificultăți în a
sincroniza aportul de nutrienți dat solurilor
prin îngrășăminte și nevoile fiecărei culturi
în parte.

3) Creșterea dioxidului de
carbon în atmosferă

Este posibil ca schimbările climatice să
fi contribuit deja la decalajul nutrițional al
unor soiuri de fructe, legume sau cereale și
ar putea să agraveze această problemă în
următoarele decenii. O mai mare concen-
trație de CO2 accelerează procesul de foto-
sinteză și deci creșterea plantelor. Acest
lucru are ca rezultat un randament mai
mare, lucru ce ar părea pozitiv la prima
vedere, însă există un revers al medaliei.
Valoarea nutritivă scade pe măsură ce
planta stochează mai multă glucoză, dar
mai puține minerale esențiale precum
fierul și zincul.

Dacă tendința de creștere a emisiilor de
gaze cu efect de seră continuă, conținutul
de fier din grâu ar putea scădea cu 10%
până în 2050. Orezul și soia ar putea avea
aceeași soartă. Ținând cont de faptul că o
mare parte din populația lumii se hrănește

cu aceste alimente de bază, ne putem
aștepta la carențe nutriționale în viitor.

Care sunt riscurile pentru
populație?

Trebuie interpretat ca un avertisment
faptul că în populația adultă canadiană se
observă deficiențe la nivelul mai multor
nutrienți? Aporturile de magneziu, calciu,
vitamina A și vitamina D sunt în prezent
insuficiente la multe persoane.

Deocamdată însă Health Canada și
Departamentul pentru Agricultură al
Statelor Unite (USDA), nu asociază
aceste deficiențe cu o calitate inferioară
a fructelor și legumelor, ci cu faptul că
pur și simplu un număr foarte mare de
oameni nu consumă suficiente alimente
de acest tip. Abia 30% din populația
Canadei urmează recomandarea de a
mânca între 5 și 10 porții de fructe și
legume pe zi.

Pentru moment, diminuarea nu-
trienţilor nu este dramatică, după cum arată
o analiză din 2017 și poate fi contracarată
cu ușurință prin consumul mai multor
fructe și legume.

În concluzie, nu se poate afirma cu cer-
titudine că toate alimentele devin din ce în
ce mai puțin hrănitoare. Totuși, există in-
dicii care justifică efectuarea mai multor
studii pentru a înțelege mecanismele din
spatele acestui fenomen, mai ales ținând
cont de faptul că anumiți factori ar putea
agrava situația în următorii câțiva ani, în
special schimbările climatice și ex-
ploatarea din ce în ce mai intensă a
solurilor agricole.

ACCENT MONTREAL
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Există oare monopoli mag-
netici? Adică particule cu
„sarcina magnetică”, un fel
de doar polul sud sau doar
polul nord al unui magnet.
Într-un articol publicat recent
se discută exact acest
subiect, al monopolilor mag-
netici, în încercarea de a-i
identifica în contextul razelor
cosmice și al experimentelor
de la acceleratoarele de par-
ticule. Să vedem cu ce rezul-
tate.

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Cu toții știm că exis-
tă sarcini electrice
negative, pozitive și
particule neutre din
punct de vedere elec-
tric. Atomii, de exem-
plu, sunt alcătuiți din
protoni, care au

sarcina electrică pozitivă și care împreună
cu neutronii, neutri din punct de vedere
electric, formează nucleele, și electroni, cu
sarcina electrică negativă, aflați în jurul
nucleelor. Sarcinile electrice de același
semn se resping, în timp ce cele de semn
opus se atrag. Ce se întâmplă însă cu
sarcina magnetică?

Monopolii magnetici
Există o sarcină magnetică asemănă-

toare cu cea electrică? Știm că magneții au
un pol nord și un pol sud. Dacă rupem un
magnet, obținem magneți mai mici care, la
rândul lor, au un pol nord și unul sud - nu
este posibil să separăm cei doi poli. Exis-
tența unei ipotetice particule cu sarcină
magnetică ar reprezenta un monopol mag-
netic, adică un magnet cu un singur pol, nu
cu cei doi - polul nord și sud - pe care îi
cunoaștem.

A fost avansată ipoteza conform
căreia astfel de particule ar putea exista.
Chiar Paul Dirac, unul dintre cei mai im-
portanți fizicieni ai secolului trecut, a for-

mulat teorii în cadrul cărora ar putea exista
monopoli. Până la ora actuală însă nimeni
nu a văzut un monopol magnetic.

Căutarea monopolilor
În acest context, într-un articol publi-

cat recent în revista Physics Reviews
Letters, se analizează datele existente, atât
cele obținute în urma studiului razelor cos-
mice, cât și la acceleratoare de particule.

Ipoteza este aceea că în urma inter-
acțiunii razelor cosmice, adică particule
care provin din depărtările Universului, în
mare parte protoni, ar putea lua naștere mo-
nopoli magnetici. Acești monopoli s-ar
forma în urma interacțiunii razelor cosmice
cu molecule din atmosfera terestră. Amin-
tim că există raze cosmice cu energii mult
mai mari decât putem noi genera la ora ac-
tuală la acceleratoare, inclusiv la Marele
Accelerator de la CERN.

A fost găsit vreun monopol?
Vânătoarea de monopoli a pornit de

la calcule și simulări pe calculator, care in-
dicau cam cum ar putea arăta procesele ce
generează monopoli în urma interacțiunii
razelor cosmice în atmosferă .

Mai departe s-a studiat tipul de sem-
nale pe care ar trebui să le măsurăm dacă
într-adevăr monopolii există. S-ar forma
practic un flux constant de monopoli care
ar „ploua” pe Pământ și ar fi măsurat de
experimentele noastre. Fluxul acestor mo-
nopoli depinde de eventuala masă a aces-
tora și de modelele folosite.

Cum nu a fost măsurat un semnal clar
al monopolilor, s-au putut pune doar limite
asupra proprietăților pe care aceștia ar
putea să le aibă.

Ce rezultate au fost
obținute?

Chiar dacă monopolii nu au fost des-
coperiți, limitele asupra proprietăților lor
sunt extrem de interesante.

Astfel, au fost studiați monopoli cu
masa posibilă mult mai mare decât energia

particulelor de la Marele Accelerator de
particule de la CERN - circa 10 ori mai
mare, adică 100 TeV (TeV reprezintă 1012

electronVolt și este o unitate de energie
folosită în fizica particulelor; în această uni-
tate, masa unui proton, de exemplu, este
circa 109 electronVolt - circa 1 GeV).

Căutările monopolilor continuă, atât
la acceleratoare, cât și în razele cosmice, în-
trucât aceștia ar putea exista, însă ori având
o masă diferită față de cea examinată în
prezent, ori fiind mult mai rari decât s-a
sperat, și deci dificil de identificat cu
tehnologia / metodele actuale.

Subiectul monopolilor este unul de-
osebit de interesant pentru fizicieni, care ar
putea să ne rezerve surprize plăcute în
viitor.

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.

În căutarea monopolilor magnetici
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Două săptămâni petrecute la
Institute of Advanced Stu-
dies din Princeton, acolo
unde Einstein a încercat să
unifice relativitatea generală
cu mecanică cuantică.

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

IAS Princeton
În mijlocul naturii,

înconjurat de verde,
se află Institute of
Advanced Studies
(IAS) din Princeton,
institutul unde Ein-

stein a petrecut mai bine de 20 de ani,
încărcând să găsească o teorie care să
unifice relativitatea generală, cea care
descrie geometria spațiului și a timpului
în funcție de materie și energie, cu
mecanica cuantică, teoria care descrie
lumea microscopică în funcție de așa-
numita funcție de undă.

În momentul în care a sosit la IAS,
lui Einstein i s-a oferit un birou foarte
mare. Ce a făcut însă celebrul fizician? A
refuzat acel birou, alegându-l pe cel des-
tinat… secretarei. Acolo a lucrat la noi
teorii care, credea el, vor reuși să ajungă
la teoria unică - a spațiului, timpului și
materiei într-un limbaj cuantic. Einstein
nu a reușit, cercetătorii care lucrează la
IAS încercând încă să găsească această
teorie unificatoare.

Einstein la IAS
Vă închipuiți poate că toată lumea

la IAS vorbește de Einstein. Nicidecum!
Nimeni nu vorbește despre el - poate sunt
sătui, ori ocupați cu teoriile la care lu-
crează. Prezența lui este însă resimțită,
chiar dacă nu în mod evident. Strada din
fața institutului se numește Einstein
Drive; casa în care a locuit este singura în
fața căreia este specificat că este o casă
privată (mulți cred că e un muzeu și
încearcă să intre). Fostul său birou nu
este vizitabil, iar cei care vin în pelerinaj
(nu mulți din câte am înțeles) întreabă
unde este… împrăștiată cenușa lui Ein-
stein.

Însă dincolo de aceste aspecte,
urmele lui Einstein se resimt în cadrul
cercetărilor întreprinse la ora actuală de
oamenii de știință.

Ce se face la IAS?
La IAS se fac studii teoretice. Se lu-

crează mult la noi teorii sau la dez-
voltarea unor teorii deja existente.

Sunt aici Maldacena și Witten, care
dezvoltă teoria corzilor (string theory) cu
noi idei. Se află aici și Steve Adler, cel
care, după ce s-a dedicat teoriei parti-
culelor elementare (cu faimoasele ano-
malii), s-a ocupat de mecanica cuantică
iar în prezent are niște modele ce descriu
găurile negre în mod deosebit și… bizar,
ținând cont de teorii gauge (Weyl). Se
așteaptă ca găurile negre să emită parti-
cule - ceea ce ar fi o revoluție.

La Princeton întâlnești cercetătorii
discutând și scriind cu cretă pe tablele
negre din sala comună aflată în edificiul
Bloomberg. Aceste table sunt pline de
semne aparent misterioase și din când în
când vezi precizat numărul de dimensi-
uni. Da, numărul de dimensiuni este im-
portant deoarece în teoria corzilor de

exemplu putem avea mult mai multe
decât cele patru pe care le cunoaștem
(trei spațiale și una temporală).

Nu doar despre fizică se discută
aici, ci și despre cărți și scriitori precum
Graham Farmelo care, după succesul in-
credibil cu cartea The Strangest Man
(despre Dirac), scrie acum una despre
Hawking.

Ce fac eu la IAS?
Eu sunt visiting scientist, invitată de

Steve Adler, cu care discutăm proiecte de
modificare a ecuației lui Schrödinger
pentru rezolvarea problemei măsurătorii
în mecanica cuantică (pisica lui
Schrödinger). Grupul de cercetători pe
care îl conduc în Italia face experimente
la laboratorul subteran de la Gran Sasso,
unde măsurăm posibile semnale ale aces-
tei noi teorii a colapsului funcției de undă
– așa-numita radiație spontană. Până
acum nu am găsit aceste semnale, dar
perfecționăm experimentele și în viitor
cine știe ce vom descoperi?

Între timp, teoreticienii dezvoltă noi
teorii și așa avansează cercetarea și
cunoașterea Universului din punct de
vedere științific.

IAS Princeton a avut și continuă să
aibă o contribuție extrem de importantă
- de aici, din mijlocul naturii, din locul
unde Einstein a petrecut mai bine de 20
de ani - încercând să găsească acea teorie
la care încă mai visăm.

Articol scris de Cătălina Oana
Curceanu, prim cercetător în domeniul
fizicii particulelor elementare și al fizicii
nucleare, Laboratori Nazionali di Fras-
cati, Istituto Nazionale di Fisică Nu-
cleare (Roma, Italia) și colaborator al
Scientia.ro.

O vizită acasă la Einstein:
IAS Princeton

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

Omul care în vizita lui în Japonia în 1922
a fost întâmpinat de zeci de mii de per-
soane entuziaste, cel căruia i-a fost ofe-
rită posibilitatea de a deveni preşedintele
Israelului, dar şi cel căruia nu-i plăcea să
poarte şosete (motiv de discuţii aprinse
cu secretara lui de la Princeton), a ajuns
la formularea teoriei relativităţii împins
de curiozitate - curiozitatea pe care o
avea încă de copil de a-şi imagina lumea
văzută călărind un foton.
Observator atent şi de multe ori ironic al
societăţii, Einstein a lăsat în numeroasele
sale scrisori şi documente o serie de gân-
duri ce au fost adunate într-un volum inti-
tulat „The Quotable Einstein” (The
Hebrew University of Jerusalem and
Princeton University Press), din care vom
prezenta o mică selecţie:

Un om fericit este prea satisfăcut de
prezent ca să se mai gândească mult la
viitor (scris pe 8 septembrie 1896, la 17
ani, pentru un examen de franceză).

Iată o nouă aplicaţie a teoriei relati-
vităţii. În Germania astăzi sunt consi-
derat un „om de ştiinţă neamţ”, iar în
Anglia un „evreu elveţian”. Dacă mâine
aş deveni o „bestie neagră”, s-ar întâm-
pla contrariul: aş fi considerat un „evreu
elveţian” de către nemţi şi un „om de şti-
inţă neamţ” de către englezi. (scrisoare
către Times, Londra 1919)

Eu am experimentat cea mai mare
plăcere în contact cu operele de artă. Îmi
dau fericirea pe care nu reuşesc să o gă-
sesc altundeva. (1920)

Ca să mă pedepsească pentru dispreţul
meu faţă de autorităţi, destinul a făcut
din mine o autoritate. (18 septembrie
1930)

Sunt un „călător singuratic”; niciodată
nu m-am simţit ca aparţinând unei patrii,
prietenilor şi nici măcar rudelor celor
mai apropiate. Dimpotrivă, în faţa aces-
tor legături am avut clara senzaţie de a fi
un străin şi am avut mereu nevoie de sin-
gurătate (din What I believe, 1930).

Nu am talente deosebite, ci doar o curio-
zitate pasionată (scrisoare către Carl
Seeling, 11 martie 1952).

Pentru a nu fi corupt de laude, trebuie să
continui să munceşti… Nu există altă
modalitate.

Nu am încredere în cuvântul „noi” pen-
tru că nimeni nu poate spune „Eu sunt
celălalt”.

Sursa: Cătălina Curceanu, „Albert Ein-
stein, citate (1)”,www.scientia.ro.

EEiinnsstteeiinn  
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Cercetătoarea Cătălina Curceanu în fața casei lui Albert Einstein de la Institute of Advanced Studies (IAS) din Princeton.
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Viitorul îndepărtat: ce se va şti despre noi

Ce va dăinui și ce va
dispărea?

Cele mai bune biblioteci, arhive şi
muzee pot fi toate distruse de incendii,
posibilitate amplu ilustrată de soarta bi-
bliotecii din Alexandria. Ce vor putea
descoperi deci despre noi arheologii de
peste 100.000 de ani? Doar cele mai noro-
coase dintre artefacte vor scăpa fără să fie
strivite, risipite, reciclate sau descompuse.
Tu, eu, noi personal, aproape sigur nu vom
lăsa nimic în urmă care să poată dăinui atât
de mult timp. Pentru a vă face o idee de ce
se întâmplă aşa, trasaţi săgeata timpului pe
aceeaşi distanţă dar în direcţia opusă. Cu
aproximativ 100.000 de ani în urmă, oa-
menii moderni din punct de vedere
anatomic abia apăruseră în Africa pentru a
popula ulterior lumea. Cele mai multe lu-
cruri pe care le ştim despre ei sunt doar
presupuneri, deoarece singurele indicii
care au rămas sunt nişte unelte ascuţite de
piatră şi câteva fosile.

E destul de puţin probabil că ne vor
dăinui fie şi oasele. Fosilizarea este un
lucru extrem de rar, mai ales pentru
vieţuitoarele terestre, printre care şi noi -
deşi cu aproape 8 miliarde de oameni pe
planetă, câţiva dintre noi vor avea parte,
fără nicio îndoială, de o asemenea faimă
durabilă.

Cele mai norocoase - şi cele mai rare -
vor fi „fosilele instantanee”. Acestea se
formează atunci când oameni sau animale
mor în ape (bălți) bogate în calciu, în habi-
tate umede sau în peşteri. În aceste situaţii,
oasele se pot mineraliza suficient de repede
pentru ca fosilizarea să câştige cursa îm-
potriva descompunerii, spune Kay
Behrensmeyer, paleobiolog la Muzeul
Naţional de Istorie Naturală din Washing-
ton DC. Osul degetului de la piciorul unei
antilope din sudul Kenyei a absorbit car-
bonat de calciu atât de repede, că a început
să se transforme în piatră în doar doi ani de
la moartea sa.

Vânătorii viitoarelor fosile nu ne vor
căuta prin cimitire, odată ce trupurile fi-
inţelor îngropate acolo se transformă în
praf în termen de doar câteva secole. În
schimb, cele mai bogate depozite de oase
umane vor fi probabil găsite în resturile
lăsate de evenimente catastrofale, cum ar
fi în cenuşa vulcanică sau în sedimentele
fine lăsate de tsunamiurile recente din
Asia, potrivit lui Behrensmeyer. Câteva

trupuri ar putea fi mumificate în turbării
sau în marile deşerturi, dar şi acestea se vor
dezintegra în cazul în care condiţiile de
mediu se vor schimba - lucru foarte pro-
babil în următorii 100.000 de ani.

Aceleaşi schimbări vor cauza și
pierderea unei alte categorii de indicii im-
portante ale civilizaţiei noastre: casele în
care locuim. Schimbările climatice şi
creşterea nivelului mării ar putea să înece
oraşele de coastă, cum ar fi New Orleans
şi Amsterdam. În aceste cazuri vor fi dis-
truse cel mai probabil părţile clădirilor
situate deasupra solului, iar apoi sub-
solurile şi armăturile vor fi acoperite de
sedimente.

Betonul se poate dizolva în câteva
milenii, însă arheologii vor recunoaşte ti-
parele precise rectangulare de nisip şi
pietriş, care vor rămâne ca semne al unui
scop bine determinat. „Nu este nimic în
natură care să se asemene cu structurile pe
care le facem noi”, spune Jan Zalasiewicz,
geolog la Universitatea din Leicester,
Marea Britanie.

Construindu-ne propria
geologie

Nicăieri nu vor fi mai evidente aceste
modele structurale decât în cele mai mari
construcţii ale noastre. Câteva artefacte
umane, cum ar fi carierele de mină des-
chise, reprezintă deja caracteristici geolo-
gice şi vor dăinui încă sute de mii de ani ca
mărturie a puterilor noastre de a muta
pământul. Barajele cele mai mari, cum ar fi
barajul Hoover din Statele Unite sau Bara-
jul Celor Trei Chei din China, conţin un
volum atât de imens de beton încât unele
părţi vor dăinui cu siguranţă mult timp,
spune Alexander Rose, directorul executiv
al Long Now Foundation, cu sediul în San
Francisco, California. Câteva structuri - în
special depozitul de deşeuri nucleare
Onkalo din Olkiluoto, Finlanda - sunt chiar
proiectate pentru a rămâne intacte peste
100.000 de ani.

Am fost de asemenea foarte ocupaţi să
clădim o altă moştenire masivă, care va fi
o reală mină de aur pentru viitorii arhe-
ologi: gunoiul nostru. Depozitele de gunoi
în care în cele din urmă ajung cele mai
multe dintre produsele noastre, sunt locuri
aproape ideale pentru conservarea pe ter-
men lung. Când sunt pline, gropile ecolo-
gice moderne sunt de obicei sigilate cu un
strat impermeabil de argilă, astfel încât

conţinutul devine rapid lipsit de oxigen, cel
mai mare duşman al conservării.

„Cred că este corect să afirmăm că
aceste locaţii vor rămâne anaerobe de-a lun-
gul timpului la o scară geologică”, spune
Morton Barlaz de la Universitatea de Stat
din Carolina de Nord. În aceste condiţii,
chiar şi unele materiale organice cum ar fi
materiale naturale şi lemnul vor putea pro-
babil evita descompunerea - deşi peste
milenii se vor transforma treptat în ceva
asemănător cu turba sau cărbunele moale,
spune expertul în deşeuri Jean Bogner de la
Universitatea Illinois din Chicago.

Puţine materiale vor fi păstrate aşa cum
sunt acum. Nu ne mai folosim prea mult de
piatră, totuşi câteva statui ar putea
supravieţui îngropate în condiţii de sigu-
ranţă, ferite de eroziune. Farfuriile din ce-
ramică şi paharele de cafea ar trebui să
reziste pe termen nelimitat de asemenea, la
fel ca cioburile rămase de la civilizaţiile
umane timpurii. Unele metale precum
fierul, de exemplu, se vor coroda rapid, dar
titanul, oţelul inoxidabil, aurul şi altele
asemenea vor dura mult mai mult. Aurul lui
Tutankhamon la urma urmei arată aproape
neschimbat după 5.000 de ani. „Nu există
niciun motiv să credem că nu ar fi la fel şi
peste 100.000 de ani”, este de părere Rose.
Într-adevăr, carcasele de laptop din titan,
deşi cu interiorul corodat, ar putea deveni
unele dintre artefactele civilizaţiei noastre
cele mai de durată. Cine ştie, poate că sa-
vanţii din viitor vor construi teorii elaborate
despre practicile noastre religioase bazate
pe aceste tablete lipsite de conţinut, cu
forme de măr gravate pe suprafaţa lor.

Indiferent cât de mult încercăm să
păstrăm o moştenire pentru generaţiile vi-
itoare, nu putem şti care aspecte ale civi-
lizaţiei noastre îi vor interesa pe urmaşii
noştri. Astăzi, de exemplu, studiile despre

primii oameni sunt bazate pe teoriile lui
Darwin, o perspectivă care era de necon-
ceput cu doar un secol în urmă. Chiar dacă
obiectele din muzeele noastre ar
supravieţui, ele le vor spune generaţiilor vi-
itoare doar ceea ce am gândit noi despre noi
înşine. Ce vor crede ei despre noi este ceva
ce nimeni care citeşte azi aceste cuvinte nu
poate pătrunde.

Modestul potir
Se spune că diamantele sunt eterne, dar

nimeni nu s-ar putea aştepta ca alături de
aceste pietre sclipitoare, într-un muzeu al
viitorului să fie expuse şi paharele noastre
de cafea din plastic.

Şi asta deoarece peletele de polistiren
derivate din petrol nu pot fi biodegradate de
niciun microorganism cunoscut. Chestiile
astea ar putea rezista şi un milion de ani.

Acestea fiind spuse, părăsite în natură
paharele se vor sfărâma probabil în bucăţi
de nerecunoscut. Iar dacă eforturile recente
de a inventa ciuperci care să poate descom-
pune polistirenul vor reuşi, nici aceste
rămăşiţe nu vor supravieţui. Protejate însă
într-un depozit şi neatinse de-a lungul
mileniilor, paharele şi-ar putea păstra forma
suficient pentru a permite arheologilor vi-
itorului să deducă la ce ne-au folosit.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „Deep future: What will
our descendants know about us?” de Bob
Holmes, a apărut în New Scientist. Scien-
tia.ro este un site de popularizare a științei
și de demontare a miturilor pseudoștiinți-
fice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și
știri, are o secțiune de bloguri și una desti-
nată întrebărilor din partea cititorilor. Cei
care doresc să sprijine acest demers de
transmitere a informației științifice pe înțe-
lesul tuturor pot dona la: www.scientia.ro.

SCEPTICUS

Când oamenii din viitorul îndepărtat vor încerca să reconstruiască
o imagine a civilizaţiei primitive din zilele noatre, arheologia va fi cu
siguranţă cea mai bună abordare pentru a realiza acest lucru. Ce in-
dicii ale modului în care trăim astăzi vor descoperi arheologii peste
mii de ani?

►

Se spune că diamantele sunt eterne, dar nimeni nu s-ar putea aştepta ca alături de aceste
pietre sclipitoare, într-un muzeu al viitorului să fie expuse şi paharele noastre din plastic.
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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

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

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

50.00

IMOBILIARE
MATRIMONIALE

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

David Popovici, decorat cu
Ordinul Național „Steaua
României”
David Popovici (17 ani),
dublul campion mondial la
natație și multiplu campion
european de tineret, a fost
decorat de președintele
Klaus Iohannis cu Ordinul
Național „Steaua României”
în grad de Cavaler.

David Popovici, deja cel mai mare
înotător din istoria României, a cucerit
medaliile de aur în probele de 100 și 200
de metri liber la Campionatele Mondiale de
la Budapesta.

Apoi, la Europeanul de juniori de la
Otopeni acesta a mai cucerit 5 medalii, 4
de aur, la 50 m liber, 100 m liber, 200 m
liber, ştafetă 4x100 m liber şi un argint la
combinata de 4x100 m liber.

Pentru aceste performanțe, președintele
Klaus Iohannis a decis să îi acorde dis-
tincția Ordinul Național „Steaua
României” în grad de Cavaler. De aseme-
nea, și antrenorul său, Adrian Rădulescu, a
fost premiat cu Ordinul Naţional „Pentru
Merit” în grad de Cavaler.

Decorația i-a fost acordată „în semn de
înaltă apreciere şi recunoştinţă pentru ta-
lentul, dăruirea, devotamentul şi profe-
sionalismul de excepţie dovedite în cadrul

celei de-a 19-a ediţii a Campionatelor
Mondiale de Nataţie de la Budapesta (18
iunie - 3 iulie 2022), impunându-se ca un
simbol al tinerei generații de campioni şi
contribuind, pe această cale, la afirmarea
sportului românesc pe plan internațional”,
notează Gazeta Sporturilor.

Ordinul Național „Steaua României”
este acordat începând cu anul 1998 de
președintele României, după ce această
prerogativă a aparținut regelui între 1877

și 1947. Pe lista celor care au primit această
distincție se află profesori, demnitari, ve-
terani de război, deținuți actori, balerini,
ambasadori, primari sau medici.

Printre personalitățile din lumea
sportului care au primit Ordinul Național
„Steaua României” în grad de cavaler se
numără Mircea Lucescu (2009), Octavian
Morariu (2012), Anghel Iordănescu
(2014), Emerich Ienei (2017), Simona
Halep (2018) și Ivan Patzaichin (2019).

CCâânndd  vvoorr  aavveeaa  lloocc  JJooccuurriillee  OOlliimmppiiccee  ddee
vvaarrăă  ddiinn  22002288  ddee  llaa  LLooss  AAnnggeelleess
Organizatorii Jocurilor Olim-
pice de vară din 2028 de la
Los Angeles au anunțat când
se va desfășura competiția,
scrie HotNews.ro.

Ediţia din 2028 a Jocurilor Olimpice de
vară, de la Los Angeles, se va derula între
14 şi 30 iulie, au anunţat organizatorii
americani.

Jocurile Paralimpice din 2028 se vor
desfăşura tot în oraşul californian, între 15
şi 27 august.

Los Angeles va găzdui pentru a treia
oară întrecerile olimpice după ediţiile din
1932 şi 1984.

Ceremonia de deschidere se va des-
fășura în două locuri: la SoFi Stadium,
gazda ultimului Super Bowl, și la Memo-

rial Coliseum, stadion utilizat atât la
Olimpiada din 1932, cât şi la cea din 1984.

Ediţia din 2024 a Jocurilor Olimpice de
vară se va desfăşura la Paris.                  AM

RRuuggbbyy::  LLooccuull
RRoommâânniieeii  îînn  
ccllaassaammeennttuull  mmoonnddiiaall

Reprezentativa de rugby a Irlandei este
noul lider în clasamentul internaţional al
World Rugby, detronând Franţa, în timp ce
selecționata României ocupă locul 17
(dintr-un total de 109). Pe locul trei, după
Irlanda și Franța, se află Africa de Sud.

Noua Zeelandă şi Anglia, vicecam-
pioana mondială, sunt în afara podiumului
pe locurile patru și respectiv cinci. Potrivit
Agerpres,  All Blacks a înregistrat cea mai
slabă prestaţie din ultimii ani. 

„Stejarii”, care au pierdut cel de-al
doilea meci-test cu Uruguay, au coborât de
pe locul 16 pe 17.

CCMM  SSccrriimmăă  22002222::
MMaarriiaa  BBoollddoorr  --  bbrroonnzz
llaa  fflloorreettăă,,  IIuulliiaann
TTeeooddoossiiuu  --  bbrroonnzz  llaa
ssaabbiiee

Maria Boldor a cucerit medalia de
bronz în concursul feminin de floretă, din
cadrul Campionatelor Mondiale de scrimă
de la Cairo (Egipt), după ce a fost învinsă
în semifinalele competiției. 

În penultimul act, Boldor (aflată la cea
mai bună performanţă individuală din
carieră) a pierdut în fața franțuzoaicei
Ysaora Thibus (vicecampioană mondială
la individual în 2018), scor 15-3.

Maria Boldor le-a învins la Cairo pe
Kelleigh Ryan, Alina Poloziuk, Eleanor
Harvey și Pauline Ranvier.

România a mai obținut o medalie la
Mondialele de la Cairo: bronz la sabie
masculin, prin Iulian Teodosiu.

HHaannddbbaall  mmaassccuulliinn::
DDiinnaammoo  BBuuccuurreeșșttii  vvaa
ddeebbuuttaa  îînn  LLiiggaa  
CCaammppiioonniilloorr  ppee  1144
sseepptteemmbbrriiee

Dinamo Bucureşti, campioana en-titre
a României la handbal masculin, va juca
primul meci din ediţia 2022-2023 a Ligii
Campionilor în ziua de 14 septembrie, pe
tern propriu, cu SC Magdeburg, in-
formează HotNews.ro.

Dinamo va evolua în grupa A, având
ca adversare pe PSG Handball, SC
Magdeburg, GOG, FC Porto, Telekom
Veszprem, Orlen Wisla Plock şi HC Za-
greb.

Deţinătoarea trofeului este formaţia
FC Barcelona, care va juca în grupa B.

Los Angeles Memorial Coliseum, construit în 1932 pentru JO din acel an, a fost și gazda
Olimpiadei din 1984.

David Popovici a primit, la numai 17 ani, cea mai înaltă distincție a statului român. Doar
alți șase sportivi au mai primit acest privilegiu.
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Supraso-
licitarea sau orice abuz care

depășește puterile tale vor lăsa urme.
Dragoste: Totul pare să prindă viață în
plan sentimental, inima îți bate mai tare,
cuprinsă de o pasiune nouă. Financiar:
Nu trebuie să exagerezi în nicio direcție:
nici în cheltuieli, nici în economii.

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Nimic
nou, te menții pe nivelul

lunilor anterioare. Dragoste: Atmosferă
ideală pentru o aventură de vacanţă, dacă
asta căutai, sau pentru a schimba ceva în
cuplu. Financiar: Nu se poate vorbi acum
de cheltuieli de plăcere, de capricii de vară,
acestea fiind primele sacrificate.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Vara îți
priește iar căldura are un
efect excelent asupra stării

tale generale. Dragoste: Fii pregătit să te
îndrăgostești sau să trăieşti momente de o
sensibilitate maximă alături persoana iu-
bită. Financiar: Nu trebuie să spui tuturor
care e situația ta financiară, e mai bine să
păstrezi o oarecare discreție.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ești în formă
bună, nimic nu pare să

atenteze la sănătatea ta. Dragoste: Nu
primești ceea ce are nevoie sufletul tău, de
aceea te refugiezi... în muncă. Financiar:
Banii se pot termina brusc, sumele pe care
te bazezi pot dispărea ca prin minune.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Privește puțin
înapoi, la o problemă de

sănătate pe care credeai că ai rezolvat-o,
deoarece poate reveni acum în actualitate.
Dragoste: Trăieşti clipe de fericire maxi-
mă, de parcă visele tale cele mai frumoase
s-au împlinit în iubire. Financiar: Se pe-
trec noutăţi. Posibile investiții.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Nu ești în
cea mai bună formă, sănă-
tatea mai scârțâie pe ici, pe

colo, şi treci de la o extremă la alta
frecvent. Dragoste: O relație din interes
pare să înlocuiască poveștile de dragoste.
Financiar: Te descurci bine cu banii.

BALANŢĂ (23 sept. - 22
oct.) Sănătate: Ai grijă la
ceea ce consumi, dar mai
ales la condițiile în care iei

masa sau poposești. Dragoste: Te menții
pe un teren cunoscut, marcat de li-niște,
rutină şi pasivitate. Financiar: Fii precaut,
privește spre viitor cu realism şi nu te
gândi la investiții masive.

SCORPION (23 oct. - 21
noi.) Sănătate: Trebuie să
fii foarte atent la ce con-
sumi, mai ales la ce bei.

Încearcă să petreci câteva zile de vacanță.
Dragoste: Viața în doi e ca un câmp de
luptă, apar dispute la tot pasul. Financiar:
Banii se duc foarte repede. Fă un efort să
pui stavilă tendinței de a cheltui aiurea.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21
dec.) Sănătate: Ai grijă la
felul cum îți ocrotești sănă-
tatea, la regimul de viață de

acum, pentru că totul va avea urmări.
Dragoste: Ești atras de flirt, de escapade
amoroase, de jocul seducției. Financiar:
Nu te arunca în alte împrumuturi sau cre-
dite, nu e cel mai potrivit moment.

CAPRICORN (22 dec. -
19 ian.) Sănătate: Nu te lua
după păreri neavizate sau
sfaturi de pe Facebook,

chiar dacă unii spun că le-au încercat cu
succes pe pielea lor. Dragoste: Reușești să
menții viața de cuplu pe un teren constant.
Financiar: Un capriciu sau o distracție
scumpă te-ar putea lăsa lefter.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Abține-te
de la factorii de risc ce pot

strica armonia la care ai ajuns şi încearcă
un regim mai lejer. Dragoste: Dacă există
acum vreo zodie favorizată în plan senti-
mental, a ta e! Financiar: Nu te împru-
muta, amintește-ți mai bine ce datorii au
alții la tine și insistă să şi le achite.

PEŞTI (19 feb. - 20 martie)
Sănătate: Prezinți lumii o
imagine bună datorată unui

regim de viață echilibrat şi unei atitudini
pozitive. Dragoste: O discuție serioasă,
faţă în faţă, ar alunga o serie din suspici-
uni. Financiar: Dacă vei fi mai motivat,
te va aștepta o recompensă materială.
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AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Sorbet de zmeură
O rețetă de sorbet ce se poate aplica la
multe alte fructe, proaspete sau congelate, și
care, pe lângă că e delicioasă, are darul să
ne răcorească în fiebințile zile ale anotim-
pului estival.
Este foarte rapidă și ușor de făcut, nece-
sitând doar câteva ingrediente. Fără să fiți
nevoiți să aprindeți aragazul și, foarte im-
portant, și fără apă - lucru ce va reduce
posibilitatea ca sorbetul să aibă în el acele
„așchii de ghiață” care să îi strice textura.

INGREDIENTE 
Pentru 3-4 porții
3 căni de zmeură (congelată)

1/2 cană de lapte condensat îndulcit (rece)
1/2 linguriță de extract de vanilie (opțional)
Pentru anumite fructe, ca de exemplu
pepenele galben, puteți adăuga, după gust,
coajă de lămâie rasă și suc de lămâie/lime.  

MOD DE PREPARARE
1. Puneți cele trei ingrediente într-un
blender și procesați-le până când se omoge-
nizează.
2. Turnați conținutul în recipiente care să
meargă la congelator și lăsați-le să se re-
frigereze timp de 3-4 ore.
3. Înainte de a-l servi, lăsați sorbetul 5
minute la temperatura camerei.

BBAANNCCUURRII

☺- Dumneata ai o nevroză, ar trebui să
încerci să fii mai vesel, să fredonezi melodii
de muzică uşoară, să spui bancuri, să zâm-
beşti...
- Am încercat, domnu’ doctor, da’ m-au dat
afară de la serviciu.
- Te-au dat afară? Dar unde lucrai?
- La o firmă de pompe funebre...

☺- O porție de aripioare, vă rog!
- De pui?
- Aveți și de miel?

☺Sunteţi mulţumit de noul aparat auditiv
pe care vi l-am recomandat?, întrebă doc-
torul orelist.
- Foarte mulţumit, domnu’ doctor! De când
mi l-am pus şi până acum, de trei ori mi-am
schimbat testamentul!

☺- Ioane, sunt însărcinată! Copilul e al
tău!
- Mărie, cum așa? Păi noi nici nu ne-am cul-
cat împreună!
- Știu Ioane! Și eu sunt șocată!

☺- Ioane, am rămas însărcinată. E copilul
tău.
- Da’ de unde știi că-i al meu?
- Doar ce mă gândesc la tine și îmi vine să
vomit!

☺- L-aţi consultat pe soţul meu. Mai e
vreo speranţă?
- Depinde la ce vă aşteptaţi...

☺Sfatul medicului la radio Erevan:
- Un ascultător ne întreabă dacă e adevărat
că după accidentul nuclear de la Cernobîl,
oamenilor care au ajutat la construirea sar-
cofagului de beton le-au căzut dinţii?
- Noi răspundem că da, dar nu tuturor, ci
numai acelora care nu şi-au ţinut gura...

☺- Vii weekedul viitor la mare?
- Nu pot, trebuie să merg la o nuntă, chiar
dacă nu prea am chef.
- Hai fată, poate pleci mai devreme!
- OK, arunc buchetul și vin!

☺Dacă într-o zi Uniunea Europeană s-ar
desființa, România va rămâne doar pentru
că nu îndeplinește criteriile de ieșire.

☺Într-un magazin de bijuterii ea probează
o brățară.
- Iubi, cum îmi stă cu brățara asta?
- Te face grasă!

☺Instructorul către tânăra șoferiță: Trage
frâna de mână că picăm în șanț!
Șoferița: Frâna are mâini?

☺- Vă pot ajuta cu ceva?
- Nu, aștept pe linie de 30 de minute doar ca
să vă zic „bună ziua”! 

☺Secretul piramidelor, în sfârșit dezvăluit!
Egiptenii le construiau ca să-și apere mu-
miile de babele care veneau la pupat.
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