
CCeennttrree  dd''IImmppllaannttss  eett  dd''EEsstthhééttiiqquuee  DDeennttaaiirree  
ddee  MMoonnttrrééaall

DDRR..  SSOORRIINN  FFÂÂRRȘȘIIRROOTTUU,,  DDDDSS,,  FFIICCOOII
20 de ani de experien-ă în implanturi

514-393-3915 

SSEERRVVIICCIIII
IImmppllaannttuurrii  ddeennttaarree

EEsstteettiiccăă  ddeennttaarrăă
RReeggeenneerraarreeaa  oossooaassăă  șșii  aa  ssiinnuussuulluuii  mmaaxxiillaarr

AAllbbiirreeaa  ddiinn--iilloorr
CCoorrooaannee  îînnttrr--oo  oorrăă  ccuu  aajjuuttoorruull  CCEERREECC,,

tteehhnnoollooggiiee  ddee  vvâârrff  îînn  33DD
esthe%quedentaire.com

Sfaturi pentru o mai bună 
sănătate a inimii

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  
SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  
PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA

Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICEORICE
domeniu de ac�vitate! Detalii in interior

Member of Canadian 
Bookkeepers Association 

Gabriela Bucsa

514.508.8880
www.arcade-accounting.com

În Canada, bolile de
inimă reprezintă prima
cauză de mortalitate,
atât la femei, cât și la
bărbați. Din fericire,
există mijloace prin care
puteți să reduceți riscul
de a face un atac de
cord.
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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

Cum ar putea mecanica cuantică
lămuri misterul conștiinței
Conștiința este poate
cel mai mare mister din
Univers. Cum ia
naștere? Există o teorie,
așa-numita teorie Orch
OR, în care conștiința ia
naștere din fenomene
cuantice ce au loc în
creier.
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Se anunță o toamnă bogată în expoziții 
pentru pictorița Doina Falcon

COMUNITATE

După o activitate intensă în
timpul verii, Doina Falcon se
pregătește pentru o toamnă
cel puțin la fel de bogată.

După o activitate intensă în timpul verii
- două expoziții în Parcul Connaught îm-
preună cu artiști din asociația ArtTram, ex-
poziția „Et après...” (5 iulie - 8 septembrie
2022) de la biblioteca MCC din Montreal
Nord alături de Artistes d'Espace d'Expres-
sions et de Creation, expoziția colectivă
„Été” (22 iunie - 24 august 2022) găzduită
de biblioteca Reginald J. P. Dawson din
Mont-Royal, și expoziția virtuală „In My
Childhood” împreună cu Artists in Mon-
treal (www.artistsinmontreal.com) – pic-
torița Doina Falcon se pregătește pentru o
toamnă cel puțin la fel de bogată. 

Astfel, în septembrie, va avea loc ex-
poziția de grup a Asociației artiștilor din
West Island, la care Doina Falcon participă
cu trei florale. Expoziția va avea loc între 7
și 18 septembrie, la biblioteca Kirkland
(17100 boul. Hymus, Kirkland, H9J 2W2).
Tot în septembrie va avea loc o altă expo-
ziție colectivă, la George Laoun Opticien

(4012 Saint-Denis, Montreal, H2W 2M2),
unde artista va avea patru tablouri. 

În octombrie, în data de 16, împreună
cu Golden Artists of Pointe-Claire, la
Chalet Baie de Valois (90 Lakeshore Dr,

Pointe-Claire, H9S 4H7), Doina Falcon va
prezenta o serie nouă de tablouri. Intitulată
„Bleu”, acesta este compusă din nouă lu-
crări în format mic (8”x8”), executate în
tehnici mixte pe hârtie de ziare lipite pe su-

port de lemn. Evenimentul va avea loc între
orele 11:00 și 17:00. 

Momentul cel mai important al sezonu-
lui va fi însă pentru artistă expoziția sa solo
intitulată „Human Beauty”, la Victor Rose
Espresso Bar din Pointe-Claire (15C
Cartier Ave, H9S 4R5). Lucrările Doinei
Falcon vor fi expuse între 2 și 30 octombrie,
iar sâmbătă, 8 octombrie, între orele 11:00
și 13:00, aceasta va fi prezentă pentru o în-
tâlnire cu publicul. 

Expoziția prezintă 20 de lucrări execu-
tate în ultimii cinci ani, în acrilic, uleiuri sau
tehnici mixte. Câteva dintre acestea –
„Maya”, „Mannequin”, „Butterflies in her
hair”, „The Bride”, „Relaxation”, „Sis-
ters”, „Girlfriends” – au fost făcute special
pentru expoziția „Human Beauty”.

Amintim cititorilor că Doina Falcon și-
a început cariera artistică în 2007, iar
numărul expozițiilor la care a participat a
atins anul acesta cifra 100. Ea face parte din
numeroase grupări artistice, tablourile sale
fiind răspândite în America de Nord, Eu-
ropa, Orientul Mijlociu și Asia.

Vă invităm să vizitați site-ul artistei la:
www.doina.ca sau să o contactați la
faldo.artist@gmail.com.

ACCENT MONTREAL         

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL 
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul co-
munitar 6767 CDN; Magazine:
Marché EuroVictoria, Marché Épicure
(5252 Paré), Marché Épicure (5555
Westminster); Contabilitate: Arcade
Accounting, Biserici: Înălţarea Domnu-
lui.
MONTREAL CENTRU/SUD 
Consulat; Magazine: Fairmont Cabi-
nete: Dr. Fârșirotu; Biserici: Sf. Nico-
lae.
MONTREAL EST/NORD 
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

Montreal (Piața Jean-Talon), Île des
Gourmands; Contabilitate: AACSB;
Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan Boteză-
torul, Sf. Ilie. 
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Adonis (Place Vertu); Co-
letărie: World Line Cargo. 
WEST ISLAND
Magazine: Adonis, Charcuterie M.D.
RIVE SUD 
Magazine: Balkani, Cracovia; Biserici:
Sf. Gheorghe.
LAVAL Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIE5122 Côte-des-Neiges 
C.P. 45680

Montréal, QC  H3T 2A5
www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com
Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal nu
reflectă în mod necesar opi ni-
ile re dac ţiei. Ele implică direct
răspun derea legală şi/sau
morală a autorilor. Accent
Montreal nu își asumă respon-
sabilitatea pentru conținutul
reclamelor și al anunțurilor de
la mica publicitate.

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.! 

Comunitate: Eva HALUS; Reflecții canadeze:
Raul DUDNIC; Știință: Cătălina CURCEANU;
Specialiști: Anca TISMĂNARIU (imigrație), Șer-
ban TISMĂNARIU (juridic); Sport: Matei
MAXIM; Redactor şef: Dan GEORGESCU;
Editor: Simona POGONAT

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Doina Falcon, pictură din seria „Bleu”.
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Espace Mara, atelierul pic-
toriței montrealeze de ori-
gine română Mona
Ciciovan, va fi deschis
publicului amator de artă
pentru al doilea an con-
secutiv.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Numele Mara este
dat după cel al unui râu
din Maramureș, ce
izvorăște din Munții
Gutâi. „Râul este în
continuă mișcare,

evoluție spre noi orizonturi, dar rămâne
întotdeauna legat de sursa sa”, explică
Mona Ciciovan. „Așa se întâmplă și în
procesul meu de creație aici, la Espace
Mara, unde atelierul devine și un spațiu
expozițional și o galerie de artă unde
expun noile mele pânze și fac cunos-
cute publicului noi tehnici.”

La Espace Mara vă puteți așadar în-
tâlni cu minunatele pânze înstelate ale
Monei Ciciovan și puteți vedea artista
în locul intim, magic, unde o simplă
pânză albă se transformă într-un întreg
univers. „Cred că întâlnirea cu publicul
se face diferit decât într-o galerie unde
cadrul este mult mai oficial și imper-
sonal iar artistul este rareori prezent”,
spune în continuare pictorița.

Vizitatorii pot vedea cele mai re-
cente serii de tablouri, desene și sculp-
turi ale artistei și tot ce o preocupă să
experimenteze în acest moment. Se pot
face rezervări individuale sau de grup,
iar gazda propune un tur de atelier și
poate să răspundă întrebărilor,
dezvăluind amănunte despre parcursul
ei artistic, despre cum au fost pictate
tablourile, ce tehnici a folosit etc. Un
dialog deschis cu artistul despre
tablourile sale este un lucru mai puțin

obișnuit în vizitarea unei galerii de artă,
dar iată că aici, la Espace Mara este
posibil. Dintre ultimele serii de tablouri
ale Monei Ciciovan menționăm ti-
tlurile: „Universuri Paralele” și „In the
mood for love”. Menționăm și faptul că
în atelier se găsesc doar opere originale,
unice, căci Mona Ciciovan nu face im-
primări sau reproduceri.

O realizare recentă și importantă a
Monei Ciciovan au fost cele trei ex-
poziții prezentate anul trecut în Româ-
nia, la sfârșitul verii 2021, regrupate
sub titlul „Drumul niciodată înstrăi-
nat”. Aceste expoziții încărcate de
metafore, atât prin tablourile expuse cât
și prin titlul sub care au fost prezentate,
au marcat o etapă importantă din viața
pictoriței, o reîntoarcere la sursă, la
locurile natale, de acolo de unde a ple-
cat plină de visuri și speranțe în urmă
cu 25 de ani. Expoziția itinerantă a avut
loc la Complexul Muzeal Bistrița-
Năsăud, la Muzeul Municipal Dej și la
Casino Centru de Cultură Urbană Cluj-
Napoca, între 30 august și 17 oc-

tombrie, exuberanța creațiilor picturale
„concurând” parcă (și pe bună dreptate)
cu exuberanța culorilor naturii și
bogăția recoltelor de la sfârșitul verii
până în toamnă.

Espace Mara este prezent și pe site-
ul web cu același nume, unde sunt
prezentate seriile de tablouri la care
Mona Ciciovan a lucrat recent. Nimic
nu se poate compara însă cu o vizită di-
rect la atelierul artistului! De aceea,
transmitem cititorilor Accent Montreal
invitația Monei Ciciovan de a o con-
tacta pe Facebook (în mesagerie) sau
scriindu-i la: info@espacemara.com
sau mm.ciciovan@hotmail.ca pentru a
rezerva ziua și ora de vizită a atelieru-
lui Espace Mara. Vizita este gratuită.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se de-
finește ca o artistă Zen, mereu în ritm
cu natura. Pe lângă numeroasele ex-
poziții la care a participat, ea a publi-
cat patru volume de poezii, trei de
interviuri cu personalități românești
din Montreal și două cărți de povești.

Vizite ghidate la atelierul
artistei Mona Ciciovan

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI AAnnccaa  CCiiuuppiittuu  
îînn  „„LLeess  TTeemmppss
pprréésseennttss””

La Editura Petite-Rivière-Saint-François a apărut
recent o nouă colecție, literară și artistică, intitu-
lată „Les Temps présents”. Peste 30 de artiști plas-
tici și autori qubechezi importanți au fost invitați
să-și exprime reflecțiile despre timpurile prezente,
pe teme sociale și de actualitate internațională.
Printre aceștia se numără și artista de origine
română Anca Ciupitu, care a participat la acest
proiect cu pictura „Le ciel à l’envers”. 
Iată ce spune Gaëtan Lavoie, fondatorul, în 2003,
a Editurii Petite-Rivière-Saint-François (care este
și autor, jurnalist și producător de televiziune) des-
pre Anca Ciupitu și lucrarea ei inclusă în volum:
„Anca pictează ca și cum s-ar interoga (asupra
realității) fără încetare. Pictează frumos, chiar dacă
nu încearcă să placă cu orice preț. Nu pot să nu
observ talentul și evoluția picturii sale. Ea mi-a
propus (n.a. pentru carte) tabloul «Un ciel à l’en-
vers». Imediat m-am gândit că alpinistul, fotogra-
ful și marele explorator Jean-Pierre Danvoye ar
putea acompania această operă de artă cu un scurt
text despre escaladarea celor mai înalte vârfuri din
lume, pe care le-a urcat în ultimele decenii. Acești
doi artiști, atât de diferiți, au în comun talentul de
a știi să privească, să observe și să povestească,să
redea, fiecare în felul lui, universul pe care îl des-
coperă.”
Volumul a fost prezentat publicului în cadrul unui
simpozion care a avut loc pe 19, 20 și 21 august la
cabana Gabrielle-Roy din mica localitate Petite-
Rivière-Saint-François.

EVA HALUS 
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Anca Ciupitu.

Mona Ciciovan în atelierul său.

O seară culturală pe lună
Joi, 8 septembrie a.c., Biserica Orto-

doxă Română Sf-Ilie Tesviteanul din
Anjou-Montreal-Est, împreună cu Bi-
blioteca Creştin Ortodoxă de la această
biserică organizează o seară culturală de
conferinţe. 

Cu ceva ani în urmă, mai ales înainte
da pandemie, la 6767 Côte-des-Neiges,
aveau loc diferite întâlniri culturale

româneşti. La acele întâlniri participau toţi
cei cărora le era dor de limba română şi
care doreau să fie alături de conaţionalii
lor. 

În ideea de a continua această frumoasă
tradiţie româno-montrealeză, cu ocazia
reînceperii şcolilor şi a activităţilor educa-
tive, Biserica Sfântul Ilie împreună cu bi-
blioteca acestei biserici vă invită la o seară

de cultură românească. În program vor fi
două conferinţe, susținute de profesoara
Angela Stoica cu titlul „Diversitate în
şcoală: oportunitate sau provocare?”, şi
respectiv părintele protos. Maxim Morariu,
PhD, de la Episcopia Ortodoxă Română a
Canadei despre istorie şi credinţă.

Sunt aşteptaţi toţi iubitorii de tradiţie,
de credinţă, de limba şi cultura română.  

Din dorinţa de a continua aceste seri
culturale, pentru viitor, orice idee de a  par-
ticipa şi contribui cu poezii, epigrame,
proză, teatru, istorie etc. este bine-venită.
Particparea este benevolă iar intrarea gra-
tuită. Adresa bisericii este: Église Saint-
Justin, 5055 rue Joffre, Montreal, H1K
2T7.

MARIAN COSTACHE
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Inflația în Canada se situează
la 7,6%, marcând prima
scădere înregistrată din iunie
2021.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Potrivit raportului publi-
cat de Statistique Canada la
jumătatea lunii august, rata
inflației a scăzut la 7,6% în
iulie, aceasta reprezentând
prima scădere din ultimul an

față de luna precedentă.
În iunie, inflația s-a ridicat la 8,1%, un

record ce n-a mai fost bătut de 39 de ani.
Prețul benzinei a constituit cel mai impor-
tant factor ce a dus la creșterea globală a
ratei inflației.

O lună mai târziu, prețul benzinei a în-
ceput însă să scadă și, potrivit indicelui
prețurilor de consum de la Statistique
Canada, canadienii au plătit în iulie cu 9,2%
mai puțin decât în iunie. Aceasta este prima
oară din aprilie 2020 când prețul benzinei
se diminuează în raport cu luna precedentă.

Așa cum notează CBC.ca, Ontario este
provincia unde s-a înregistrat cea mai sem-
nificativă scădere comparativ cu luna ante-
rioară, de 12,2%, după ce la 1 iulie guvernul
provincial ontarian a implementat o redu-
cere a taxelor pe benzină și combustibil.

Creșterea vertiginoasă a inflației pare
să se atenueze așadar, așa cum numeroși
economiști au anticipat. Însă tendința des-
cendentă observată este departe de ținta de
2% a Băncii Canadei.

Situația în Quebec
Și aici indicele prețurilor de consum

a cunoscut o lejeră scădere. Pe o bază an-
uală, din iulie 2021 până în iulie 2022,
prețurile au crescut cu 7,3%, în timp ce luna
precedentă, din iunie 2021 până în iunie
2022, creșterea a fost de 8%.

Prețul benzinei a scăzut semnificativ,
de la 2,25 dolari pe litru la jumătatea lunii
iunie la 1,85 dolari la jumătatea lunii au-
gust. Prețurile alimentelor se stabilizează,
piața imobiliară s-a liniștit, costurile asoci-
ate locuirii par să nu mai crească.

Ministrul provincial al Finanțelor, Eric
Girard, crede că vârful inflației a fost atins
în iunie și că acum asistăm la o scădere,

însă, așa cum susțin toți experții, ministrul
este de părere că „inflația va rămâne ridi-
cată în trimestrul trei - iulie - septembrie -
pentru a începe un declin mai semnificativ
în trimestrul patru”, potrivit L’Actualité.

Creșterea globală a
prețurilor a început să
încetinească, însă totul
este încă scump

Chiar dacă benzina e mai ieftină și piața
imobiliară dă semne că s-a mai răcit, mai
mult de jumătate din bunurile și servici-
ile de larg consum cresc cu o rată anuală
de peste 5%. Față de aceeași perioadă anul
trecut, la nivel canadian, prețurile la ali-
mente au crescut cu 9,9% - cel mai rapid
ritm din august 1981.

Produsele de panificație, băuturile ne-
alcoolice, ouăle și fructele proaspete se
numără printre articolele care au înregistrat
cea mai rapidă creștere a prețurilor - în spe-
cial produsele de panificație (13,6%),
deoarece invazia rusă a Ucrainei a dus la
creșterea prețurilor la grâu.

Prețurile mai mari pentru servicii pre-
cum zborurile (cu 25,5%), gazele naturale

(12,4%) și sejururile la hotel (10,1%) au
fost cei mai notabili factori care au con-
tribuit la creșterea prețurilor de la o lună la
alta, pe fondul unui sezon estival mai
aglomerat.

Inflația este deci încă omniprezentă în
viețile canadienilor. Creșterea salariilor nu
ține pasul, ceea ce duce la o pierdere a pu-
terii de cumpărare.

Banca Canadei va continua
să acționeze pentru a reduce
inflația

La începutul pandemiei, Banca Canadei
a decis să scadă dobânda de referință la
0,25% - nivel la care a menținut-o până în
martie a.c. - și să ofere lichiditate piețelor
prin relaxare cantitativă. Celor care au cri-
ticat aceste măsuri monetare de urgență,
Tiff Macklem, guvernatorul băncii, a
răspuns că ele au fost esențiale pentru a
evita ca „o recesiune foarte profundă să nu
se transforme într-o depresiune economică”
pe fondul pandemiei.

Macklem a recunoscut însă că inflația
„este prea mare”, dar s-a declarat încrezător
în capacitatea Băncii Canadei de a reduce
inflația la ținta de două procente și în ca-
pacitatea economiei canadiene de a face
față unor dobânzi mai mari.

Luna trecută, banca a majorat dobânda
de referință cu un punct procentual, la
2,5%. Este cea mai agresivă mișcare între-
prinsă până acum de bancă în campania sa
de a frâna inflația. Începută în martie,
această politică monetară mai severă
vizează să modereze cheltuielile și să re-
ducă presiunea exercitată asupra
prețurilor. Efectele nu sunt însă imediate -
alte creșteri ale dobânzii sunt așteptate pe
parcursul următorilor doi ani.

Ritmul și amploarea acestora vor fi de-
terminate atât de factori interni, cât și ex-
terni. La nivel extern sunt constrângerile de
aprovizionare existente pe plan mondial și
războiul din Ucraina; la nivel intern avem
felul în care economia canadiană va
reacționa, căci aceasta nu trebuie încetinită
până la punctul de a cădea în recesiune.

Tiff Macklem nu se așteaptă ca rata in-
flației pe un an să revină la 3% înainte de
sfârșitul lui 2023 și la 2% înainte de sfârși-
tul lui 2024. Inițial, ținta era ca inflația să
atingă 2% până la sfârșitul lui 2023.

In�aţia în Canada: Începutul sfârșitului?
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România se află pe ultimul
loc din UE la capitolul cer-
cetare-dezvoltare, cu cea
mai mică alocare pentru ast-
fel de activități.

În 2021, totalul alocărilor bugetare gu-
vernamentale pentru cercetare și dez-
voltare în UE a fost de 109.250 milioane
euro, echivalentul a 0,8% din PIB-ul UE.
Aceasta este o creștere de 6% față de 2020
și o creștere cu 35% față de 2011.

România este din nou pe ultimul loc
din UE la acest capitol, cu cea mai mică
alocare pentru activități de cercetare și
dezvoltare.

Cifrele provin din datele privind alo-
cațiile bugetare guvernamentale pentru

cercetare și dezvoltare publicate de Euro-
stat și prezentate într-o analiză de Curs-
deguvernare.ro.

Cercetarea și dezvoltarea reprezintă un
domeniu critic pentru Uniunea Europeană.
În 2021, alocațiile bugetare guvernamen-
tale care au mers în această direcție la
nivelul UE au fost de 244 euro de per-
soană, o creștere cu 33% față de 2011 (184
euro de persoană).

Cele mai mari alocări au fost înregis-
trate în Luxemburg (689 euro de per-
soană), urmat la distanță de Danemarca
(530 euro) și Germania (471 euro).

Pe de altă parte, țările UE cu cele mai
mici alocări bugetare pentru cercetare și
dezvoltare per persoană au fost România
(19 euro de persoană), Bulgaria (24 euro),
Letonia (45 euro) și Ungaria (60 euro). În
cazul României, alocările guvernamentale

pentru cercetare-dezvoltare aproape s-au
înjumătățit în ultimul deceniu, între 2011
și 2021.

În aceeași perioadă, cele mai mari
creșteri procentuale ale alocațiilor
bugetare guvernamentale pentru cercetare
și dezvoltare exprimate în euro per per-
soană au fost înregistrate în Letonia (de la
14 euro în 2011 la 45 euro în 2021), Gre-
cia (de la 58 euro la 152 euro) și Ungaria
(de la 30 euro până la 60 euro).

La polul opus, aceste alocări au scăzut
în Spania (de la 155 euro în 2011 la 152
euro în 2021).

Activitățile de cercetare-dezvoltare
sunt esențiale pentru multe politici la nivel
european și național care urmăresc
creșterea competitivității economiilor UE
și bunăstarea cetățenilor săi. AM

România și-a înjumătățit în 10
ani alocările pentru cercetare și
dezvoltare

TTeennttaațțiiaa  
aauuttoorriittaarriissmmuulluuii  
îînn  RRoommâânniiaa

Monitorul Social, proiect al Friedrich-
Ebert-Stiftung România, a publicat rezultatele
unui sondaj CCSAS pentru Fundația Friedrich
Ebert despre tentația autoritarismului în
România. 

Astfel, 59% dintre români cred că ar fi
bine ca țara să aibă un conducător puternic,
care nu-și bate capul cu parlamentul și cu
alegerile, iar 22% cred că ar fi bine ca la con-
ducere să fie un regim militar. Aceste date in-
dică o periculoasă apetență către autoritarism.

În același timp, 21% dintre români cred că
România ar trebui să iasă din Uniunea Euro-
peană. Susținătorii unui conducător autoritar
și ai unui regim militar consideră în mai mare
măsură decât ceilalți că România ar trebui să
iasă din Uniunea Europeană.

Din datele sondajului rezultă că, cu cât au
un nivel de educație mai ridicat, cu atât res-
pondenții exprimă opinii mai puțin autoritare
și mai puțin eurosceptice.

RRoommâânniiaa,,  ppaarrttee  ddiinn
„„IInniițțiiaattiivvaa  KKiieevv””

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski
a anunţat recent că ţara sa, alături de mai multe
state membre ale Uniunii Europene, au creat
„Iniţiativa Kiev” în scopul consolidării coope-
rării regionale. România face parte din acest
nou format de cooperare regională în dome-
niul securității.

Țările participante la „Inițiativa Kiev” sunt
cele care se învecinează cu Ucraina -  Polonia,
România, Slovacia şi Ungaria – precum și
statele baltice Estonia, Letonia şi Lituania.
Şeful statului ucrainean a precizat că uşa este
deschisă şi altor ţări.

Potrivit Agerpres, preşedintele Zelenski a
descris această iniţiativă drept „o linie foarte
promiţătoare a activităţii noastre în cadrul
alinierii euro-atlantice”, dar a oferit puţine de-
talii, spunând doar că problemele de securitate
vor fi în centrul acestui format de colaborare.

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Căldura extremă afectează cele trei mari
economii ale lumii
Căldura extremă și condițiile
de secetă fac ravagii în SUA,
Europa și China și se adaugă
la o lungă listă de probleme
cu care se confruntă aceste
țări, într-o perioadă în care
creșterea economică a în-
ceput deja să încetinească și
să pună presiune pe prețurile
tot mai mari, se arată într-o
analiză a CNN.

La jumătatea lunii august, în provincia
Sichuan din China, toate fabricile s-au în-
chis timp de șase zile pentru a face
economie la energie. Vasele care transportă
cărbune și substanțe chimice pe râul Rin din
Germania se chinuie să navigheze prin
apele foarte scăzute. Iar americanii de pe
coasta de vest au fost rugați să consume mai
puțină electricitate din cauza temperaturilor
ridicate.

Vreme extremă și încetinire
economică

În întreaga lume, cursurile de apă care
susțin creșterea economică globală precum
Rinul, Yangtze, Dunărea și Colorado se
confruntă cu un nivel scăzut al apelor, în-
greunând circulația mărfurilor, afectând sis-
temele de irigație și capacitatea de răcire a
centralelor electrice și a fabricilor. În ace-
lași timp, căldurile extreme afectează și
rețelele de transport, pun presiune pe ali-
mentarea cu energie și reduc productivitatea
lucrătorilor.

„Nu ar trebui să fim surprinși de aceste
valuri de căldură”, afirmă Bob Ward, direc-
tor de politică și comunicații la Institutul
pentru Schimbările Climatice și Mediu al
London School of Economics. „Este exact
ceea ce am prezis și este vorba de un trend:

canicule mai dese, mai intense și peste tot în
lume.”

Toate acestea pe fundalul unei economii
globale deja sub presiune. Europa este ex-
pusă unui risc ridicat de recesiune din cauza
creșterii prețurilor la energie, alimentată de
războiul din Ucraina. Iar în SUA, inflația
ridicată și politica agresivă de majorare a
ratei dobânzilor condusă de Rezerva Fede-
rală pun în pericol creșterea economică.

Lanțurile de aprovizionare,
un punct sensibil

Vremea extremă ar putea exacerba
„punctele de criză existente” de-a lungul
lanțurilor de aprovizionare, un motiv major
pentru care inflația este dificil de redus.

Provincia Sichuan, acolo unde fabricile
s-au închis luna aceasta, este un centru al
producătorilor de semiconductori și de

panouri solare. Raționalizarea energiei va
lovi fabrici care aparțin unora dintre cele
mai mari companii de electronice din lume,
precum furnizorul Apple - Foxconn și Intel.

Provincia este epicentrul industriei de
extracție a litiului, iar închiderea fabricilor
va împinge costul acestei materii prime care
este esențială pentru fabricarea bateriilor
din mașinile electrice.

În același timp, în Germania, cotele
apelor Rinului au scăzut sub nivelul critic,
împiedicând fluxul navelor. Rinul este cru-
cial în ceea ce privește transportul de ce-
reale, materii chimice și mărfuri precum
cărbunele, aflat la mare cerere, pe măsură
ce iarna se apropie. Găsirea unor forme
alternative de tranzit este dificilă acum
având în vedere lipsa forței de muncă cu
care Germania se confruntă.

„Este doar o chestiune de timp până
când uzinele din industria chimică sau
oțelăriile se vor închide, uleiurile minerale

și materialele de construcții nu vor mai
ajunge la destinație sau transporturile de
mare gabarit nu vor mai putea fi efectuate”,
este de părere Holger Lösch, director
adjunct al Federației Industriilor Germane.

Potrivit șefului macro la nivel global al
ING, Germania „va avea nevoie de un
miracol economic” pentru a evita căderea
în recesiune în următoarele luni.

În SUA, aproape trei sferturi dintre fer-
mieri spun că seceta de anul acesta le
afectează culturile și că au suferit pierderi
mari în privința recoltelor și a veniturilor.

Fără investiții semnificative pentru îm-
bunătățirea infrastructurii, costurile vor
continua să crească, a avertizat Bob Ward.

„Există semne că aceste episoade cani-
culare nu doar că devin mai intense și
frecvente cu timpul, ci se întâmplă într-un
mod non-gradual, iar asta înseamnă că va fi
mai dificil să ne adaptăm”, a afirmat acesta.

ACCENT MONTREAL

SSeeccrreettaarruull  ggeenneerraall  aall  NNAATTOO  aannttiicciippeeaazzăă  oo  iiaarrnnăă  ggrreeaa  șșii
uunn  rrăăzzbbooii  ddee  uuzzuurrăă  îînn  UUccrraaiinnaa

Secretarul general al NATO, Jens
Stoltenberg, a declarat  la summitul „Plat-
formei Crimeea” că se aşteaptă la o iarnă
„grea” şi la un „război de uzură” în Ucraina,
cerând aliaţilor să „rămână alături de
Ucraina atât timp cât va fi necesar” în faţa
invaziei ruse, relatează agenţia EFE, citată
de Agerpres.

„Se apropie iarna şi va fi una grea. Ceea
ce vedem acum este o bătălie de uzură.

Aceasta este o bătălie a tenacităţii, a logis-
ticii. De aceea trebuie să susţinem sprijinul
faţă de Ucraina pe termen lung pentru ca
aceasta să rămână o naţiune suverană şi in-
dependentă”, a indicat Stoltenberg.

„Preşedintele Putin a crezut că poate
zdrobi poporul ucrainean şi forţele sale ar-
mate, diviza naţiunile noastre democratice,
dicta altora ce să facă. S-a înşelat”, a
susţinut secretarul general al NATO în dis-

cursul său în care a menţionat de asemenea
sprijinul militar considerabil oferit Ucrainei
de statele Alianţei.

El a vorbit în cadrul celui de-al doilea
summit al „Platformei Crimeea”, desfăşu-
rat în ajunul Zilei Independenţei Ucrainei şi
la care au participat online oficiali din circa
50 de ţări.

În august anul trecut, cu o zi înainte de

a-și sărbători 30 de ani de independență,
Ucraina a lansat „Platforma Crimeea”, un
mecanism internaţional de consultare şi co-
municare, al cărui scop declarat, pe termen
lung, este obţinerea eliberării peninsulei de
sub ocupaţia Rusiei. 

Anexată de Rusia în 2014, peninsula
Crimeea continuă să facă parte din Ucraina,
conform prevederilor dreptului inter-
naţional.

Nivelul scăzut al Rinului ar putea scădea PIB-ul Germaniei cu cel puțin 0,5% în a doua jumătate a acestui an, sunt de părere experții.
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China a depășit SUA ca lider
mondial atât în ceea ce
privește rezultatele cercetării
științifice, cât și a numărului
de studii cu „impact ridicat”.

Beijingul publică anual cel mai mare
număr de lucrări de cercetare științifică,
fiind urmat în clasament de SUA și Ger-
mania, potrivit unui raport al ministeru-
lui japonez al științei și tehnologiei citat
de The Guardian și Cursdeguvernare.ro.
Topul a fost întocmit pe baza unor medii
anuale din perioada 2018-2020, cifrele
fiind extrase din datele compilate de
compania de analiză Clarivate.

Raportul a analizat și „naționalitatea”
celor mai citate 1% dintre lucrările ști-
ințifice de la nivel mondial și a constatat
că lucrările cercetătorilor chinezi au avut
o pondere de 27,2%.

Numărul de citări de care se bucură
o lucrare de cercetare este o măsură
frecvent utilizată în mediul academic
pentru a determina succesul acesteia. Cu
cât un studiu este citat de mai multe ori
în lucrările ulterioare de către alți
cercetători, cu atât „impactul citației”
este mai mare.

SUA și-au adjudecat o pondere de
doar 24,9% din primele 1% cele mai ci-
tate studii de cercetare, în timp ce cer-
cetarea din Marea Britanie a ocupat
poziția a treia, cu 5,5%.

Domeniile în care excelează
cercetătorii chinezi

China a publicat, în medie, 407.181
de lucrări științifice pe an, depășind cele
293.434 de articole din SUA și reprezen-
tând 23,4% din „producția” mondială de
cercetare, arată raportul.

Cercetătorii chinezi au obținut rezul-
tate notabile în domenii precum știința

materialelor, chimie, inginerie și mate-
matică, în timp ce cercetătorii americani
au fost mai prolifici în cercetarea în me-
dicina clinică, științele de bază ale vieții
și fizică.

Luna aceasta președintele american
Joe Biden a semnat Chips and Science
Act, o legislație care ar autoriza 200 de
miliarde de dolari în finanțare pentru
cercetare, pe o perioadă de 10 ani.
Obiectivul este de a face cercetarea ști-
ințifică din SUA mai competitivă față de
China. Beijingul s-a „împotrivit ferm”
proiectului de lege despre care spunea că
este „înrădăcinat într-un război rece și o
mentalitate de joc cu sumă zero”.

Cercetătorii chinezi, cei
mai citați din lume încă din
2019

Datele raportului sunt coroborate de
rezultatelor altor studii similare, unul
chiar de la începutul anului, care a con-
statat că cercetătorii chinezi au depășit
SUA încă din 2019 din punct de vedere
al ponderii lucrărilor din top 1% cele mai
citate cercetări. Uniunea Europeană a
fost depășită de China încă din 2015.

Lucrările din top 1% cele mai citate
sunt lucrări care sunt văzute ca fiind în
clasa câștigătorilor de premii Nobel, vâr-
ful științei.

SUA cheltuiește în continuare mai
mult pe cercetare și dezvoltare în sec-
toarele corporative și universitare decât
orice altă țară din lume, mai arată rapor-
tul. Dar China vine din urmă.

China are cel mai mare număr de
cercetători din sectoarele corporative și
universitare dintre țările majore. În sec-
torul corporativ, Statele Unite și China
sunt la egalitate și ambele înregistrează o
creștere rapidă.

Între 2018 și 2020, China a publicat
23,4% din lucrările științi ce ale
lumii, devansând SUA

EEccoonnoommiiaa  MMaarriiii  
BBrriittaanniiii  ss--aa  pprrăăbbuușșiitt  
îînn  22002200  llaa  nniivveelluull  ddiinn
11770099

Marea Britanie a înregistrat în 2020 cel
mai sever declin al economiei sale din ul-
timele trei secole, urmare a impactului pan-
demiei de COVID-19, arată datele actualizate
publicate de Oficiul Naţional de Statistică și
citate de Digi24.ro.

PIB-ul Regatului Unit s-a contractat cu
11% în 2020, cel mai sever declin de la
„Îngheţul sever” din 1709. Anterior, Oficiul
Național de Statistică previzionase pentru
2020 un declin de 9,3%, care ar fi fost cel mai
semnificativ de la Primul Război Mondial.

Scăderea de 11% în 2020 este cea mai
mare din rândul statelor G7 (principalele ţări
industrializate din lume), depășind Spania,
care a raportat un recul de 10,8%. 

În 2021, economia britanică s-a redresat
semnificativ, în noiembrie ajungând la nivelul
anterior pandemiei. Din cauza inflaţiei ridi-
cate, Banca Angliei se aşteaptă însă la o rece-
siune spre finalul acestui an.

1100  mmiilliiooaannee  ddee  ccooppiiii
ssuuffeerrăă  ddee  ffooaammeettee  îînn
eessttuull  AAffrriicciiii  ddiinn  ccaauuzzaa
sseecceetteeii  sseevveerree

Numărul copiilor afectați de urmările se-
cetei severe în Cornul Africii a crescut cu
peste 40% în decurs de două luni, atenționează
UNICEF. 

În perioada februarie-aprilie, numărul de
copii care se confruntă cu impactul secetei -
inclusiv foametea acută, malnutriţia şi setea -
s-a mărit de la 7,25 milioane la cel puţin 10
milioane, a subliniat UNICEF.

Mai mult de 1,7 milioane de copii din
Etiopia, Kenya şi Somalia au nevoie de trata-
ment urgent pentru „malnutriţie severă acută”,
potrivit organismului ONU. 

Actuala secetă este considerată cea mai
gravă din ultimii 40 de ani. Sute de mii de oa-
meni au fost alungaţi din casele lor de această
secetă, care a început în urmă cu trei ani.
Potrivit UNICEF, oamenii sunt extrem de de-
pendenţi de ajutoare umanitare.
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Temperaturile caniculare din
trecut nu invalidează încălzirea
globală
Valul canicular ce a afec-
tat Europa în iunie și iulie
a provocat pe rețelele so-
ciale o proliferare a
mesajelor ce prezintă
temperaturi extreme care
ar fi fost înregistrate în ul-
timul secol pentru a nega
existenţa încălzirii glo-
bale. Potrivit experților,
aceste vârfuri de căldură,
chiar presupunând că au
existat, nu contrazic reali-
tatea acestui fenomen.

Facebook și alte rețele sociale au
fost inundate de mesaje referitoare
la temperaturi foarte ridicate datând
din urmă cu câteva decenii, com-
parându-le cu valorile înregistrate în
timpul valurilor de căldură care au
afectat Europa în iunie şi iulie, in-
formează Agerpres citând AFP.

Poate că ați văzut postate extrase
din almanahuri vechi, tabele de
referinţă sau articole de presă care
vorbesc, de exemplu, de temperaturi
de peste 50 de grade Celsius care ar
fi fost înregistrate în Spania. Scopul
acestora este de a nega încălzirea
globală.

Faptul că temperaturi foarte ridi-
cate ar fi putut fi observate în trecut
este însă perfect compatibil cu
încălzirea globală, au explicat ex-
perţii consultaţi de AFP, care aver-
tizează asupra faptului că aceste
publicaţii prezintă date izolate care,

de altfel, nu sunt toate adevărate sau
valabile.

Una dintre cele mai virale
postări de pe Facebook din ultimele
săptămâni este o captură de ecran cu
un articol publicat de New York
Times în ediţia sa din 23 iunie 1935,
conform căruia o temperatură de
„127 grade Fahrenheit”, adică 52,7
grade Celsius, ar fi fost atinsă cu o
zi înainte la Zaragoza, în nord-estul
Spaniei.

Această temperatură este semni-
ficativ mai mare decât recordul
naţional consemnat de Agenţia de
Meteorologie din Spania (AEMET),
care este de 47,6 grade Celsius, în-
registrat la data de 14 august 2021
în orașul andaluz La Rambla.

Or, temperatura maximă înregis-
trată la Zaragoza pe 23 iunie 1935 a
fost de 39 grade Celsius, potrivit
AEMET. Mai mult, în baza de date
a acestei agenții nu există nicio în-
registrare care să depăşească 50 de
grade Celsius.

Experții au atras atenția asupra

faptului că pentru a fi valabilă, o
măsurătoare trebuie efectuată în
condiţii care să îndeplinească cri-
terii foarte stricte: senzorii trebuie
protejați de soare şi de ploaie, iar
temperatura din interiorul stației
(meteorologice) trebuie să fie
aceeaşi cu cea de afară. De aceea,
temperaturile înregistrate la soare
nu sunt valide.

Însă, chiar şi în ipoteza în care s-
ar fi atins cele 50 de grade Celsius,
temperaturile ridicate nu pot nega
existenţa schimbărilor climatice.
Astfel de vârfuri au un efect foarte
mic asupra mediei temperaturii pe
termen lung, neschimbând tendința
de încălzire. Temperaturile punc-
tuale și creşterea temperaturii
medii observate în timp sunt două
lucruri diferite.

Oamenii de ştiinţă au căzut de
acord asupra faptului că recenta în-
mulţire a episoadelor caniculare
reprezintă o consecinţă directă a
încălzirii globale, care creşte
frecvenţa, durata şi intensitatea
acestora, notează Agerpres.

ACCENT MONTREAL

Omul trebuie să
înceteze să mai considere
natura ca fiind o sursă de
profit pe termen scurt şi să
se raporteze în schimb la
valorile care leagă propria
bunăstare de cea a planetei,
atenționează ONU într-un
raport publicat în luna iulie.
Supraexploatarea speciilor
sălbatice pune în pericol
supravieţuirea a miliarde de
oameni, în vreme ce şase
din cele nouă praguri pe
care omenirea nu ar tre-
bui să le treacă pentru a
menţine condiţii favora-
bile propriei dezvoltări au
fost deja depășite.

În lipsa unei schimbări
în acest sens, obiectivele de
dezvoltare durabilă şi de re-
ducere a inegalităților din
lume vor rămâne la stadiul
de promisiuni, notează The
Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodi-
versity and Ecosystem
Services (IPBES) - un or-

ganism interguvernamental
al ONU format din experţi
în biodiversitate - în rapor-
tul consacrat „valorilor şi
evaluării naturii”.

Raportul a fost adoptat
de reprezentanţii a 139 de
ţări - inclusiv SUA, China
şi Rusia - şi a apărut la
câteva zile după un alt ra-
port al IPBES, care a aver-
tizat că supraexploatarea
speciilor sălbatice pune în
pericol supravieţuirea a
miliarde de oameni, po-
trivit Reuters și AFP, citate
de Agerpres.

Cele două documente se
vor afla pe agenda reuniu-
nii COP15 privind bio-
diversitatea prevăzută
pentru luna decembrie la
Montreal şi care urmează
să stabilească un cadru pen-
tru protejarea naturii şi a
resurselor ei la nivel mon-
dial, până în 2050.

ACCENT MONTREAL

OOmmuull  eessttee  pprriinncciippaallaa
ccaauuzzăă  aa  ddeeggrraaddăărriiii
mmeeddiiuulluuii

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 SAVORILELA 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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Toamna la Montreal: Festivaluri și
evenimente marcante
Montrealul este recunoscut
pentru numeroasele sale fes-
tivaluri din timpul verii, însă la
fel de multe și de diverse au
loc și toamna, iar multe din
activitățile oferite sunt gratu-
ite. Iată câteva dintre ele.
Festivalul Pop Montréal

Muzică independentă, expoziții, cine-
ma, artizanat și party-uri - timp de cinci
zile, între 28 septembrie și 2 octombrie,
acest festival ce se desfășoară în Plateau-
Mont-Royal, propune publicului multiple
activități, inclusiv pentru copii, iar o parte
dintre acestea sunt gratuite.

Concertele au loc în diverse săli de
spectacole (Théâtre Fairmount, Théâtre Ri-
alto) și baruri, cluburi sau restaurante (La
Sala Rossa, Le Belmont, Casa del Popolo
etc.), și vor aduce în fața publicului peste
400 de muzicieni din cele mai diverse sti-
luri: indie rock, folk, electro, hip hop, punk,
R&B.

Muzica live este ceea ce caracterizează
acest festival, însă programul include și
conferințe și ateliere despre diverse aspecte
ale creației, rețelele de socializare, rolul ar-
tiștilor, artă și tehnologie și multe, multe al-
tele. Toate acestea au loc la Théâtre Rialto
și sunt gratuite. Pentru copii, pe 2 oc-
tombrie, la L’Entrepôt77 (77 Rue Bernard
E) se va ține un atelier, tot gratuit, de con-
fecționare a unei marionete fluture.

De asemenea, o serie de filme sunt pro-
puse cinefililor, majoritatea documentare,
despre muzică și mai ales cei care o com-
pun și o cântă: Cesária Évora, King Crim-
son, Sinéad O’Connor etc. Filmele rulează
la Cinéma Moderne (5150 boul. St-Lau-
rent), iar un bilet costă 10$.

Despre toate acestea și multe altele
găsiți informații la: www.popmontreal.com.

Expoziția World Press Photo
De pe 31 august până pe 2 octombrie,

cele mai bune fotografii de presă ce sur-
prind evenimentele mai mari sau mai mici
ale anului trecut vor fi prezentate în Vieux
Montréal, la Marché Bonsecours (Salle de
la Commune). Vom avea astfel ocazia, prin
intermediul imaginilor, să contemplăm și
poate să înțelegem mai bine lucrurile,
faptele și evenimentele ce au marcat actu-
alitatea anului 2021. Expoziția World Press
Photo Montréal, aflată la a 15-a ediție,
poate fi vizitată în fiecare zi din intervalul
menționat mai sus, iar intrarea costă 14$.

Detalii la: www.expo-wppmtl.ca.

Festival du nouveau cinéma
De 50 de ani deja, acest festival aduce

în fața publicului filme de autor, atât cana-
diene, cât și străine, de la cele mai noi, la
capodoperele genului. Noul se regăsește
la nivel de noi creatori, noi abordări și noi
tehnologii.

Acesta este cel mai vechi festival de
film din Canada și un eveniment major în
Quebec. În fiecare an, FNC prezintă peste
200 de filme din 60 de țări pentru a scoate

în evidență ceea ce cinematografia actuală
are mai bun de oferit.

Anul acesta, Festival du nouveau
cinéma se desfășoară în perioada 5 - 16
octombrie, în cadrilaterul format de
străzile Sherbrooke, Saint-Denis, Sainte-
Catherine și De Bleury, la Cinéma Impe-
rial, Cinéma du Musée, Centre PHI,
Cinéma du Parc și Cinémathèque québé-
coise.

Mai multe detalii despre selecția de
filme și activitățile conexe festivalului, in-
clusiv unele gratuite, pe site-ul festivalu-
lui, la: www.nouveaucinema.ca.

Festival de Films
Francophones CINEMANIA

Tot în domeniul filmului semnalăm un
alt festival interesant, ajuns anul acesta la
cea de-a 28-a ediție: Cinemania, festivalul
filmului francofon, singurul de o așa an-
vergură din Canada care este consacrat
acestei nișe cinematografice. În fiecare an,
peste 100 de filme prezentate la cele mai
mari festivaluri de film din lume (Cannes,

TIFF, Berlinale) sunt aduse la Cinemania,
putând fi vizionate în versiune originală
cu subtitrări în engleză. Festivalul se bu-
cură de un public numeros, înregistrând
aproape 30,000 de spectatori la fiecare
ediție.

Anul acesta festivalul se va derula în
perioada 2-13 noiembrie, și se va ține într-
un format hibrid, în sală (Cinéma Impé-
rial) și online. Prețul biletelor variază între
9 și 14 dolari. Programul va fi dat publi-
cității pe 20 octombrie. Îl veți putea con-
sulta la: www.festivalcinemania.com.

Jardins de lumière
Acest eveniment autumnal sub semnul

luminii se desfășoară la Grădina Botanică,
în spațiile dedicate Chinei, Japoniei și
Primelor Națiuni. Mai mult decât un
traseu iluminat, Jardins de lumière a de-
venit de-a lungul anilor un eveniment em-
blematic al toamnelor montrealeze, un
moment magic și o deschidere autentică
spre trei culturi fascinante.

Creată potrivit unei tradiții milenare,
Grădina Chinezească este iluminată cu fe-
linare strălucitoare de mătase, de diferite
forme, povestind vizitatorilor legenda lui
Pangu, uriașul care a creat lumea. Gră-
dina Primelor Națiuni oferă o experiență
multimedia centrată pe Arborele Sacru, un
plop uriaș, simbol al Cercului Vieții. În
ceea ce privește Grădina Japoneză,
aceasta se luminează pentru o pauză con-
templativă inspirată de toamnă.

Grădinile de lumini se pot vizita în
fiecare zi, de pe 2 septembrie până pe 31
octombrie. Prețul unui bilet variază între
17 și 21 de dolari. Grădina Botanică se
află la 4101 rue Sherbrooke Est. Info su-
plimentare: www.espacepourlavie.ca.

Pe lângă toate acestea, o plimbare în
frumoasele parcuri montrealeze - Mont-
Royal, La Fontaine și Jean-Drapeau - ne
oferă posibilitatea de a asista la specta-
colul pe care toamna ni-l oferă atunci când
copacii capătă culorile acestui anotimp.

ACCENT MONTREAL

LLLLAAAA    PPPPAAAAVVVVEEEELLLL

TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraatteessii  aaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall  RReetteettee  aarrddeelleenneessttiiGGuussttoossiiii  mmiiccii  ddee  BBaallkkaanniiCarnati oltenestiCarnati afumatiCiolane afumateCostita afumataTelemea de oaie GhiudemBabic+ multe alteprodusetraditionale romanesti
LLLLAAAAVVVVAAAALLLL

Deschis in fiecare zi, deDeschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunatiluni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.pentru orarul exact. 444455550000----666688880000---- 1111666622226666
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wwwwww..bbaallkkaannii..ccaa

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

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

Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele

proaspete
•Produse fara gluten

•Produse afumate natural
cu lemn de artar 

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa

ssooaarreelluuii

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

CCoolliivvaa

MMaallaaii
BBoorroommiirr

CCiioorrbbaa  
ddee  bbuurrttaa

CCoollaaccii

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

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

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

bbaallkkaannii..ccaa

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii MMOONNTTRREEAALL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

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

bbaallkkaannii..ccaa

llaa  ccoommaannddaa
llaa  ccoommaannddaa

CCiioollaann  
aaffuummaatt

MMiiccii
TTrraaddiittiioonnaallii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell
DDoommnneessttii

CCeeaaffaa
pprrooaassppaattaa

CCrreemmvvuurrssttii
vviieenneezzii

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



Vineri 26 august 2022Vineri 26 august 2022 ■ PAG. 12PAG. 121212 SĂNĂTATE

Sfaturi pentru o mai bună
sănătate a inimii

Bolile de inimă sunt una din
principalele probleme de sănătate
pentru femei. În Canada, ele repre-
zintă prima cauză de mortalitate,
atât la femei, cât și la bărbați. Din
fericire, există mijloace prin care
puteți să reduceți considerabil riscul
de a face un atac de cord. Pentru
asta trebuie să vă încadrați într-un
consum moderat de alcool, să vă
mențineți la o greutate corporală
sănătoasă, să urmați un regim ali-
mentar echilibrat, să faceți zilnic
mișcare și să nu fumați. Pentru
mulți, ideea de a urma toate aceste
sfaturi în același timp poate fi
copleșitor de dificilă. Totul are însă
un început și pentru ca acest început
să fie mai ușor, puteți folosi câteva
simple soluții din Prevention.

Uitați-vă pe eticheta alimentelor
după grăsimi și reduceți cât mai
mult pe cele saturate care se găsesc
în mâncarea procesată (torturi,
prăjituri, chips etc.). Consumați-le

pe cele mononesaturate, pe care le
găsiți în avocado sau în diverse
tipuri de nuci (migdale, nuci pecan,
alune de pădure) și semințe (de
dovleac și susan), și pe cele poline-
saturate din somon, semințe de in și
nuci.

Luați exemplul italienilor și
folosiți uleiul de măsline ori de
câte ori puteți. Grăsimile din acest
ulei (mononesatuate) scad coles-
terolul rău (LDL) și îl măresc pe cel
bun (HDL). Cel mai indicat ulei de
măsline este cel presat la rece, extra
virgin, deoarece acesta păstrează
cantitatea cea mai mare de antioxi-
danți din măsline.

Sănătatea inimii nu se reduce numai
la ce mâncăm și la mișcare. O altă
modalitate de a stopa bolile de
inimă încă din fașă este de a în-
ceta să pretindem că totul este
OK. Una dintre cauzele majore ale
stresului cronic este încercarea de a

trăi într-un fel care nu ne reprezintă.
Stresul poate accelera ritmul car-
diac și ridica tensiunea. Prin ur-
mare, examinați-vă modul de viață
și dacă acțiunile dumneavoastră nu
vă definesc, faceți o schimbare.

Lucrați ca relația pe care o aveți
să meargă bine. Căsătoria poate
contribui la menținerea unei inimi
sănătoase - există suficiente dovezi
în acest sens - dar numai dacă cei
doi parteneri sunt fericiți. Un studiu
publicat în Annals of Behavioral
Medicine a revelat că cei care au re-
lații tensionate și interacțiuni nega-
tive au tensiunea, în medie, cu cinci
puncte mai ridicată! Stresul
emoțional al unei relații dificile
poate ridica tensiunea și poate
cauza spasme la nivelul vaselor de
sânge. Așadar, concentrați-vă pe as-
pectele frumoase ale relației cu
partenerul - sănătatea dumneavoas-
tră depinde de asta!

ACCENT MONTREAL

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

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

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

• CLIENȚII noștri: toate instituțiile publice de

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

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

colectivă
• SUPORT clinic acordat angajaților pentru
dezvoltare profesională

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

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

Administratori români

85% din populația
nord-americană are dureri
de spate iar bătrânețea sau
suprasolicitarea mijlocului
nu sunt singurele cauze.
Iată câteva despre care
probabil că ați auzit
vorbindu-se mai puțin sau
chiar deloc:
● Deficit de vitamina D.
S-a constatat că pacienții cu
durere cronică de spate au
un nivel scăzut de vitamina
D. Discutați cu doctorul
dumneavoastră dacă e indi-
cat să începeți să luați 2000
IU de vitamina D pe zi.
Persoanele care fac un ast-
fel de tratament indică o re-
ducere semnificativă a
durerii sau chiar dispariția
ei.
● Constipație. Un blocaj în
intestinul gros poate cauza
presiune în partea de jos a
spatelui. Cu cât durează
mai mult acest blocaj, cu
atât durerea devine mai in-
tensă. Soluția? Consumați
mai multe fibre (legume,
fructe, cereale integrale) și
faceți mai multă mișcare.
● Stare de spirit proastă.

Starea de spirit poate juca
un rol foarte importat în
felul în care organismul
percepe durerea. Dacă sun-
teți stresat sau depresiv,
durerile minore deja exis-
tente pot fi amplificate și
intensificate.
● Scolioză nediagnosti-
cată. Durerea de spate pe
care o resimțiți ar putea fi
cauzată de o formă ușoară
de scolioză, nediagnosti-
cată în copilărie, sau poate
o carență a vitaminei D v-a
slăbit mușchii spatelui,
făcând coloana să nu mai
fie aliniată cum trebuie.
Scolioza e dificil de diag-
nosticat la adulți, deoarece
doctorii nu prea pot dis-
tinge între durerea provo-
cată de aceasta și cea
asociată problemelor de
hernie de disc. Scolioza
poate fi, în parte, prevenită,
adoptând obiceiuri sănă-
toase de viaţă, precum
menținerea unei greutăți
optime, întărirea mușchilor
spatelui și renunțatul la ţi-
gară.

ACCENT MONTREAL

DDuurreerreeaa  ddee  ssppaattee::
ppaattrruu  ccaauuzzee  
ssuurrpprriinnzzăăttooaarree
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accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Cum se răspândește variola maimuței?
De când variola maimuței a în-
ceput să îmbolnăvească mii
de oameni din întreaga lume
în această primăvară, o între-
bare a apărut din ce în ce mai
des: de ce un virus care nu a
reușit niciodată să se răspân-
dească dincolo de câteva
cazuri în afara Africii
provoacă brusc infecții la
scară globală?

Variola maimuței nu este la fel de in-
fecțioasă precum Covidul, însă există
cazuri în foarte multe țări (peste 80), în
zone în care de obicei boala nu este ob-
servată. Cifrele exacte nu sunt disponibile,
dar, potrivit Organizației Mondiale a
Sănătății (OMS), care pe 23 iulie a de-
clarat variola maimuței drept o „urgenţă
sanitară globală”, în lume s-au înregistrat
mai bine de 40,000 de cazuri.

Urgența sanitară globală este cel mai
ridicat grad de alertă în sistemul folosit de
OMS, în prezent existând doar două ast-
fel de urgențe sanitare - pandemia de coro-
navirus și efortul continuu de eradicare a
poliomielitei.

Public Health Agency of Canada
(PHAC) a semnalat peste 1,100 de cazuri,
iar în SUA datele de la CDC arată peste
6,000 de îmbolnăviri.

Cum se răspândește variola
maimuței?

Numeroase întrebări au apărut în ul-
tima vreme legate de acest aspect, având
în vedere că variola maimuței a apărut
brusc în zone în care nu este de obicei
prezentă. Boala este endemică (adică este
constantă la un anumit nivel) în Africa
centrală și de vest, însă este neobișnuit să
fie prezentă în atât de multe zone diferite
simultan.

Potrivit CDC, oamenii fac variola
maimuței atunci când intră în contact cu
alte persoane, animale sau obiecte/mate-
riale contaminate. Virusul poate pătrunde
în organism prin leziuni cutanate sau prin
nas, gură, ochi. Este de asemenea posibil
ca boala să fie luată dacă un animal infec-
tat ne zgârie sau mușcă sau prin contact
direct sau indirect cu leziuni sau fluide
corporale de la o persoană infectată.

Este însă posibil ca virusul să se
răspândească și prin intermediul
obiectelor, suprafețelor și materialelor
care pot transporta particule infecțioase -
ca de exemplu haine sau lenjeria de pat.
CDC afirmă că virusul ar putea
supraviețui pe suprafețe precum cearșafu-
rile până la 15 zile. În general, materialele

poroase, precum hainele, pot găzdui
virusuri vii pentru perioade mai lungi de
timp decât cele neporoase (plastic, sticlă
și metal).

Dar, deși aceste obiecte și materiale
pot avea un rol în răspândirea variolei
maimuței, experții spun că este foarte
puțin probabil să ne îmbolnăvim
mergând pe stradă sau intrând într-un
magazin.

Transmiterea prin contact
sexual

Apariția acestei boli în atât de multe
locuri în același timp are legătură cu con-
tactele sexuale, căci virusul este prezent
mai ales la bărbații care au raporturi sexu-
ale cu alți bărbați. În unele cazuri, leziu-
nile au fost limitate la zona genitală, lucru
ce sugerează că transmiterea a avut loc în
timpul actului sexual.

Cu toate acestea, variola maimuței
nu este o infecție cu transmitere sexu-
ală (ITS), medicii subliniind faptul că este
foarte posibil ca variola maimuței să se
răspândească prin contact sexual fără ca
aceasta să fie o ITS, căci nu actul sexual
este un vector de transmitere, ci contactul
piele pe piele. În cazul variolei maimuței
nu avem de-a face cu un virus care in-
fectează organele sexuale, așa cum
gonoreea sau sifilisul o fac.

Variola maimuței se
răspândește prin aer?

Acest virus nu este unul aeropurtat.
Transmiterea prin aer are loc atunci când

minusculele particule contagioase devin
suspendate în aer, rămânând acolo pentru
ceva timp. Aceste particule se pot răspândi
prin intermediul curenților de aer și pot in-
fecta persoane aflate la distanțe mari. Nu
este cazul virusului variolei maimuței.

Variola maimuței poate fi găsită în
picături de salivă sau de secreții respira-
torii care nu stau mult în aer și cad pe di-
verse suprafețe, însă transmiterea pe
distanțe lungi sau prin aer a acestei boli
nu a fost raportată. În prezent, oamenii de
știință studiază cât de des se răspândește
virusul prin secrețiile respiratorii și când
aceste secreții sunt mai infecțioase.

Prin urmare, în momentul de față nu
există dovezi concludente că purtarea
unei măști ar proteja împotriva trans-
miterii variolei maimuței. Totuși, per-
soanele infectate ar trebui să poarte o
mască (de preferat N95) atunci când se
află în preajma altor persoane, iar cei care
îngrijesc bolnavii de variola maimuței este
indicat să poarte mască, mănuși, halat și
ochelari de protecție.

Practic, dacă știți că aveți variola
maimuței sau că veți interacționa cu oa-
meni care o au, este o idee foarte bună să
vă puneți masca. Însă nu e necesar să o
purtați în locuri publice din cauza fricii de
variola maimuței (deși masca ar putea
ajuta la scăderea riscului de a contracta
COVID).

Care sunt simptomele
variolei maimuței?

Variola maimuței este o variantă mai

puţin periculoasă a variolei eradicate de
aproximativ 40 de ani. Ea durează de obi-
cei două până la patru săptămâni și începe
adesea cu simptome asemănătoare gripei:
febră, dureri de cap, dureri musculare și
de spate, noduli limfatici umflați, frisoane,
oboseală.

La câteva zile după apariția simp-
tomelor inițiale, bolnavul dezvoltă o
erupție cutanată care începe pe față și se
extinde în alte zone ale corpului (în unele
cazuri recente erupția cutanată a fost li-
mitată la zona genitală).

Erupția are de obicei mai multe faze
înainte de a trece. Acestea includ: macule
(umflături plate, decolorate), papule (zonă
ridicată a pielii), vezicule, pustule (umflă-
turi mici care conțin puroi), coji.

Cum ne putem proteja de
această boală?

Experții sunt de părere că majoritatea
oamenilor nu trebuie să-și facă griji cu
privire la variola maimuței. Pericolul de
a contracta această boală este scăzut pen-
tru populația generală, însă bărbații gay
trebuie să fie conștienți că sunt expuși
unui risc mai mare.

Trebuie evitate contactele strânse, in-
time, cu cineva care are simptome de va-
riola maimuței sau despre care știți că a
avut contact cu cineva bolnav. Pentru a
lua virusul expunerea trebuie să fie pre-
lungită, nu ne îmbolnăvim trecând pe
lângă cineva pe stradă.

ACCENT MONTREAL

Variola maimuței nu este o infecție cu transmitere sexuală (ITS), medicii subliniind faptul că este foarte posibil ca variola maimuței să se
răspândească prin contact sexual fără ca aceasta să fie o ITS, căci nu actul sexual este un vector de transmitere, ci contactul piele pe piele.
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Experimente ce folosesc
metode diverse pentru a de-
termina durata de viață a neu-
tronilor liberi dau rezultate
diferite; nu cu mult, însă sufi-
cient ca să îi pună pe gânduri
pe oamenii de știință. O
ipoteză ar fi că neutronii ar
oscila în neutroni-întunecați
(perechea din lumea materiei
întunecate a neutronilor).
Această ipoteză a fost testată
într-un nou experiment, cu
rezultate negative. Misterul
continuă!

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Împreună cu protonii,
neutronii alcătuiesc nu-
cleele atomilor. În timp
ce numărul de protoni
pentru un anumit ele-
ment chimic este bine
definit, numărul de
neutroni poate varia,

dând naștere izotopilor.
Neutronii și protonii sunt legați în nu-

clee de așa-numita interacțiune nucleară
tare. Protonii și neutronii nu sunt particule
elementare, fiind compuși din quarcuri
(particule din cadrul Modelului Standard al
fizicii particulelor elementare). Neutronii
liberi nu sunt stabili, ci se dezintegrează în
procesul de dezintegrare beta.

Misterul duratei de viață a
neutronilor

De-a lungul anilor au existat multe ex-
perimente care au măsurat durata de viață a
neutronilor.

Atunci când sunt liberi (deci nu legați
în nuclee), neutronii se dezintegrează într-
un proton, un electron și un antineutrin
electronic. Procesul este de natură cuantică
și poate defini o durată medie de viață a

neutronilor. Aceasta a fost măsurată din ce
în ce mai precis, însă ea rămâne totuși în-
văluită de mister, întrucât metode diferite
dau rezultate diferite.

Astfel, măsurători efectuate la Oak
Ridge Național Laboratory (ORNL) în
SUA dau o durata de viață a neutronilor de
877.8 secunde, cu o eroare de circa 0.3 se-
cunde. Dacă însă se folosește o metodă care
menține neutronii într-o capcană magnetică
și se observă cum dispar, măsurându-se ast-
fel durata lor de viață, se obține o valoare
cu circa 9 secunde mai mică decât cu
metoda care generează un fascicul de neu-
troni și măsoară protonii care rezultă din
dezintegrarea neutronilor.

De ce se obțin rezultate diferite? S-ar
putea să fie vorba de niște erori în metodele
folosite, chiar dacă nu au fost descoperite.
S-ar putea, pe de altă parte, să fie vorba des-
pre o nouă fizică.

O nouă fizică? Neutroni…
întunecați

În acest context, cercetătorii au pro-
pus existența unor neutroni întunecați - o
pereche a neutronilor pe care îi cunoaștem
în universul materiei întunecate. Neutronii

ar oscila din neutroni normali în cei în-
tunecați și înapoi. Din acest motiv, neu-
tronii din fascicule ar părea că trăiesc mai
mult, fiind ajutați de neutronii întunecați.

Pentru a verifica această idee, un
grup de cercetători a pus la punct la
ORNL un experiment în cadrul căruia fas-
cicolul de neutroni a întâlnit un… perete
de carbură de bor, care absoarbe complet
neutronii, lăsându-i eventual să treacă
doar pe cei întunecați care, după ce ar fi
trecut de perete s-ar fi putut transforma
înapoi în neutroni normali. Deci ca și cum
neutronii ar fi reușit să treacă prin perete!

Măsurătorile efectuate, care au fost
publicate într-un articol din revista Physi-
cal Review Letters, nu au descoperit urme
de neutroni în spatele peretelui. Toți neu-
troni au fost absorbiți!

De ce este importantă durata
de viață a neutronilor?

Durata de viață a neutronilor repre-
zintă un parametru important în teoria
Modelului Standard, fiind utilizat pentru
a calcula rata de dezintegrare a quar-
curilor. Iar rezultate neașteptate în calcule
pot duce către o nouă fizică.

Care este concluzia?
Misterul persistă!

Care este concluzia acestui interesant
experiment? Putem elimina teoria care
prevedea oscilația neutronilor în neutroni
întunecați - cel puțin teoria pe care cercetă-
torii au testat-o din punct de vedere expe-
rimental.

Încă nu știm din ce cauză există dife-
rențe între durata de viață a neutronilor mă-
surată cu metode diferite.

În viitor vor fi efectuate noi măsură-
tori, dar dacă diferențele rămân, este clar că
vor trebui propuse noi teorii, dincolo de
Modelul Standard al fizicii particulelor ele-
mentare. Ele ar putea avea de-a face cu ma-
teria exotică, precum cea întunecată, sau cu
alte procese care nu sunt prevăzute în
cadrul fizicii actuale. Evident, rămâne de
văzut dacă nu se va găsi o explicație mai
„pământeană” și nu vom reuși într-un final
să înțelegem diferențele în alt fel.

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

Misterul duratei de viață a neutronilor
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Sursă imagine: High Energy Accelerator Research Organization (KEK).
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Conștiința este poate cel mai
mare mister din Univers. Cum
ia naștere? Există o teorie
propusă de către Stuart
Hameroff și Roger Penrose,
așa-numita teorie Orch OR, în
care conștiința ia naștere din
fenomene cuantice ce au loc
în creier, asupra cărora
acționează colapsul funcției
de undă. Primele teste ale
acestei teorii au început să fie
efectuate (inclusiv de către un
grup din care face parte au-
toarea acestui articol).

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Conștiința
Conștiința este un

fenomen încă miste-
rios, despre care
discută biologi, neu-
rologi, fizicieni și filo-
zofi, încercând să

găsească o teorie care să ne spună cum ia
naștere aceasta. Conștiința este legată de
creier - de miliardele de neuroni, conec-
tați între ei, care comunică cu semnale
electromagnetice/chimice. Cum dă naștere
conștiinței această activitate și dacă
aceasta este doar rezultatul activității
creierului sunt subiecte extrem de intere-
sante și dezbătute.

În acest context, o teorie fizică, așa-
numită Orch OR, a fost propusă de Stuart
Hameroff și Roger Penrose.

Pe scurt despre Orch OR
Orch OR - sau Orchestrated Objec-

tive Reduction (Reducerea obiectivă or-
chestrată) - este o teorie conform căreia
conștiința ia naștere pe baza a două
fenomene care ar avea loc în creier.
Ambele foarte dezbătute și încă neconfir-
mate.

Sunt deci doi piloni pe care se
bazează această teorie. Primul pilon
susține că în creier, la nivelul micro-
tubulilor din neuroni, iau naștere stări
cuantice care se manifestă în grupuri mai
mari sau mai mici de microtubuli. Ar lua
naștere deci un sistem cuantic care se află
într-o suprapunere de stări. În această
situație nu am fi conștienți - suprapunerea
de stări reprezentând o stare de pre-conști-
ința. Ulterior, sistemul cuantic ar co-
lapsa, printr-un colaps care este legat de
gravitație, în doar una dintre stările ini-
țiale; acest colaps ar da naștere unui mo-
ment de conștiință.

Colapsul s-ar explica în felul urmă-
tor: sistemul care este în suprapunere de
stări ar genera inclusiv o suprapunere a
două geometrii ale spațiului și timpului
(relativitatea generală). Penrose susține că
așa ceva nu este posibil și în acest moment
funcția de undă a sistemului colapsează
într-un timp cu atât mai scurt cu cât masa
sistemului este mai mare.

Cum putem verifica Orch
OR?

Pentru a verifica această teorie este

necesar să se demonstreze că se pot forma
stări cuantice în creier. Acest lucru este di-
ficil, deoarece creierul nu este nici izolat
și nici la temperatura aproape de zero
Kelvin. Ținând cont de aceste lucruri, se
crede că stările de suprapunere cuantică
nu ar putea lua naștere în creier. Totuși,
autorii teoriei susțin că oarecum micro-
tubulii ar fi izolați de exterior și în acest
context s-ar putea realiza o suprapunere
cuantică.

Mai multe grupuri de cercetare
încearcă să verifice această ipoteză.

Al doilea pilon are de-a face cu teo-
ria colapsului gravitațional: o teorie care
susține că actuala mecanică cuantică nu
este teoria finală, ci doar o aproximație.
Nu avem deocamdată dovezi că colapsul
gravitațional ar fi corect, însă primii pași
în această direcție au fost făcuți.

Colapsul gravitațional
studiat la laboratorul
subteran de la Gran Sasso

Un grup din care face parte și au-
toarea acestui articol a încercat să măsoare
o radiație numită radiație spontană, care
ar fi prevăzută de anumite modele de co-
laps gravitațional. Nu este tocmai teoria
lui Penrose, în care radiația nu există, dar
aceasta nu este o teorie dinamică; este
vorba despre o versiune a teoriei dez-
voltată de Lajos Dióși. Nu am descoperit
semnale ale teoriei - am pus deci limite
asupra parametrilor acesteia. Analiza
acestor rezultate din punct de vedere al
teoriei conștiinței Orch OR (publicată re-
cent într-un articol în Physics of Life Re-
views) arată că în versiunea considerată,
teoria conștiinței nu prea este posibilă.
Totuși…

Pe viitor
Totuși, la ora actuală se lucrează în

două direcții. Pe de o parte Penrose
încearcă să formuleze o teorie în care nu
există radiație spontană; pe de altă parte,
grupul din care fac parte Lajos Dióși și
Maaneli Derakhshani (teoreticieni) și
Cătălina Curceanu, Kristian Piscicchia și
Matthias Laubenstein (pe parte experi-
mentală) pune la punct versiuni mai
sofisticate (cu efecte disipative și de me-
morie) ale teoriei și versiuni mai com-
plexe ale aparatului experimental de la
Gran Sasso, cu sprijin din partea labora-
torului LNGS-INFN, din partea Founda-
tional Questions Institute (FQXi, proiectul
ICON) și a John Templeton Foundation
(JTF - proiectul QUBO).

Vom vedea în anii următori dacă se
vor găsi semnale ale celor doi piloni ai
teorie conștiinței Orch OR.

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

Conștiința, mecanică cuantică și colapsul
funcției de undă

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

Roger Penrose
Sir Roger Penrose ( 8 august 1931) este
un matematician, fizician și cosmolog
britanic, recunoscut pentru munca sa în
domeniul fizicii matematice, în special
pentru contribuțiile sale la cosmologie.
Absolvent al Universității din Cam-
bridge, este profesor emerit la Institutul
de matematică al Universității din
Oxford.
În 1988 a primit, împreună cu Stephen
Hawking , Premiul Wolf pentru fizică,
iar în 2017 a fost recompensat cu
Medalia Commandino de către Universi-
tatea din Urbino Carlo Bo pentru con-
tribuțiile sale la istoria științei.
În 2020 i-a fost decernat Premiul Nobel
pentru fizică pentru faptul că a des-
coperit că „formarea unei găuri negre
este o predicție solidă a teoriei relati-
vității generale”.



Vineri 26 august 2022Vineri 26 august 2022 ■ PAG. 16PAG. 161616 GRANI
ELE GÂNDIRII

SCEPTICUS De ce nu știm exact ce știm, ca
specie, plus alte descoperiri
uimitoare

● Este foarte posibil ca întrebări
de care credem că nu au răspuns
să-și aibă totuși răspunsul prin
vreo lucrare publicată într-un colț
al Internetului. Noi, ca umanitate,
nu știm ce știm, pentru că nu e
nimeni care să urmărească (și
indexeze) tot ce se publică în
domeniul cunoașterii. Articolele
științifice publicate doar pe arXiv
sunt în jur de 200,000, dar sunt
multe alte surse, precum articole
în alte publicații, teze de doctorat
șamd.

Soluția? Computerele, in-
teligența artificială, care să
„citească” tot ce se publică și să
creeze un fel de super-bază-de-
date. Dar deocamdată nu este
posibil, pentru că IA nu înțelege
conceptele și relațiile dintre ele.

● Deși este menționat adesea în
filme sau diverse articole, nu
există un „ser al adevărului”,
adică o substanță chimică admi-
nistrată unui individ, care să-l
facă pe acesta să spună adevărul
chiar dacă nu vrea. Inițial s-a
crezut că o substanță numită
„scopolamină” ar avea capaci-
tatea de a accesa amintiri pier-
dute. Apoi lista s-a mărit cu
substanțe precum: „amobarbital”
au „pentothal de sodiu”. În
esență, aceste substanțe suprimă
sistemul nervos central și induce
o stare de relaxare, chiar hip-
notică. Dar nu, nu asigură
spunerea adevărului de cel care le
ingerează.

● Stresul poate duce la albirea

părului, deci „înțelepciunea po-
pulară” cu privire la acest subiect
are o bază științifică. Un studiu
pe șoareci au arătat că stresul
duce la eliminarea „populației”
de celule-stem din foliculii firelor
de păr, ceea ce are ca efect al-
birea firelor de păr.

● Multe specii de bacterii pot
supraviețui fără hrană cel
puțin 1.000 de zile. Folosind
peste 100 de tipuri de bacterii,
cercetători americani au observat
că în prima fază după ce sunt
lăsate fără hrană, o bună parte din
bacterii mor. Dar cele rămase se
hrănesc cu resturile celor moarte,
dar se și adaptează, inventând noi
strategii de supraviețuire.

● Oameni de știință de la Uni-
versitatea Glasgow au reușit să
creeze holograme care pot fi
atinse. Ai putea, așadar, să dai
mâna cu un prieten-hologramă,
simțind realmente mâna acestuia.
Nu ar fi însă chiar senzația strân-
gerii unei mâine umane, pentru
că hologramele folosesc jeturi de
aer pentru a da iluzia atingerii.

● Un studiu pe o perioadă de 9
ani cu 2.000 de subiecți din
Olanda a stabilit că o copilărie
caracterizată de abuz și negli-
jare duce la depresie mai târziu
în viață, consecința fiind că re-
lațiile stabilite ca adulți sunt
problematice, cu extreme
privind atașamentul față de
partenerul de viață (autonomie /
nivel de intimitate prea scăzute /

ridicate).

● Unele populații au cuvinte se-
parate pentru „verde” și „al-
bastru”, altele nu. Întrebarea
este: de ce? Dan Dediu, lingvist
de la Universitatea Lumière din
Lyon a arătat că există o corelație
între expunerea la lumina solară
(deci zona geografică) și proba-
bilitatea ca populația să aibă un
singur termen pentru cele două
culori. Mai există alte două teorii
care sunt sprijinite de date: dacă
locuiești lângă un lac / mare /
ocean, atunci cel mai probabil
dispui de cuvântul „albastru”;
dacă trăiești într-o societate cu
mulți locuitori, de asemenea.

● O nouă abordare, constând într-
un implant cerebral, prin care se
administrează un curent de joasă
intensitate, asigură tratarea de-
presiei care nu poate fi tratată cu
alte mijloace. O treime din cei
care suferă de depresie nu
răspund la metodele clasice ori
devin rezistenți la tratament.
Deocamdată avem un singur ast-
fel de caz de tratare cu succes a
depresiei, dar orice începe cu
primul pas, nu?

● Oamenilor nu le plac discuțiile
despre nimic (small talk) pe care
se pune atâta accent în diverse
cursuri de comunicare. Firește,
căci o discuție mai profundă ne
captează atenția, ne dă impresia
că am petrecut timpul în mod util
și ne face să ne simțim mai bine.
Un studiu pe 1.800 de subiecți
vine să sprijine aceste idei.

● Cercetători de la Universitatea
Breme, Germania, au reușit un
record prin obținerea celei mai
scăzute temperaturi înregistrate
vreodată în laborator: 38 de pi-
coKelvin peste zero absolut,
adică 0,0000000000038 dintr-un
grad peste zero absolut (−273.15
Celsius). Sigur, această tempe-
ratură nu se poate constata cu un
termometru. Temperatura este
efectul mișcării particulelor, iar
ce au făcut cercetătorii a fost să
oprească mișcarea atomilor (con-
densat Bose-Einstein) pentru
câteva secunde.

www.scientia.ro

Înainte de a incrimina in-
dolenţa tinerilor din ziua de azi,
absorbiţi de realităţile virtuale
ale jocurilor video şi nu de
fructele realităţii aşa-zis ade-
vărate din exterior, să luăm în
considerare următoarele. Poate
că în fapt ei se autointroduc în
viitorul nostru sau poate chiar în
prezent.

E posibil ca noi să trăim într-
o realitate fundamentală. Fi-
inţele viitorului însă aproape
sigur nu vor avea parte de aşa
ceva.

Povestea recentei dezvoltări
tehnologice a fost una a unei
creşteri perpetue a puterii de
calcul. La un anumit punct în vi-
itor s-ar putea să fim nemulţu-
miţi să mai construim doar lumi
virtuale circumscrise unui anu-
mit domeniu. O să începem cu
siguranţă să simulăm aproape
orice, inclusiv istoria evoluţio-
nistă care ne-a adus până la mo-
mentul de faţă.

Punerea în aplicare a unei
asemenea simulări a lumii ar
putea avea ramificaţii funda-
mentale asupra conceptului nos-
tru de realitate, conform
filozofului Nick Bostrom de la
Universitatea Oxford. Dacă
vom putea face această simu-
lare, devine foarte probabil fap-
tul că a fost făcută deja. În fapt,
având în vedere cantitatea de
putere de calcul pe care civi-
lizaţiile avansate o au la dispo-
ziţie, probabil că a fost făcută de
o multitudine de ori.

Deci pornirea propriei
simulări a lumii ne va spune că
ne aflăm cu siguranţă în simula-
rea deja rulată a altora. „Ar tre-

bui să ne gândim atunci că noi
facem parte din categoria oame-
nilor simulaţi şi nu din cea a oa-
menilor non-simulaţi cu
adevărat rari şi excepţionali”,
spune Bostrom.

Aceasta este cel puţin pro-
babil. Totuşi, trebuie ca undeva
să existe un nivel de bază al
realităţii, în care să existe acea
simulare „alpha”. Este posibil
ca noi să trăim în acea realitate.
Ţinând cont de propriile sale
legi ale fizicii, resursele com-
putaţionale ale nivelului de bază
ar trebui să fie finite. Şi aceste
resurse trebuie să ofere suport
nu numai simulării „alpha”, dar
şi oricărei alte simulări pe care
oamenii din simularea „alpha”
au de gând s-o creeze, cu li-
mitarea numărului simulărilor
disponibile şi astfel crescând
şansele ca realitatea noastră să
fie cea de bază.

Oricum ar fi, abilitatea noas-
tră de a ne verifica propriul sta-
tus, precum şi statusul legilor
fizice fundamentale pe care le
descoperim, este limitată. Dacă
ne aflăm la nivelul de bază, nu
avem în ce parte să săpăm, iar
dacă nu ne aflăm la acel nivel de
bază, totul depinde de regulile
emise de cei care au construit
simularea. Aşa că, dacă în viitor
vom fi în stare să construim o
realitate care să fie considerată
astfel de către altcineva, proba-
bil că noi înşine nu vom afla
niciodată, cu siguranţă, unde ne
aflăm. Cine poate spune că
jocurile video reprezintă o reali-
tate inferioară?

www.scientia.ro

RReeaalliittaatteeaa::  vviiiittoorruull
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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, elogiat de FINA
înaintea CM Înot Juniori
David Popovici va fi princi-
pala atracţie la Campi-
onatele Mondiale de înot
pentru juniori, precizează
Federația Internațională de
Natație (FINA), care a reali-
zat o listă cu cei mai impor-
tanţi concurenţi de la Lima
(Peru).

FINA a prezentat performanțele în-
registrate de David Popovici la Mondi-
alele de la Budapesta și la Europenele de
la Roma și a afirmat că sportivul român
poate doborî noi recorduri la Lima, se
arată într-un articol publicat de Hot-
News.ro.

„Este finalul unei veri lungi pentru
sportivul de 17 ani, noul deţinător al
recordului mondial urmând să concureze
în ultima sa competiţie ca junior, înainte
de cariera la seniori la nivel inter-
naţional.

Popovici a doborât recordul mondial
la 100 m liber în această vară, cu timpul
46.86, şi a înotat mai rapid decât oricine
în ultimii 13 ani la 200 m liber, în
1:42.97. Ambii timpi reprezintă şi recor-
duri mondiale la juniori.

După ce a câştigat două medalii de
aur la Mondialele de la Budapesta,
Popovici va fi principala atracţie în ca-
pitala statului Peru, iar toţi ochii vor fi
aţintiţi pe cronometru atunci când el va
concura la 100 m şi 200 m liber”,
notează FINA.org.

Iată câteva din cele mai importante
nume ce vor fi prezente la CM Înot Ju-
niori de la Lima:
● Ksawery Masiuk (Polonia) - 17 ani -
50 m, 100 m, 200 m spate;
● Mio Narita (Japonia) - 15 ani - 200 m,

400 m mixt individual, 200 m spate;
● Tuncel (Turcia) - 17 ani - 200 m, 400
m, 800 m, 1.500 m liber;
● Dora Molnar (Ungaria) - 16 ani - 100
m, 200 m spate;
● Steverink (Brazilia) - 18 ani - 400 m,
800 m, 1.500 m liber, 400 m mixt indi-
vidual.

Campionatul Mondial de înot pentru
juniori (14-17 ani la feminin şi 15-18 ani
la masculin) va avea loc în perioada 30
august - 4 septembrie 2022 şi ajunge în
acest an la ediţia cu numărul opt.

SSuummaa  iimmpprreessiioonnaannttăă  ppeennttrruu  ccaarree  aa  ffoosstt
vvâânndduutt  uunn  mmoonnooppoosstt  ccoonndduuss  ddee  MMiicchhaaeell
SScchhuummaacchheerr  îînn  11999988
 Un monopost Ferrari F300
cu care Michael Schu-
macher a concurat în se-
zonul 1998 de Formula 1 a
fost vândut la licitaţie în
California, cu 6,2 milioane
de dolari.

Valoarea maşinii estimată pe site-ul
rmsothebys.com era, înaintea licitaţiei,
între 6 milioane de dolari şi 8 milioane
de dolari, scrie HotNews.ro.

Cu acest monopost, Schumacher a
câştigat Marele Premiu al Canadei,
Marele Premiu al Franţei, GP-ul Marii
Britanii şi Marele Premiu al Italiei.

Vedeta licitaţiei a fost însă altă
maşină, un Ferrari 410 Sport Spider din
1955, care a fost condus de Juan

Manuel Fangio şi de Carroll Shelby.
Maşina a fost vândută cu 22.005.000
dolari.

OO  ssttaattiissttiiccăă  pprriivviinndd
îînnăăllțțiimmeeaa  jjuuccăăttoorriilloorr
pprreezzeennțții  llaa  ttuurrnneeuull  ddee
tteenniiss  ddee  llaa  MMoonnttrreeaall
MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Impresionat de talia jucătorilor
care au participat în această vară la
turneul masculin de tenis de la Mon-
treal (6-14 august 2022), m-am gân-

dit să prezint cititorilor noştri rundele a 2-a, a 3-a
și a 4-a exprimate în termeni statistici în ceea ce
priveşte înălțimea.

Runda a 2-a: 32 de jucători prezenți, cu o medie
de înălțime de 1.88 m. Dintre care: 
• (46%) sau 15 jucători cu o înălțime de peste
1.90 m 
• (69%) sau 22 de jucători cu o înălțime de
peste 1.85 m 
• (12%) sau 4 jucători cu o înălțime sub 1.80 m 
• Cel mai înalt jucător - 1.98 m
• Cel mai scund jucător - 1.75 m.

Runda a 3-a: 16 de jucători prezenți, cu o medie
de înălțime de 1.89 m. Dintre care: 
• (44%) sau 7 jucători peste 1.90 m 
• (69%) sau 11 jucători peste 1.85 m 
• (6%) sau un jucător sub 1.80 m 
• Cel mai înalt jucător - 1.98 m 
• Cel mai scund jucător - 1.75 m.

Runda a 4-a: 8 jucători prezenți, cu o medie de
înălțime de 1.88 m. Dintre care: 
• (50%) sau 4 jucători peste 1.90 m 
• (75%) sau 6 jucători peste 1.85 m 
• (12%) sau un jucător sub 1.80 m 
• Cel mai înalt jucător - 1.96 m 
• Cel mai scund jucător - 1.75 m.

Runda a 5-a: 4 jucători prezenți, cu o medie de
înălțime de 1.86 m. Dintre care: 
• (25%) sau un jucător peste 1.90 m 
• (75%) sau 3 jucători peste 1.85 m 
• (25%) sau un jucător sub 1.80 m 
• Cel mai înalt jucător - 1.96 m 
• Cel mai scund jucător - 1.75 m.

Fără să intru în termeni grei ai statisticii,
putem remarca că, în linii mari, media de
înălțime a acestui turneu a fost în jur de 1.88 m
și aproape 70% dintre participanţii notați sunt
peste 1.85 m. Am putea spune că jucătorii de
tenis cu o înălțime ce se apropie de 1.90 m au
șanse mai mari să participe la turnee de tenis de
această anvergură.

Grație talentului și muncii depuse de jucă-
torul de tenis englez Daniel Evans (nr. 23 în
ATP), înălțimea de 1.75 a contat foarte mult în
această statistică aplicată turneului de la Mon-
treal 2022.

Ca fapt divers, Ion Țiriac are o înălțime de
1.85 m; Ilie Năstase - 1.82 m; Roger Federer -
1.85 m; Rafael Nadal - 1.85 m, Novak Djokovic
- 1.88 m.

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

ÎNOT

FORMULA 1

TENIS

David Popovici

Michael Schumacher
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BBAANNCCUURRII

☺Soțul se întoarce târziu de la
bere și încearcă să se bage în pat
fără să-și trezească nevasta. Soția
îl întreabă:
- Ai venit, da? Cât e ceasu’?
- Zece.
- Cum zece, dacă eu am auzit pen-
dula bătând unu?
- Păi și ce? Vrei să bată și zero?

☺ Două prietene:
- Soțul meu vorbește-n somn, al tău
nu?
- Al meu e mai parșiv, doar zâm-
bește!

☺-Tati, vreau o înghețată!
- Și eu… dar maică-ta ne-a dat bani
doar pentru două beri.

☺Ardeleanul, după ce a găsit un
Mig în livada de meri:
- Doamne-ț’ mulțămesc că n-o
picat păstă pruni!

☺Românul scrie „piscină”, dar
pronunță „pișcină”. Știe el de ce!

☺Vă plângeți de o căldură de 30
grade, dar de țuica la 50 de grade
nu suflă unul o vorbă!

☺- Puișor, de ce ai venit așa târziu
acasă?
- M-a oprit doamna învățătoare
pentru că n-am vrut să denunț pe
cineva.
- Bravo, fiule! Ai făcut un gest
lăudabil, dar despre cine era vorba?
- Doamna voia să știe cine l-a
omorât pe Mihai Viteazul!

☺Bulă stătea cocoțat într-un cireș
din livadă. Vine paznicul și-l în-
treabă:
- Bă, ce cauți acolo?
- Mănânc mere!
- Care mere, mă, că ăsta-i cireș!
- Mi-am adus de acasă.

☺- Mă nesimțitule, de ce n-ai venit
azi-noapte acasă?
- Nu mi-a fost somn…

☺Toți zic că mor de cald, dar nu
moare niciunul. Îi întâlnești la
iarnă, zicând că mor de frig.

☺Soţul şi soţia se ceartă de vreo
două ore. Soţul, obosit, îi zice:
- Gata, fie cum zici tu, aşa vom
face!
- Nu, e prea târziu, m-am răzgân-
dit!

2 1 8
1 3 4 9

3 2
9 3 8

4 6
7 5 8

2 5
8 6 7 4

4 3 5

SSUUDDOOKKUU
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Ar fi bine să nu te
enervezi şi să te odihneşti mai mult

decât de obicei. Dragoste: Te aşteaptă o perioadă
palpitantă dar şi foarte complicată, căci nu sunt
excluse gesturile nebuneşti şi scandalurile
pasionale. Financiar: Este o perioadă activă şi
prosperă, însă trebuie să ai grijă, căci banii îţi pot
scăpa foarte uşor printre degete. 

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu ocoli medicii
contând pe robusteţea organismu-

lui tău, fiindcă poţi duce pe picioare o afecţiune,
trezindu-te când este deja cronicizată. Dragoste:
Trăieşti momente de emoţie, de surescitare, arzi
ca o flacără pentru persoana iubităi. Financiar:
Ești OK financiar.      

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Multă vitalitate şi
echilibru. Totuşi, ai mai multe
riscuri de diverse accidente, așa

că fii prudent! Dragoste: Dor de aventură, ro-
mantism şi erotism. Cei în cuplu ar putea cunoaşte
o energizare a vieţii intime.  Financiar: Perioadă
stabilă.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Tracasări şi oboseală.
Ar trebui să te odihneşti mai mult.

Dragoste: Eşti într-o perioadă bună, calmă, dulce.
E posibilă producerea unui eveniment notabil sau
cunoaşterea cuiva care va avea un rol deosebit în
viaţa ta. Financiar: Eşti mulţumit că toate revin la
normal, încetul cu încetul. Intri într-o perioadă
dinamică, îţi iese bine tot ce întreprinzi. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu te aștepta să scapi
peste noapte de problema care te

deranjează, vindecarea durează. Dragoste:
E nevoie de mai multă tolerantă, de răbdare.
O relaţie solidă nu se clădeşte uşor. Financiar: Se
întrevede o perioadă ceva mai prosperă, însă în-
grijorările tale privind viitorul (cel puțin pe termen
scurt și mediu) persistă.  

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Eşti în formă, plin de
energie, cu o stare de spirit pozi-
tivă. Dragoste: E timpul să plani-

ficaţi ceva concret împreună, proiecte de
anvergură care să vă privească pe amândoi.
Financiar: Veniturile şi cheltuielile devin foarte
importante şi-ţi influenţează deciziile. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Crize bruşte, dureri acute
ce nu te lasă câteva ore, pot să-ţi
strice buna dispoziţie când ţi-e

lumea mai dragă. Dragoste: Este o perioadă de
mare încărcătură emoţională, prezenţa persoanei
iubite te umple de emoţie şi romantism. Finan-
ciar: Cu banii stai bine, n-ai de ce să te plângi.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Resimţi acut oboseala
iar imunitatea scăzută te predis-
pune la răceli şi infecţii. Dragoste:

Visezi mult, te simţi un pic frustrat afectiv însă nu
lua hotărâri tranşante, merită să aştepţi şi să-ţi pui
la încercare răbdarea. Financiar: Vei trece printr-
o perioadă mai dificilă la acest capitol. Te vei
descurca, dar cu destulă greutate.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Nu ai probleme
deosebite şi nici nu se produc
evenimente semnificative care să

te afecteze. Dragoste: Cuplul e ceea ce te
preocupă cel mai mult acum. Încerci să rezolvi
probleme vechi, să realizezi proiecte comune noi.
Financiar: Te simţi pe un teren stabil.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ai o vitalitate de in-
vidiat! Încearcă să o menții  dând
prioritate odihnei, tehnicilor de re-

ducere a stresului și mișcării. Dragoste: Pui
dragostea pe primul plan şi nu-ţi mai pasă de
nimic altceva. Financiar: Atenţie pentru că există
pericolul de a fi înşelat într-o afacere sau de a
încheia o tranzacţie proastă!

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Fizic, nu se întrevăd
probleme deosebite. Dragoste:

Ceva nu merge tocmai bine, ori poate că persoana
care îţi este dragă nu se află lângă tine. Depărtările
par să aibă o legătură cu viaţa ta amoroasă.
Financiar: Nu scoţi mulţi bani din cont , devenind
dintr-o dată mai drămuit cu banii proprii.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Dacă e să apară un
disconfort, acesta e mai degrabă
de natură psihică decât fizică.

Dragoste: Este timpul să-ţi priveşti cu realism şi
responsabilitate viața sentimentală, să tragi unele
concluzii şi, poate, să iei unele decizii. Financiar:
Faci cheltuieli inutile, din neatenţie sau din grabă,
dar nu îţi faci prea multe griji.

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Creveți Scampi 
O rețetă simplă, rapid de făcut - se gătește
în mai puțin de 10 minute - cu câteva in-
grediente pe care de obicei le avem la în-
demână. 
Se pot folosi atât creveți proaspeți, cât și
congelați (de preferat wild-caught sau de la
crescătorii sustenabile).

INGREDIENTE 
Pentru 4 porții
4 căței de usturoi, doi dați prin răzătoare,
doi tăiați fin 
O linguriță de sare
3 linguri de ulei de măsline, divizate
450 g de creveți (o livră), curățați
1/4 linguriță de fulgi de ardei roșu
1/4 cană de vin alb sec

O lingură de suc (proaspăt) de lămâie
1/4 cană (1/2 baton) de unt nesărat
Pătrunjel tocat
Pâine caldă (pentru servit)  

MOD DE PREPARARE
1. Amestecați bine ustoroiul ras, sarea, o
lingură de ulei și creveții într-un castron.
Băgați-l apoi la frigider, neacoperit, între 30
de minute și o oră.  
2. Încălziți într-o tigaie, la foc mediu, uleiul
rămas și puneți amestecul de creveți. Nu-i
lăsați pe foc mai mult de 1 minut pe fiecare
parte, creveții trebuie să fie un pic roz, dar
nu complet făcuți.Transferați-i într-o far-
furie, lăsând cât mai mult ulei în tigaie.
3. Adăugați usturoiul tăiat subțire și fulgii

de ardei, amestecați și gătiți-i 1 minut.
Adăugați vinul și sucul de lămâie și ameste-
cați din când în când, timp de 2 minute.
Adaugați apoi untul și gătiți, amestecând și
rotind ocazional tigaia, până când untul se
topește și sosul se îngroașă, încă aproxima-
tiv 5 minute.
4. Puneți creveții, amestecați și lăsați tigaia
pe foc încă două minute, până când creveții
sunt complet făcuți.
5. Transferați totul pe un platou, garnisiți cu
pătrunjel tocat și serviți cu pâine caldă de
înmuiat în sos. 

Este bine să aveți totul pregătit dinainte și
masa aranjată, căci creveții ținuți prea mult
pe foc pot căpăta o textură cauciucată! 
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