
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

Toamna la Montreal: O vizită la
muzeu

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

Montrealul are peste 40
de muzee, pline de co-
mori, de la marii maeștri
la artă contemporană,
de la istorie și arheolo-
gie la felul în care știința
și tehnologia ne mode-
lează viețile.
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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

Trei alimente care vă vor ajuta să
arătați mai bine
O alimentație sănătoasă
este esențială pentru o
piele radioasă. Prin
urmare, înainte de
a vă cheltui banii pe
tratamente cosmetice
scumpe, încercați un
makeover la magazinul
alimentar!
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Întâlnire cu Eva Halus, autoarea cărții pentru
copii „Voyage”, la Biblioteca Interculturală
din Côte-des-Neiges 

COMUNITATE

Sâmbătă, 1 octombrie, între
orele 10:30 și 12:00, scri-
itoarea Eva Halus, autoarea
cărții „Voyage” (Editura Pre-
mière Chance din Lanaudière,
Quebec, 2020), propune copi-
ilor o întâlnire la Biblioteca in-
terculturală Côte-des-Neiges
din Montreal.

Evenimentul este organizat în cadrul
Zilelor culturii quebecheze (30 septembrie
– 2 octombrie) de către Culture pour tous
cu sprijinul Ministerului Culturii și Co-
municațiilor Quebec. Les journées de la
culture, care anul acesta se află la cea de-
a 26-a ediție, reunește nenumărați artiști,
scriitori și muzicieni profesioniști din
toate domeniile și din întreaga provincie,
subliniind valorile artelor și culturii ca di-
mensiuni esențiale în dezvoltarea la scară
individuală și colectivă. 

După lectura primului capitol și
vizionarea pe un ecran mare a ilustrațiilor
din carte, copiii vor fi invitați să contiue
călătoria făcută de personajele din poveste
oriunde în lume vor dori. Autoarea va în-
cepe această călătorie virtuală vorbind
despre locurile în care se petrece acțiunea
din „Voyage”, anume Insula Madagascar,
Londra, Paris și Munții Bucegi din Româ-
nia. Copiii vor învăța cum să prezinte pe
scurt un oraș sau o regiune vizitată,
punând accent pe specificul lor. De
asemenea, vor fi menționați scriitori - și
mai ales scriitori de literatură pentru copii
- din fiecare țară despre care se va vorbi.

„Voyage”, publicată în 2020 la Editura
Le Premier Chance din Lanaudière,

povestește călătoria a două personaje,
micuța Anne - 5 ani și pisica ei, Miaully,
în Lumea Animalelor și a Oamenilor,
adică pe Terra. Aventura lor este plină de
învățăminte, umor și filozofie, dar și de
magie, scoțând în evidență frumusețea
Pământului, a oamenilor și a animalelor ce
trăiesc aici. Autoarea recurge la o reactu-
alizare a fenomenului Tinereții fără
bătrânețe și vieții fără de moarte, prin
perspectiva celor două personaje, care,
plecând dintr-un timp Etern și venind pe
Pământ și călătorind dintr-un loc în altul
cât ai clipi din ochi cu ajutorul unei poți-
uni magice, cresc în decursul unei săp-
tămâni tereste cât un copil obișnuit (și o
pisică) în 7 ani.

Cartea a primit Premiului Jacques
Prévert 2021 acordat de către Societatea

Poeților Francezi, cu sediul la Paris.

Eva Halus a publicat zece 10 volume
de poezii în limbile română, engleză și
franceză și, alături de scriitoarea Veronica
Balaj, o serie de trei cărți de interviuri in-
titulată „Convorbiri cu personalități
românești din Montreal”. De asemenea,
ea este și autoarea a trei cărți de povești
pentru „copii de toate vârstele”, căci pe
lângă „Voyage”, în 2020 a apărut și
colecția de povești cu animale intitulată
„Sketch with Animals And Other Stories”,
iar în toamna aceasta o nouă carte, „Cerul
meu din Ceres”, va fi publicată în limba
română la Editura Inspirescu de la Bu-
curești. Aceasta din urmă se înscrie în
genul SF, cu o acțiune ce se petrece în se-
colul al XXIII-lea în spațiu, pe planeta
Ceres, și într-o grădină din Japonia, și a

fost apreciată cu Premiul pentru origina-
litate al Editurii Inspirescu. 

Din 2009, Eva Halus este colabora-
toare a ziarului Accent Montreal.      

Această activitate este gratuită și se
adresează copiilor peste 6 ani. Înscrierile
sunt obligatorii și se pot face telefonând
direct la bibliotecă, la: 514-868-4715.
Biblioteca interculturală este situată la
6767 Chemin de la Côte-des-Neiges,
Montreal, H3S 2T6. Întâlnirea va avea loc
în Sala Polivalentă, la etajul 3.

Deoarece bibliotecile publice din
Montreal nu permit nicio vânzare în in-
cinta lor, cei care doresc să achiziționeze
această minunată carte pentru copiii de
toate vârstele, o pot face pe Amazon, ac-
cesând linkul: amzn.to/33fliEB.

ACCENT MONTREAL      

SCRIITORI ROMÂNI MONTREALEZI
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Și în această toamnă, în
zilele de 24 și 25 septembrie,
va avea loc Festivalul
de poezie La Moisson des
baies sauvages, organizat
de scriitoarea Flavia Cosma,
directoarea Rezidenței Inter-
naționale a scriitorilor și ar-
tiștilor din Val-David.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Festivalul, ajuns la a 26-
a ediție, are loc în partene-
riat cu Liga Poeților
Canadieni și Consiliul de
Artă Canadian. Întâlnirea
cu scriitori, poeți și artiști

din toată lumea va avea loc și de această
data pe platforma ZOOM.

Ca și în anii precedenți, festivalul se
definește prin diversitatea culturală a par-
ticipanților și universalitatea temelor abor-
date. Scriitori și artiști din toate colțurile
lumii, din India în Franța, din Tunisia în
Mexic, din Spania în Statele Unite sau din
Canada în Argentina, Italia sau Uruguay,
se reunesc pe parcursul acestor două zile
pentru a citi din propriile creații și a-și
partaja viziunile artistice.

Vor avea loc și două lansări de carte,
două volume de poezii semnate de Flavia
Cosma: „D’une humeur a l’autre”, apărut
în această vară la Editions du Cygne,
Paris, Franța și „Temps de Moisson/

Tempo di Mietitura” , o ediție bilingvă
franco-italiană, apărută la Editura Giu-
liano Ladolfi din Italia, în traducerea scri-
itorului și editorului Giuliano Ladolfi.

De asemenea, Eva Halus va citi în en-
gleză (în traducere din română) un frag-
ment din noua sa carte science-fiction
„Cerul meu din Ceres”, ce va fi publicată
în această toamnă de Editura Inspirescu
din București, iar compozitorul Luis Raul
Calvo va lansa piesa „La realdad del Ciné
Verité”, cu o producție video și foto reali-
zată de Flavia Cosma.

Festivalul se va încheia cu o serie de
patru conferințe pe teme literare, muzicale
și de arte plastice.

Flavia Cosma, grație eforturilor căreia
are loc acest festival, este autoarea a peste
50 de cărți de poezie, proză, literatură pen-

tru copii și memorii de călătorie. Opera sa
a fost tradusă și publicată în numeroase
țări. Cărțile sale „Thus Spoke The Sea” și
„The Latin Quarter” au fost incluse în
programul de studii universitare din
Canada și Statele Unite în anii 2008, 2014
și 2017. Recompensată cu numeroase pre-
mii și distincții internaționale, ea este di-
rectoarea și coordonatoarea festivalului
bianual de la Val-David dedicat scriitorilor
și artiștilor.

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

Festivalul de poezie La Moisson
des baies sauvages la cea de-a
26 ediție

EVENIMENT

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

CCeennaacclluull  EEmmiinneessccuu  îîșșii
rreeiiaa  aaccttiivviittaatteeaa

Cenaclul Mihai Eminescu din Montreal
reia seria întâlnirilor în persoană la Centrul
Comunitar 6767 Côte-des-Neiges, începând
de joi, 15 septembrie. Întalnirea va avea loc
între orele 18:00 și 19:30, în sala 694. Toți iu-
bitorii de literatură sunt invitaţi să participe.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la 514-
910-6738.    

CClluubbuull  ddee  AAuurr  ssee  vvaa
rreeuunnii  ddiinn  nnoouu  llaa  CCeenn--
ttrruull  ccoommuunniittaarr  66776677
CCôôttee--ddeess--NNeeiiggeess

După o lungă pauză impusă de pandemie,
Clubul de Aur, unul dintre cele mai de succes
proiecte ale comunității române din Montreal,
dedicat persoanelor de vârsta a treia, își va
relua întâlnirile lunare la Centrul comunitar
6767 Côte-des-Neiges, în data de joi, 15 sep-
tembrie, de la ora 16:30, în sala 694.

DDeesscchhiiddeerreeaa  aannuulluuii
șșccoollaarr  llaa  ȘȘccooaallaa  
JJuunniimmeeaa  RRoommâânnăă    

Sâmbătă, 10 septembrie, la ora 11:00, are
loc ceremonia de deschidere a noului an șco-
lar la școala de limbă română din Montreal.
Pe lângă un program artistic, ceremonia de
deschidere include și o prezentare a echipei
Școlii Junimea. 

Cursurile vor debuta în data de 17 sep-
tembrie, cu un program hibrid: copiii de clasa
întâi vor asita la ore în persoană, ceilalți on-
line. Cursurile au loc la Colegiul Brébeuf, la
5625 avenue Decelles, Montréal. Deschiderea
va avea loc în Sala G. Colegiul Brébeuf se
află în apropierea stației de metrou Côte-des-
Neiges și dispune de parcare gratuită. 

Pentru detalii despre cursurile oferite și în-
scrieri, vizitați junimearomana.com.
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Sâmbătă, 17 septembrie,
CANROCK vă invită la o seară
acustică, în compania for-
mației Lazy Boys și a artiștilor
Gabrielle, Gabriel Samoilă și
Joe Gaspar. Un spectacol în
care adevăratele calități ale
interpreților vor străluci.

Spectacolul din 17 septembrie de la
Domeniul Roman din Berthierville are loc
cu ocazia Hramului Bisericii Sfântul Pan-
telimon din Saint-Eustache (preot Vasile
Trif).

ACOUSTIC este organizat de Iosif
„Iotza” Draghici, cel care s-a aflat în
spatele a două evenimente muzicale majore
pentru comunitatea noastră, cu ecouri pu-
ternice și în România. Este vorba de spec-
tacolul din noiembrie 2022 susținut în
memoria chitaristului și compozitorului Adi
Bărar, fondatorul și liderul formației Cargo,
și de concertul CANROCK din luna mai a
acestui an, care a reunit tinere speranțe și o
serie de artiști români care și-au continuat
cu succes carierele muzicale începute în
România.

„Am fost contactat de consiliul bisericii
Sfântul Pantelimon pentru a organiza pro-
gramul artistic cu ocazia Hramului. M-am
gândit ca anul acesta să fie ceva deosebit
față de anii precedenți și așa s-a născut
proiectul ACUSTIC. Este un spectacol în
care se va cânta fără instrumente electro-
nice sau tobe, doar cu instrumente acustice
sau elemente de percuție, cum e în cazul
muzicii folk sau a începuturilor muzicii

blues”, spune Iotza.
„În cadrul unui spectacol acustic pu-

blicul are ocazia să descopere adevăratele
calităţi ale interpreților, și la voce, și la
instrumente, pentru că artiștii nu se pot as-
cunde în spatele efectelor și amplifica-
toarelor electronice. În ziua de azi, puțini se
încumetă la asemenea apariţii”, a comple-
tat acesta.

La concertul din 17 septembrie va urca
pe scenă o formație nou înființată, Lazy
Boys, în componența căreia se află câteva
nume ce probabil vă sunt deja cunoscute:
Imre Nogradi - chitară și voce principală,
Petru Cotnar - elemente de percuție, Dacian
Iucu - contrabas și voce și Sasha Draghici -
chitară și voce.

Alături de aceștia vor evolua artiștii
Gabrielle & The Band și Gabriel Samoilă,
iar sfârșitul serii îi va aparține lui Joe Gas-
par, muzician consacrat atât în România, cât
și aici în Canada, cei prezenți având ocazia
rară de a-i descoperi vocea unică.

Mai jos, câteva cuvinte despre fiecare.

La cei 15 ani ai săi, Gabrielle poate să
spună că menirea ei de a deveni cântăreață
este evidentă. Cei ce o ascultă întăresc acest
lucru fără ezitare. A început studiul vioarei
din copilărie, însă marea ei forţă a devenit
vocea, care trezeşte emoţii încă de la
primele note intonate. Îi puteţi asculta în-
registrările pe canalul său YouTube@
Gabrielle G, iar la seara acustică din 17
septembrie veţi avea ocazia să o ascultaţi
live.

Gabriel Samoilă se declară un „MARE
împătimit al muzicii folk”. Născut la
Sighișoara, oraş medieval și singura cetate
încă locuită, un loc romantic cu străduțe în-

guste și case frumos colorate, Gabriel a des-
coperit chitara aici, în Canada, unde s-a sta-
bilit definitiv în 2004.

Membru al trupei Lazy Boys, Imre No-
gradi urcă din nou pe scenă pentru comu-
nitatea română din Montreal, după ce a
impresionat cu recitalul său de chitară solo
la concertul CANROCK din luna mai, ținut
tot la Domeniul Roman. „Mă consider un
trubadur idealist, un visător care rătăcește
printre strune, stihuri și... stiluri. Caut cu
încăpățânare compania oamenilor faini, ta-
lentați și autentici”, mărturisește Imre.

„Eu am n-am treabă, bat la tobe, cu mici
pauze”, spune Petru Cotnar, percuționis-
tul formației și un veteran al rockului româ-
nesc canadian. „Copil, băteam în cratițe de
le cădea smalțul; când am ajuns la tobe, stri-
cam pieile de m-au botezat colegii « labă
grea ». Au trecut anii, chiar mai mulţi decât
aș fi crezut, și totuşi bucuria copilului ce
dogea cratițele revine mereu, ori de câte ori
mi se întâmplă să bat tobele înconjurat de
talente. Aşa am înţeles că nu ne pierdem
nicicând copilăria, dar câteodată mai uităm
unde o ascundem”.

„Sunt un copil prins într-un trup ce-
mbătrâneşte”, se prezintă Dacian Iucu,
completând ideea lui Petru Cotnar. „După
o lungă întrerupere mi-am reluat nebunia
odată ajuns în Quebec”, mărturisește acest
chitarist autodidact, care a terminat școala
de muzică (teorie și pian) în anii '80.

Sasha Draghici, care la concertul
CANROCK a urcat pe scenă alături de
Tarabostes, se află la prima lui experienţă
în domeniul acustic. Cum instrumentele
acustice necesită efort ca să se facă auzite

față de cele electronice, ideea de a participa
la acest spectacol nu i-a surâs la început,
însă primele repetiții l-au convins – de pro-
priile capacități în a stăpâni instrumentul
muzical și de frumusețea unei astfel de ex-
periențe alături de artiști experimentați.

Îl veți putea vedea într-un duet cu Joe
Gaspar, interpretând o piesa uitată - și
destul de grea pentru un începător - din
repertoriul blues.

Quo Vadis, Bega Blues Band, Cross-
roads și Cargo - iată numele formațiilor cu
care Joe Gaspar a colaborat în România,
în cazul trupei Quo Vadis fiind chiar unul
din fondatori. Stabilit în Canada, la Ottawa,
Joe a format Joe Gaspar Band în 2011, cu
care a scos, ca solist și basist, două albume
cu influențe blues-rock. Ca acustician, între
2002 și 2005 a fost parte a duo-ului Bogy &
Joe, cu care a cântat în marile orașe ale
României și a participat la Galele Radio
București și Festivalul de Blues & Jazz Bu-
curești. În Canada, pe lângă multe apariții
în diverse cluburi, Joe Gaspar s-a remarcat
la festivalul Bluesfest din Ottawa, unde în
2010 a susținut un recital de o oră.

Concertul ACOUSTIC din 17 septem-
brie va fi prezentat de Adrian Ardelean, iar
emisiunea de radio Ora Românească și
ziarul Accent Montreal sunt parteneri
media.

ACUSTIC
Sâmbătă, 17 septembrie 2022, ora 14:00
Domeniul Roman, 300 Rang Ste
Philomène, Berthierville, J0K 1A0
Preț bilet: 55$ - meniu inclus, parcare gra-
tuită
Info & rezervări: 514-296-8538

ACCENT MONTREAL

ACUSTIC, un nou concert la Domeniul Roman

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

EVENIMENT

De la stânga la dreapta: Lazy Boys, Gabrielle (Foto Bianca Nadeau), Gabriel Samoilă și Joe Gaspar (Foto Rick Arbuckle).
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Al dvs.

Începând de la

De 46 de ani în industria vinului

Deschis: Marți - Vineri: 10.00-15.00 | Sâmbătă: 9.00-13.00
Duminică - Luni: Închis*Detalii în

magazin

Pe lângă măsurile de comba-
tere a inflației, Banca Canadei
și-a făcut simțită prezența pe
rețelele de socializare pentru
a clarifica falsa informație
privind „tipărirea de bani”.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Chiar dacă inflația în-
cepe să dea semne de recul,
Banca centrală a Canadei
continuă lupta împotriva
creșterii prețurilor, mărind
recent dobânda de referinţă

cu 75 de puncte de bază, la 3,25%. Aceasta
este a cincea majorare consecutivă – una
așteptată, ce va fi urmată de altele, după
cum a informat banca. Următorul anunț
privind dobânda de referinţă va fi făcut pe
26 octombrie.

Rata inflației a scăzut de la 8,1% în
iunie la 7,6% în iulie, în principal datorită
scăderii prețurilor la benzină, însă alți indi-
catori de preț au continuat să crească, mai
ales la servicii.

Economia Canadei rămâne solidă,
afirmă banca, afișând o creștere de 3,3% în
al doilea trimestru (inferioară totuși previz-
iunilor inițiale). Piața imobiliară a început
să se răcească, așa cum era de așteptat, după
ce a cunoscut o „creștere nesustenabilă” în
timpul pandemiei. Banca se așteaptă ca
economia canadiană să-și continue înce-
tinirea, „pe măsură ce cererea globală se
diminuează și înăsprirea politicii monetare
aici, în Canada, începe să readucă cererea
la un nivel mai comparabil cu cel al ofer-
tei”, se arată într-un comunicat al Băncii
centrale.

În paralel cu măsurile pentru a controla
inflația, Banca Canadei a întreprins recent
și o luptă împotriva dezinformării. În ul-
timele săptămâni, aceasta s-a folosit de

rețelele sociale pentru a oferi lămuriri des-
pre economie, explicând cum funcționează
inflația și ce măsuri întreprinde pentru a o
readuce la ținta de 2%, dar și pentru a
răspunde informațiilor false care circulă în
rândul populației cu privire la politica sa din
timpul pandemiei.

Trebuie spus că în sistemul canadian,
independența băncii centrale reprezintă
unul din pilonii instituționali fundamentali.
Fondată în 1934 ca răspuns, în principal, la
Marea Depresiune, Banca Canadei este în-
sărcinată cu stabilirea politicii monetare a
țării, gestionarea masei monetare și
menținerea inflației la un nivel scăzut și sta-
bil. Mandatul băncii centrale, revizuit la
fiecare cinci ani, este de a menține inflația
între 1,0% și 3,0%.

Alte responsabilități includ: asigurarea
siguranței și eficienței sistemului financiar
canadian, proiectarea și emiterea de banc-
note și acordarea de împrumuturi instituți-
ilor financiare canadiene.

Spre deosebire de Banca centrală, mi-
nisterul Finanțelor este responsabil de po-
litica fiscală a țării – buget, impozite etc.

Banca administrează rezervele valutare

ale guvernului și programele de datorie
publică. În principiu, ministrul de Finanțe
este autorizat să emită ordine explicite
privind politica monetară, acest lucru nu
s-a întâmplat niciodată în istoria Canadei.

Guvernatorul băncii este numit de con-
siliul de administrație al acesteia pentru un
mandat de 7 ani ce poate fi reînnoit. Deși
vice-ministrul de Finanțe face parte din
consiliul de administrație, el nu are niciun
rol în procesul de vot.

Pierre Poilievre, cea mai proeminentă
figură a Partidului conservator canadian,
pare să ignore faptul că Banca centrală a
fost concepută ca o instituție independentă
față de cabinetul ministerial care gu-
vernează țara. El este unul dintre cei mai
vehemenți critici ai băncii și guvernatoru-
lui ei, Tiff Macklem, susținând în mod
repetat că acesta a tipărit bani pentru a fi-
nanța cheltuielile guvernului Trudeau,
provocând astfel inflație.

Pierre Poilievre susține un fals, nu pen-
tru că nu știe sau nu înțelege cum stau lu-
crurile, ci pentru a manipula în scopuri
politice. Afirmația sa cu „imprimatul de

bani” a prins la foarte multă lume. Contex-
tul actual, de inflație ridicată și îngrijorări
privind costul vieții și dobânzile din ce în
ce mai mari, a sporit interesul populației
pentru ce face și cum funcționează Banca
centrală. La pachet au venit însă și politi-
zarea acesteia, un nivel de încredere mai
scăzut în măsurile luate și percepția greșită
că a tipărit bani în timpul pandemiei.

„Ne-ați întrebat dacă am tipărit numerar
pentru a finanța guvernul federal. Nu am
făcut-o”, a scris Banca Canadei pe contul
său de Twitter, explicând mai apoi că poli-
tica sa a fost una de relaxare cantitativă.

Ce este relaxarea cantitativă? Este vorba
de un instrument relativ nou, folosit pentru
a menține fluxul de bani atunci când ratele
dobânzilor se situează în jurul valorii de
zero, ne mai putând fi reduse. A atras
atenția la nivel mondial atunci când a fost
folosit de Rezerva Federală a SUA în urma
crizei financiare din 2008.

Banca Canadei a apelat la acest instru-
ment pentru prima dată în timpul pan-
demiei, pentru a combate riscul deflației
(opusul inflației, i.e. scăderea prețurilor
bunurilor și serviciilor, determinată de re-
ducerea creditului). A cumpărat obligațiuni
guvernamentale de la instituții financiare
folosind solduri de decontare, sau rezerve,
pe care le-a depus în conturile instituțiilor
financiare și a plătit dobândă. Aceste re-
zerve nu înseamnă cash - banca nu a tipărit
bani pentru a plăti obligațiunile.

Mecanismul este următorul: o astfel de
achiziție a unei obligațiuni scade rata
dobânzii la obligațiunea respectivă și, prin
urmare, scade și alte dobânzi, ceea ce face
ca împrumutul să fie mai ieftin pentru toată
lumea.

Banca Canadei a început procesul de
înăsprire cantitativă în luna aprilie a aces-
tui an. Înăsprirea cantitativă înseamnă fie că
obligațiunile sunt vândute înapoi instituți-
ilor financiare, fie sunt lăsate să ajungă la
scadență fără a fi înlocuite. Banca centrală
a optat pentru a doua variantă.

Banca centrală a Canadei, luptă împotriva
in�aţiei și a informațiilor false
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Marijuana în Bărăgan: România a devenit o
țară sursă de canabis
România este o țară sursă de
canabis, așa cum indică spe-
cialiștii în informații de la CIA
în raportul de țară actualizat
cu privire la România, scrie
Digi24.ro.

Recent, specialiștii serviciului de in-
formații externe ale Statelor Unite ale
Americii, CIA, au modificat în raportul de
țară despre România datele referitoare la
drogurile ilicite. Astfel, România este
acum „a source country for cannabis”. În
vechea evaluare cu privire la drogurile
ilicite din România, din anul 2020, CIA
nota aceasta este un „punct major de trans-
bordare pentru heroină din Asia de Sud-
Vest care tranzitează pe ruta balcanică și
cantități mici de cocaină din America Lat-
ină către Europa de Vest”.

În același timp, în documentele
Agenției Naționale Antidrog de la Bu-
curești se vorbește despre faptul că
aproape jumătate din captura de canabis
este produsă în România.

Iar în raportul de activitate pe anul tre-
cut al procurorilor de la DIICOT, cu
privire la canabis se afirmă următoarele:
„Se menţine trendul ascendent al cultu-

rilor indoor/outdoor de canabis, precum şi
al consumului la nivel naţional datorită
posibilităţilor de obţinere de „know how”
prin intermediul internetului. Pe cale de
consecință, numărul consumatorilor de
astfel de droguri a crescut considerabil, cu
tendință de creștere și în viitor. (…) Deşi
au fost realizate capturi importante, mo-
nitorizarea la scară largă a fenomenului

este, în continuare, o provocare pentru
structurile antidrog”, se afirmă în docu-
mentul amintit.

Ce canabis crește în
România?

Pe marginea plantațiilor agricole cu
porumb sau floarea-soarelui din Bărăgan

pot fi văzute câmpuri întregi cu planta
Cannabis Sativa (cunoscută și ca mari-
juana sau cânepă), care crește liber pe
marginea drumurilor. Această plantă a fost
trecută de autoritățile române, încă din
1992, pe lista plantelor pentru care trebuie
autorizații speciale de cultivare.

Legal, în România se poate cultiva ca-
nabis cu o concentrație de THC mai mică
sau egală cu 0,2%. THC (Tetrahidroca-
nabinol) este substanța activă principală
din canabis, întâlnită în drogurile vegetale
hașiș și marijuana. Pe câmpurile din
România crește liber o plantă canabis
sativa cu o concentrație de THC undeva
între 0,3% și 1%, potrivit declarațiilor
unuia dintre cei mai importanți producă-
tori de canabis medicinal din România,
Andrei Apetrei.

Planta canabis este însă de origine
tropicală și pentru a ajunge la maturitate
are nevoie de condiții de căldură și umi-
ditate care nu pot fi întâlnite în România.
Marijuana e de fapt Cannabis Indica, care
în zone tropicale poate ajunge la o con-
centrație de THC de până la 32-33%. În
România, în spații profesional amenajate,
se pot poți cultiva anumiți hibrizi de ca-
nabis cu o concentrație de THC care se
ridică undeva între 5 și 20%.

ACCENT MONTREAL

RRoommâânniiii  aauu  aattiittuuddiinnii  pprreeddoommiinnaanntt  pprroo--oocccciiddeennttaallee
Centrul pentru promovarea
Participării și Democrației
(CPD), din cadrul SNSPA, a
realizat o evaluare compara-
tivă a datelor din mai multe
sondaje de opinie realizate
din 2019 până în prezent.
Concluziile arată că publicul
român este dominat de atitu-
dini pro-occidentale. 

Centrul pentru promovarea Participării
și Democrației (CPD), din cadrul SNSPA,
a realizat o evaluare comparativă a datelor
din mai multe sondaje de opinie realizate în
trei momente diferite – înainte de pandemia
de Covid-19 (2019), după doi ani de influ-
ență a pandemiei, a restricțiilor și a tuturor
controverselor media (2021), respectiv,
după începerea războiului din Ucraina
(2022), arată un comunicat de presă citat de
Digi24.ro.

Potrivit acestei analize, publicul român

este dominat de atitudini pro-occidentale,
chiar și după mai mulți ani de narative
antioccidentale, generate de efectele socio-
economice ale pandemiei, de ascensiunea
mesajelor populiste și de provocările asoci-
ate noilor crize.

Astfel, peste jumătate dintre români
au încredere în Vest, în timp ce încre-
derea în Rusia s-a prăbușit după în-

ceperea războiului. Totuși, există o dife-
rență privind nivelul încrederii în Vest
între primele luni ale conflictului din
Ucraina, când s-a aflat la cel mai ridicat
nivel) și perioada cea mai recentă (august
2022).

Două treimi dintre români au încredere
în NATO și UE, jumătate dintre ei au în-

credere în SUA. Segmentul pro-american
are în continuare o componentă mai pro-
nunțată de public vârstnic. Și tinerii au mai
multă încredere în UE, NATO, SUA com-
parativ cu media populației. Printre predic-
torii încrederii în actori geopolitici vestici
se numără educația superioară, atitudinile
non-populiste și consumul ridicat de media.
Persoanele active și pensionarii au în-
credere peste medie în Vest.

Grupul cu atitudini pro-ruse este în
continuare mic, cu o reprezentare mai mare
a tinerilor inactivi (tinerii fără loc de muncă
sau educație superioară), a persoanelor cu
atitudini populiste și a votanților partidelor
populiste sau minorității maghiare”, arată
sursa citată.

De asemenea, analiza arată că votanții
partidelor principale (PSD, PNL, USR) sunt
majoritar pro-Vest, iar votanții AUR se
situează mai aproape de atitudinile pro-
rusești.

Raportul, intitulat „Atitudini ale pu-
blicului românesc față de SUA, UE, NATO
și Rusia în vreme de criză” poate fi consul-
tat la: civicparticipation.ro.             

ACCENT MONTREAL

Pe câmpurile din România crește liber o plantă cannabis sativa cu o concentrație de THC
undeva între 0,3% și 1%.
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Perspectivele economice
pentru cea mai mare
economie europeană sunt
sumbre din cauza creşterii
preţului energiei şi a pertur-
bărilor din lanţurile de apro-
vizionare.

Economia Germaniei a stagnat în
trimestrul doi din 2022, războiul din
Ucraina, creşterea preţului energiei, pan-
demia şi perturbările din lanţurile de
aprovizionare aducând economia aproape
de recesiune, transmite Reuters, citat de
Agerpres.

„Livrările de gaze ruseşti semnificativ
mai scăzute, creşterea persistentă a preţu-
lui energiei şi al altor bunuri, precum şi
perturbările din lanţurile de aprovizionare
care durează mai mult decât ne-am aştep-
tat, acestea fiind legate şi de restricţiile
impuse în China, afectează semnificativ
evoluţia economiei”, se arată într-un ra-
port al ministerului german de Finanţe
publicat luna trecută.

Față de iulie 2021, prețul energiei a
urcat cu 105% din cauza preţurilor mai
ridicate ale gazelor naturale şi electri-
cităţii.

Preţul mai ridicat al energiei sprijină
şi creşterea inflaţiei: în iulie rata anuală a
inflaţiei în Germania s-a situat la 8,5%, în
linie cu nivelul record de 8,9% înregistrat
în zona euro. În august, rata inflației a fost
de 7,9%. Potrivit şefului Bundesbank,
banca centrală germană, este probabil ca
inflaţia să atingă 10% până la sfârşitul
anului, o premieră după anii 1950. În
aprilie, Guvernul german previziona că
inflaţia se va situa la 6,1% în 2022.

Recent, guvernul german a anunţat
impunerea unei noi taxe pe gaze, menite
să ajute companiile de utilităţi să acopere
costul înlocuirii livrărilor ruseşti. Taxa va
fi impusă de la 1 octombrie şi va rămâne
în vigoare până la finalul lunii martie
2024. Nivelul taxei a fost stabilit la 2,419
eurocenţi/kWh şi va duce la creşterea fac-
turilor de energie atât pentru companii cât
şi pentru gospodării.

Pentru a atenua impactul, Germania
va reduce temporar TVA la gazele natu-
rale, de la 19% la 7%, în perioada oc-
tombrie 2022 - martie 2024.

În plus, guvernul a anunțat un pachet
de sprijin masiv pentru familiile germane,
în valoare de aproximativ 65 de miliarde
de euro. De la declanşarea invaziei rusești
în Ucraina, guvernul Scholz a deblocat
deja două pachete de ajutoare pentru
familii, în sumă totală de aproximativ 30

miliarde de euro.

Dependenţa Germaniei de
China creşte într-un ritm
„devastator”

Germania face eforturi pentru a ieși
din dependența energetică față de Rusia,
însă își adâncește dependența față de
China.

Astfel, economia germană a devenit
mult mai dependentă de această țară în
primul semestru din 2022, în pofida pre-
siunilor politice asupra Berlinului să se
distanţeze de Beijing, potrivit unui studiu
al Institutului economic german (IW).

Deficitul comercial al Germaniei pe
relaţia cu China a atins o valoare record
de aproape 41 miliarde de euro la 30 iunie
2022, decalajul urmând să se adâncească.

IW a cerut Berlinului o schimbare a
politicii faţă de China, reducerea sub-
venţiilor pentru firmele care fac afaceri cu
a doua economie mondială, şi mutarea in-
teresului spre alte pieţe emergente, în spe-
cial din Asia, notează Agerpres.

Reducerea dependenței de China este
importantă considerând și faptul că orice
sancţiuni occidentale contra Beijingului,
de exemplu dacă invadează Taiwan, ar
provoca în special falimentul firmelor ex-
puse.

ACCENT MONTREAL

Perspectivele economice pentru
Germania sunt sumbre

LLiivvrrăărriillee  ddee  cceerreeaallee
ddiinn  UUccrraaiinnaa  aauu  
ccrreessccuutt  sseemmnniiffiiccaattiivv

Un total de 61 de nave care au transportat
aproximativ 1,5 milioane de tone de cereale au
părăsit Ucraina, după intrarea în vigoare, în 22
iulie, a acordului care a permis deblocarea por-
turilor ucrainene, transmite Reuters. Livrările
au fost dominate de porumb, care a reprezentat
62% din volumul total al exporturilor. Grâul a
reprezentat 17%, iar orzul 6%. De asemenea,
Ucraina a exportat rapiţă, floarea-soarelui,
boabe de soia şi alte produse agricole.    

MMaarriiii  pprroodduuccăăttoorrii  ddee
ppeettrrooll  ddiinn  OOPPEECC++
rreedduucc  pprroodduuccțțiiaa

Grupul OPEC+, compus din Organizaţia
Statelor Exportatoare de Petrol şi alţi mari pro-
ducători de ţiţei printre care și Rusia, a decis
ca, începând din luna octombrie, să revină la
cotele de producţie din luna august, ceea ce
înseamnă o reducere a producţiei cu 100.000
de barili pe zi comparativ cu producţia din luna
septembrie, notează Agerpres.

Aceasta este prima reducere a producţiei de
petrol adoptată în ultimele 12 luni. Ea in-
versează practic majorarea modestă a pro-
ducţiei decisă la începutul lunii august ca
răspuns la presiunile venite din partea preșe-
dintelui SUA, Joe Biden. 

Decizia surprinzătoare a OPEC+ a fost
luată pentru a susține prețurile la petrol pe fon-
dul temerilor privind încetinirea economică şi
o posibilă recesiune în Occident.

Rusia a câștigat sume
uriaşe din vânzarea de
combustibili

Rusia a obţinut venituri de 158 de miliarde
de euro din exporturile de combustibili fosili
în şase luni de război, profitând de preţurile
ridicate, potrivit unui raport redactat de Centre
for research on energy and clean Air (CREA),
cu sediul în Finlanda, citat de AFP și
Digi24.ro. CREA notează că aceste sume sunt
folosite pentru a „finanța crime de război” în
Ucraina și îndeamnă la sancţiuni mai eficiente.

Pentru primele şase luni de război după in-
vazia Ucrainei de către Rusia, CREA estimează
că principalul importator de combustibili fosili
ruşi a fost Uniunea Europeană (pentru 85,1
miliarde de euro), urmată de China şi Turcia.
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Creșterea nivelului mării cauzată
de topirea calotei glaciare din
Groenlanda este „inevitabilă”

Topirea calotei glaciare din
Groenlanda va contribui la
o creștere minimă de 27
cm, indiferent de acțiunea
climatică luată, avertizează
oamenii de știință.

Creșterea majoră a nivelului mării
din cauza topirii calotei glaciare din
Groenlanda este acum inevitabilă,
afirmă oamenii de știință, chiar dacă
procesul de ardere a combustibililor
fosili care provoacă actuala criză cli-
matică ar urma să se încheie peste
noapte, transmite The Guardian.

Un nou studiu arată că încălzirea
globală produsă până în prezent va
determina o creștere minimă abso-
lută a nivelului mării de 27 cm numai
din Groenlanda. Emisiile de gaze cu
efect de seră (GES) continuă însă, lucru
ce va duce la topirea altor calote
glaciare și expansiunea termică a ocea-

nului, făcând probabilă o creștere cu
mulți metri a nivelului mării.

Miliarde de oameni trăiesc în
regiuni de coastă ceea ce face ca inun-
dațiile provocate de creșterea nivelului
mării să fie unul dintre cele mai impor-
tante efecte pe termen lung ale crizei
climatice. Dacă topirea înregistrată în
2012 în Groenlanda devine un fapt obiș-
nuit la sfârșitul acestui secol - lucru
foarte posibil - atunci calota glaciară va
produce o creștere „șocantă” cu 78 cen-
timetri a nivelului mării, au avertizat oa-
menii de știință.

Studiile anterioare au folosit mo-
dele computerizate ale comportamentu-
lui calotei glaciare pentru a estima
pierderile viitoare, dar procesele fizice
sunt complexe, lucru ce duce la incerti-
tudini semnificative în privința rezul-
tatelor.

Spre deosebire de acestea, noul
studiu, publicat în revista Nature Cli-
mate Change, a folosit măsurători prin
satelit ale pierderilor de gheață din
Groenlanda și a formei calotei glaciare

în perioada 2000-19. Aceste date le-au
permis oamenilor de știință să calculeze
cât de mult a afectat încălzirea globală
actuală echilibrul între căderile de ză-
padă și gheața topită.

Estimarea de 27 cm este una foarte
conservatoare, deoarece ține cont doar
de încălzirea globală de până acum,
neincluzând și alte moduri în care
gheața se pierde la marginile calotei de
gheață.

Avantajul acestui studiu este că
oferă o estimare solidă a creșterii in-
evitabile a nivelului mării, dar metoda
utilizată nu oferă intervalul de timp în
care gheața va fi pierdută. Cu toate
acestea, înțelegând în ansamblu modali-
tățile prin care calotele glaciare precum
Groenlanda se topesc și pierd gheață în
ocean, cercetătorii estimează că cea mai
mare parte a creșterii nivelului mării va
avea loc relativ curând. În 2021, alți oa-
meni de știință au avertizat că o parte
semnificativă a calotei de gheață din
Groenlanda se afla în pragul unui mo-
ment critic. ACCENT MONTREAL

300.000 de persoane mor anual în
lume pentru că nu-și mai pot con-
trola temperatura interioară. Cele
mai grave efecte sunt produse de
combinaţia dintre temperatura exte-
rioară şi umiditate.

La ce căldură poate rezista
corpul uman?

Corpurile noastre trebuie să rămână în jurul va-
lorii de 37 de grade Celsius. Dacă acest nivel creşte
sau scade prea mult, pot să apară efecte negative.
Dacă afară sunt 35 de grade Celsius, căldura produsă
de organismul nostru are dificultăți în a se disipa. De
aceea avem un sistem de răcire încorporat: transpi-
rația, se arată într-un articol pu-blicat de Digi24.ro.

Transpirația funcționează pe baza unui sistem
numit răcire prin evaporare. Când aerul este uscat, şi
o minimă transpirație ne poate răcori semnificativ.
Aerul umed, pe de altă parte, conține deja o mulțime
de vapori de apă, ceea ce face mai dificilă evaporarea
transpirației. Prin urmare, nu ne putem răcori sufi-
cient și de aceea căldurile umede sunt mai dificil de
suportat.

Acest parametru care măsoară rezistența orga-
nismului uman la combinația de căldură și umiditate
se numește temperatura termometrului umed.

Până de curând, oamenii de știință credeau că nu
vom depăși acest prag termic, de 35 de grade Celsius
și peste 80% umiditate. Însă un studiu din 2020 care
analizează înregistrări meteorologice detaliate din
toată lumea a arătat că am depășit deja acest prag de
cel puțin 14 ori în ultimii 40 de ani.

Până acum, aceste evenimente bazate pe căldură
și umiditate au fost toate înregistrate în două regiuni:
Pakistan și Peninsula Arabică.

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

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

Gabriela Bucsa

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

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

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

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

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

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
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Toamna la Montreal: O vizită

Câteva sugestii de expoziții
temporare la câteva din cele
mai renumite muzee ale
orașului.

Zilele mai răcoroase care își fac din ce
în ce mai mult simțită prezența sunt ideale
pentru vizite la muzee. Iar Montrealul are
de oferit câte ceva pentru toată lumea, căci
metropola găzduiește peste 40 de muzee,
pline de comori, de la marii maeștri la artă
contemporană, de la istorie și arheologie la

felul în care știința și tehnologia ne mode-
lează viețile.

Muzeul de istorie socială
McCord

Montrealul este bogat în muzee de isto-
rie, însă în acest ecosistem, Muzeul Mc-
Cord se remarcă prin accesul larg pe care îl
oferă publicului și cercetătorilor la un pa-
trimoniu ce onorează istoria metropolei.
Foarte bogat în colecții – de artefacte, de
arhive textuale, materiale iconografice,
opere de artă documentare, caricaturi, tex-

tile și costume, colecția fotografică Notman
și multe altele – Muzeul McCord prezintă
în fiecare an mai multe expoziții temporare.

În această toamnă accentul este pus pe
fotografie, de la cea în curs, „Art et nature”
(până pe 23 aprilie 2023) a artistului
Alexander Henderson (1831-1913), unul
dintre cei mai importanți fotografi peisa-
giști ai Canadei, la „Incipit – COVID-19”
(16 septembrie 2022 – 22 ianuarie 2023), o
expoziție a fotografului Michel Huneault
care documentează debutul bulversărilor
fătă precedent pe care pandemia de Covid
le-a declanșat, și la „Disraeli revisité” (28
octombrie 2022 – 19 februarie 2023).
Aceasta din urmă este menită să marcheze
cea de-a 50-a aniversare a unui eveniment
major din istoria fotografiei quebecheze:
proiectul Disraeli, care a creat un portret fo-
tografic a traiului obișnuit, de zi cu zi, a
unui comunități rurale din Quebec (Disraeli
est o localitate în regiunea Chaudière-
Appalaches).

Accesul este gratuit pentru toată lumea
în zilele de miercuri după ora 17:00 (la anu-
mite expoziții) și în prima duminică a
fiecărei luni pentru rezidenții din Quebec.
Info: www.musee-mccord-stewart.ca.

Musée des beaux-arts de
Montréal (MBAM)

Fondat în 1860, MBAM este unul dintre

cele mai vizitate 10 muzee din America de
Nord. Are o colecție de patrimoniu de
aproximativ 43.000 de lucrări, multe dintre
ele expuse în cele cinci pavilioane ale
muzeului. Impresionanta colecție perma-
nentă de la MBAM include artă inter-
națională, antichități din întreaga lume, arte
decorative și design, precum și artă din
Quebec și Canada.

Semnalăm două expoziții ce vor debuta
în curând. Prima este de fotografie și re-
unește instantaneele alb-negru ale ameri-
cancei Diane Arbus (1923-1971), care au
revoluționat arta portretului datorită stilului
și varietății de subiecte surprinse. Expo-
ziția, ce se va desfășura între 15 septembrie
2022 și 29 ianuarie 2023, prezintă fo-
tografiile sale făcute între 1956-1971.

Cealaltă, intitulată „À plein volume:
Basquiat et la musique”, este prima expo-
ziție multimedia majoră dedicată locului pe
care îl ocupă muzica în opera lui Jean-
Michel Basquiat, considerat unul dintre cei
mai inovatori artiști ai celei de-a doua
jumătăți a secolului trecut. Expoziția va
debuta pe 15 octombrie și se va derula până
pe 19 februarie 2023.

De reținut: colecțiile permanente se pot
vizita gratuit în prima duminică a fiecărei
luni, iar intrarea la toate expozițiile este gra-
tuită pentru copii și tineri până în 20 de ani.
Mai multe detalii la: www.mbam.qc.ca.

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

„À plein volume : Basquiat et la musique”. FOTO: MBAM.
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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 
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Piata Jean Talon
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la muzeu
Muzeul de arheologie și 
istorie Pointe-à-Callière

Situat în partea veche a orașului,
Muzeul Pointe-à-Callière este cel mai mare
și cel mai vizitat muzeu de istorie din Mon-
treal și cel mai mare muzeu de arheologie
din Canada. Inclusiv locul unde se află are
o semnificație aparte: muzeul a fost con-
struit pe site-ul unde în 1642 Montrealul a
fost fondat. De acest muzeu se leagă și nu-
mele arhitectului Dan Hanganu, căci clădi-
rea sa, una emblematică pentru Montreal, a
fost proiectată de acest mare arhitect de
origine română. 

Pe lângă expozițiile permanente,
Pointe-à-Callière prezintă câteva expoziții
temporare pe an, dintre care menționăm
„Vikings – Dragons des mers du Nord”, în
curs de desfășurare până pe 22 octombrie.
Este vorba de o colecție viking a Muzeului
Național al Danemarcei, una dintre cele mai
frumoase din lume. Sunt astfel expuse 650
de piese autentice din epoca vikingilor - bi-
juterii, ornamente de mare finețe, arme,
unelte și obiecte de zi cu zi - dintre care
unele nu au fost niciodată prezentate până
acum în America de Nord. Totul într-o
scenografie uluitoare, punctată cu imagini
din jocul Assassin's Creed Valhalla de la
Ubisoft Montreal.

Rețineți că la acest muzeu copiii până
în 4 ani intră gratuit oricând și orice per-
soană beneficiază de gratuitate de ziua sa

de naștere. Detalii la: www.pacmusee.qc.ca.

Centre des Sciences de 
Montréal

Centrul de Științe, situat în Vechiul Port,
este un muzeu foarte potrivit pentru o vi-
zită în familie, cu copiii - nu există, de alt-
fel, un alt loc mai bun la Montreal pentru a
explora modul în care știința și tehnologia
ne influențează și modelează viețile. 

Muzeul prezintă expoziții interactive
temporare și permanente despre știință și

tehnologie, ca de exemplu cea despre exis-
tența apei în Univers, care oferă o călătorie
de pe Pământ pe Lună și Marte prin inter-
mediul unui grup de obiecte inedite de la
NASA, Agenția Spațială Canadiană și de la
diverse companii canadiene. Aceste obiecte
atestă căutările noastre pentru a găsi apă în
afara spațiului terestru. Printre ele se află și
o rocă lunară, veche de 3,8 miliarde de ani,
recuperată de pe satelitul nostru natural în
timpul misiunii Apollo 17 din 1972. 

De reținut: Centre des Sciences de
Montréal are un program denumit „Les

matinées apaisées”, destinat copiilor cu
nevoi speciale și familiilor lor, în care aceș-
tia pot veni să viziteze expozițiile muzeului
și să vizioneze un film la Cinema IMAX
într-o ambianță calmă și securitară. Urmă-
toarele ediții au loc pe 11 septembrie și 20
noiembrie. 

Mai multe detalii pe site-ul muzeului la:
www.centredessciencesdemontreal.com.

Musée d'art contemporain
de Montréal (MACM)

Fondat în 1964, „le MAC”, așa cum
este cunoscut printre localnici, este situat în
Quartier des Spectacles. Muzeul prezintă
expoziții temporare dedicate artiștilor con-
temporani din Canada și din străinătate,
precum și expoziții extrase din colecția per-
manentă a muzeului, care numără aproxi-
mativ 8.000 de piese: lucrări digitale, audio
și video, instalații, picturi, sculpturi, fo-
tografii și artefacte din hârtie. 

Două expoziții temporare de reținut:
prima este „Time Traveller” a artistei mul-
timedia de origine mohawk Skawennati,
care va fi prezentată la sala de proiecţie a
muzeului de la Place Ville Marie între 13
octombrie și 13 noiembrie 2022; a doua
este cea a artistului montrealez Nelson Hen-
ricks, cu lucrări imersive, care va fi prezen-
tată între 17 noiembrie 2022 și 10 aprilie
2023.

ACCENT MONTREAL
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Muzeul de arheologie și istorie Pointe-à-Callière.
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Trei alimente care vă vor
ajuta să arătați bine

Înainte de a vă cheltui
banii pe tratamente cos-
metice scumpe sau
Botox, încercați un
makeover la magazinul
alimentar!

O alimentație sănătoasă este
esențială pentru o piele radioasă, căci
ingredientele naturale din alimente
au o serie de efecte benefice asupra
epidermei, de la exfoliere la protecția
împotriva nocivelor raze UV care
cauzează riduri și pete maro. Iată
deci trei super-alimente de care pro-
babil ați auzit mai puțin, prezentate
de revista Prevention.

● Salata romană (Romaine).
Rețineți acest lucru: 6 frunze de
salată vă asigură mai mult de 100%
din doza zilnică de vitamina A, care
revitalizează pielea prin înlăturarea

celulelor îmbătrânite și crearea unora
noi. De asemenea, această salată
conține potasiu, un mineral esențial
care sporește oxigenarea pielii prin
îmbunătățirea circulației. Cunoscută
și sub numele de Cos (de la insula
grecească cu același nume, Kos,
acolo unde cultivarea ei a fost con-
semnată prima oară), salata romană
are frunzele lungi și crocante, cu un
gust puțin amărui. Este foarte rezis-
tentă, păstrându-se în condiții bune
până la 10 zile.

● Căpșunile. O cană de căpșuni are
până la 130% din aportul de vitami-
na C de care avem nevoie zilnic. Se
știe că această vitamină sporește pro-
ducția fibrelor de colagen, respon-
sabile cu menținerea pielii întinse și
ferme. Vitamina C este un antioxi-
dant puternic, întârzie îmbătrânirea
și, în consecință, ea înseamnă și mai
puține riduri - îmbătrânirea pielii
cauzată de fumat se explică și prin
faptul că toate acele chimicale pe

care fumătorii le inhalează distrug vi-
tamina C, de ordinul o singură țigară
consumă aportul de vitamina C pe
care o întreagă portocală îl aduce.

De asemenea, căpșunile conțin și
acid ellagic, un polifenol despre care
se crede ca ajută la prevenirea can-
cerului, protejând totodată fibrele
elastice care împiedică scofâlcirea
pielii.

● Ouăle. Luteina și zeaxantina, două
antioxidante pe care ouăle le conțin,
sporesc de patru ori protecția natu-
rală a organismului împotriva razelor
ultraviolete, cele care ne sapă riduri,
ne „pictează” pete și ne dau cancer
de piele. În plus de a menține pielea
fină, fermă și hidratată, luteina și
zeaxantina au un rol esențial în a
asigura o bună vedere, căci ele pro-
tejează centrul retinei (macula) îm-
potriva oxidării de către radicalii
liberi sau neajunsurile produse de lu-
mină.

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

Menţine un sistem imuni-
tar puternic. Lipsa somnu-
lui slăbeşte sistemul
imunitar, astfel că cei care
dorm mai puţin decât le
este necesar sunt mai vul-
nerabili la boli.

Încetineşte îmbătrânirea.
Somnul insuficient scade
producţia de colagen,
cauzând adâncirea ridurilor,
dar mai ales creşte nivelul
hormonilor de stres şi îl
micşorează pe cel al hor-
monului de creştere, nece-
sar reparării celulelor. Mai
multe analize au arătat că în
timpul nopţii rata de
refacere a celulelor este de
opt ori mai mare decât în
timpul zilei. Un studiu con-
dus pe lângă adulţi tineri,
sănătoşi, dar privaţi de
somn a arătat că aceştia
aveau profilul hormonal al
unor indivizi mult mai
bătrâni.

Previne diabetul. După
şase zile de somn insufi-
cient, oamenii dezvoltă o
rezistenţă la insulină - hor-
monul care ajută la trans-

portarea glucozei la celule.
Această problemă în
funcţionarea organismului
este precursoarea diabetului
de tip 2.

Menţine silueta. Cei care
dorm puţin au un nivel mai
mare de grelină, un hormon
care stimulează apetitul. În
acelaşi timp, nivelul de lep-
tină - hormonul care con-
trolează apetitul - scade, iar
această combinaţie de gre-
lină şi leptină provoacă
pofte pentru alimentele
foarte grase şi bogate în
carbohidraţi. Consecinţa
este că numărul de calorii
ingerate este mult mai mare
decât are corpul nevoie.

Favorizează o bună me-
morie. Chiar şi o noapte
nedormită alterează capaci-
tatea de concentrare şi
memoria şi poate afecta
performanţa la lucru.

Bine dispune. Cei care
suferă de insomnie au un
risc mai mare de a face o
depresie, de a suferi de al-
coolism şi de a se sinucide.

ACCENT MONTREAL

ŞŞaassee  mmoottiivvee  ppeennttrruu
ccaarree  aavveemm  nneevvooiiee  ddee
uunn  ssoommnn  bbuunn
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accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Vaccinul bivalent de la Moderna,
recomandat ca doză de rapel

Recent, Santé Canada a
aprobat vaccinul bivalent
fabricat de Moderna îm-
potriva variantei Omicron.
Vaccinul vizează atât tulpina
originală a coronavirusului,
precum și subvarianta Omi-
cron BA.1.

Vaccinurile COVID-19 disponibile
anterior au fost create ținând cont doar
tulpina originală a virusului, în timp ce
vaccinul bivalent Spikevax de la Mo-
derna este conceput pentru a recunoaște
mai bine subvarianta Omicron BA.1.

La ora actuală, în Canada, cele mai
întâlnite variante ale coronavirusului
sunt subvariantele Omicron, care și-au
făcut simțită prezența la sfârșitul anului
trecut, răspândindu-se agresiv de atunci.

Volumul unei doze din acest vaccin
bivalent este de 50 micrograme, jumătate
vizând tulpina originală de coronavirus,
jumătate Omicron.

Santé Canada a aprobat acest vaccin
pentru persoanele peste 18 ani. Înaintea
Canadei, această nouă versiune a vacci-
nului împotriva COVID-19 a fost auto-
rizată în Marea Britanie și Statele Unite.

Conform datelor prezentate de
agenția federală, noul vaccin bivalent
Spikevax induce răspunsuri imune simi-
lare vaccinului precedent în ceea ce

privește virusul original și răspunsuri
imune semnificativ mai mari în cazul
variantei Omicron BA.1.

În plus, deși nu vizează în mod spe-
cific subvariantele BA.4 și BA.5 ale va-
riantei Omicron, rezultatele studiilor
clinice sugerează că acest nou vaccin
generează o mai bună producție de anti-
corpi neutralizanți împotriva acestor sub-
variante în comparație cu o a doua doză
de rapel a vaccinului inițial.

Efectele secundare provocate de noul
vaccin Moderna sunt similare cu cele ale
vaccinului original.

Recomandat ca doză de
rapel

Comitetul Național Consultativ pen-
tru Imunizare (NACI) recomandă ca
acest vaccin bivalent să fie oferit ca doză
de rapel persoanelor peste 18 ani și ado-
lescenților cu vârste între 12 și 17 ani
care au afecțiuni imunodeprimate mo-de-
rate până la severe.

Totuși, dacă acest vaccin nu este
disponibil, vaccinul inițial, care rămâne
foarte eficient, poate fi administrat sub
formă de doză de rapel, a precizat dr.
Howard Njoo, director adjunct al
sănătății publice din Canada. Persoanele
vulnerabile și cele care au nevoie de o
doză de rapel nu trebuie să-și amâne vac-
cinarea dacă noul Moderna nu este
disponibil, recomandă dr. Njoo, care a
atras atenția că „o persoană care își
amână doza de rapel în așteptarea vac-
cinului bivalent trebuie să-și evalueze

riscul personal”, potrivit Radio-Canada.

O nouă campanie de
vaccinare în această
toamnă

Guvernul federal a achiziționat 4,5
milioane din acest vaccin bivalent pro-
dus de Moderna și a devansat data de
livrare pentru alte 1,5 milioane care tre-
buiau inițial să ajungă în Canada anul vi-
itor. De asemenea, Ottawa și compania
farmaceutică americană au convenit ca 6
milioane de doze din vaccinul original să
fie transformate în doze bivalente. În
total, vor fi 12 milioane de doze, guver-
nul federal colaborând cu provinciile
pentru a lansa campanii de vaccinare pe
întreg teritoriul Canadei. În Quebec, noul
vaccin Moderna a început să fie disponi-
bil în majoritatea centrelor de vaccinare
din data de 8 septembrie a.c.

Există și un vaccin bivalent împotriva
subvariantei BA.1 produsde Pfizer. Com-
pania farmaceutică a depus o cerere de
aprobare la Santé Canada, cerere care
este actualmente în curs de analizare.

În plus, atât Moderna cât și Pfizer au
dezvoltat vaccinuri bivalente care
vizează subvariantele BA.4 și BA.5, însă
acestea nu au fost încă prezentate spre
aprobare la Santé Canada. În Statele
Unite ele au fost deja aprobate de către
FDA. Santé Canada se așteaptă ca
cererile de aprobare din partea Moderna
și Pfizer pentru vaccinurile lor bivalente
care vizează în mod specific subvarian-
tele BA.4 și BA.5 să fie prezentate în ur-
mătoarele săptămâni.

ACCENT MONTREAL

COVID-19

Prin cele 4.000 de chimicale pe care
fumul de ţigară le conţine, fumatul
afectează fiecare celulă a corpului ome-
nesc. Fumătorii au un risc sporit de îmbol-
năvire pentru cel puţin 15 tipuri de cancer
şi mai mult decât atât, fumatul cauzează cel
puţin 30% din decesele datorate canceru-
lui. Efectele ţigărilor asupra organismului
sunt multiple şi devastatoare. Iată cum de
la buze până la măduva spinării, organis-
mul nostru este afectat, conform publicaţiei
Self.

● Fumul de ţigară inundă practic buzele,
gura, nasul, sinusurile şi gâtul atunci când
inspiraţi şi expiraţi. În plus, toate acestea
sunt din nou expuse atunci când expecto-
raţi toate chimicale acumulate în mucusul
din plămâni.

● Inhalând fumul de ţigară, plămânii se
umplu de substanţe carcinogene, care mai
apoi sunt absorbite de căile respiratorii, ţe-
suturi şi staturile protectoare de mucus.

● Când fumaţi, înghiţiţi salivă contami-
nată. Esofagul, stomacul şi intestinele vin
în contact cu tot felul de chimicale toxice
care mai apoi intră în sânge.

● Mai mult, toxinele invadează toate or-
ganele, mai ales pancreasul şi rinichii, care
filtrează sângele, şi vezica urinară, unde
aceste substanţe nocive stau până sunt
eliminate. De aceea fumatul este princi-
palul factor de risc pentru îmbolnăvirea de
cancer de vezică urinară.

● Femeile care fumează se expun unui risc
dublu de cancer cervical, datorită
potenţialei acumulări de toxine în cervix.

●Aceste toxine penetrează măduva osoasă,
afectând dezvoltarea globulelor albe, ceea
ce măreşte riscul de leucemie.

ACCENT MONTREAL
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De secole se fac atât afirmații
științifice, cât și pseudo-
științifice despre așa-numita
secțiune de aur.

Probabil aţi auzit că de mii de ani
omenirea a fost fascinată de aşa-numita
secţiune de aur, care reprezintă valoarea ra-
portului 1/φ (pronunţat „fi” în greceşte şi în
SUA sau „fai” în multe alte ţări). φ are va-
loarea aproximativă de 1,618.

φ este un număr iraţional, cu număr in-
finit de zecimale, definit ca raportul
(1+√5)/2.

Un dreptunghi de aur, ale cărui laturi
sunt proporţionale cu raportul (secţi-
unea) de aur, este o idee mai „turtit”
decât un televizor HD. Acest dreptunghi
este agreat ca fiind cel mai plăcut estetic,
totodată putând fi identificat în proporţi-
ile create de natură pentru o varietate de
vietăţi, inclusiv chipul uman perfect. Mari
compozitori, artişti şi arhitecţi sunt credi-
taţi pentru folosirea acestui raport în
creaţiile lor. Jucătorii de pe pieţele finan-
ciare crează formule care se bazează pe el.
Oriunde în propriul cămin, veţi găsi multe
obiecte a căror formă este surprinzător de
asemănătoare cu un dreptunghi de aur:
cărţi, aparate, capace de tablouri electrice,
cărţi de joc, tablouri, ferestre. Oamenii l-
au descoperit în structura ADN-ului şi în
modul de aranjare a moleculelor în

cristale. şi cel mai faimos, Partenonul gre-
cesc, un simbol al arhitecturii, se spune a
fi aproape în întregime bazat pe secţiunea
de aur. Mulţi consideră că, datorită
prezenţei copleşitoare a acestui număr atât
în natură, cât şi în construcţii, este rapor-
tul divin.

Numărul φ şi secţiunea de aur sunt cel
mai bine cunoscute pentru unicele pro-
prietăţi matematice şi geometrice. Dacă se
consideră un dreptunghi ale cărui laturi
sunt proporţionale cu raportul de aur, se
poate forma un pătrat la unul dintre
capetele acestuia, iar dreptunghiul mai
mic rezultat are aceleaşi proporţii ca şi cel
iniţial. Dacă se repetă operaţia pe drep-
tunghiul obţinut se obţine un dreptunghi
de aur tot mai mic, această operaţie putând
continua la infinit. Aceasta este pro-
prietatea geometrică de bază a secţiunii de
aur.

Proprietatea fundamentală a număru-
lui φ este că acesta este, la limită, raportul
a numere succesive din seria Fibonacci.
Seria Fibonacci este compusă din valori
egale cu suma a două valori precedente: 1,
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, samd. 5+8=13,
8+13=21, 13+21=34, la nesfârşit. Pe mă-
sură ce această serie converge spre infinit,
raportul unui număr din serie la un număr
precedent converge către φ, însă deoarece
seria este infinită, raportul nu atinge va-
loarea φ. Deci φ este limita seriei formată
din rapoartele acestor numere. Ajungând

la poziţia 40 din seria Fibonacci, care este
102.334.155, raportul apropiat de φ este
obţinut cu o acurateţe de 15 zecimale.

Totuşi, cea mai interesantă manifestare
a lui φ în natură este alta. Are de-a face cu
aranjarea eficientă. Când un arbore este
privit drept de sus în jos, acesta
funcţionează cel mai eficient dacă majori-
tatea frunzelor sunt vizibile şi nu sunt în
umbra altor frunze. Pe măsură ce creşte un
lăstar, acesta urmează o formulă genetică
pentru a şti cât de des să producă o frunză
şi la ce unghi de frunza precedentă. Dacă
ar produce o frunză la fiecare sfert de ro-
taţie, fiecare frunză ar fi umbrită de a patra
frunză deasupra ei. De fapt, indiferent de
orice raport de numere întregi pentru o ro-
taţie am folosi, vom sfârşi cu un tipar şi
frunze ce se vor umbri. Aşadar, evoluţia a
dus la o instrucţiune genetică mai efi-
cientă: φ. Dacă se produc φ frunze pe ro-
taţie - puţin peste 137.5° între frunze
consecutive - nicio frunză va fi umbrită de
o alta. Acest unghi este numit unghiul de
aur.

Se observă un exemplu evident şi
foarte specific pentru acest tipar pentru
seminţele din centrul florii-soarelui.
Bobocii de floare, din care se formează
seminţele, cresc dinspre centrul florii, iar
fiecare împinge o sămânţă existentă spre
exterior. Deoarece fiecare nouă sămânţă
creşte la un unghi de aur faţă de predece-
soarea sa, floarea-soarelui are configuraţia

în care seminţele sunt cât mai eficient
aranjate pe capul florii, indiferent de cât
de mare va creşte ea. Acest tip de aranja-
ment produce tipare circulare vizibile în-
tretăiate care se dezvoltă în ambele direcţii
pe capul florii. Nu este o coincidenţă că,
indiferent de mărimea florii, numerele de
spirale în sens orar şi antiorar reprezintă
numere consecutive din seria Fibonacci.
Seminţele dintr-un con de brad şi alte
structuri similare din lumea vegetală res-
pectă acelaşi tipar.

Această tendinţă a rapoartelor bazate
pe valoarea lui φ de a fi nerepetitive are
aplicaţii în inginerie. Una dintre cele mai
familiare astfel de aplicaţii este în con-
strucţia camerelor de sunet folosite pentru
a asculta muzică sau vizionarea filmelor,
camere în care se doreşte eliminarea
ecourilor şi rezonanţelor sonore. Inginerii
de sunet vorbesc despre raportul camerei
de aur, care stabileşte dimensiunile ide-
ale de bază pentru o cameră de sunet,
acestea fiind 10x16x26. Înălţimea camerei
10 x φ ≈16, care este lungimea camerei,
iar 16 x φ ≈ 26, care dă lăţimea camerei.
Orice linie dreaptă diagonală care par-
curge interiorul unui dreptunghi de aur se
va reflecta la infinit fără a-şi repeta traiec-
toria, deci undele sonore se dispersează
într-o astfel de cameră cât mai eficient
posibil.

Contrar multor publicaţii care spun
contrariul, istoria exactă a înţelegerii de
către om a raportului de aur nu este cunos-
cută. În jurul anului 500 î.e.n, matemati-
cianul grec Pitagora a înfiinţat şcoala
pitagoreică, al cărei simbol era o penta-
gramă. Pentru o stea înscrisă într-un pen-
tagon, raportul tuturor segmentelor de
dreaptă este raportul de aur; deşi se pare
că ar fi trebuit să ştie despre raport,
Pitagora nu a lăsat nici o notă care să ne
sugereze acest lucru. O definiţie mai con-
cretă este dată mai târziu de Euclid, care
stabileşte raportul de aur, în cartea sa Ele-
mente, în jurul anului 300 î.e.n., numind-
o raţia mediei şi extremei. Este aproape
cert faptul că seria Fibonacci era cunos-
cută încă din acele vremuri; totuşi, certi-
tudinea s-a întâmplat abia în anul 1200,
când Leonardo Fibonacci a descris
faimoasa serie ce îi poartă în prezent nu-
mele, nici una din lucrările lui Fibonacci
nu reiese că acesta ar fi făcut conexiunea
cu φ ori cu raţia de aur. În prezent aceste
legături sunt bine înţelese, ele reprezen-
tând metode matematice comune.

Apariţia raportului de aur în natură a
condus, aproape inevitabil, la adoptarea şi
alegerea acesteia de către numeroşi
cercetători în aproape fiecare disciplină.
Probabil cea mai cunoscută părere

Secţiunea de aur.
SCEPTICUS



Vineri 9 septembrie 2022Vineri 9 septembrie 2022 ■ PAG. 15PAG. 151515 GRANI
ELE GÂNDIRII

Adevăr şi pseudoştiinţă

pseudoştiinţifică despre secţiunea de
aur este aceea că Partenonul grecesc,
faimosul templu de pe muntele Acropo-
lis din Atena, este proiectat în jurul
acestui raport. Mulţi amatori au suprapus
dreptunghiuri de aur peste numeroase
imagini ale Partenonului, pretinzând că au
găsit o asemănare. Dar dacă se studiază cu
adevărat aceste suprapuneri se poate ob-
serva că nu se potrivesc perfect, cel puţin
nu mai mult decât alte dreptunghiuri s-ar
potrivi. Acest lucru şi datorită faptului că
nu există dovezi istorice sau documentare
credibile că arhitecţii Partenonului, care
au lucrat la construcţie, cu mai mult de un
secol înainte de naşterea lui Euclid, ar fi
ştiut despre raportul de aur în vreun anu-
mit mod sau chiar de existenţa sa.

O altă presupunere pseudoştiinţifică
este că raportul de aur se regăseşte în
corpul uman. Întregi tomuri de inepţii au
fost scrise, pretinzând că o multitudine de
măsurători indică raportul de aur. Lăţimea
umerilor comparată cu înălţimea capului;
înălţimea buricului relativă la înălţimea
întregului trup; lungimea antebrațului
comparată cu distanţa de la cap la vârful

degetelor; ş.a.m.d. Evident, aceste mă-
surători sunt diferite în funcţie de individ;
probabil nu există nici un individ pentru
care aceste afirmaţii sunt reale. Cu atât
mai mult, lucrurile sunt arbitrare. Pentru
orice număr, raport, sau formă, se poate
descoperi o listă la fel de lungă de carac-
teristici ale corpului care sunt la fel de
exacte.

Exemplul unei cărţi este unul relevant.
Înălţimea şi lăţimea unei cărţi oarecare
sunt determinate din convenienţă; se
doreşte a fi convenabil proporţionată
atunci când este închisă (nu prea înaltă),
sau deschisă (nu prea lată). Unii spun că
forma ideală a unei cărţi este de 1:φ, dar
este greşit. O carte dimensionată să aibă
aceleaşi proporţii fie că este închisă ori
deschisă are forma 1 : √2 şi nu 1:φ. φ este
semnificativ mai mare decât √2. În indus-
tria papetăriei, 1 : √2 este numit raportul
Lichtenberg.

O realitate evidentă este că drep-
tunghiurile care sunt nici prea pătratice,
nici prea înguste sunt cele mai atractive şi
deseori cele mai folosite în design. Secţi-

unea de aur se află în plaja de valori
pentru dreptunghiuri plăcute vizual,
însă de asemeni sunt şi √2, √3 şi multe alte
numere. Nu este nevoie să pretindem că
există un raport perfect pentru toate apli-
caţiile.

Un mod eficient de a deosebi formele
reale ale prezenţei raţiei de aur de pre-
supuneri născocite este întrebarea dacă
aceasta serveşte unui scop care nu poate
fi îndeplinit de un număr asemănător.
Prezenţa unghiului de aur în cazul florii-
soarelui are un scop precis şi este ine-
vitabilă apariţia numărului φ. Un exemplu
de născocire este presupunerea că fiecare
dintre segmentele falangelor este mai lung
decât următorul cu raportul de aur. Nu
doar că acest lucru este greşit prin simpla
măsurare, dar nu ar produce nici un be-
neficiu dacă ar fi adevărat, deci nu s-a pro-
dus această dezvoltare. Beneficiul
îmbunătăţirii acurateţei la scări din ce în
ce mai reduse de manipulare înseamnă că
este utilă posesia degetelor cu segmente
din ce în ce mai mici, deci cu asta ne-am
ales. Însă nu este nevoie ca acest raport să
fie raportul de aur sau o valoare apropiată,

aşadar nu este cazul.

Un alt exemplu pseudoştiinţific este
cel al scoicilor spiralate. O spirală de aur
este aceea care are o curbură de φ ori mai
deschisă cu fiecare sfert de cerc şi se spune
adesea despre cochiliile de nautil că res-
pectă această regulă. Fals. O spirală de aur
este una dintre infinitele posibilităţi de spi-
rale logaritmice. Pentru nautil este benefic
să-şi menţină forma în timp ce creşte, iar
acest scop este îndeplinit de aproximativ
orice spirală logaritmică. Un factor de
creştere al spiralei bazat pe φ nu aduce
niciun alt beneficiu.

φ, raportul de aur şi seria Fibonacci
sunt interesante din punct de vedere
matematic şi prezintă manifestări natu-
rale. Acest lucru nu înseamnă că totul, sau
orice altceva, este bazat pe aceste relaţii.
Popularitatea şi „măreaţa denumire” de
„proporţie divină” au fost motorul care a
dus la folosirea pseudoştiinţifică a
numărului pentru orice şi totul deopotrivă.
Aceia ce sunt setaţi în mod excesiv pe re-
cunoaşterea tiparelor au auzit probabil de
raportul de aur, acesta venindu-le în minte
oricând văd un dreptunghi, o operă de artă
celebră (precum Mona Lisa, care nu este
bazată pe raportul de aur), sau tipare pe
piaţa bursieră (care nu există defel,
darămite cu raportul de aur), sau în nu-
merologia din Biblie (doar dacă orice alt
număr capătă o semnificaţie asemănă-
toare). Nu fiecare presupunere despre ra-
portul de aur are la bază o hiperactivitate
în domeniul recunoaşterii tiparelor, dar
majoritatea au. În orice caz, o asemenea
presupunere ar trebui să fie mereu un in-
diciu pentru o abordare sceptică.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, scris
de Brian Duning și intitulat „The Golden
Ratio”, a fost publicată pe Skeptoid.com.
Scientia.ro este un site de popularizare a
științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zil-
nic articole, are o secțiune de bloguri și
una destinată întrebărilor din partea citi-
torilor. Cei care doresc să sprijine acest
demers de transmitere a informației ști-
ințifice pot dona la: www.scientia.ro.
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Nu există dovezi istorice sau documentare credibile că arhitecţii Partenonului, care au lucrat la construcţie, cu mai mult de un secol
înainte de naşterea lui Euclid, ar fi ştiut despre raportul de aur în vreun anumit mod sau chiar de existenţa sa.
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Un studiu efectuat asupra
galaxiilor pitice din roiul de
galaxii Fornax arată că obser-
vațiile astronomice asupra
acestui roi ar putea fi expli-
cate aplicând o teorie modifi-
cată a gravitației, renunțând la
ideea materiei întunecate.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Materia
întunecată

Materia întunecată
este o formă de ma-
terie care exercită
atracție gravitațională,
însă nu emite lumină

și nu interacționează cu materia pe care o
cunoaștem decât, eventual, pe lângă gra-
vitație, prin noi forțe încă necunoscute.

Această formă de materie a fost in-
trodusă în fizică pentru a explica, de
exemplu, viteza de rotație a stelelor în pe-
riferia galaxiilor, care este prea mare ca să
fie explicată doar prin gravitația exercitată
de materia „obișnuită”.

Din ce ar fi alcătuită această materie
întunecată? Se crede că ar putea fi com-
pusă din particule care nu aparțin Mo-
delului Standard al fizicii particulelor
elementare. Aceste particule sunt căutate
în experimente desfășurate atât la accele-
ratoarele de particule, cât și în laboratoare
subterane, unde particulele de materie în-
tunecată, dacă există, ar interacționa cu
detectoarele noastre și ar lasă urme mă-
surabile.

Problema este că până în prezent nu
s-a descoperit nicio nouă particulă care ar
putea explica materia întunecată.

Experimentele continuă însă, echipa-
mentele utilizate fiind din ce în ce mai
sensibile, maximizând șansele pentru
eventuala descoperire a materiei în-
tunecate. Între timp, pe lângă experi-
mentele amintite, observațiile astronomice
ne ajută să înțelegem mai bine comporta-
mentul acestei materii misterioase.

Roiul de galaxii pitice
Fornax

La circa 62 milioane ani lumină față
de noi se găsește clusterul de galaxii For-
nax, cu o masă totală de circa 7 înmulțit
cu 1013 masa Soarelui. Acest roi este re-
lativ aproape de noi, ceea ce înseamnă că
îl putem studia destul de bine cu instru-
mentele noastre. Galaxiile din Fornax au

fost studiate cu instrumentul VLT Survey
Telescope of the European Southern Ob-
servatory.

Fornax conține galaxii pitice. Aceste
galaxii, se crede, ar fi învăluite de materie
întunecată, care ar contribui la gravitația
lor. Într-o grupare de galaxii se exercită
însă așa-numitele efecte de maree – de-
formări ale galaxiilor din cauza gravitației
diferite între diverse regiuni ale galaxiei.

Un studiu interesant:
modificarea legii
gravitației?

Un nou studiu a analizat aceste
galaxii și efectele de maree exercitate
asupra lor. Aceste efecte sunt mai puter-
nice atunci când galaxiile sunt mai
aproape de centrul roiului de galaxii sau
atunci când galaxiile au dimensiuni relativ
mari însă conțin puțînă materie.

Noul studiu - al cărui rezultate au
fost publicate în revista Monthly Notices
of the Royal Astronomical Society - arată
că aceste galaxii, chiar dacă înconjurate de
materie întunecată, nu ar fi trebuit să
supraviețuiască chiar și atunci când
efectele de maree ar fi exercitate de o
gravitație de circa 64 de ori mai mică
decât gravitația internă a galaxiilor. To-
tuși... galaxiile încă există.

Pentru a explica acest interesant
rezultat cercetătorii au folosit un model
care modifică legea gravitației. Este vorba

de MOND (MOdified Newtonian Dyna-
mics), în cadrul căruia gravitația se mo-
difică, fiind mai puternică la accelerații
mai mici. Cu acest model cercetătorii au
reușit să explice rezultatele observațiilor
astronomice.

Modificăm deci teoria
gravitației?

Ce înseamnă acest rezultat? Nu mai
avem nevoie de materie întunecată și
modificăm legea atracției gravitaționale?
Nu, nu încă. Acest rezultat trebuie verifi-
cat și eventual confirmat prin studiul altor
galaxii, cum ar fi galaxii pitice în alte
roiuri de galaxii, cu alte caracteristici,
unde efectele de maree ar trebui să fie și
mai puternice.

Deocamdată materia întunecată
rezistă, iar experimentele unde aceasta
este căutată sunt importante, deoarece
descoperirea unor noi particule, care nu
fac parte din Modelul Standard, ar arăta că
în univers este loc și pentru materie în-
tunecată.

Dovezile privind necesitatea modi-
ficării teoriei gravitației, în ciuda acestui
studiu, sunt, deocamdată, încă incomplete.

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.

Și dacă totuși trebuie modi�cată legea
atracției gravitaționale?

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

Modelul Standard
În fizica particulelor elementare, Mo-
delul Standard reprezintă consensul sta-
bilit la sfârșitul secolului al XX-lea
asupra constituenților de bază ai ma-
teriei și asupra forțelor fundamentale
care descriu interacțiunile dintre aceș-
tia.
Modelul Standard înglobează un total
de 61 de particule considerate funda-
mentale (fără structură internă), și trei
din cele patru forțe fundamentale.
Particulele fundamentale sunt împărțite
în două mari categorii după o proprie-
tate numită spin, și anume fermioni
fundamentali și bosoni fundamentali.
Inițial s-a crezut că particulele din
Modelul Standard stau la baza întregii
materii din univers. La ora actuală se
știe însă că ele formează numai cca
4,6% din univers, restul fiind desemnat
drept materie întunecată (cca 23 %) și
energie întunecată (cca 72 %).
Modelul Standard nu este o teorie com-
pletă a interacțiunilor fundamentale,
deoarece în prezent el nu reușește să in-
tegreze a patra forță fundamentală,
gravitația, și de asemenea pentru că
este incompatibil cu recentele obser-
vații ale oscilațiilor neutrinilor.

Sursa: Wikipedia.

Galaxia NGC 1427A, parte din roiul Fornax, situat la circa 62 de milioane de ani-lumină. Credit: ESO.
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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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Simona Halep, șanse reale
de a se cali�ca la Turneul
Campioanelor 2022
Ediția din acest an a
Turneului Campioanelor va
fi găzduită de Dickies Arena
din Fort Worth (Texas,
SUA), în perioada 31 oc-
tombrie - 7 noiembrie. Com-
petiția va aduna la start cele
mai bune opt sportive ale
sezonului în curs, iar Si-
mona Halep are șanse reale
de a se califica.

Turneul Campioanelor 2022, care
așază în două grupe cele mai bune opt
jucătoare ale anului în circuitul WTA, va
fi organizată în Arena Dickies, o sală po-
livalentă cu o capacitate de 14,000 de
locuri. Competiția revine astfel în SUA
după o după o pauză de 17 ani; între anii
2002-2005, Los Angeles a fost orașul-
gazdă al întrecerii celor mai bune jucă-
toare ale sezonului în WTA.

„Dickies Arena și orașul Fort Worth
au un palmares dovedit în ceea ce
privește găzduirea unor evenimente
sportive și de divertisment de talie mon-
dială și suntem încântați să readucem
turneul de referință al WTA în Statele
Unite pentru prima dată din 2005 în-
coace”, a declarat Steve Simon, preșe-
dintele WTA, după cum informează
HotNews.ro.

„Acest loc va oferi o experiență fan-
tastică atât pentru jucătoare, cât și pen-
tru fani și va oferi un final pe măsură
pentru încă un sezon captivant al circui-
tului WTA”, a mai spus el.

De când și-a deschis porțile, la sfârși-
tul anului 2019, Dickies Arena a găzduit
concerte și evenimente sportive de top,
printre care Paul McCartney, Michael
Bublé și KISS, precum și primele etape
ale turneelor de baschet masculin din
NCAA, campionatele de gimnastică din
SUA și Bassmaster Classic. Arena con-
tinuă să aducă spectacole incredibile în
Fort Worth, cum ar fi Eagles, Post Ma-
lone, Chris Stapleton, George Strait, plus
multe altele care vor urma în acest an.

Turneul Campioanelor trebuia să
aibă loc la Shenzhen, însă WTA a luat
decizia de a anula toate competițiile din
China. WTA a precizat însă că Texas este
gazdă temporară, evenimentul urmând a
reveni la Shenzhen de anul viitor.

În ceea ce o privește pe Simona
Halep, ea se află pe locul 6 în clasamen-
tul WTA Race în timp real (pe 5 în clasa-

mentul oficial), după ce a fost eliminată
încă din primul tur la US Open 2022 de
către ucraineanca Daria Snigur.

Jucătoarele care vor acumula 4.175
vor obține calificarea. Singura în această
poziție până acum este Iga Swiatek. Iată
cum se prezintă clasamentul și numărul
de puncte:
1. Iga Swiatek 7.990 puncte / calificată
2. Ons Jabeur 3.626 (va ajunge la 5.196
de puncte dacă va câștiga US Open)
3. Jessica Pegula 3.232 (4.802)
4. Coco Gauff 2.983 (4.553)
5. Daria Kasatkina 2.831
6. Simona Halep 2.661
7. Caroline Garcia 2.546 (4.116)
8. Aryna Sabalenka 2.521 (4.091)
9. Maria Sakkari 2.358
10. Veronika Kudermetova 2.313
11. Paula Badosa 2.264
12. Madison Keys 2.214
13. Belinda Bencic 2.197

ACCENT MONTREAL

SSppaanniiaa  șșii  PPoorrttuuggaalliiaa,,
țțăărriillee  ccaarree  cceell  mmaaii  
pprroobbaabbiill  vvoorr  ggăăzzdduuii
CCuuppaa  MMoonnddiiaallăă  ddee  ffoottbbaall
ddiinn  22003300

Cele două ţări au semnat un acord în anul
2020 în vederea unei candidaturi comune, pe care
au oficializat-o în luna iunie.

„Sunt sigur că Mondialul din 2030 se va juca
în Spania şi Portugalia. Această candidatură este
una câştigătoare şi vom face tot posibilul pentru
a ajuta două ţări care sunt pasionate, trăiesc şi
respiră fotbalul şi care au o infrastructură bună”,
a declarat Aleksander Ceferin, preşedintele
UEFA.

Gazda CM 2030 va fi desemnată în mai 2024.
Spania, ţara unde a avut loc CM 1982, a can-

didat fără succes împreună cu Portugalia pentru
CM 2018, a cărei organizare a fost încredinţată
Rusiei. Portugalia nu a găzduit niciun Mondial,
însă a fost gazda EURO 2004.

Patru ţări din America de Sud, Argentina,
Uruguay, Chile şi Paraguay, au anunţat o candi-
datură comună pentru CM 2030, una cu o valoare
sentimentală, căci prima ediţie a competiţiei s-a
desfăşurat în Uruguay în 1930.

Până atunci, CM 2022 va avea loc în Qatar
între 20 noiembrie şi 18 decembrie, iar urmă-
toarea ediţie se va disputa în 2026 în Canada,
Statele Unite şi Mexic, scrie Agerpres.

CCEE  CCaannoottaajj  UU2233::  55
mmeeddaalliiii  ddee  aauurr  șșii  44  ddee
aarrggiinntt  ppeennttrruu  RRoommâânniiaa

Delegația României a cucerit 9 medalii (5 de
aur şi 4 de argint) la Campionatele Europene de
canotaj Under-23 de la Hazewinkel (Belgia). Tri-
colorii au luat startul în 11 finale. România a par-
ticipat cu 12 echipaje şi 38 de sportivi la această
competiție

Medaliile de aur au fost câștigate în probele
de patru plus unu rame masculin, patru rame fe-
minin, patru vâsle feminin, opt plus unu feminin
și masculin. Argintul a fost cucerit la patru plus
unu rame feminin, dublu rame masculin, patru
rame masculin și dublu vâsle feminin.

TENIS

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

Simona Halep
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BBAANNCCUURRII

☺Un excursionist vede un cioban
cufundat în gânduri, în mijlocul
pășunii, fără turmă, și îl întreabă:
- Da’ ce faci aici, bade?
- Mă gândesc.
- Da’ unde îți sunt oile?
- Exct la asta mă gândeam și eu!

☺Soțul: Măi femeie, administra-
torul blocului se laudă că s-a
culcat cu toate femeile din bloc,
cu excepția uneia.
Soția: O fi aia grasă și bătrână de
la parter!

☺Un cuplu dimineața în pat:
- Iubire, n-am vrut să te trezesc,
dar azi-noapte, pe la 3:30, mi-ai
tras una peste față de-am văzut
stele verzi! Știu că ai avut un coș-
mar, dar te rog ca pe viitor să te
controlezi.
- Era 5:25 iubire...

☺Un cuplu stă de vorbă:
- Scumpo, ce zici de o seară li-
niștită și magică, în pat, cu un
film bun și popcorn?
- Wooow! Daaa, vreau!
- Perfect! Eu o să ies cu băieții la
o bere.

☺- Tati, ce e aia autocorect?
- Când tati vrea la bere, mami
spune să facă ce vrea și tati nu
mai vrea la bere...

☺O blondă merge la piață să
cumpere miere. O întreabă pe
vânzătoare:
- Bună ziua, aveți miere de al-
bine?
- Da, avem, de salcâm de
trandafir, de flori de câmp...
Stă blonda pe gânduri și până la
urmă zice:
- Dar de albine nu aveți?

☺- Auzi fată, tu pui la suflet?
- Nu, fată, eu pun la șolduri…

☺Cafeaua merge la psihiatru:
- Spune-mi, ce te macină?

☺Cineva i-a spus lui Artistotel că
altcineva îl vorbește de rău în
lipsa sa. Filozoful i-a răspuns: În
lipsă, poate să mă și omoare!

☺Soțul: Maică-ta mi-a zis să mă
duc la dracu!
Soția: Nu te duci nicaieri, azi
batem covoarele!
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SSUUDDOOKKUU

HHOORROOSSCCOOPP

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

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

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Mare atenţie, căci s-ar
putea să ai probleme cu sistemul

circulator. Dragoste: Eşti mai afectuos şi mai
sensibil în această perioadă, ceea ce te poate ajuta
să-ţi consolidezi relaţia cu fiinţa iubită. Financiar:
Doreşti să te implici în activităţi noi, dar nu uita de
cele deja începute.      

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Stresul din ultimul
timp poate avea urmări nefaste.
Dragoste: Călătoriile îţi pot

permite îmbunătăţirea relaţiei. Dacă nu ai
prezentat partenerul familiei şi prietenilor,
este tipul să o faci acum.  Financiar: Nu amâna
finalizarea proiectelor începute! 

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti deosebit de agitat
în această perioadă. Cuplat cu

caracterul tău introvertit, acest lucru îţi poate
afecta negativ sănătatea. Dragoste: Dacă nu ai
încă un partener, vei resimţi singurătatea mai
profund ca oricând, dar nu trebuie să faci o
tragedie din asta. Financiar: Eşti cu gândul la o
afacere sau la o investiţie deosebită.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nimic nou în privinţa
stării tale de sănătate, lucrurile se

menţin pe un teren stabil. Dragoste: Nu uita cu-
vântul cheie al acestei perioade: iniţiativa! Finan-
ciar: Şi în privinţa banilor te afli printre cei
privilegiaţi, pentru că se poate vorbi de sume mai
mari, de investiţii deosebite, de creşteri salariale,
de afaceri prospere.  

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poţi avea probleme cu
coloana vertebrală sau inima, aşa
că încercă să fii prudent. Dragoste:

Pot apărea probleme majore în relaţia cu
partenerul de viaţă datorită pretenţiilor tale
exagerate. Financiar: Pe termen scurt se întrevăd
destule probleme cauzate de lipsa banilor. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: În această perioadă ar fi
de dorit să eviţi mişcările bruşte sau
ridicarea unor greutăţi, deoarece ai

putea avea probleme cu coloana. Dragoste:
Relaţia ta de cuplu se poate îmbunătăţi, cu condiţia
să-i acorzi ceva mai multă atenţie. Financiar: Ar
fi bine să încerci să reduci cheltuielile.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Sănătatea depinde mult
şi de cheful tău de viaţă. Dragoste:
Elementul surpriză apare brusc

între tine şi partener şi dă peste cap toate
planurile, deci nu te aventura în direcţii riscante.
Financiar: Te simţi cu un pic mai bogat ca ieri,
ceea ce îţi dă încredere că se poate şi mai bine
de atât.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Nu ai probleme
deosebite care să-ți afecteze sănă-
tatea. Dragoste: Primeşti vestea

mult aşteptată sau răspunsul de care depindea li-
niştea ta interioară. Financiar: Banii sunt pe un
nivel calm. Încearcă să nu te avânți în cheltuieli
prea mari.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Dacă iei masuri de pe
acum, prin care să-ţi asiguri
sănătatea pe termen lung, nu

vei mai avea motive de îngrijorare. Dragoste:
Trecutul mai are încă un rol în sufletul tău.
Financiar: Banii sunt planul celor mai serioase
decizii. Mai mult ca oricând, nu poţi lăsa la voia
întâmplării veniturile şi cheltuielile.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Eşti într-o formă exce-
lentă, ţi se citeşte pe chip sănătatea

şi frumuseţea, încât lumea te va remarca acum cu
alţi ochi, cu un soi de admiraţie şi atracţie.
Dragoste: Trăieşti momente romantice şi fericite
alături de persoana iubită. Financiar: Vei avea
parte de unele câştiguri, la începutul intervalului.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Încearcă să-ţi impui şi să
păstrezi un regim de viaţă mai
echilibrat. Dragoste: Eşti tentat să

reiei o relaţie mai veche. Ascultă-ţi intuiţia care îţi
spune că nu trebuie să te grăbeşti în luarea decizi-
ilor pe plan sentimental. Financiar: Succesul tău
depinde de stabilirea cât mai rapidă a unei ordini
de priorităţi .
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Deschis in fiecare zi, deDeschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunatiluni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.pentru orarul exact. 444455550000----666688880000---- 1111666622226666
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