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Toamna Montrealul a-
bundă în evenimente și
activități, iar Hallo-
ween-ul nu este o ex-
cepție. Câteva lucruri ce
se pot face la Montreal
și împrejurimi cu aceas-
tă ocazie.
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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. 
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Octombrie, luna de informare și
prevenire a cancerului de sân
Cancerul de sân este
una dintre afecțiunile cel
mai des întâlnite la
femei. Riscul de îmbol-
năvire depinde de mai
mulți factori ce nu pot fi
schimbați, dar și de stilul
de viață al fiecărei
femei.
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Între 30 septembrie și 9 oc-
tombrie are loc la Trois-Rivières
Festivalul Internațional de
Poezie, un eveniment cultural
de marcă, ce propune publicu-
lui sute de activități desfășurate
în restaurante, baruri, galerii de
artă, școli și biblioteci. Festi-
valul se bucură de participarea
a numeroși poeți, din peste 30
de țări, iar la ediția de anul
acesta poeta Ana Blandiana
s-a aflat printre invitați.
ALA MÂNDÂCANU
Comunitatea Moldovenilor din Quebec

Participarea Poetei Ana
Blandiana la cea de-a 38-a
ediție a Festivalului Inter-
național de Poezie de la Trois-
Rivières este, fără îndoială, un
eveniment remarcabil. Admi-

rația pentru Poetă, pentru talentul său și pen-
tru activitatea sa civică depășește hotare și
continente.

Trois-Rivières, un orășel primitor și plin
de verdeață, găzduiește Festivalul din anul
1985. Datorită acestui eveniment anual, lo-
calitatea a fost numită „Capitala mondială a

poeziei” de cunoscutul poet, interpret și actor
quebechez, Félix Leclerc.

Festivalul e prezent peste tot în Trois-
Rivières. Pe durata sa, parcurile au fost ame-
najate cu ghirlande din pagini cu versuri ale
poeților din diferite țări. Locul cel mai vizibil
este însă Parcul Cœur de l’Ukraine, inaugu-
rat chiar în ziua de 30 septembrie 2022,
odată cu deschiderea oficială a Festivalului
Internațional de Poezie. Parcul are un panou
special la intrare și este decorat cu o coardă
pe care sunt prinse pagini în galben-albastru,
reprezentând culorile drapelului ucrainean,
cu poezii a peste douăzeci de autori
ucraineni. Trebuie menționat și faptul că Fes-
tivalul are drept motto versurile cunoscutei
poete ucrainene Lessia Ukrainka, „Aprinde
lumina zilei de mâine, înainte să răsară
zorii”. Prezența Ucrainei la acest eveniment
este semnificativă și demonstrează sprijinul
canadienilor pentru sacrificiul Ucrainei în
lupta sa cu agresorul din Est.

Ana Blandiana este laureată a unui
număr impresionant de premii internaționale.
Menționăm aici unul din ultimele: în 2016, la
Festivalul de la Gdansk, Polonia, a primit ti-
tlul de Poet European al Libertății.

Așa am cunoscut-o și noi, dna Larisa Ior-
dache și cu mine, la Trois-Rivières, într-o zi
plină de soare, la o cafenea de cartier, unde a
avut loc un brunch poetic cu trei poete, par-
ticipante la Festival. Stând la o masă cu
colegele sale, scăldată în razele unui soare
blând de octombrie, Ana Blandiana emana o
lumină și o liniște interioară ce nu pot fi

descrise adecvat decât de un poet care vede
cu sufletul.

Poetele ieșeau rând pe rând la microfon
și recitau câte o poezie. Ana Blandiana a
prezentat varianta în franceză și în română a
unor poezii selectate din volumul său „Ma
patrie A4”.

...Voi reuşi vreodată
Să descifrez urmele care nu se văd,
Dar eu ştiu că există şi aşteaptă
Să le trec pe curat
În patria mea A4...

Vocea-i calmă, aproape șoptită, era auzită
până la cea mai îndepărtată masă...

Am reușit să-i transmitem Anei Blandi-
ana toată dragostea și recunoștința din partea
admiratorilor din Republica Moldova, pe
care a vizitat-o în repetate rânduri.

O zi de octombrie de neuitat. Mulțumim
Festivalului și organizatorilor săi, Maryse
Baribeau și Gaston Bellemare, mulțumim,
Ana Blandiana!

Militantă pentru democrație și pentru instau-
rarea alfabetului latin și conservarea limbii
române în Republica Moldova, Ala Mândâ-
canu, PhD, a fost deputată în Parlamentul
Republicii Moldova (1994-2001) și decan al
Facultăţii de Jurnalism şi Comunicare Pu-
blică din cadrul ULIM. Este autoarea a nu-
meroase articole, lucrări şi cărţi pe subiecte
politice, economice și privind egalitatea de
gen. Din 2009 este președinta CMQ.

Ana Blandiana la Festivalul
Internațional de Poezie de la
Trois-Rivières

EVENIMENT
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ÎÎnnttââllnniirree  llaa
CCeennaacclluull
EEmmiinneessccuu

Cenaclul Mihai Eminescu
din Montreal continuă seria
videoconferințelor sale lunare,
sâmbătă, 15 octombrie 2022, la
ora 12:00. Această modalitate
permite membrilor să vină în
contact cu scriitori, poeți și alte
personalități din toata Canada.
Ocazional, sunt invitați și scri-
itori din România. 

Cei care doresc să participe
sunt rugați să ia legătura prin
email cu dl. Leonard I. Voicu,
președintele cenaclului, la
leonardvoicu@gmail.com.    

OO  sseeaarrăă  
ccuullttuurraallăă  
ppee  lluunnăă,,  
eeddiițțiiaa  ddiinn  
ooccttoommbbrriiee

După succesul primei ediţii
a ceea ce organizatorii numesc
O seară culturală pe lună, cea
de-a doua astfel de întâlnire va
avea loc joi, 13 octombrie 2022.
În urma ideii ca aceste seri
culturale să se desfășoare în
diferite locuri semnificative
pentru comunitatea noastră, de
data aceasta întâlnirea se va ține
la Catedrala Sf. Gheorghe (2010
boul. Marie, St-Hubert, J4T
2B1), de la ora 18:00. Accesul
este gratuit.

Vor fi prezentate două con-
ferinţe. Prima va fi susținută de
profesorul Paul Cătanu şi va
avea ca titlu: „Raţiunea ca auto-
stăpânire şi Gelassenheit”. Paul
Cătanu deţine un doctorat în filo-
zofie despre Friedrich Nietzsche
(1844-1900) şi s-a făcut remar-
cat în cadrul comunității noastre
prin lucrarea sa cu titlul „Niet-
zsche şi Eminescu”. 

Cel de-al doilea conferențiar
va fi Părintele Protosinghel
Maxim Morariu care va vorbi
despre „Sfinţii lunii octombrie şi
influenţa lor asupra vieţii noas-
tre”.

Sunt aşteptaţi toţi iubitorii de
tradiţie, credinţă, limbă şi cultură
românească.

Din dorinţa de a continua
aceste seri culturale, pentru vi-
itor, organizatorii încurajează
orice idee de participare cu
poezii, epigrame, proză, teatru,
istorie etc. 

ANUN
URI COMUNITARE

Ana Blandiana citind din poeziile sale la o întâlnire cu publicul și alături de Ala Mândâcanu, președinta Comunității Moldovenilor din Quebec.
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Reforma sistemului electoral:

Rezultatele recentelor alegeri
provinciale au alimentat din
nou vocile care cer o reformă
a sistemului electoral din
Quebec.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Niciodată în ultimii
aproape 50 de ani dis-
crepanța dintre votul popu-
lar și numărul de locuri din
parlament nu a fost atât de
mare în Quebec.

Iată cum s-a repartizat acest vot la
alegerile din 3 octombrie: Coalition
Avenir Quebec (CAQ) - 41,0%, Québec
solidaire (QS) – 15,4%, Parti québécois
(PQ) – 14,6%, Parti libéral du Québec
(PLQ) – 14,4%, Parti conservateur du
Québec (PCQ) – 12,9%. Iată și cum arată
numărul de locuri câștigate de fiecare par-
tid în urma acestor procente: CAQ – 90,
PLQ – 21, QS – 11, PQ – 3, PCQ – 0.

Vedem așadar că diferențele în termen
de voturi sunt mici între cele patru partide
de opoziție, însă cel al fotoliilor parla-
mentare variază foarte mult, de la 21 la 0,
dar și că partidul de guvernământ a câști-
gat 41% din voturi și 72% din locurile de
la Assemblée nationale.

Sistemul electoral – sau modul de
scrutin – ar trebui să reflecte cât mai fidel
posibil felul în care oamenii votează.
Aceasta deoarece într-o democrație mo-

dernă, noțiunea de reprezentare este
esențială: ea asigură o voce cetățenilor, la
nivel individual sau de grup.

Nu este deci surprinzător că în discur-
surile lor din seara electorală trei din cei
patru lideri ai partidelor de opoziție -
Gabriel Nadeau-Dubois de la QS, Paul St-
Pierre Plamondon de la PQ și Éric
Duhaime de la PCQ - au vorbit de necesi-
tatea unei reforme electorale în Quebec.

Sisteme electorale în lume și
în Quebec

În democrațiile reprezentative există
două mari categorii de scrutine: majoritare
și cu reprezentare proporțională. În sis-
temele electorale majoritare câștigă can-
didații care obțin cele mai multe voturi
într-o circumscripție electorală. Acest sis-
tem are la bază ideea că guvernarea se
fundamentează pe exprimarea voinței

majorității.

Sistemele electorale cu reprezentare
proporțională sunt concepute special pen-
tru ca locurile să fie distribuite pro-
porțional cu numărul de voturi, în ideea de
a nu dezavantaja minorități semnificative
și de a genera parlamente și guverne care
să reflecte cât mai autentic preferințele
electoratului. Reprezentarea proporțională
favorizează formarea unor guverne de
coaliție, dar tocmai de aceea are și un se-
rios inconvenient la nivel de stabilitate a
guvernelor.

Dacă sistemele electorale majoritare
sunt cele mai răspândite în lume la ora ac-
tuală, reprezentarea proporțională este
folosită în majoritatea democrațiilor occi-
dentale.

În Quebec avem un mod de scrutin
majoritar uninominal într-un singur
tur (SMUT), cunoscut în engleză ca First
Past the Post. Pentru cetățeni, acesta este
cel mai simplu sistem electoral posibil și
el se regăsește în întreaga Canadă. Cu ex-
cepția unor scurte perioade de timp în care
câteva alte moduri de scrutin au fost încer-
cate în trei provincii (Manitoba, Alberta și
Columbia Britanică), SMUT a fost utilizat
în toate alegerile provinciale și federale de
la 1867 încoace. Este deci ceea ce que-
bechezii și canadienii cunosc cel mai bine.

În acest sistem numărarea voturilor
este simplă și rapidă. În general, publicul
știe la doar câteva ore după închiderea ur-
nelor ce partid va forma guvernul și cine
va fi în opoziție.

SMUT duce la crearea de guverne ma-
joritare, formate de un singur partid.

Această caracteristică este considerată
unul dintre avantajele SMUT, căci un gu-
vern majoritar are o mai mare proba-
bilitate să fie stabil decât o coaliție
guvernamentală formată din două sau
mai multe partide. În istoria provinciei,
au existat doar trei guverne minoritare,
două liberale - cel al lui Henri-Gustave
Joly de Lotbinière în 1878 și cel al lui Jean
Charest în 2007, și unul format de PQ în
2012.

Un alt avantaj este cel că partidele
sectare și extremiste au foarte puține
șanse să intre în Salonul albastru. Dacă
comparăm Quebecul sau Canada cu
Israelul, al cărui sistem proporțional per-
mite oricărui partid care obține doar 1,5%
din numărul total de voturi să aibă un loc
în Knesset, sistemul electoral de aici
împiedică complet partidele marginale sau
extremiste să aibă deputați, așa cum
notează Élections Canada. În general,
scrutinul majoritar uninominal într-un sin-
gur tur favorizează partidele cu o bază
largă și apropiate de centru.

Există, desigur, și dezavantaje, cel mai
important fiind faptul că acest sistem
poate duce la distorsiuni de genul celor
observate la alegerile din 3 octombrie,
convertind voturile în mandate parla-
mentare într-un mod ce pare arbitrar și ne-
drept.

Dacă ne uităm în istoria electorală a
Quebecului, vedem că rareori partidul
care formează un guvern majoritar este
ales cu sprijinul unei majorități de voturi
exprimate la nivel național. CAQ a obținut
41% acum și 37,42% în 2018. De fapt, ul-
tima oară când în Quebec un partid a fost
ales cu o majoritate de voturi a fost în
1985, atunci când liberalii au câștigat cu
55,99% din sufragii.

Se poate întâmpla și ca partidul care
obține cele mai multe locuri și formează
guvernul să aibă mai puține voturi decât
principalul său rival – este ceea ce am
văzut la nivel federal la alegerile din 2019
și 2021.

Nu în ultimul rând, un partid care are
mai multe voturi decât altul poate ajunge
să aibă mai puține locuri la Assemblée na-
tionale. Este exact situația în care se află
acum QS și PQ vizavi de liberali.

Toate aceste dezechilibre au fost su-
bliniate de critici în repetate rânduri. În-
doielile privind pertinența scrutinului
majoritar uninominal într-un singur
tur nu datează de ieri, de azi. Cinci gu-
verne provinciale au promis o reformă a
sistemului electoral, cel mai recent fiind
chiar Guvernul Legault în primul său
mandat. Niciunul nu a onorat însă această
promisiune. (Ideea reformării modului de
scrutin nu e nouă nici la nivel federal.
Citiți despre acest aspect în articolul „Este
necesară o reformă electorală în

ACTUALITATE

ALEGERI PROVINCIALE | SISTEM ELECTORAL
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Alegerile din 1973
Rezultatele la recentele alegeri provin-
ciale ilustrează disparitatea pe care
modul de scrutin majoritor uninominal
într-un singur tur (SMUT) o poate ge-
nera între procentele de vot obținute de
un partid politic și numărul de deputați
aleși

O asemenea discrepanță majoră s-a
putut observa și la alegerile din 1973,
atunci când Parti québécois condus de
René Lévesque a obținut 30,22% din
sufragii dar doar șase locuri în Salonul
albastru.
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Canada?” publicat în 2019 și disponibil
la www.accentmontreal.com).

Reforma electorală promisă
de CAQ

În 2018, François Legault și toți
ceilalți lideri de partid, cu excepția lui
Philipe Couillard (PLQ), s-au angajat să
reformeze sistemul electoral pentru ca
acesta să reprezinte mai bine votul popu-
lar.

În 2019, modelul propus de CAQ
prin proiectul de lege 39 a fost cel al
unui scrutin mixt cu compensare re-
gională, i.e. un scrutin ce încorpora un
element de proporționalitate regională. În
loc de 125 de deputați în 125 de circum-
scripții câte numără Quebecul, ar fi fost 80
de deputați în 80 de circumscripții și 45 de
deputați regionali, aleși în funcție de pro-
porția votului exprimat pentru partidul lor
în fiecare regiune. Numărul de deputați ar
fi fost atribuit regiunilor în concordanță cu
ponderea lor demografică.

Susținătorii acestei reforme au argu-
mentat că cetățenii care votează în circum-
scripții considerate ca fiind deja câștigate
de un partid ar avea astfel posibilitatea să-
și facă vocea auzită la Quebec. Votul pentru
liberali al cuiva din Matane-Matapédia, o
citadelă PQ, are extrem de puține șanse să
genereze un deputat liberal în această cir-
cumscripție. Totuși, această persoană și-ar
putea face auzită vocea votând cu PLQ în
regiunea respectivă.

În plus, spuneau aceștia, reprezentarea
proporțională ar putea fi un remediu pentru
cinism și apatie politică și o condiție pen-
tru revitalizarea democrației quebecheze,
care s-ar traduce printr-o mai mare prezență
la urne (în 2014 rata de participare a fost de
74,6%; în 2018 de 66,45%, iar acum de
62,5%).

Cei care au criticat acest proiect de lege
au amintit pragul de 10% pentru a intra în
Parlament, considerat foarte ridicat,
menționând că un procent între 1,5 și 3%,
cum există în alte democrații cu
reprezentare proporţională, ar fi mai

nimerit.
Alții au invocat faptul că reforma pro-

pusă ar fi sporit șansele de a produce gu-
verne de coaliție slabe și instabile, precum
și proliferarea unor mici partide radicale.
Cât despre reducerea absenteismului elec-
toral, este suficient să ne aruncăm o privire
spre Europa, unde scrutinul proporțional
este în vigoare aproape peste tot iar
deziluzia populației și mai mare, ca să ne
dăm seama că acest sistem este adesea ide-
alizat, atribuindu-i-se tot felul de virtuți.

În aprilie 2021, proiectul a fost aban-
donat. François Legault nu a invocat nici-
unul din aceste motivele, ci faptul că
reforma electorală nu constituie o prioritate
pentru cetățeni.

Prioritățile se schimbă și
pentru partide, și pentru
alegători

Este adevărat că preocuparea cetățenilor

pentru reforma sistemului de vot tinde să se
estompeze odată ce trec alegerile. Alte
chestiuni devin prioritare, unele mai puțin
abstracte și cu un impact direct asupra vieții
de zi cu zi a oamenilor, ca sistemul de sănă-
tate, salariile, costul vieții, imigrația.

În plus, obișnuința, simplitatea SMUT
și mai ales faptul că acest mod de scrutin,
imperfect, este totuși un bun compromis
între reprezentativitate și eficacitate, pot
lesne înclina balanța în favoarea păstrării
status quo-ului.

Dar nu numai prioritățile electoratului
se pot schimba, ci și cele ale partidelor
politice. Acum patru ani, atunci când s-a an-
gajat să depună un proiect de lege pentru a
reforma modul de scrutin, Legault era șeful
celei de-a doua opoziții în Parlament. Când
l-a propus, fără prea mare entuziasm, și mai
ales când a renunțat la el, era prim-ministru
într-un guvern majoritar.

Acest aspect este semnificativ, căci
atunci când partidele de opoziție acced la
putere descoperă adesea calitățile sistemu-

lui electoral actual. Statutul partidelor se
schimbă, și odată cu el și prioritățile lor. Un
pic cinic, însă partidele politice au ca
raison d’être câștigarea și conservarea pu-
terii (pentru a servi mai bine interesele po-
pulației, desigur!).

Răspunsul la întrebarea din titlu ar fi
așadar „depinde”. Susținătorii QS, PQ și
PCQ ar răspunde, într-o proporție covârși-
toare, că da, reforma sistemului electoral
este necesară și este o prioritate - cel puțin
la ora actuală.

Suporterii CAQ și PLQ ar susține con-
trariul, aceasta fiind și poziția oficială a
celor două formațiuni politice. Potrivit unei
simulări făcute de Radio-Canada pe scruti-
nul mixt cu compensare regională, partidul
de guvernământ și cel care formează Opo-
ziția oficială ar fi avut mai puține locuri în
Parlament. CAQ ar fi format totuși un gu-
vern majoritar, dar cu 15 deputați mai puțin,
iar liberalii, care au încă reflexeze de par-
tid principal pe scena politică deși în ter-
meni de vot popular au pierdut acest statut,
ar fi avut 16 locuri, nu 21.

O prioritate în Quebec?
ALEGERI PROVINCIALE | SISTEM ELECTORAL
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Eva Halus: Corina-Maria Zosim, ce
anume v-a influențat să urmați o carieră
muzicală? 
Corina-Maria Zosim: Încă din fragedă
copilărie mi-a plăcut să cânt și să armonizez
liniile melodice cântate de tatăl sau mama
mea. Deși m-am născut în Brașov, am
copilărit și am urmat cursurile școlii pri-
mare și secundare în orașul Făgăraș. Aici
am cântat în cor încă de la grădiniță, aici am
cunoscut scena și iubit cântul vocal. Împre-
ună cu fratele meu mai mare ne armonizam
mereu. La 14 ani am decis să urmez cursu-
rile la Liceul Pedagogic din Brașov, unde
am devenit rapid atât coristă, cât și una din
solistele corului Melos, al liceului, împre-
ună cu care, timp de mai bine de șase ani,
am participat la concursuri naționale și in-
ternaționale. Am studiat canto clasic la
Școala populară de arte și la Conservatorul
Universității Transilvania din Brașov. 

EH: Ce rol interpretați în opereta „Crai

Nou”? Prin ce se definește partitura mu-
zicală pe care o veți interpreta?
CMZ: Rolul pe care îl interpretez în opereta
„Crai nou” este cel al unei tinere cuconițe,
pe nume Anica, nepoata unui dregător.
Anica se îndrăgostește de Leonaș și împre-
ună fug de acasă pentru a se căsători. Ei au
nevoie de ajutorul Dochiței și a lui Moș
Corbu pentru că sunt urmăriți de către Is-
pravnic și de jandarmi. Opereta este de fapt
o glumă, în care Ispravnicul este păcălit de
cei doi tineri, ajutați de țăranii de la munte,
pentru ca în final el însuşi să îi logodească. 
Eu am câteva duete, mai ales cu Leonaș, in-
terpretat de tenorul Liviu Iftene de la Opera
din Brașov, invitat să facă parte din dis-
tribuția spectacolului. Partiturile mele sunt
oarecum dramatice: prima este o lamentație
pentru că Anicăi nu-i dau voie părinții să se
căsătorească, iar în a doua parte, muzica ex-
primă mândria Anicăi de a fi îmbrăcată în
portul românesc și faptul că iubește viața de
la țară.

EH: Spectacolul din 22 octombrie este
produs de asociația La Muse Héritage
Musical, fondată și condusă de Ioana Ger-
man. Ce ne puteți spune despre colabo-
rarea cu ea și cu soprana Marina Negruță,
care va interpreta rolul Dochiței?
CMZ: Colaborarea atât cu Ioana German,
cât și cu Marina Negruță a început încă din
anul 2009, de la înființarea corului La Muse
în care am avut plăcerea să cânt. În toți
acești ani, colaborarea mea s-a îmbogățit
prin participarea în calitate de solistă a
corului La Muse la multe din evenimentele
organizate de asociația La Muse Héritage
Musical: concertul de Crăciun „Sf. Nico-
lae” din 6 decembrie 2015, concertul „Glo-
ria” din 23 aprilie 2016, recitalul „Voyage
Musical” din 2 octombrie 2016 ce mi-a fost
destinat în mare parte, concertul „Har-
monies Francophones” din 11 mai 2019 și
concertul de Crăciun „Noël enchanté” din
23 noiembrie 2019.  

Cu Marina Negruță am susținut

recitaluri și duo-uri organizate de aceeași
asociație mai ales cu prilejul evenimentului
anual din Quebec intitulat Journées de la
Culture. Tot cu Marina am cântat și la Ziua
României organizată de Ambasada Ro-
mâniei în Canada în 2019.

EH: Pe lângă calitatea extraordinară a
vocii dvs., care vă dă posibilitatea să inter-
pretați piese de mare finețe ca soprană,
sunteți și o bună profesoară de muzică și
pedagogie muzicală. Ați dezvoltat o teorie
și o practică pe tema „gesturilor expre-
sive” în predarea muzicii, dar și în diri-
jarea corurilor și orchestrelor. Despre ce
este vorba?
CMZ: Încă de la începutul liceului, diri-
joarea corului Melos, dna Elena Criveanu, a
devenit un om important în viața mea.
Eram fascinată de felul său unic de a dirija
corul - gesturile mâinii și expresiile faciale,
postura și energia ce o degaja în timpul con-
certelor - și am observat influența inter-
vențiilor sale asupra interpretării melodiilor
cântate. Acest tipar de expresie s-a sudat din
ce în ce mai adânc în sufletul și mintea mea.
Mai mult, practica mea profesională în
Canada gravitează în jurul cântului, predării
muzicii, dirijării corurilor și orchestrelor. La
universitate, și în România, și în Canada, în
timpul orelor de dirijat de exemplu, profe-
sorii au observat rapid că aveam un mod
original de a dirija. Gesturile mele erau mai
rotunde decât ale colegilor, prea numeroase
și prea expresive din punctul lor de vedere.
Într-adevăr, am folosit întotdeauna ambele
mâini însoțite de o expresie facială. Mi-au
sugerat să rămân la simplitate și să folosesc
cât mai puține gesturi posibil. În ciuda aces-
tor recomandări, prin conducerea unui cor
de adulți amatori și a două coruri de copii,
mi-am permis să-mi explorez gesturile pe
baza amintirilor mele și a discuțiilor în con-
tinuă desfășurare cu doamna Criveanu.

Și da, într-adevăr, pe parcursul a peste

Corina-Maria Zosim, o voce de excepție în  
Pe 22 octombrie, la Montreal, va avea loc o nouă reprezentație a operetei „Crai nou” de Ciprian Po-

rumbescu. Sunt invitați tenorul Liviu Iftene de la Opera din Brașov și basul Robert Marcaș, director Art
Academy Ploiești, alături de care vor evolua patru artiști locali: sopranele Marina Negruță și Corina Maria
Zosim și baritonii Serghei Vîrticuș și Xavier Fugère. Cu ample studii muzicale și o bogată carieră ca inter-
pretă, dirijoare de cor, profesoară și pedagogă, Corina-Maria Zosim se remarcă prin vocea sa de excepţie
cu un ambitus impresionat, prin timbrul cald împletit de o acurateţe impecabilă și prin sinceritatea expre-
siei sale vocale însoţite de o bucurie a cântării. Ea va interpreta unul din rolurile principale ale operetei, cel
al Anicăi. Eva Halus i-a adresat câteva întrebări pentru Accent Montreal despre cariera sa muzicală și pe-
dagogică plină de succes.

►

Corina Maria Zosim. Foto stânga: În concertul „Noël enchanté” (2019). Foto dreapta: Alături de soprana Marina Negruță în concertul
„Gloria” (2016).

CRAI NOU
Sâmbătă, 22 octombrie 2022, ora
19.00
Sala Jacques-Maurice, Colegiul
Brébeuf
5625 Ave Decelles, Montreal
(metrou Côte-des-Neiges) 
Bilete: 25$ în prevânzare, 35$ în
ziua spectacolului. 
Info & rezervări: 450-541-1959

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

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

7715 Papineau, suite 100
Montreal  H2E 2H4
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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

17 ani de predare a muzicii, mai ales la
nivel primar, am experimentat principiul
gestului expresiv, lucrând cu elevii și, în
același timp, dirijând coruri. La fel, am ob-
servat influența imediată a gesturilor mele -
a mâinilor și a întregului corp - combinată
cu expresiile feței și ale vocii mele, asupra
interpretării piesei muzicale lucrate cu ele-
vii din ciclul primar și cântăreți adulți. În
acest sens, între 2012 și 2014, în cadrul
unui program de master, am dezvoltat un
model de predare (Zosim, 2014) prin codi-
ficarea unora dintre gesturile mele și am
studiat, la locul de muncă, influența aces-
tora asupra interpretării elevilor din primul
ciclu al școlii primare. Răspândindu-l în
jurul meu, mi-am dat seama că profesorii
erau mulțumiți de rezultatele obținute în
urma integrării modelului meu în predarea
lor. Acest lucru m-a motivat să mă înscriu
într-un program de doctorat pe care l-am
terminat anul acesta și care a dat naștere la
un model de predare a metodei mele profe-
sorilor de muzică de pretutindeni și, im-
plicit, la îmbunătățirea predării cântecelor
în rândul elevilor din școala primară.

EH: După ce ați fost profesoară de muzică
la clasele primare la Școala Félix-Leclerc
(2013-2021) și directoare adjunctă la
Școala Patriotes-de-Beauharnois (2021-
2022), în acest an ați devenit directoare la
Școala Primară Saint-Étienne și direc-
toare adjunctă a Școlii Primare Saint
Paul. Din toamna anului 2018 predați și
la Université du Québec à Montréal
(UQAM). Ce specialitate aveți?
CMZ: Până acum am fost supervizor de
stagiu, evaluator în comisiile de admitere la
facultatea de muzică și am predat cursuri de
didactică a muzicii și de gestiune de clasă,
atât pentru studenții de bacalaureat ai de-
partamentului de muzică, cât și pentru de-
partamentul de masterat al Facultății de
Arte de la UQAM. Dacă pot rezuma, spe-
cialitatea mea se definește prin punerea în
evidență a pedagogiei active ORFF în
clasele primare și a gestiunii de clasă la
orice nivel de predare. Metoda ORFF în
pedagogie introduce predarea muzicii la
copii într-un fel mai accesibil pentru ei.
Conceptele muzicale sunt predate/învățate
prin cântec, dans, mișcare, teatru și practi-
carea instrumentelor de percuție. Astfel

improvizația și compoziția joacă un rol im-
portant în percepția natural a copilului și în-
clinația lui spre „joacă” este încurajată.

EH: Câteva cuvinte despre societatea
Orff-Québec, unde ați fost președintă.
CMZ: Ca specialistă a pedagogiei muzicale
active ORFF și formată atât aici, la Mon-
treal, cât și în Europa, la Institutul Peda-
gogic CARL ORFF din Salzburg, Austria,
am prezidat asociaţia profesorilor de mu-
zică din Quebec timp de mai bine de șapte
ani, am organizat un congres de muzică
deschis la nivel internațional la Halifax, în
2014, și am reprezentat profesorii de mu-
zică din provincia noastră prin ateliere pe
care le-am susținut la alte congrese
naționale: Winnipeg, aprilie a.c.; Niagara,
2018; Saskatoon, 2016; Halifax, 2014; Van-
couver, 2012. În acest moment, continui să
colaborez cu Asociaţia ORFF - secția Que-
bec, pentru a oferi ateliere, atunci când ex-
pertiza mea poate fi de folos.

EH: În 2015 ați fondat la Montreal cvarte-
tul vocal Belakord, cu care ați interpretat
muzică clasică sacră și profană, și de di-
vertisment. Ce valențe are pentru dvs.
această formație?
CMZ: Cvartetul Belakord reprezintă pentru
mine unul dintre cele mai frumoase cadouri
ale vieții mele din Canada. Împreună cu trei

prieteni, am petrecut clipe muzicale ce ne-
au rămas marcate pe viață. Sincer, la în-
ceput, în mod poate egoist, am pornit acest
cvartet pentru a-mi liniști dorul și durerea
despărțirii de cvartetul Anatoly din Brașov
al cărei membră fondatoare am fost și la
care am colaborat timp de șase ani - astăzi,
un cvintet de succes în România și în lume.

Belakord ne-a oferit tuturor momente
minunate ce ne-au ajutat să trecem peste
greutăţile inerente ale vieții. Îmi doresc din
suflet să reluăm activitatea în anul 2023. În
acest sens, sunt în căutarea a trei suflete
înamorate de muzica vocală având un
obiectiv comun: să cântăm pentru plăcerea
exprimării sentimentelor prin muzică.

EH: Planuri de viitor?
CMZ: Îmi doresc ca din ianuarie 2023 să
înmulțesc concertele personale și co-
laborările cu alți artiști din Montreal și de
pretutindeni. Pentru moment, atenția mea
este dirijată înspre opereta „Crai nou” ce
va fi prezentată pe 22 octombrie la Mon-
treal și pe 23 octombrie la Ottawa.

La o lună după acest minunat eveni-
ment, pe 26 noiembrie, voi cânta în specta-
colul aniversar al interpretei Paula Alecu,
10 Ani de Cântec la Montreal.

La finalul lunii decembrie a acestui an,
corala Armonia pe care o dirijez își va relua
activitatea susținând un mic concert de co-

linde la Catedrala Episcopală Sfântul
Gheorghe din Saint Hubert, destinat tuturor
celor care doresc să petreacă o seară de
taină la lumina lumânărilor.

Pentru anul 2023, doctoratul fiind ter-
minat, îmi doresc să înregistrez un album în
care să împletesc atât muzica clasică, cât și
cea populară și pop, creații proprii și inter-
pretări unice.

Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen, mereu în ritm
cu natura. A publicat patru
volume de poezii, trei de in-

terviuri cu personalități românești din
Montreal și două cărți de povești.

opereta „Crai nou” prezentată la Montreal
Repere biografice
Născută la Brașov, Corina-Maria Zosim
a studiat pedagogia muzicală atât în
România, la Universitatea Transilvania
din Brașov, cât și la Montreal, la Uni-
versité de Québec à Montréal (UQAM)
și Université de Montréal, realizând
astfel două bacalaureate, un master în
educație și un doctorat în studiile
muzicii.

Dirijoare a corului Armonia (St-Hubert)
și a altor două coruri de copii, din 2003
și până în prezent, vocea ei a răsunat pe
scene din Montreal, Ottawa, Toronto,
Niagara, Halifax, Saskatoon sau Van-
couver, reprezentând cu mândrie
România. Mai mult, artista a susținut și
a colaborat cu poeți, cu muzicieni și cu
pedagogi din Montreal și din România,
oferind momente muzicale și ateliere de
formare vocală și muzicală unui public
variat.

Specialistă în pedagogia muzicală ac-
tivă Orff, Corina-Maria Zosim a predat
muzica timp de 17 ani în învățământul
primar, secundar și universitar. De alt-
fel, astăzi ea este directoare de școală
primară și chargée de cours la departa-
mentul de Muzică al Facultății de Arte
de la Université du Québec à Montréal
(UQAM).

Corina-Maria Zosim (a doua din dreapta), alături de sopranele Marina Negruță și Marie-
Claire Fafard-Blais și de dirijoarea Ioana German la concertul „Noël enchanté” (2019).
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Scurgerea de gaze din Nord
Stream, cea mai mare eliberare
de metan dăunător climei

Fisurile de la sistemul
gazoductelor Nord
Stream din Marea
Baltică au dus la proba-
bil cea mai mare elibe-
rare de metan dăunător
climei din istoricul
înregistrărilor, afirmă
Programul pentru Mediu
al ONU, citat de Reuters
și Digi24.ro.

Un nor imens de metan foarte
concentrat, un gaz cu efect de seră
mult mai potent însă care dispare
mai repede decât dioxidul de car-
bon, a fost detectat la o analiză a
imaginilor din satelit făcută de
cercetători asociați ai Observatoru-

lui Internațional al Emisiilor de
Metan (parte a Programului ONU
pentru Mediu).

Cercetătorii de la GHGSat, care
folosesc sateliți pentru a monitoriza
emisiile de metan, au estimat că rata
scurgerii de la unul dintre cele patru
puncte de fisură a fost de 22.920 de
kilograme pe oră. Acesta este
echivalentul arderii a aproximativ
285.700 de kilograme de cărbune la
fiecare oră.

Cantitatea totală de metan care
se scurge din sistemul de conducte
operat de Gazprom ar putea fi mai
mare decât scurgerea majoră din de-
cembrie anul trecut de la câmpurile
petrogaziere offshore din apele Gol-
fului Mexic, care a eliberat aproape
100 de tone de metan pe oră. Vizi-
bilă de asemenea din spațiu, această
scurgere a eliberat în total aproape
40.000 de tone de metan în 17 zile,
potrivit unui studiu condus de Uni-
versitatea Politehnică din Valencia

și publicat în jurnalul Environmen-
tal Science & Technology Letters.
Cifra este echivalentul a aproxima-
tiv 499 de miliarde de kilograme de
cărbune, potrivit Calculatorului de
Echivalare a Gazelor cu Efect de
seră a Agenției americane pentru
Protecția Mediului.

Scurgerile majore care au apărut
brusc la gazoductele Nord Stream
ce leagă Rusia de Europa au generat
multe teorii, însă puține răspunsuri
clare despre cine sau ce a provocat
pagubele. Atât Rusia cât și UE au
sugerat că fisurile au fost provocate
de sabotori.

Oricare ar fi cauza, pagubele la
gazoduct duc la o problemă dincolo
de securitatea energetică, căci astfel
de scurgeri reprezintă „cel mai
risipitor mod de a genera emisii”,
după cum afirma Manfredi Calta-
girone, șeful Observatorului Inter-
național al Emisiilor de Metan.

ACCENT MONTREAL

Ce sunt gazele cu efect de seră?
Gazele cu efect de seră sunt gaze în atmosferă care acționează

precum un geam într-o seră: absorb energia și căldura soarelui
care sunt radiate de pe suprafața Pământului, le captează în
atmosferă și împiedică scăparea acestora în spațiu. Acest proces
este principala cauză a efectului de seră care menține temperatura
Pământului mai ridicată decât ar fi altfel, permițând existența
vieții pe Pământ.

Multe dintre gazele cu efect de seră apar în mod natural în
atmosferă, însă activitatea umană adaugă cantități enorme,
sporind efectul de seră, care contribuie la încălzirea globală.

Nu toate gazele au același efect. Unele sunt mai puternice,
fiind capabile să radieze până la mii de ori mai multă căldură per
moleculă. De asemenea, fiecare gaz cu efect de seră are o anumită
durată de viață, adică o perioadă limitată de timp în care rămâne
prezent în atmosferă și participă la efectul de seră. Această durată
de viață depinde în principal de caracteristicile chimice ale gazu-
lui respectiv (cum interacționează cu alți compuși din aer, oceane,
roci ori soluri, dacă și cât de repede se descompune sub acțiunea
radiației solare, etc.) sau de rolul pe care îl joacă în relația cu
viața de pe Terra.

Metanul, cel mai important gaz cu efect de
seră după dioxidul de carbon

Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră emis
de activitatea umană în atmosfera terestră și este folosit adesea ca
etalon. Aproximativ 65% din emisiile antropice sunt reprezen-
tate de CO2.

Are cel mai slab efect de încălzire dintre principalele gazele
de seră, dar este cel mai abundent și are una din cele mai lungi du-
rate de viață - o moleculă de CO2 poate să persiste între 300 și
1000 de ani în atmosferă. Ca urmare, are cel mai pronunțat efect
de încălzire per total și de aceea se estimează că aproximativ 65%
din intensitatea efectului de seră peste normal din prezent este
cauzată de CO2.

În ceea ce privește gazul metan, acesta reprezintă aproxima-
tiv 11% din emisiile antropice.

Emisiile provin dintr-o varietate de activități umane, inclusiv
din sectorul agricol și gropile de gunoi. Cea mai mare cantitate de
metan este însă emisă de scurgerile produse la exploatările de
zăcăminte de combustibili fosili precum petrol, cărbune, gaze
naturale.

Aproximativ 60% din emisiile de metan din lume sunt pro-
duse de activitatea umană, restul de 40% provenind din surse
naturale.

Metanul blochează de circa 80 de ori mai multă căldură în
atmosferă decât CO2, însă are o durată de viață mai scurtă, de
numai câteva decenii.

Se estimează că aproximativ 25% din intensitatea efectului
de seră peste normal din prezent este cauzată de metan. AM

MMeettaannuull,,  uunn  ggaazz  ccuu
eeffeecctt  ddee  sseerrăă  ppuutteerrnniicc

Vreți mai mulți clienți?

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

Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

Fisurile de la sistemul gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică au dus la probabil cea mai mare eliberare de
metan dăunător climei din istoricul înregistrărilor. 
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Deplasari la client. Servicii personalizate.
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Toamna la Montreal: Câteva idei

Toamna Montrealul abundă în
evenimente și activități, iar
Halloween-ul nu este o ex-
cepție. Iată câteva lucruri ce
se pot face la Montreal și îm-
prejurimi cu această ocazie.

O vizită într-o casă
bântuită: Malefycia

Dacă sunteți în căutarea unei expe-
riențe cu palpitații, atunci acesta este locul
nimerit! Malefycia este destinată numai
celor peste 18 ani, iar la intrare trebuie
semnată o declarație pe propria răspun-

dere. Decoruri de cinema foarte realiste,
actori angajați să vă bage în sperieți, o in-
cursiune în lumea jocurilor de noroc și a
viciilor sale - pe scurt o experienţă senzo-
rială și anxiogenă, după cum putem citi pe
site-ul oficial, la www.malefycia.ca.

O vizită într-un sat bântuit:
Drummondville

De ce să vizitați doar o casă bântuită
când puteți experimenta un sat întreg? Le
Village D’Antan se află la circa o oră și
jumătate de Montreal și este un sat rămas
undeva în timp, în secolele trecute. Merită
vizitat în orice altă zi a anului, însă de
Halloween el se transformă în Village

Hanté.
Există o secțiune dedicată familiilor cu

copii și una destinată adulților. Există
chiar și un restaurant tematic, unde puteți
mânca într-o atmosferă terifiantă, înainte
de a pătrunde în satul bântuit. Găsiți toate
detaliile la www.villagequebecois.com.

SOS Labyrinthe, ediția de
Halloween

Dacă sunteți în căutarea unei activități
de făcut în familie, SOS Labyrinthe din
Vechiul Port oferă, pe întreg parcursul
lunii octombrie, în fiecare sâmbătă și du-
minică și în zilele de sărbătoare, o activi-
tate specială de Halloween numită „Balul
vrăjitoarelor”. Labirintul are 2 kilometri și

se află în hangarul 16 din port, vechi de
peste 105 ani. Găsiți mai multe detalii la:
www.soslabyrinthe.com.

Festival de la Frayeur la La
Ronde

Cel mai mare parc de distracții din
regiunea montrealeză prezintă o nouă
ediție a vestitului său Festival al Groazei
între 8 și 30 octombrie 2022. În această
perioadă, de la ora 17:30, tot felul de per-
sonaje de coșmar vor invada La Ronde:
zombi, vampiri, monștri.

Festivalul va avea patru case bântuite
- Ferma blestemată, Circul diabolic 3D,
Coșmaruri și Districtul 510 în întuneric, și
patru „zone de groază” – Trezirea, Vizuina
de zombi, Infernul demonilor și Tabăra de
zombi.

Acest eveniment nu este pentru copii.
Pentru motive de securitate, costumele,
măștile și machiajul integral sunt in-
terzise. Prețuri și alte detalii la:
www.laronde.com.

Mergeți la un concert de
Haloween la lumina
lumânărilor

Concertele la lumina lumânărilor sunt
o experiență deosebită. Ținute în diverse
catedrale din Montreal (și nu numai),
aceste concerte de aproximativ o oră se
adresează iubitorilor de muzică de toate
genurile. Ele sunt interpretate fie de
cvartetul de coarde Listeso, fie la pian de
Jesse Plessis. Puteți astfel asista la un con-
cert Ceaikovski sau Vivaldi, dar și la unul
cu cele mai renumite piese de film com-
puse de Hans Zimmer; la concerte tribut
Elton John, Coldplay, Adele, ABBA sau
Metallica și Schubert (împreună!), precum
și la concerte cu clasicii jazzului sau cu
cele mai renumite piese rock.

Pentru Halloween, la Catedrala Christ
Church (635 Sainte-Catherine Ouest),

accentmontreal.com face diferenţaÎntr-un Quebec plin de accente

Festival de la Frayeur la La Ronde - una din casele bântuite. FOTO: www.laronde.com.

3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046

LA NOI GASITI SAVORILELA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!DE ACASA!

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
RETELE LUI IONCI

►►Mititei si carnati
►►Carne marinata
►►Mezeluri preparate in 
laboratorul propriu 

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI

DDDDEEEE    VVVVAAAANNNNZZZZAAAARRRREEEE

MMaaggaazziinn  aalliimmeennttaarr  eeuurrooppeeaann  iinn  MMoonnttrreeaall
BBuussiinneessss  mmaattuurr,,  rreeppuuttaattiiee  ssii  rreennttaabbiilliittaattee  eexxcceelleennttee,,

cclliieenntteellaa  ssttaabbiilliittaa,,  aammppllaassaammeenntt  iiddeeaall,,  cchhiirriiee  rreezzoonnaabbiillaa
PPrroodduussee  uunniiccee,,  ffooaarrttee  ccaauuttaattee  
PPoossiibbiilliittaattee  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt

PPeennttrruu  ddeettaalliiii  ttrriimmiitteettii  uunn  mmeessaajj  llaa::  
CCoommmmeerrcceeMMoonnttrreeaall22002222@@yyaahhoooo..ccoomm
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wwwwww..bbaallkkaannii..ccaa

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

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

Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele

proaspete
•Produse fara gluten

•Produse afumate natural
cu lemn de artar 

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa

ssooaarreelluuii

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

CCoolliivvaa

MMaallaaii
BBoorroommiirr

CCiioorrbbaa  
ddee  bbuurrttaa

CCoollaaccii

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

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

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

bbaallkkaannii..ccaa

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii MMOONNTTRREEAALL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

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

bbaallkkaannii..ccaa

llaa  ccoommaannddaa
llaa  ccoommaannddaa

CCiioollaann  
aaffuummaatt

MMiiccii
TTrraaddiittiioonnaallii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell
DDoommnneessttii

CCeeaaffaa
pprrooaassppaattaa

CCrreemmvvuurrssttii
vviieenneezzii

pentru Halloween 

cvartetul Listeso va interpreta de la Dan-
sul Macabru al lui Saint-Saëns sau Marșul
funerar al unei marionete de Gounod la
Thriller-ul lui Michael Jackson și temele
din Exorcistul, Halloween sau Stranger
Things, pentru a da doar câteva exemple.
Concertele vor avea loc în zilele de 18, 25
și 29 octombrie. Același concert va fi
prezentat și la Biserica Notre-Dame-des-

Sept-Douleurs (4155 rue Wellington, Ver-
dun), în data de 31 octombrie.

O altă serie de concerte de Halloween,
de data aceasta la pian, va avea loc la Bi-
serica Notre-Dame-des-Sept-Douleurs pe
21 și 29 octombrie. Din nou, piesele cla-
sice ale unor compozitori precum Bach,
Chopin, Beethoven, Gounod și Saint-
Saens se vor împleti cu muzică de film

celebră și hit-uri pop rock.
Asocierile muzicale pot părea sur-

prinzătoare, însă alături de acustica exce-
lentă din biserici, vitraliile luminate de
sutele de lumânări și calitatea inter-
pretărilor la instrumente clasice, pro-
gramele eclectice sunt parte din succesul
și atracția acestor concerte Candlelight.

Găsiți mai multe informații la:

www.feverup.com/montreal/candlelight. 

Evadați dintr-un escape
room

Un escape room este un concept de joc
„în viața reală”, care presupune evadarea
dintr-o încăpere tematică într-un anumit in-
terval de timp. A/Maze Escape room are
mai multe locații pe Insula Montreal, cu
diferite tematici: „Prison break” la Atwa-
ter, Azilul psihiatric în Plateau Mont-
Royal, Enigma lui Tesla în Vechiul Port,
„The Great Train Robbery” în West Island
etc.

Prețul biletelor scade cu cât sunteți mai
mulți într-un grup. Găsiți toate detaliile la:
www.amazemontreal.com.

Pumpkinferno la Upper
Canada Village

La aproximativ două ore de Montreal,
la Upper Canada Village, se poate pătrunde
într-o lume de… dovleci. Pumpkinferno
este o spectaculoasă expoziție care prezintă
peste 7,000 de dovleci sculptați manual,
iluminați pe durata nopții. Expoziția este în
aer liber, pe o distanță de un kilometru, într-
un fundal pitoresc din secolul al XIX-lea.

Pumpkinferno se desfășoară până pe 30
octombrie. Găsiți toate detaliile la:
www.uppercanadavillage.com.

ACCENT MONTREAL

TIMP LIBER
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Patru lucruri care ne strică
auzul
Odată ce auzul este
afectat, rar se întâmplă
ca acesta să fie recu-
perat, chiar și cu cele
mai avansate trata-
mente.

Urechile sunt printre cele mai
fragile organe pe care le avem.
Odată ce auzul este afectat, rar se
întâmplă ca acesta să fie recuperat,
chiar și cu cele mai avansate trata-
mente. Nu este însă obligatoriu ca
la vârsta de aur să fim surzi și să
purtăm aparate auditive. Prin ur-
mare, dacă vreți să vă prezervați
auzul, evitați aceste patru lucruri,
prezentate de ABC News.

Condusul unei
decapotabile

Condusul unei astfel de mașini
supune șoferul la un zgomot între
88 și 90 de decibeli. Or, expunerea
prelungită la peste 85 de decibeli
este recunoscută ca o cauză impor-
tantă a pierderii auzului. Desigur,
aceasta nu înseamnă că ocazional
nu puteți conduce cu capota lăsată,
însă dacă doriți să vă prezervați
auzul, nu o faceți în fiecare zi.

Fumatul
Plămânii sunt cei mai afectați

de țigări, dar nu neglijați impactul
negativ pe care acestea le au asupra
urechilor. Fumatul restricționează
circulația sângelui spre o mică păr-

ticică din interiorul urechii care
trimite semnale audio la creier. Ex-
perții susțin că auzul se deteriorea-
ză la doar un an de fumat în mod
regulat.

Căștile dopuri
Problema cu acest tip de căști

(ear buds) este că atunci când le
folosim, avem tendința de a mări
volumul pentru a acoperi zgo-
motele ambiente. Oreliștii afirmă
că urechile noastre nu sunt con-
struite pentru a asculta muzică la
astfel de intensități și pe durate așa
de lungi. Optați deci pentru căști
care blochează zgomotele exte-
rioare și reduceți volumul.

Abuzul unor
medicamente

Medicamentele analgezice pu-
ternice, de tipul Oxycontin și Vi-
codin, cauzează pierderea auzului
sau chiar surzenia totală atunci când
sunt luate pe perioade prelungite de
timp. Ele distrug nervul auditiv, care
duce sunetul de la ureche la creier.
Anumite antibiotice precum și unele
medicamente folosite la chimiote-
rapie pot de asemenea fi respons-
abile pentru pierderea auzului, așa
că cel mai bine este ca atunci când
luați astfel de medicamente puter-
nice să discutați efectele lor secun-
dare asupra auzului cu doctorul dvs.

ACCENT MONTREAL

Deși cele nouă luni de
sarcină sunt considerate ca
fiind cea mai fericită pe-
rioadă din viața unei femei,
din ce în ce mai multe vi-
itoare mame suferă de de-
presie severă. Un studiu
făcut de American College
of Obstetricians and Gyne-
cologists arată că aproape
un sfert (23%) dintre femei
sunt depresive în timpul
sarcinii, numărul celor care
iau medicamente împotriva
acestei boli dublându-se în
ultimul deceniu.

Potrivit MSN Health,
până nu demult se credea că
femeile gravide sunt prote-
jate de depresie datorită
nivelului crescut de estro-
gen și bucuriei de a avea un
copil. Realitatea însă nu e
tocmai chiar așa, căci, con-
form ultimelor cercetări în
domeniu, depresia în timpul
sarcinii este la fel de
frecventă ca cea post-par-
tum. De vină este creșterea
imensă a nivelului de hor-
moni pe care sarcina o
provoacă în corpul unei
femei, care schimbă chimia
creierului, ducând la depre-
sie.

Viitoarea mamă nu este
singura afectată de această

problemă. O femeie care se
luptă cu tulburări ale stării
de spirit este mult mai pre-
dispusă să facă abuz de
medicamente și alcool și are
tendința să nu meargă la
consultațiile medicale pre-
natale. Toate acestea pot
cauza o serie de probleme
copilului, de la sindromului
fetal indus de alcool, la o
greutate scăzută la naștere.
Atunci când organismul este
stresat, acesta intră în starea
de luptă-sau-fugă, care tri-
mite sângele spre membre și
creier, și nu spre fătul care
trebuie să se dezvolte.

În ciuda tuturor acestor
pericole, multe femei se tem
să recurgă la ajutorul de care
au nevoie. Mentalitatea
dominantă este că dacă nu
sunt în al nouălea cer că vor
avea un copil, nu sunt nor-
male. Ceea ce este cum nu
se poate mai fals. Pe lângă
tratamentele nemedicamen-
toase disponibile, există și o
serie de antidepresive pe
care o femeie însărcinată
poate să le ia, care nu sunt
periculoase pentru făt.

Rețineți: depresia este o
boală tratabilă, nicidecum
un eșec personal.

ACCENT MONTREAL

DDiinn  ccee  îînn  ccee  mmaaii
mmuullttee  ffeemmeeii  
îînnssăărrcciinnaattee  ssuuffeerrăă  
ddee  ddeepprreessiiee

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

accentmontreal.com face diferenţaÎntr-un Quebec plin de accente

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATESIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

1. CANALUL AUDITIV: sunetul pătrunde prin canalul urechii şi face tim-
panul să vibreze. 
2. TIMPANUL ȘI OSIȘOARELE: undele sonore fac timpanul să vibreze,
trimiţând vibraţiile în urechea mijlocie. 
3. URECHEA INTERNĂ: această mişcare determină ca lichidele din inte-
riorul urechii (cochlee) să vibreze cilii vibratili. 
4. NERVUL ACUSTIC: celulele ciliate schimbă mişcarea în impulsuri
electrice, care sunt trimise prin nervul acustic la creier.  

LLLLAAAA    PPPPAAAAVVVVEEEELLLL

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

Deschis in fiecare zi, deDeschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunatiluni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.pentru orarul exact. 444455550000----666688880000---- 1111666622226666
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Octombrie este luna de informare și
prevenire a cancerului de sân

Cancerul de sân este una din-
tre afecțiunile cel mai des în-
tâlnite la femei. Riscul de
îmbolnăvire depinde de mai
mulți factori ce nu pot fi
schimbați, dar și de stilul de
viață al fiecărei femei. Pentru
că octombrie a fost declarată
Luna Internațională a Pre-
venirii Cancerului la Sân, vă
prezentăm câteva sfaturi
cheie prin care acesta poate fi
prevenit.

Cancerul mamar este cel mai frecvent
dintre toate tipurile de cancere la femei (ex-
cluzând cancerele de piele care nu sunt
melanoma) și reprezintă a doua principală
cauză de deces prin cancer la femeile cana-
diene. Cancerul mamar poate apărea și la
bărbați, însă este foarte rar.

Iată câteva câteva statistici de la Cana-
dian Cancer Society privind anul în curs:
● Se estimează că 26,800 de femei vor fi di-
agnosticate cu cancer de sân în 2022. Acest
număr reprezintă 25% din toate cazurile noi
de cancer diagnosticate la femei, în Canada.
● 5,500 de femei își vor pierde viața din
cauza acestei boli. Cifra reprezintă 14% din
toate decesele cauzate de cancer la femei în
2022, în Canada.
● În medie, în fiecare zi, 78 de canadience
vor primi un diagnostic de cancer de sân.
● În medie, 15 decese se vor înregistra zil-
nic datorită cancerului de sân.
● 270 de bărbați canadieni vor fi diagnosti-

cați cu cancer mamar și 55 vor muri din
această cauză.

Cu toate acestea, rata de mortalitate
pentru cancerul de sân în Canada este la ora
actuală cea mai mică din ultimii 35 de ani.
După vârful înregistrat în 1986, rata mor-
talității a continuat să scadă constant.
Aceasta se datorează progreselor în medi-
cină, care au dus la terapii mult mai efi-
ciente, dar și a campaniilor de prevenire și
informare, care au dus la un mai bun control
al factorilor de risc și la o depistare precoce
a bolii.

Factorii de risc pentru cancerul de sân
sunt multipli și, ca majoritatea cancerelor,
și acesta se datorează, în general, unei com-
binații de factori. Un factor de risc se
definește ca acel ceva care sporește proba-
bilitatea îmbolnăvirii - poate fi un compor-
tament, o substanță, sau un dat, o condiție
precum vârstă, sex ori genetică. Dar asta nu
înseamnă că o persoană care are unul sau
mai mulți factori de risc se va îmbolnăvi
neapărat, după cum există și femei care dez-
voltă un cancer de sân fără să fi avut vre-
unul din factorii considerați de risc pentru
această boală.

Există factori de risc ce nu pot fi schim-
bați, ca de exemplu sexul. Statisticile
menționate anterior arată în mod clar că cel
mai important factor de risc este chiar fap-
tul de a fi femeie.

Un alt factor de risc asupra căruia nu
putem interveni este vârsta. Cu cât înain-
tăm în vârstă, cu atât celulele noastre se
divid mai mult și pot apărea mai multe erori
la nivelul ADN-ului. Acesta este motivul
pentru care cancerele devin mai frecvente
odată ce îmbătrânim. În cazul celui de sân,

incidența este mai mare în cazul femeilor
cu vârste cuprinse între 50 și 69 de ani. Nu
trebuie însă înțeles că riscul se oprește brusc
la această vârstă.

Există, de asemenea, și ceea ce se
cheamă o „predispoziție genetică”.
Aceasta se referă la moștenirea unei gene
defecte, ce se poate transmite atât pe linie
maternă, cât și pe linie paternă. Principalele
gene implicate în formele genetice de can-
cer de sân sunt BRCA1 și BRCA2. Totuși,
mai puțin de 1 din 10 cazuri de cancer de
sân sunt determinate de aceste mutații, iar
riscul de a dezvolta un cancer mamar la per-
soanele care au moștenit una dintre aceste
două gene defecte variază între 45% - 85%.
Acest risc poate fi redus printr-o operație
profilactică, așa cum a făcut actrița An-
gelina Jolie acum câțiva ani.

Densitatea sânilor este un alt factor
asupra căruia nu avem control, dar el este
important să fie cunoscut. Sânii sunt for-
mați din țesut fibros, glande, canale ma-
mare și țesut gras. Unele femei au mai mult
țesut glandular și fibros și prin urmare sânii
lor au o densitate mai crescută. Densitatea
sânilor este o caracteristică moștenită.
Deoarece sunt prezente mai multe celule
mamare, și riscul acestor femei de a dez-
volta un cancer este sporit - de patru până la
șase ori mai mare.

În același timp, există factori de risc ai
cancerului de sân asupra cărora putem
interveni, minimizându-i. Ne vom opri la
trei dintre ei.
● Greutatea corporală. Femeile obeze
prezintă un risc mai mare de dezvoltare a
cancerului la sân, în special la menopauză.
Hormonii ovarieni, estrogenul în special,
joacă un rol important în cancerul de sân.

Se crede că mulți dintre factorii de risc
rezultă din doza generală de estrogen la
care țesutul mamar este expus de-a lungul
timpului. Ovarele produc cea mai mare can-
titate de estrogen, însă după menopauză țe-
sutul adipos (gras) devine sursa principală
pentru acest hormon. Cu cât avem mai mult
țesut adipos, cu atât nivelul de estrogen
crește și o dată cu el și riscul de cancer de
sân.

● Consumul de alcool. Nu doar consumul
excesiv, ci și cel scăzut, de doar un pahar
pe zi, poate spori riscul unei femei de a dez-
volta această boală. Aceasta deoarece pe de-
o parte alcoolul crește nivelul de estrogen
din organism, iar pe de alta diminuează
nivelul unor nutrienți esențiali ce ne prote-
jează împotriva deteriorării celulare, pre-
cum folate (un tip de vitamina B), vitamina
A și vitamina C.

● Sedentarismul. Lipsa activității fizice
regulate duce la creșterea riscului de dez-
voltare a cancerului la sân atât la femeile
pre, cât și post menopauză. La ora actuală,
mai multe studii investighează relația dintre
cancer de sân și activitatea fizică, însă la
modul general sfatul specialiștilor este să
facem sport de cel puțin două ori pe săp-
tămână.

Foarte importante în prevenirea can-
cerului de sân sunt autoexaminarea
lunară și efectuarea regulată a mamo-
grafiilor și/sau a ecografiilor.

70% din cazurile de cancer de sân sunt
descoperite prin autoexaminare. Auto-
examinarea sânilor înseamnă atât inspecția
acestora în oglindă, pentru observarea even-
tualelor modificări de mărime, formă, con-
tur, structură a pielii sau mamelon, cât și
palparea lor, care trebuie să includă sânul
în întregime și axila.

Mamografia și ecografia sunt alte două
metode foarte întrebuințate în depistarea
precoce a cancerului de sân. În Canada se
recomandă o mamografie odată la doi ani,
începând cu vârsta de 50 de ani. Înainte de
50 de ani, în funcție de factorii de risc ai
unei paciente, medicul poate recomanda o
ecografie sau o mamografie. Aceste teste
sunt gratuite.

Foarte multe femei refuză mamografia
din teamă sau dintr-o pudoare prost înțe-
leasă. Rețineți însă că prognoza pentru
un cancer de sân depistat în fază incipi-
entă este excelentă.

Încheiem prin a atrage atenția că în ceea
ce privește antisudorificele, deodorantele,
avortul, implanturile mamare sau sutienele,
datele științifice - existente în cantități con-
siderabile la ora actuală! - nu indică vreo
legătură cu un risc sporit de cancer de sân.

ACCENT MONTREAL

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



Vineri 7 octombrie 2022Vineri 7 octombrie 2022 ■ PAG. 14PAG. 141414 GRANI
ELE GÂNDIRII

Mecanica cuantică afirmă că
realitatea obiectivă nu există
şi că tot ceea ce vedem noi
sunt, de fapt, probabilităţi ce
au o anumită configuraţie,
toate celelalte realităţi posi-
bile existând împreună în
multiversul cuantic. O idee
destul de năstruşnică, nu-i
aşa? Acest articol prezintă ex-
perimentul care ar putea să vă
ajute să testaţi această idee.

Mai întâi, să analizăm două interpretări
majore ale naturii realităţii cuantice. Cea
mai veche şi cea mai populară este inter-
pretarea Copenhaga, concepută de oa-
menii de ştiinţă Niels Bohr şi Werner
Heisenberg în anii 1920. La bază, această
interpretare spune că toate particulele sub-
atomice din care este alcătuit Universul pot
şi ar trebui să fie gândite ca şi funcţii de
unde, ce sunt reprezentări probabile ale lo-
caţiei şi frecvenţei particulei la un moment
dat. Prin măsurare şi observare, aceste par-
ticule colapsează în numai o valoare posi-
bilă. În acest mod vedem Universul care ne
înconjoară.

O altă idee a fost prezentată pentru
prima dată de Hugh Everett în 1957, şi
poartă numele de interpretarea univer-
surilor parale (Many-Worlds Interpreta-
tion). El a pornit de la interpretarea
Copenhaga, dar a eliminat o parte crucială

a acesteia, şi anume colapsul funcţiei de
undă. Fără acesta, toate valorile probabile
ale particulei subatomice ar exista în super-
poziţie, toate deodată. Teoretic, acest lucru
înseamnă că există un număr foarte mare,
probabil infinit, de universuri paralele.

Atunci, întrebările evidente care se nasc
sunt următoarele: de ce nouă ni se pare că
observăm doar un univers şi de ce universul
arată pentru toată lumea ca şi cum colapsul
funcţiei de unde se întâmplă în acelaşi
timp? Everett şi urmaşii lui au explicat că
răspunsul este un alt fenomen numit deco-
erență cuantică. Ideea principală este că
pentru ca toate stările posibile ale unei par-
ticule să rămână în superpoziţie cuantică,
adică să fie coerente, este esenţial ca sis-
temul lor să fie izolat.

Lovirea particulei de către un singur
foton este suficientă pentru a întrerupe co-
erenţa, şi ceea ce vedem a fi colapsul
funcţiei de undă este de fapt una dintre mul-
tele realităţi care descriu stările posibile ale
particulei. Dacă le-am aduna pe toate îm-
preună am obţine chiar posibilul număr in-
finit de universuri din interpretarea lui
Everett.

Există anumite avantaje teoretice în
favoarea acestei teorii. Interpretarea Copen-
haga depinde de prezenţa observatorului -
nu neapărat un observator conştient, doar
cineva capabil de a iniţia colapsul funcţiei
de unde - şi o mulţime dintre paradoxurile
aparente ale mecanicii cuantice sunt elimi-
nate dacă nu există un observator. Pentru în-
ceput, acest lucru rezolvă legendara
problemă a pisicii lui Erwin Schrödinger,
scenariu în cadrul căruia o pisică este
plasată într-o stare de superpoziţie cuantică
în interiorul unei cutii astfel încât să fie şi

moartă, şi vie în acelaşi timp. Interpretarea
concepută de Everett nu întâmpină vreo
problemă din cauza faptului că această
pisică este simultan moartă şi vie, deoarece
„separă” cele două rezultate posibile în uni-
versuri diferite.

În ciuda acestor potenţiale beneficii, in-
terpretarea Everett a avut de înfruntat întot-
deauna două provocări de netrecut. În
primul rând, aceasta nu poate fi testată ex-
perimental. Aşadar nu se poate demonstra
că este falsă sau adevărată, transformând-
o deci mai degrabă într-o întrebare speci-
fică filozofiei şi nu ştiinţei. În al doilea
rând, această interpretare este profund
iraţională. Se află în contradicţie cu orice
formă de intuiţie pe care noi o avem despre
lumea din jurul nostru, sfidând tot ceea ce
credem că trebuie să fie adevărat despre
această lume. Nu înseamnă că interpretarea
este greşită, doar că din cauza acestei
provocări, ea nu este populară printre opini-
ile publicului larg şi chiar a oamenilor de
ştiinţă.

De fapt, există o cale prin care se poate
demonstra existenţa multiversului cuantic,
chit că raţionalitatea din spatele unei aseme-
nea întreprinderi e cel puţin îndoielnică, ca
să folosim un eufemism. Pentru acum - şi
probabil pentru un viitor nedeterminat -
este doar un experiment mental, dar nu este
exclus în totalitate ca acest experiment să
fie pus într-o bună zi în practică. Dacă ex-
perimentul ar reuşi, el ar demonstra că mul-
tiversul există - dar numai unei singure
persoane.

Noţiunile gemene de sinucidere şi ne-
murire cuantice au fost propuse pentru
prima dată de Hans Moravec în 1987 şi un
an mai târziu de către Bruno Marchal, dar

cel care a studiat cel mai mult această idee
este Max Tegmark de la MIT. Cea mai co-
mună versiune a acestui experiment este ur-
mătoarea: plasarea experimentatorului în
aceeaşi cameră cu un dispozitiv provocator
de moarte, cum ar fi o armă foarte puter-
nică, poziţionat spre cap. La fiecare 10 se-
cunde, va fi măsurată valoarea spinului
unor fotoni. În funcţie de rezultat - şi există
şanse de 50/50 pentru fiecare dintre rezul-
tatele posibile - dispozitivul fie va declanşa,
ucigând astfel experimentatorul, fie va ge-
nera un zgomot de genul „totul în regulă”,
anunţând experimentatorul că este în sigu-
ranţă.

Prin acest experiment s-a legat
supravieţuirea experimentatorului cu o
starea cuantică, superpoziţia stărilor de
mort şi viu. Sunt 50% şanse ca el să fi
supravieţuit experimentului iniţial sau
oricărei alte repetiţii a acestuia. Ori de câte
ori experimentul este pus în scenă, în jumă-
tate din cazuri experimentatorul su-
pravieţuieşte.

Bineînţeles că, per ansamblu, şansele de
supravieţuire sunt mai mici de 50%. Versi-
unea care a murit în experimentul iniţial nu
mai are 50% şanse de a reveni la viaţă în
experimentul următor. Dar, fiecare versiune
vie a experimentatorului menţine şansele de
supravieţuire, chiar dacă, în general, şansele
de a supravieţui continuă să scadă la 25%,
apoi la 12.5%, la 6.25%, şi aşa mai departe.
Să presupunem că într-un univers, experi-
mentatorul a reuşit să supravieţuiască după
50 de astfel de teste consecutive - acum
acesta are mai puţin de una într-un
cvadrilion de şanse de a supravieţui, lucru
ce este mai mult decât necesarul pentru a
îndeplini nivelul 5-sigma de certitudine de
care este nevoie pentru o descoperire ofi-
cială.

În acest moment, experimentatorul
poate să distingă interpretarea Copenhaga
şi cea a lui Everett: în timp ce şansele ca el
să fie încă în viaţă într-un univers care
funcţionează în concordanţă cu prima in-
terpretare sunt mai mici de unu la un
cvadrilion, într-unul din universurile care
urmează „legile Everett” şansele sunt de
100%, pentru că o versiune a lui va trebui să
existe pentru a observa această superpoziţie
particulară, toate celelalte versiuni ale aces-
tuia ne mai fiind în viaţă. Astfel că inter-
pretarea universurilor paralele este
demonstrată, iar experimentatorul nostru
tocmai a făcut cunoştinţă cu imortalitatea
cuantică.

Totuşi, singurul mic obstacol este că
această interpretare i-a fost demonstrată
doar experimentatorului. Niciun alt obser-
vator nu va alege între una la un cvadrilion
şi 100% şanse - pentru aceştia şansele de
supravieţuire ale experimentatorului vor fi
egale, nedepinzând de ce interpretare este
aleasă. Pentru a fi sigur, probabilitatea ridi-
col de mică - 1 la un cvadrilion - este prac-
tic imposibilă, lucru ce i-ar convinge pe

Cum demonstrăm că Multiversul



Vineri 7 octombrie 2022Vineri 7 octombrie 2022 ■ PAG. 15PAG. 151515 GRANI
ELE GÂNDIRII

există?
colegii experimentatorului să ac-
cepte că Interpretarea Everett este
corectă. Dar, totuşi, ar rămâne
nenumărate alte universuri în care
experimentatorul a murit. Cel mai
probabil, Interpretarea Everett va
fi demonstrată pentru o mică parte
a tuturor universurilor posibile,
pentru că oriunde altundeva rezul-
tatele nu ar fi suficient de impro-
babile.

Cât îl priveşte, Max Tegmark
a spus odată - probabil fără vreun
dram de seriozitate - că s-ar putea
să încerce într-o zi experimentul,
dar numai atunci când va fi bătrân
şi nebun. Astfel moartea lui în ma-
joritatea universurilor nu ar fi aşa
de grea pentru alţii. Acesta spune,
de asemenea, că experimentul ar
putea fi extins, astfel încât tu şi
prietenul tău aţi fi sau ucişi sau
„iertaţi” în fiecare tur al experi-
mentului. Această extindere ţi-ar
oferi, cel puţin, o altă persoană cu
care să împarţi cunoaşterea multi-
versului.

De presupus că o demonstraţie
suficient de grandioasă ar fi aceea
de a executa un experiment unde
toată lumea de pe Pământ este
plasată într-o cameră enormă, pen-
tru ca toţi aceştia să participe la
explorarea imortalităţii cuantice.
Desigur, pentru a pune în aplicare
un astfel de experiment, trebuie să
fii sigur că interpretarea Everett
este corectă înainte de risca viaţa
întregii populaţii a Pământului.
Oricât de mare adept al căutării
adevărului ştiinţific aş fi, nu sunt
aşa de sigur că ar merita uciderea
populaţiilor a nenumărate planete
Pământ paralele doar pentru ca
singura lume dintre acestea ce va
supravieţui să găsească răspunsul.
Dar, totuşi, întreabă-mă acelaşi
lucru într-un univers diferit şi s-ar
putea ca să-ţi răspund diferit...

www.scientia.ro
Varianta originală a acestui arti-
col, scris de Alasdair Wilkins și in-
titulată „How to Prove the
Multiverse Exists, in the Most Vio-
lent Way Possible”, a fost publi-
cată pe io9.com.
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Adevăratele secrete de la Fatima (2)

Cel de-al treilea secret de la Fa-
tima a fost cel care a făcut cea
mai mare vâlvă printre credin-
cioşi şi nu numai. Ţinut secret
o jumătate de secol, acesta a
fost dezvăluit de papa Benedict
al XVI-lea, pe atunci cardinal. În
ce a constat acest secret şi în
ce măsură profeţia acestuia
s-a împlinit? 

Al treilea secret
Aşa cum am arătat în prima parte a aces-

tui articol, a existat şi un al treilea secret de la
Fatima, care a fost în posesia Vaticanului în-
cepând cu anul 1957 şi subiect de discuţii şi
speculaţii pentru toată perioada în care a fost
ţinut secret, dar şi după. Anumiţi oficiali ai
Bisericii Catolice au susţinut că ştiu care este
acest al treilea secret, dar credibilitatea măr-
turiilor lor a fost scăzută, întrucât aceştia dis-
cutau despre documente de mâna a doua. Cu
toate acestea, opinia publică a luat act de su-
gestiile lor referitoare la un al treilea război
mondial şi un mare dezastru care urmau să se
declanşeze cândva.

La mijlocul anului 2000 Biserica Catolică
a dezvăluit cel de-al treilea secret care, se pre-

supune, a fost împărtăşit Luciei în 1917 de
către Fecioara Maria; acest secret a fost
menţionat în scris în 1944 într-o scrisoare.
Aceasta a fost înaintată în anul 1957 către Va-
tican, care a pus-o la păstrare în Arhivele Se-
crete.

Pe 26 iunie 2000 cardinalul Joseph
Ratzinger, pe atunci prefect al doctrinei bi-
sericii și ulterior papa Benedict al XVI-lea,  a
vorbit într-o conferinţă de presă televizată. Se-
cretul, caracterizat de Ratzinger ca „simbolic
şi nu uşor de descifrat” consta într-o viziune a
Luciei privind „un înger cu o sabie de foc în
mâna stângă; aruncând flăcări, părea că în-
treaga lume va fi pârjolită; dar aceste flăcări
se stingeau în contact cu splendoarea pe care
Fecioara Maria o radia către înger prin mâna
sa dreaptă. Îngerul, arătând către Pământ cu
mâna sa dreaptă striga cu voce puternică: pe-
nitenţă, penitenţă, penitenţă!”.

Viziunea a continuat descriind apariţia
unui episcop îmbrăcat în alb, care era cuprins
de durere şi tristeţe în timp ce mergea printr-
un oraş părăsit. Episcopul se ruga pentru su-
fletele cadavrelor pe care le întâlnea în cale.
După ce a ajuns pe vârful muntelui, stând în
genunchi la baza unei cruci mari, episcopul a
fost ucis de un grup de soldaţi care au tras cu
gloanţe şi săgeţi în acesta. În acelaşi fel au
murit şi alţi episcopi, preoţi, bărbaţi şi femei
prezenţi acolo.

Mulţi dintre credincioşi au văzut în acest
text o profeţie a încercării de asasinare a papei

Ioan Paul al II-lea care a fost rănit prin îm-
puşcare în 1981 de către un tânăr turc. Pentru
cine a citit cu câteva rânduri mai înainte tex-
tul secretului este evident că aproape niciun
aspect al acestuia nu se potriveşte cu întâm-
plarea reală. Viziunea a vorbit despre un epis-
cop, nu despre un papă. În realitate nu a murit
nimeni, nu a fost vorba de soldaţi, nu au fost
implicate săgeţi; nu au fost alţi episcopi ori
preoţi ucişi.

Viziunea poate fi înţeleasă ca având vreun
sens numai privită retroactiv, prin încercarea
de a potrivi elementelor profeţiei cu faptele
reale după ce lucrurile s-au întâmplat. Este
acelaşi proces care are loc când vine vorba
despre profeţiile lui Nostradamus: „specia-
liştii” observă post-factum că „vizionarul” de
origine franceză a prevăzut diverse eveni-
mente ale istoriei. În cazul celui de-al treilea
secret, reconstituirea profeţiei stă în
apropierea de realitate a unor elemente ale
profeţiei, astfel: episcopul era de fapt „epis-
copul Romei, papa”, iar acesta a fost lovit de
un glonţ al unui ucigaş; desigur, celelalte de-
talii au fost ignorate. Cu toate acestea, Vati-
canul a pretins în mod oficial că toate cele trei
secrete reprezintă profeţii autentice: „Nimeni
nu şi-ar fi putut imagina toate acestea”.

Mulţi catolici adepţi ai teoriilor conspi-
raţiei au refuzat să creadă că al treilea secret a
fost dezvăluit în totalitatea sa. Ei spun că în
realitate acest secret ar conţine o acuzaţie a
schimbărilor din Biserica Catolică survenite
de la cel de-al doilea Conciliu al Vaticanului
(1962-1965) şi că un astfel de lucru ar fi stân-
jenitor pentru oficialii Bisericii de azi care
susţin cele stabilite la acest conciliu.

Între timp, „vizionara” care a stârnit toată
această poveste, Lucia Santos - care a devenit
o soră carmelită, sora Lucia de Jesus şi care a
murit pe 13 februarie 2005 - a fost plasată pe
lista de aşteptare scurtă către canonizare. Cu
siguranţă, reverberaţiile poveştii secretelor de
la Fatima nu se vor sfârşi curând...

www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol, scris de
Joe Nickell și intitulat „Real Secrets of Fa-
tima”, a fost publicată în revista Skeptical In-
quirer. Scientia.ro este un site de popularizare
a științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic
articole, are o secțiune de bloguri și una des-
tinată întrebărilor din partea cititorilor. Cei
care doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pot dona la:
www.scientia.ro.

Papa Ioan Paul al II-lea îl vizitează pe turcul Mehmet Ali Ağca (cel care a vrut să-l ucidă) în
închisoarea din Roma. FOTO: CNS. 
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Contrar a ceea ce mulți cred -
inclusiv cei mai fervenți
apărători ai astrologiei - ști-
ința s-a aplecat de mai multe
ori asupra acestei pseudoști-
ințe. Nu mai departe de jumă-
tatea secolului XX cercetătorii
au încercat să investigheze
afirmaţiile pe care astrologia
le face, așa cum se arată într-
o analiză făcută de Détecteur
de rumeurs și publicată de
Scientifique en chef du
Québec.

Astrologia se bazează pe o premisă
foarte simplă: poziția diferitelor corpuri
celeste (Luna, planetele și chiar și unii as-
teroizi) în momentul nașterii unei per-
soane revelează personalitatea acesteia și
viitorul său. Există și astrologi care susțin
că poziția acestor corpuri cerești influ-
ențează și cursul evenimentelor de natură
politică, economică sau socială.

Mecanismul din spatele „influențelor
planetare” capabile să ne atingă de la mi-
lioane, dacă nu miliarde, de kilometri dis-
tanță nu este niciodată pe deplin explicat
de astrologi. Dar acest lucru contează mai
puțin: dacă ar exista într-adevăr o influ-
ență a planetelor asupra evenimentelor sau
a personalității noastre, atunci am putea să
o măsurăm. Cu alte cuvinte, din punct de

vedere statistic, s-ar putea observa că
„ceva” crește sau se amplifică și „altceva”
scade sau se diminuează atunci când
Jupiter, de exemplu, se află într-un anumit
loc pe cer.

Oamenii de știință au testat exact acest
lucru. Începând cu anii ’50, o serie de
studii s-au aplecat asupra mai multor as-
pecte ale astrologiei: evenimente prezise,
semne zodiacale despre care se spune că
predispun la anumite meserii sau capaci-
tatea astrologilor de a potrivi profilul as-
trologic cu cel real al unei persoane.
Rezultatele sunt cât se poate de devasta-
toare pentru astrologie.

Pe măsură ce dovezile care infirmau
ipotezele acestor studii se acumulau,
cercetătorii au încercat să le amelioreze, să
meargă și mai în profunzime și să ela-
boreze noi metode de lucru. Astrologii, pe
de altă parte, le-au ignorat sau le-au
respins.

Reacțiile acestora la un studiu intitulat
„A Scientific Inquiry Into the Validity of
Astrology”, publicat în 1990 în Journal of
Scientific Exploration sunt grăitoare.
Studiul a fost conceput cu deplina colabo-

rare a Federației astrologilor din Indiana
(SUA). Harta astrală a cercetătorului prin-
cipal, care indica unde se afla fiecare corp
ceresc la momentul nașterii sale, a fost re-
vizuită de Federație. Studiul a implicat 23
de subiecți și șase astrologi. Cele 23 de
persoane au răspuns la un chestionar con-
ceput de Federație, iar astrologii au primit
hărțile lor natale, răspunsurile pe care le-
au dat la chestionar și câte o poză a
fiecăruia. În baza acestor elemente, as-
trologii trebuiau să potrivească indivizii
participanți cu hărțile lor astrale.

Rezultatul: astrologii testați au avut
între zero și trei reușite din 23, cu o medie
de doar una. În urma acestui rezultat
mediocru, Federația astrologilor a declarat
că astrologia nu dă întotdeauna rezultate
cuantificabile, dar funcționează.

Acest tip de reacție l-a determinat pe
filozoful canadian Paul Thagard, specia-
lizat în științe cognitive și filozofia ști-
inței, să declare, în 1978, că astrologia
este o pseudoștiință. Această afirmație nu
a avut nimic de-a face cu originile non-
științifice ale astrologiei - în fond, chimia
s-a născut din alchimie. Și nici cu absența
unui mecanism explicativ privind influ-
ența planetelor - teoria derivei continen-
tale a fost adevărată și înainte de
descoperirea plăcilor tectonice care ex-
plică funcționarea sa.

Motivul pentru care astrologia a fost
etichetată drept pseudoștiință este refuzul
comunității astrologilor de a accepta
dovezi științifice. De-a lungul timpului,
astrologia a progresat mult mai puțin ca
alte teorii „alternative”, precum psiholo-
gia. Cu toate că la începuturile sale as-

trologia putea fi numită o proto-știință, pe
parcurs ea a virat în pseudoștiință.

Atracția astrologiei
În ciuda faptului că nu se sprijină pe

dovezi științifice, astrologia exercită încă
o mare atracție. Persoanele fascinate de as-
trologie au o perspectivă religioasă, fără a
fi însă afiliate unei religii majore, potrivit
unui studiu publicat în 1997 și intitulat
„Belief in Astrology: a social-psychologi-
cal analysis”. Acestea ar poseda un nivel
intermediar de înțelegere științifică („As-
trology Beliefs among Undergraduate Stu-
dents”, Astronomy Education Review,
2011).

Într-adevăr, la prima vedere, astrologia
pare să aibă atributele unei științe: face
predicții, se bazează pe calcule și incor-
porează sisteme și structuri. Și chiar și
scepticii pot fi atrași de astrologie atunci
când aceasta produce descrieri pozitive
despre ei înșiși („The Fault is not in the
Stars: Susceptibility of Skeptics and Be-
lievers in Astrology to the Barnum Effect”,
Personality and Social Psychology Bul-
letin, 1989 și „Who believes in astrology?:
Effect of favorableness of astrologically
derived personality descriptions on ac-
ceptance of astrology”, Personality and
Individual Differences, 2001).

Atracția acestei pseudoștiințe este în-
tărită de felul în care funcționează creierul
nostru, aceea de a căuta mereu un sens, o
ordine în date aleatorii și intenții în cazul
unor evenimente naturale. În vremuri de
criză, previziunile astrologiei ne pot da
impresia că avem ceva mai mult control
asupra situației. Acest lucru ar putea ex-
plica de ce în 2020, după câteva luni de
pandemie, astrologii au spus că se con-
fruntă cu o creștere a popularității.

ACCENT MONTREAL

Astrologia, niciodată studiată de oamenii de
știință? Fals!

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

Astronomie vs
astrologie
Adeseori, în mod greşit, aceste cuvinte
sunt folosite ca şi cum ar însemna ace-
laşi lucru ori diferenţele dintre sen-
surile celor doi termeni ar fi
nesemnificative.

Astronomia, succint spus, este o ştiinţă
care studiază mişcările, structura şi
evoluţia corpurilor cereşti, Universul în
totalitatea lui.

Astrologia, în schimb, este o pseudoşti-
inţă care pretinde că poate prezice des-
tinul şi caracterul omului după poziţia
şi mişcarea aştrilor.

Sursa: www.scientia.ro

DE REINUT
► Astrologia a fost testată în mod
științific.
► Astrologia este considerată o
pseudoștiință, dar nu din cauza
originilor sale „neștiințifice”.
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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:
CommerceMontreal2022@yahoo.com

OFERTE/SERVICII
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Urnele UEFA EURO 2024

MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Naționala nu numai că a
ratat şansa să beneficieze
de un loc mai bun pentru
Euro 2024 din calitatea de

câștigătoare a Grupei B valorice din
Liga Naţiunilor, selecționata lui Iordă-
nescu jr. a făcut-o de oaie clasându-se
pe ultimul loc al grupei B3, și implicit
retrogradând direct în Grupa valorică
C.

Cu alte cuvinte, adio meciuri chinu-
ite cu Finlanda, Bosnia, Albania,

Norvegia sau Slovenia! De la anul ne
putem duela de la egal la egal cu Lux-
emburg, Insulele Feroe, Kosovo, Ir-
landa de Nord, Azerbaidjan, Slovacia,
Bulgaria sau Macedonia.

Din urna Ligii Naţiunilor și urna cu
numărul 1 (foto) se vor trage capii de
serie pentru cele 10 grupe (A-J), iar mai
departe fiecare urnă va avea câte o
reprezentantă în grupele A și G. Ul-
timele trei grupe vor fi ocupate de
echipele din urna a șaptea.

De remarcat faptul că în acest sezon
se califică primele două echipe din

fiecare grupă. Trei echipe vor proveni
din play-offul Ligii Naţiunilor, iar a
patra este țara organizatoare, Germania.

Norocul nostru este că la tragerea la
sorți pentru grupele de calificări directe
la Euro 2024, ce va avea loc în a doua
duminică din octombrie, mai există o
șansă să picăm așa cum ne place nouă,
într-o grupă de vis sau mai acceptabilă,
gen cu Italia, Polonia, Finlanda, In-
sulele Feroe, Gibraltar și Andora.

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

UUccrraaiinnaa  ssee  aallăăttuurrăă  SSppaanniieeii  șșii  
PPoorrttuuggaalliieeii  llaa  ccaannddiiddaattuurraa  ppeennttrruu  
CCuuppaa  MMoonnddiiaallăă  22003300
Ucraina s-a alăturat Spaniei
şi Portugaliei într-o candi-
datură comună pentru orga-
nizarea Cupei Mondiale de
fotbal din 2030, relatează
Agerpres și DigiSport.

Ucraina ar urma să găzduiască una
din grupele turneului final din 2030,
conform unui plan aprobat de preşedin-
tele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi de
guvernele Spaniei şi Portugaliei.

Portugalia are trei stadioane
pregătite pentru turneul final din 2030,
iar Spania a propus 11 arene, dar
numărul s-ar putea reduce după impli-
carea Ucrainei.

Decizia este surprinzătoare, având în
vedere că Ucraina se află într-un con-
flict militar complex cu Rusia. În plus,
Ucraina n-a organizat niciodată o ediție
a Cupei Mondiale. 

A organizat în schimb Campionatul
European din 2012, împreună cu Polo-

nia, UEFA fiind extrem de mulțumită.
În 2018, Ucraina a găzduit finala

Ligii Campionilor, pe stadionul olimpic
din Kiev.

Pentru Cupa Mondială din 2030 și-
au mai anunțat candidatura comună Gre-
cia, Egipt și Arabia Saudită. Acest
proiect are sprijinul total sau parțial din
partea a trei confederații: Asia, Africa si
Europa. Un detaliu important este că
propunerea vizează o nouă Cupă Mondi-

ală organizată iarna, precum cea din
Qatar 2022.

O altă candidatură multiplă pentru
CM 2030 este și cea a Argentinei, Chile,
Uruguay şi Paraguay care și-au confir-
mat intenția în iunie 2022.

Ediţia 2022 a Cupei Mondiale are loc
în Qatar (20 noiembrie-18 decembrie),
iar ediţia următoare din 2026 va avea loc
în SUA, Canada şi Mexic. 

ACCENT MONTREAL

FOTBAL | EURO 2024

FOTBAL | CM 2030

Urna Ligii Natiunilor Urna 1 Urna 2 Urna 3 Urna 4 Urna 5 Urna 6
Olanda Danemarca Franta Ukraina Georgia Slovacia Andorra
Croatia Portugalia Austria Islanda Grecia Irlanda de Nord San Marino
Spania Belgia Cehia Norvegia Turcia Cipru Liechtenstein
Italia Ungaria Anglia Slovenia Kazakhstan Belarus

Elvetia Tara Galilor Irlanda Luxembourg Lithuania
Polonia Israel Albania Azerbaidjan Gibraltar

Bosnia si Herzegovina Muntenegro Kosovo Estonia
Serbia Romania Bulgaria Latvia
Scotia Swedia Faroe Islands Moldova

Finlanda Armenia Macedonia de Nord Malta

AAssoocciiaațțiiaa  IInntteerrnnaațțiioonnaallăă
ddee  BBooxx  llee  ppeerrmmiittee
ppuuggiilliișșttiilloorr  ddiinn  RRuussiiaa  
șșii  BBeellaarruuss  ssăă  rreevviinnăă  
îînn  ccoommppeettiițțiiii

IBA (Asociaţia Internaţională de Box) a luat
decizia de a le permite sportivilor din Rusia și
Belarus să revină în competițiile care se vor des-
fășura sub egida forului mondial. Decizia este
una cu efect imediat, după cum informează Hot-
News.ro. 

De asemenea, vor reveni la competiţiile IBA
şi oficialii tehnici din cele două ţări.

Sportivii din Rusia şi din Belarus vor putea
să concucreze sub drapelul ţărilor lor şi dacă vor
câştiga medalia de aur va fi intonat imnul
naţional al ţării lor.

Sportivii şi oficialii din Rusia şi din Be-
larus fuseseră excluşi din competiţiile IBA la în-
ceputul lunii martie a acestui an, după
declanşarea ofensivei militare a Rusiei în
Ucraina.

Preşedintele IBA, Umar Kremlev, este de
origine rusă.  

MMaarreellee  mmaaeessttrruu  HHaannss
NNiieemmaannnn  aa  ttrriișșaatt  llaa  cceell
ppuuțțiinn  oo  ssuuttăă  ddee  mmeecciiuurrii
oonnlliinnee

Hans Niemann, marele maestru american la
şah, a trişat probabil la cel puţin 100 de meciuri
online, arată un raport Chess.com, citat de presa
internaţională.

Raportul de 72 de pagini al Chess.com,
bazat pe analiza meciurilor, performanţelor,
comportamentului de la meciuri şi pe diverse
metode de detectare, arată că până în 2020 Nie-
mann a „primit probabil asistenţă ilegală la
peste 100 de meciuri online”, inclusiv la me-
ciuri la care erau în joc premii în bani.

Unul dintre meciuri a fost cel cu vicecampi-
onul mondial rus Ian Nepomniachtchi, care în
septembrie, la Sinquefield Cup, a cerut ca orga-
nizatorii să îmbunătăţească măsurile de
supraveghere când a aflat că Niemann urma să
participe.

În baza datelor analizate, Chess.com con-
sideră progresul americanului ca fiind „extraor-
dinar din punct de vedere statistic” şi superior
progreselor pe care le-au avut genii din şah ca
Bobby Fischer sau Magnus Carlsen.

Totuşi, Chess.com a precizat că nu există
elemente prin care să demonstreze că Niemann
a trişat la meciurile „faţă în faţă” şi a făcut un
apel către federaţia internaţională să aprofun-
deze ancheta cu privire la acesta, relatează
News.ro.

Până în prezent, americanul a recunoscut că
a trişat la două meciuri, când avea 12 ani şi când
avea 16 ani. În vâstă de 19 ani acum, el a de-
venit mare maestru în ianuarie 2021.

PE SCURT
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BBAANNCCUURRII

☺Un bețiv este sunat de un prie-
ten de-al lui:
- Ce faci?
- Am mâncat și stau un pic întins
în pat.
- Da' ce ai mâncat?
- Un pic de bătaie.

☺Soția și soțul:
- Nelule, Gicu și-a luat-o pe
soacră-sa la el și o duc foarte bine
împreună! Ce-ar fi ca și mama...
- N-am nimic împotrivă! Vezi
dacă o primește și pe ea.

☺Într-un salon de frumusețe:
- Vă rog să-mi faceți manichiura
ca a lui Rihanna, coafura ca a lui
Jennifer Aniston și pedichiura ca
a lui Kim Kardashian.
- Dar fața o lăsăm așa, ca a lui Ge-
rard Depardieu?

☺- Care e pasiunea ta în viață?
- Să mănânc!
- Mă gândeam la ceva mai spiri-
tual...
- Să mănânc din tot sufletul! 

☺Doi cai stau în pivniţă şi taie
benzină cu fierăstrăul. O şurubel-

niţă intră pe uşa pivniţei, o ia în
sus pe perete, se târăşte pe tavan
până la peretele opus, apoi în jos
pe perete şi iese afară pe uşa
cealaltă.
Zice unul din cai:
- Ai văzut?
- Da, asta nu dă niciodată „bună
ziua”!

☺La ora de biologie.
- Ionuț, numește cinci animale
care trăiesc în apă.
- Broasca.
- Foarte bine, alte patru animale?
- Mama ei, tatăl ei, sora ei și
fratele mai mic.

☺- Du-te și ia o pâine, iar dacă au
și ouă, ia 20.
Peste o oră:
- De ce naiba ai luat 20 de pâini?
- Păi aveau și ouă!

☺Un tip sună la poliție:
- Mi s-a furat mașina! Dimineață
când m-am trezit nu mi-am mai
găsit mașina, ci numai husa.
- Ce mașină era?
- Un TICO.
- Ați scuturat bine husa?

1 3 9 2
7 2

5 2 1 3
5 3 7

8 9
9 2 4
6 4 3 1
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Dacă e să fie,
problemele pot să aibă legătură cu

dinţii, oasele, articulaţiile ori cu reactivarea
unei afecţiuni mai vechi. Dragoste: Deşi mai
puţin intensă, această perioadă promite o viaţă
afectivă mult mai veselă. Financiar: Ești activ şi
inspirat, atras de investiţii şi afaceri. Concultă-
te totuși cu un specialist financiar. 

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Te pândește o boală
neașteptată, un incident care riscă

să îți cauzeze o stare negativă la nivel fizic sau psi-
hic. Dragoste: Ești ca un fluturaș care zboară din
floare în floare, pentru a se bucura de parfumul
iubirii. Financiar: Ești norocosul astrelor când
vine vorba de bani.      

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Ai grijă ce mănânci,
cum te miști, cum manevrezi
obiectele contondente. Dragoste:

Cu cât te complaci mai mult în banal, cu atât
relația voastră tinde să se banalizeze.  Financiar:
Se întrevede o schimbare în ceea ce privește situ-
ația ta financiară.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Parcă n-ai avea nicio
problemă, ești în formă bună şi ţi

se citește sănătatea pe chip. Dragoste: Ești printre
cei mai norocoși în iubire, poate fi chiar una din
cele mai romantice perioade ale acestui an. Fi-
nanciar: Există probabilitatea unor negocieri
reuşite şi a încheierii unui contract sau a unei
colaborări care te avantajează. 

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

trebuie şi evită alimentele prea grase ori prea
dulci. Dragoste: Noul ţi se pare foarte incitant,
eşti dornic de aventură, de schimbare, de a cuceri
o nouă redută. Financiar: Climat avantajos
privind investiţiile imobiliare, redecorările şi
reamenajările.   

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poate n-ar fi rău să faci
o vizită la medic şi să iei un supli-
ment cu vitamine şi minerale.

Dragoste: Posesivitatea, dorinţa ca partenerul să
fie lângă tine permanent, de a răspunde numai la
ordinele tale nu fac bine vieţii de cuplu. Finan-
ciar: Situația nu e strălucită, dar e stabilă.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Probleme mai vechi, pe
care le credeai rezolvate sau măcar
uitate, pot reveni în actualitate mai

intens. Dragoste: Iubirea pare să fie planul cel mai
avantajat al acestei perioade, simți că norocul
planează peste iubirea ta. Financiar: Veniturile
sunt la același nivel, însă cheltuielile cresc.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Te simți bine în corpul
tău, toate eforturile tale anterioare
dau roade. Dragoste: Îți place

jocul seducției pentru că îți pune în valoare
frumusețea, șarmul, senzualitatea cu care ești
înzestrat. Financiar: Vei fi în faţa unei afaceri
noi, a unei investiții de succes, a unor achiziții pe
care le pregătești de multă vreme.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ceea ce alegi acum va
avea efecte pe termen lung, poate
îşi va arăta urmările abia la anul.

Dragoste: Viața de cuplu e frumoasă, îți face
plăcere să petreci cu partenerul/partenera cât mai
mult timp. Financiar: Potențiale conflicte. Obții
ceea ce vrei, dar numai după o luptă. 

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ai nevoie de relaxare, de
a te pune pe primul loc. Prea mult
stres în ultima vreme. Dragoste:

Gelozia îți dă târcoale și te face să ai o atitudine
ostilă, care strică atmosfera în cuplu. Financiar:
Banii nu sunt acum principala ta preocupare, deși
te gândești cum să faci rost de un venit suplimen-
tar.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Apar mici probleme de
sănătate, dar nu sunt semnificative

și nu tebuie să te îngrijorezi prea tare. Dragoste:
Este un interval favorabil mai ales cuplurilor ma-
ture sau celor cu mari diferenţe de vârstă între
parteneri. Financiar: Există posibilitatea de a
avea o creștere semnificativă a câștigurilor.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Problemele de sănătate
au rezolvare dacă te informezi mai
mult, dacă ceri opinii avizate.

Dragoste: Ţi-au căzut ochii pe o persoană de-
osebită, care ţi-a atras atenția, şi te gândești din ce
în ce mai des la ea. Financiar: Fii mai cumpătat
când vine vorba de cheltuieli, ești predispus spre
excese.

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Supă cremă de dovleac
O rețetă simplă, ieftină și ideal de pregătit
în octombrie, luna prin excelență a dovle-
cilor. Supa cremă de dovleac este sățioasă,
aromată și foarte gustoasă.

INGREDIENTE 
Pentru 8 porții
6 căni de supă de pui sau de legume
4 căni de piure de dovleac
2 cepe tocate
3-4 căței de usturoi tocați mărunt
1/2 cană de smântână
Cimbru uscat, sare și piper negru, proaspăt
măcinat, după gust
Pentru garnisire, funcție de preferințe:
Crutoane, semințe de dovleac, pătrunjel
tocat, parmezan, bucățele de bacon

MOD DE PREPARARE
1. Turnați supa (pui sau legume) într-o oală
mare, împreună cu piureul de dovleac,
ceapa, usturoiul și cimbru. Adăugați sare și
piper și lăsați la fiert până dă în clocot. Re-
duceți focul la minim și fierbeți, neacoperit,
timp de 30 de minute.
2. Transferați supa într-un blender sau robot
de bucătărie și amestecați până la omoge-
nizare. (Pentru a simplifica, puteți folosi un
blender de imersie ca să amestecați totul în
aceeași oală).
3. Transferați supa înapoi și lăsați-o din nou
să dea în clocot. Reduceți focul la minim și
fierbeți-o, neacoperită, alte 30 de minute.
4. La sfârșit se adaugă smântâna, iar în far-
furie se ornează după pofta inimii.
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