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Inteligența arti'cială transformă
lumea
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în serios perspectiva
unei lumi transformate
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imagina o astfel de
lume? Care sunt ris-
curile pe măsură ce IA
devine mai puternică?
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COMUNITATE

După frigul iernii, ne putem
uni speranțele într-o vreme
mai caldă la un eveniment
care va celebra Mărțișorul pe
fondul unei expoziții de pic-
tură semnată de Eva Halus,
cu peisaje în care suntem
martori la schimbarea ano-
timpurilor, dinspre iarnă spre
primăvară.

Marți, 7 martie, ora 17:00 va avea loc
la Consulatul General Român din Mon-
treal vernisajul expoziției intitulată Re-
nașterea Naturii, expoziție care reunește
în jur de 16 tablouri în tehnici și de di-
mensiuni variate, în care Eva Halus a sur-
prins pe pânză iarna și primăvara cu
farmecul lor caracteristic. 

De la albul percutant al iernii, al pă-
durii cufundate în zăpadă, la culorile întâi
timide ale brândușelor care abia își scot
capul din zăpadă, de la gutuile ce stau la
geam iarna, la reflecțiile aurii ale undelor
unui lac pe care plutesc două rățuște și
până la explozia de culori și veselie dintr-
o grădină în care domnesc irișii, expoziția
încălzește și înviorează. Ea constituie un
fundal pentru a sărbători mărțișorul, acest
simbol al primăverii și al renașterii naturii
care din 2017 a intrat în patrimoniul
UNESCO, fiind astfel recunoscut ca un
obicei străbun al românilor și a altor câ-
torva popoare din Balcani.

În program: un istoric al mărțișorului,
așa cum este sărbătorit în România și în Re-
publica Moldova, și o proiecție video reali-
zată de videograful Ray Roth cu mărțișoare
de colecție din anii ’70, ’80 și ’90,

mărțișoare confecționate în acest an de
către elevii de la Școala Junimea Română
din Montreal (în vânzare în fiecare sâm-
bătă din lunile februarie și martie la
Colegiul Brébeuf, acolo unde această
școală românească își desfășoară acti-
vitățile), precum și mărțișoare florale din
fetru și lână cardată realizate de Eva
Halus. Melodia ce constituie coloana
sonoră a acestui video, intitulată Se
anunță, este compusă și interpretată la
chitară de Eugen Stan, pe versuri de Liuba
Sârbu.

Renașterea Naturii urmează altor două
expoziții ale unor artiste cunoscute comu-

nității noastre din Montreal, Ofelia
Armașu și Ileana Anghel Meșter. Lucrările
acestor două pictorițe au fost expuse în
sala de primire a consulatului în decursul
ultimului an, la inițiativa și invitația
doamnei consul interimar, Cristina Mari-
nescu.

Expoziția va sta pe simeze cel puțin
până la jumătatea lunii aprilie. Adresa
Consulatului General al României la Mon-
treal este: 1010 Rue Sherbrooke Ouest,
etajul 6, biroul 610, Montreal, H3A 2R7
(stația de metrou Peel).

Pictorița și scriitoarea Eva Halus

mulțumește tuturor partenerilor și colabo-
ratorilor la acest eveniment: Asociația
Culturală Română (ACR) și Comunitatea
Moldovenilor din Quebec (CMQ), publi-
cația Accent Montreal, realizatorul video
Ray Roth, precum și Miki Farkas Produc-
tions. De asemenea, mulțumește și pe
această cale doamnei consul interimar
Cristina Marinescu și Consulatului Ge-
neral al României la Montreal pentru
această frumoasă ocazie de a expune și de
a întâlni membrii comunității române din
Montreal în jurul unei teme simbolice a
primăverii, de rezonanță românească an-
cestrală.

ACCENT MONTREAL

Renașterea naturii: Serbarea mărțișorului și
expoziție de peisaje semnate de Eva Halus la
Consulatul General al României la Montreal

EVENIMENT

Câteva lucrări semnate de Eva Halus ce vor fi expuse la Consulatul General al României la Montreal, în cadrul expoziției „Renașterea
naturii”.
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O tendință din ce în ce mai
prezentă în Canada: chestiu-
nile politice sunt transformate
în arme, în detrimentul unității
naționale, potrivit raportului
„Top Risk” întocmit de Eura-
sia Group.

Eurasia Group este o firmă americană
de consultanță specializată în evaluarea
riscurilor geopolitice. Raportul său, dat
publicității în luna ianuarie, susține că po-
larizarea care afectează politica americană
și șubrezește democrația Statelor Unite, s-a
răspândit și în Canada, după cum se arată
într-un articol publicat de CBC.ca.

Deși Canada nu se află în Top 10 în ceea
ce privește riscurile geopolitice sau de in-

stabilitate, Eurasia Group a produs trei sub-
rapoarte independente despre țările afectate
de turbulențele politice la nivel mondial:
Canada, Japonia și Brazilia.

Pentru Canada, majoritatea riscurilor
provin din convulsiile politice ce se mani-
festă în Statele Unite - pe care Ian Brem-
mer, președintele Eurasia Group, le descrie
drept „Statele divizate ale Americii”. Cultu-
ra politică toxică de la Washington se re-
varsă peste graniță și este probabil ca acest
fenomen să se amplifice în viitor, afirmă
acesta.

„Presa și rețelele de socializare din
Canada seamănă din ce în ce mai mult cu
presa și rețelele de socializare din SUA” a
spus el la lansarea raportului. [Discursul on-
line] „este disfuncțional. Abundă în dezin-
formare. Este profund polarizat. Este
susținut de un segment de populație care nu
reflectă canadianul obișnuit și nici ameri-

canul obișnuit.”
În Canada, chestiunile politice referi-

toare la energie și schimbări climaterice
sunt cel mai adesea folosite pentru câștigu-
ri politice, în detrimentul unității naționale.

„Realitatea modelelor de business din
media și social media în ambele țări împing
oamenii și îi încurajează să interacționeze
cu dreapta și stânga radicală”, a mai spus
Ian Bremmer. „Iar acest lucru înseamnă
să-l descrii pe Trudeau ca fiind socialist sau
pe liderul conservatorilor, Pierre Poilievre,
ca fiind un MAGA Trump. Niciuna din
aceste descrieri nu este reală și corectă”.

Partea bună este că în Canada există o
democrație politică funcțională și stabilă
din punct de vedere economic. Dar asta nu
exclude, în opinia președintelui Eurasia
Group, un scenariu în care provincii pre-
cum Alberta și Ontario caută legături mai
strânse cu state americane asemănătoare la

nivel ideologic, în detrimentul federalismu-
lui canadian.

Acesta avertizează și asupra
amenințărilor la adresa politicienilor.
„Canada se îndreaptă – chiar dacă numărul
armelor este mult mai mic decât în Statele
Unite - spre mai multă violență politică”, a
conchis el.

La nivel mondial
Principala amenințare geopolitică la

scară planetară este Rusia, devenită cel mai
periculos stat delincvent. Bremmer și di-
rectorul grupului, Cliff Kupchan, coautor al
analizei, sunt de părere că strategia
Moscovei de a dezbina Occidentul nu
funcționează, fapt ce ar putea determina
Rusia să renunțe la prudență și să înceapă
să emită mai multe amenințări explicite
privind utilizarea armelor nucleare.

Potrivit raportului, a doua cea mai alar-
mantă sursă de risc geopolitic este consoli-
darea puterii la Beijing de către președintele
Xi Jinping.

A treia sursă de îngrijorare pentru
Grupul Eurasia o reprezintă potențialul in-
teligenței artificiale (IA) de a manipula oa-
menii și de a perturba societatea. Grupul
anticipează că 2023 va marca un moment
de cotitură în această privință.

Totuși, în ciuda avertismentelor și a per-
spectivei generale sumbre, autorii susțin că
există cel puțin un motiv întemeiat de a fi
optimist: faptul că multe dintre cele mai
pesimiste scenarii avansate de această or-
ganizație în anii precedenți nu s-au materi-
alizat.

„Amenințările la adresa viitorului
democrației, care păreau grave anul trecut,
par acum supraevaluate, având în vedere
slăbiciunile flagrante ale regimurilor din
Rusia, China și Iran. În Europa, există o co-
eziune mai solidă în elaborarea politicilor
UE, iar în America, alegerile de la jumă-
tatea mandatului s-au petrecut cu puține
dintre tensiunile pe care le-am văzut în
2020”, a conchis Cliff Kupchan.

ACCENT MONTREAL

Radicalizarea politică din SUA se
răspândeşte și în Canada

CANADA | POLITICĂ

Cultura politică toxică de la Washington se revarsă peste graniță în Canada și este probabil ca acest fenomen să se amplifice în viitor.
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Un raport publicat de Council
of Canadian Academies
(CCA) a analizat impactul pe
care reticența vizavi de vac-
cinuri l-a avut în Canada
asupra îmbolnăvirilor de
COVID-19, spitalizărilor și de-
ceselor, pe parcursul a nouă
luni de pandemie.

Dezinformarea privind COVID-19 a
dus la pierderea a cel puțin 2,800 de vieți
omenești și a costat 300 de milioane de
dolari în cheltuielile spitalicești în pe-
rioada martie - noiembrie 2021. Aceasta
este concluzia unui raport publicat la
sfârșitul lunii ianuarie 2023 de Council of
Canadian Academies (CCA), o organiza-
ție de cercetare independentă și non-
profit. Raportul, intitulat „Fault Lines”, a
fost realizat pentru Innovation, Science
and Economic Development Canada
(ISED).

Potrivit CBC, autorii raportului su-
gerează că dezinformarea a contribuit la
faptul că peste două milioane de canadi-
eni au refuzat să se vaccineze. Dacă mai
multe persoane s-ar fi vaccinat atunci când
vaccinurile le-au fost oferite pentru prima
oară, Canada ar fi putut înregistra aproxi-

mativ 200,000 de cazuri de COVID mai
puține și 13,000 de spitalizări în minus.

Alex Himelfarb, președintele grupului
de experți care a întocmit raportul, este de
părere că aceste estimări sunt foarte con-
servatoare, deoarece cercetătorii s-au
aplecat doar asupra unei perioade de nouă
luni din pandemie.

„Este destul de clar că zeci de mii de
spitalizări s-au întâmplat din cauza dezin-
formării”, a declarat Himelfarb potrivit
sursei citate. „Și suntem siguri că acestea
sunt estimări conservatoare”.

El a mai spus că estimarea de 300 de
milioane de dolari se referă doar la cos-
turile spitalicești, studiul neincluzându-le
pe cele indirecte asociate unor factori pre-
cum intervențiile chirurgicale elective în-
târziate și salariile pierdute.

Mai multe studii au arătat că vac-
cinarea reduce riscul îmbolnăvirii de
COVID și de spitalizare. Potrivit celor
mai recente date de la Santé Canada, doar
80% dintre canadieni s-au vaccinat com-
plet.

Plecând de la datele furnizate de un
sondaj de opinie Abacus Data despre
părerile canadienilor referitoare la
COVID-19, CCA a estimat că peste două
milioane de canadieni au fost influențați
de informații false, bazate pe opinia că
pandemia a fost o înscenare sau că a fost
foarte exagerată.

Studiul a utilizat datele puse la dis-
poziție de guvern și de alte surse oficiale
privind vaccinarea și numărul de infectări,
modelizând apoi care ar fi fost ratele de
vaccinare și de îmbolnăvire de COVID
dacă persoanele care au crezut că pan-
demia este un „hoax” s-ar fi vaccinat
atunci când au avut pentru prima oară
ocazia să o facă.

Raportul evidențiază faptul că dezin-
formarea se bazează pe mesaje simple,
menite să stârnească reacții emoționale.
Adesea ea este prezentată ca provenind
dintr-o sursă credibilă, cum ar fi o publi-
cație științifică.

Ideologia face parte din
ecuația dezinformării

Autorii sugerează, de asemenea, că de-
zinformarea poate fi determinată de vi-
ziunea asupra lumii, ideologia sau identi-
tatea politică a unei persoane.

„Negarea problemelor care țin de o
acțiune colectivă este foarte prevalentă
printre cei cărora le displace acțiunea
colectivă”, a precizat Alex Himelfarb,
menționând că dezinformarea poate lesne
pătrunde în mesajele politice.

„Când dezinformarea se combină cu
ingrediente precum identitate și ideologie,
liderii politici privesc adesea dezinfor-
marea ca un mijloc de a-și construi capital
electoral”, a mai spus el, neindicând vreun
politician anume.

Precizăm însă că liderul Partidului
Popular din Canada, Maxime Bernier, un
vocal oponent al restricțiilor de sănătate
publică și al pașapoartelor vaccinale, a
unificat o parte a electoratului care con-
sideră că guvernele și-au depășit atribuți-
ile adoptând măsuri restrictive în timpul
pandemiei, reușind să obțină aproximativ
cinci la sută din voturi la alegerile federale
din 2021.

La rândul său Stephan Lewandowsky,
profesor la Facultatea de Științe Psiholo-
gice a Universității din Bristol (Marea Bri-
tanie) și unul dintre autorii raportului, este
de părere că rețelele de socializare pot
contribui la răspândirea dezinformării,
însă măsurile de contracarare - cum ar
identificarea informațiilor inexacte și
furnizarea celor corecte - ar putea ajuta.

Este însă foarte important ca să existe
un echilibru între combaterea dezinfor-
mării și libertatea de exprimare.

„Găsirea acelui punct de echilibru este
o provocare”, spune Alex Himelfarb, citat
de CBC.

O modalitate ar fi ca informațiile fia-
bile să fie disponibile pe scară largă iar oa-
menilor să le fie oferite instrumente pentru
a identifica informațiile false.

„Persoanele care dezinformează au un
anumit repertoriu de tehnici retorice, pe
care le putem identifica”, a conchis
Stephan Lewandowsky.

ACCENT MONTREAL

CANADA | COVID-19 | DEZINFORMARE

Costul dezinformării privind COVID-19

Dezinformarea poate fi determinată de viziunea asupra lumii, ideologia sau identitatea politică a unei persoane.
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ROMÂNIA | PREVIZIUNI ECONOMICE
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Economia României ar urma
să înregistreze o creştere de
2,5% în 2023 şi de 3% în 2024,
în timp ce rata inflaţiei se va
situa la 9,7% anul acesta şi la
5,5% anul viitor, conform pre-
viziunilor economice publi-
cate recent de Comisia
Europeană, informează Ager-
pres.

Pe baza indicatorilor pe termen scurt, se
preconizează că economia României a fost
rezilientă în trimestrul patru din 2022, pe
fondul evoluţiilor favorabile din sectorul
serviciilor şi al încrederii în economie, şi în
pofida scăderii continue a producţiei din in-
dustria prelucrătoare. 

Pentru 2023, impactul negativ al in-
flaţiei încă ridicate, al înăspririi condiţiilor
de finanţare şi al încetinirii altor economii
din UE ar urma să ducă la un avans mai
redus al PIB-ului real în România, la 2,5%. 
Implementarea Planului Național de Re-

dresare și Reziliență (PNNR) ar trebui să
contribuie la investiţii puternice, care ar
urma să fie principalul motor de creştere.
Alte fonduri europene ar urma de asemenea
să sprijine investiţiile. 

Consumul privat, deşi este afectat ne-
gativ de inflaţia ridicată, ar urma să crească,
în urma majorării salariului minim, a pen-
siilor şi a salariilor din sectorul public, pre-
cum şi a prelungirii plafonului preţului

energiei până în 2025. Exporturile nete ar
urma să rămână negative, pe fondul unei
monede puternice şi a cererii scăzute pe
pieţele de export.

O redresare la 3% a creşterii economiei
este proiectată pentru 2024, pe fondul
diminuării presiunilor inflaţioniste, a ratelor
mai scăzute ale dobânzilor şi a îmbunătăţirii
perspectivelor externe. 

În decembrie, indicele armonizat al
preţurilor de consum (IAPC - indicator pen-
tru determinarea inflaţiei la nivelul statelor
membre ale UE) a încetinit în urma
preţurilor mai scăzute la energie şi ali-
mente, astfel încât rata medie în 2022 s-a
situat la 12%. 

Inflaţia ar urma să scadă în perioada
2023-2024, dar modest, deoarece presiunile
inflaţioniste rămân extrem de ridicate la
componentele de bază, cum ar fi serviciile,
bunurile industriale non-energetice şi pro-
dusele alimentare prelucrate. 

Indicele armonizat al preţurilor de con-
sum ar urma să se situeze la 9,7% în 2023,
înainte de a încetini la 5,5% în 2024, în
urma prelungirii plafonului preţului ener-
giei şi a preţurilor mai scăzute ale ma-
teriilor prime.

ACCENT MONTREAL

Economia României va crește cu 2,5% în
acest an și 3% în 2024

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

Investiţiile directe ale nerezi-
denţilor în România au urcat
cu 33,37% în 2022, la 10,698
miliarde de euro, comparativ
cu 8,021 miliarde de euro în
anul anterior, conform unui
comunicat al Băncii Naţionale
a României, citat de Digi24.ro.

Numărul firmelor cu capital străin nou
înfiinţate în România a crescut  în 2022 cu
25,5%, comparativ cu 2021, la 7.368 de
unităţi, conform datelor centralizate de Ofi-

ciul Naţional al Registrului Comerţului.
Cele 7.368 de societăţi noi aveau un capital
social subscris în sumă totală de 45,567
milioane de dolari, cu 5% mai mic faţă de
cel al firmelor înmatriculate în anul ante-
rior, de 47,941 milioane de dolari. 

La finele lui 2022, în România existau
244.215 de societăţi cu participare străină
la capitalul social. Valoarea capitalului sub-
scris se situa la 67,647 miliarde de dolari.  

Cel mai mare număr de societăţi cu par-
ticipare străină era cu investitori din Italia,
respectiv 51.794 (capital subscris de 4,053
miliarde de dolari), dar cea mai mare va-
loare a capitalului social aparţine firmelor
olandeze, respectiv 12,64 miliarde de
dolari, în 5.873 de firme. AM

IInnvveessttiiţţiiiillee  ssttrrăăiinnee  ddiirreeccttee  îînn  RRoommâânniiaa  aauu  uurrccaatt  llaa
aapprrooaappee  3344%%  îînn  22002222

Economia României ar urma să înregistreze o creştere de 2,5% în 2023 şi de 3% în 2024, în
timp ce rata inflaţiei ar urma să scadă în perioada 2023-2024.
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accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

CCeerreerreeaa
RRoommâânniieeii  ddee  aa  
ffii  iinncclluussăă  îînn  
pprrooggrraammuull  VViissaa
WWaaiivveerr  eessttee  
lleeggiittiimmăă,,  ddaarr
mmaaii  aarree  ddee
aașștteeppttaatt

Cererea României de a fi
inclusă în programul Visa
Waiver este „legitimă”, dar
„nu există garanţii” că acest
pas se poate face „mâine”, a
declarat senatorul american
Dick Durbin, aflat într-o
vizită la Bucureşti alături de
senatoarea Jeanne Shaheen,
informează Agerpres.
„Există un punct de pornire
bun, şi anume că atât de
mulţi români primesc acum
viză pentru a veni în SUA”,
a spus el, adăugând că pro-
blema e legată de rata de
refuz de aproximativ 10%
în rândul celor care aplică
pentru viză. Pentru ca
România să intre în progra-
mul Visa Waiver, rata de
refuz trebuie să scadă sub
3%.
„Am discutat (despre Visa
Waiver - n.r.) cu am-
basadoarea (ambasadoarea
SUA în România, Kathleen
Kavalec - n.r.) şi vom anali-
za asta, pentru a vedea dacă
putem ajuta. Vreau să încerc
să ajut. I-am spus asta pre-
mierului (Nicolae Ciucă -
n.r.). Nu există garanţii că
se poate face mâine, dar
cred că este o cerere legi-
timă (...) Ştim că înseamnă
mult pentru români. Vrem
să fie trataţi corect”, a mai
declarat Durbin potrivit sur-
sei citate.
Dick Durbin şi Jeanne Sha-
heen, membri democraţi ai
Senatului SUA, s-au aflat
într-un turneu în Europa
care a inclus și România,
unde au vizitat baza militară
americană de la Kogăl-
niceanu.
Cei doi sunt promotorii unei
legi care cere administraţiei
de la Washington să sta-
bilească o strategie pentru
regiunea Mării Negre care
ar trebui să includă şi as-
pecte ce ţin de securitate şi
apărare.

PE SCURT

Speranța de viață este indica-
torul care sintetizează cel mai
bine condițiile de viață și cali-
tatea vieții: când oamenii trăiesc
bine, au mai puține motive să
moară prematur.

Monitorul Social, proiect al Friedrich-
Ebert-Stiftung România, a publicat un nou in-
fografic în care prezintă speranța de viață la
naștere și la 65 de ani, precum mortalitatea in-
fantilă.

În România, speranța de viață la naștere
a crescut semnificativ în ultimele două
decenii, de la mai puțin de 69 de ani în 1995,
la 75,6 ani în 2019. România rămâne totuși,
alături de Bulgaria, mult în urma mediei eu-
ropene, care depășește 80 de ani. Din păcate,
în anii pandemiei COVID-19 (2020-21) spe-
ranță de viață a scăzut la 72,9 ani.

Ecartul dintre speranța de viață a femeilor
(76,7 ani) și cea a bărbaților (69,4 ani ani) se
menține constant, deși tendința europeană este
de reducere. Există, de asemenea, un decalaj
între speranța de viață la naștere în urban
(76,7 ani) și rural (74,0 ani) - pentru anii
2012-2014, conform Anuarului Demografic al
României, ediția 2015.

La 65 de ani (vârsta standard de pensio-
nare) bărbații din România mai au de trăit, în
medie, 12,7 ani, iar femeile - 16,5 ani.

Un alt indicator care reflectă sintetic
condițiile de trai (îndeosebi în privința famili-
ilor tinere) este mortalitatea infantilă. Și
acest indicator s-a îmbunătățit semnificativ,
de la 21,2 decese la 1000 de nașteri în 1995,
la 5,6 în 2020 (conform INS). Dar și așa,

România se află pe ultimul loc în UE, mult
peste media de 3,6 la mie și peste penultima
țară clasată (Bulgaria, 6,3 la mie).

Decalajele dintre urban și rural sunt
imense, mortalitatea infantilă fiind 4,5 la mie
în urban și 6,8 la mie în rural.

Infograficul  poate fi consultat la:
www.monitorsocial.ro.

ACCENT MONTREAL

România recuperează greu 
decalajele indicatorilor privind 
calitatea vieţii

ROMÂNIA | SOCIAL | SPERAN�A DE VIA�Ă

IIoohhaannnniiss::  NNuu  aavveemm  iinnffoorrmmaațțiiii  ccăă  aaccțțiiuunnii  
pprraaccttiiccee  aallee  RRuussiieeii  îînn  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  
aarr  ffii  iimmiinneennttee
Președintele Klaus Iohannis a
declarat că România va susține
Republica Moldova „în orice
scenariu”, însă nu are acum in-
formații că „acțiuni practice” ale
Rusiei sunt „iminente”.

„Rusia a purtat permanent în ultimii ani un
război hibrid, asta însemnând și forță militară
și dezinformare. Știm că a existat o presiune
asupra Moldovei pentru a induce nesiguranță
și posibil și instabilitate. Nu avem acum in-
formații că acțiuni practice ar fi iminente, dar
nu trebuie să subestimăm importanța acestor
atacuri informaționale. Oamenii din Republica

Moldova se simt în nesiguranță când află de
asemenea intenții”, a declarat președintele
Klaus Iohannis, potrivit HotNews.ro, la între-
barea dacă are informații despre încercările de
destabilizare ale Rusiei în Moldova.

Cât privește anularea de către Vladimir
Putin a decretului care stabliea direcțiile de
politică externă ale Rusiei, document care
prevedea și recunoașterea suveranității și in-
tegrității Republicii Moldova, șeful statului a
spus că este vorba de „un decret mai amplu” și
„este important cum se va poziționa Rusia în
aceste chestiuni”.           

Întrebat dacă România este pregătită să
sprijine Chișinăul în orice scenariu, Iohannis a
răspuns: „Da, România este nu doar pregătită,
este dispusă să sprijine Moldova în orice sce-
nariu”. „Cum va arăta acest sprijin depinde de

evoluția situatiei, a adăugat șeful statului.

Președintele Republicii Moldova, Maia
Sandu, a afirmat recent că Rusia are un plan de
subminare a Republicii Moldova, „cu impli-
carea unor diversionişti cu pregătire militară,
camuflaţi în civil, care să întreprindă acţiuni
violente, atacuri asupra unor edificii ale statu-
lui şi luare de ostatici”.  

Maia Sandu a declarat că planul Rusiei de
„acţiuni subversive” pe teritoriul țării sale nu
este unul nou și că tentative de destabilizare a
situaţiei şi de subminare a statului au existat
şi în toamna anului trecut, dar ele nu şi-au
atins obiectivul datorită intervenţiilor insti-
tuţiilor de securitate şi de asigurare a ordinii
publice.                    

ACCENT MONTREAL

ROMÂNIA | REPUBLICA MOLDOVA

În anii pandemiei COVID-19 (2020-21) speranță de viață a scăzut la 72,9 ani.
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Se spune încă din Antichitate
(Aristotel) despre om că ar fi
un animal politic. Strania
asociere dintre animal și
politic implică o contradicţie
care nu poate fi rezolvată
decât în masura în care
condiţia politicului devine
umană.
DORIN STOICA
info@accentmontreal.com

Politica este întemeiată
atunci când politicianul
transcende „animalitatea”,
iar principiile democraţiei
devin fapte. Aparentele
contradicții ale politicii
sunt rezolvate doar în mă-

sura în care ambiguitățile și antagonismele
sunt absorbite. Politica valabilă este cea în
care lucrurile devin clare și distincte.
Gândirea unui politician veritabil este aceea
în care acesta reușește să rezolve nu doar
contradicțiile sociale, dar și pe ale sale. Un
politician care nu poate altceva decât să
amăgească publicul cu discursuri, sfârșește
în cel mai bun caz să fie tratat cu indife-
rență și, în final, să fie scos de pe scenă - cu
condiţia ca publicul să exercite o vigilență
minimă asupra acestuia. Ar mai fi de pre-
cizat faptul că în pofida credinţei obişnuite
care plasează politica foarte jos pe scara
valorilor, o politică serioasă are nevoie de
exercitarea unor idealuri.

Neîncrederea în politică și politicieni
vine din faptul manipulării. Politicianul
reușește în unele situaţii să treacă drept va-
labile lucruri în care nici el nu crede, dar pe
care le face credibile în ochii alegatorilor.
Este ca și cum se serveşte de public pentru
a trece un examen circumstanțial. Aspectul
apare atunci când cineva se serveşte de
aprobarea maselor sub simple pretexte de-
mocratice, care induc alegătorilor speranţa
unei reale reprezentări, dar care nu au nimic
în comun cu adevărata mandatare a aces-
tora.

Întrebarea este cum să facem în aşa
fel încât să împiedicăm asemenea politi-
cieni incompetenți sau chiar rău in-
tenționați de a cauza pagube majore
societăţii în care activează.

Desigur, pe lângă vigilența societăţii
civice, mai este necesară o punere în funcţi-
une a unor instituţii eficiente, capabile să
controleze și să împiedice asemenea
fenomene. Chiar dacă nu sunt perfecte, in-
stituţiile unor state de drept cu semnifica-
tivă experienţă democratică sunt mult mai
funcţionale decât cele ale unor state aflate
într-un proces de început al controlului
democratic. Or, o democraţie trebuie să
asigure respectul fiecărui cetățean și niciun
conducător nu poate fi „divinizat”. Dar o
democraţie autentică trebuie, în același
timp, să slujească idealul libertăţii respon-
sabile a fiecărui cetățean, indiferent de po-
ziţia sa, ministerială sau de rând.

Statele evoluează într-un ritm extrem de
rapid, mai cu seamă în era digitală, cyber-
controlată, în care politica tinde spre in-
terese care sunt ameninţătoare pentru viaţa
planetară în sine. Ceea ce ne interesează în
situaţia actuală nu este doar crearea unui
cadru de responsabilizare a fiecărui stat în

parte, dar și a tendinţei mondialiste care la
rândul ei să se supună controlului și culturii
responsabilității. Cu cât mecanismele de
control ale responsabilității instituţiilor gu-
vernamentale, financiare, sociale, vor fi mai
perfecționate și mai juste, cu atât reflecţia
acestora asupra bunăstării populaţiei va fi
mai bună.

Nu este cazul să repetăm un fapt atât de
bine ştiut, cum că o stare de corupţie nu
poate conduce la rezultate pozitive pentru
implementarea reformelor și a proiectelor
pe termen mediu și lung, iar statele aflate
într-o asemenea situaţie vor rămâne mereu
în urma celor care au reuşit să reducă acest
inconvenient.

Pentru un politician aflat în poziţie de
conducere, responsabilitatea nu se referă
doar la o anumită atitudine morală pe care
trebuie să o aibă de la sine, ci și la felul în
care acţiunile sale duc sau nu la îm-
bunătățiri în situaţia branșei în care lucrează
și, pentru cei cu responsabilități lărgite, în
privinţa ameliorării situaţiei generale a țării.
Politicianul competent trebuie să treacă și
testul pragmatismului. Un test simplu pen-
tru a evalua calitatea prestației clasei

politice este existența unei clase de mijloc
și a unei vieți cât prosperă pentru aceasta.
Totodată, dacă de pildă în România econo-
mia, agricultura, industria, instituţiile de
sănătate, de învăţământ sau de protecţia
mediului nu se apropie de standardele eu-
ropene, înseamnă că persoanele respon-
sabile de toate acestea nu și-au făcut
datoria. Populaţia, oricât ar părea de irea-
list, trebuie să aibă pârghiile necesare să
poată interveni și critica în chip constructiv
acţiunile autorităților politice.

De altfel, crearea unor instituţii abilitate
să amendeze eficient orice derapaje și să
contribuie la repunerea pe un făgaș de nor-
malitate a acţiunilor guvernamentale este
imperativ necesară pentru bunul mers al lu-
crurilor. O bună informare și urmare a
exemplului unor țări avansate în acest sens
constituie o reală sursă de inspirație.

Greșelile politice, atunci când rămân
simple greșeli și sunt recunoscute ca atare,
pot absolvi totuşi pe politicieni, în măsura
în care sunt recunoscute deschis și există o
atitudine clară de corectare a acestora.

Dar pentru o cât mai bună concretizare
a responsabilității politice sunt necesare
prevederi constituționale care să fie cât mai
clare și mai concrete. Eficiența acestora se
va verifica, desigur, prin punerea lor în
practică, iar eșecul atitudinii politice poate
fi interpretat atât din punct de vedere
moral, cât și, în cazuri extreme, din punct
de vedere juridic. În principiu, în societăţile
cu o democraţie mai solidă, și deci cu o li-
bertate sporită pentru toţi, responsabi-
lizarea politicianului nu este făcută prin
acţiuni de constrângere, ci prin educaţie
civică, poziţie care ține de fapt de o etică
aplicată în cadrul funcţiei și acţiunii pentru
care politicianul este imputabil.

Dorin Stoica deține un master în filozofie
(2000) de la Universitatea din Quebec la
Montreal. Din 2001 este membru plin al
Academiei Româno-Americane, con-
tribuind cu lucrări la congresele anuale ale
acesteia. De-a lungul anilor, Dorin Stoica,
a contribuit în repetate rânduri la
susținerea și promovarea culturii române.

Politicianul și condiţia sa responsabilă

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
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Iubirea astăzi, dincolo de timp și spațiu
CORINA DIANA HAIDUC
info@accentmontreal.com

De obicei mi-este ușor
să scriu pe o temă dată.
Poate este un dar de la
mama mea, care la 80 de
ani are încă plăcerea
scrisului; poate de la tatăl
meu care își aduna gân-

durile în jurnale și era capabil de minunate
scrisori de dragoste, găsite de mine și de
sora mea prin sertare, legate cu panglică
roșie; poate este imboldul dat de profesoara
de limba română care mi-a fost și dirigintă
și pe care am admirat-o foarte mult sau
poate este simplul fapt că am descoperit și
dezvoltat acest dar printre multe altele
lăsate de ursitoarea mea la botez. Dați-mi
un cuvânt, o situație sau, mai bine, un per-
sonaj și mă transform în Petre Ispirescu. Ai
mei de acasă își pierd răbdarea cu introdu-
cerile mele până ajung la concluzie. Îmi
place să povestesc, îmi place să scriu.

Dar nu credeam că provocarea de a
scrie despre iubire mă va pune pe gânduri,
mă va face să caut cuvintele ca să aleg. Ce?
Despre ce?

Despre iubire? Este ca și cum ai vorbi
despre viață, că respiri, că trăiești. De fapt,
este simplu. Iubirea este totul. Noi suntem
iubire și ne-am născut din iubire. Cum aș
putea să rezum toate acestea într-un text?
De unde să încep? Chiar dacă suntem în
luna februarie, a îndrăgostiților, cu Saint-
Valentin și Dragobete, eu mă gândesc la iu-
birea rotundă și completă cu care am venit
pe pământ și care cuprinde toate fațetele ei.
Așa mi-a venit ideea să descriu pur și sim-
plu o zi din viața mea.

Dimineața, cu prima respirație de
trezire mulțumesc Domnului pentru ziua
care mi-a fost dăruită. Cer Luminii să mă
curețe și să mă protejeze. Apoi șoptesc la
urechea soțului meu:
- Bună dimineața, soarele meu. Te iubesc
atât de mult!

Când mă spăl pe față, cer apei să mă
purifice. La masă, rugăciunea zilei se
încheie cu cea a iubirii către Dumnezeu. În
timpul micului dejun, ca și a celorlalte
mese din timpul zilei, practic cea mai sim-
plă formă de yoga: este momentul în care

profit să mă conectez cu elementele nutri-
tive ca să le transmit iubire și recunoștință.
Astfel, prin simplul act de a mânca, prin
gândurile și sentimentele mele pot extrage
din hrană elementele spirituale de care am
nevoie pe tot parcursul zilei. Mă uit pe
geam și când privesc cerul mă minunez de
imensitatea albastră sau de forma norilor
care sigur au un mesaj pentru mine în
această dimineață minunată. Mă încarc cu
energia soarelui și îi mulțumesc. Pornesc la
drum spre serviciu. Trimit Lumină și mă
rog pentru toți participanții la trafic, pentru
colegii mei de serviciu și cer ajutor en-
tităților de lumină în realizarea misiunii
mele pe linia destinului.

Iubesc oamenii cu care intru în contact
în fiecare zi și le trimit o lumină roz, de iu-
bire, prin care eu mă protejez de emoțiile
lor legate de boală sau alte griji, dar și prin
care le transmit iubirea mea. Când ajung
din nou acasă, după ce mă curăț și mă pro-
tejez cu Lumină, cine îmi vine în întâmp-
inare alergând? Este Gordon, motanul
nostru, dornic mereu de mângâiere.

După o zi de muncă, mă regăsesc iar cu
iubirea vieții mele și ne împărtășim din ex-
periența zilei, facem planuri pentru a doua
zi și pe urmă trăim prezentul: o seară în
pace, tihnă și relaxare. Un film - o comedie
romantică de obicei - o carte, o emisiune
despre spiritualitate, un video cu imagini

de pe vaporul de croazieră ce ne așteaptă în
doar trei luni sau un pahar de vin, el roșu,
eu alb și...

Ce poate fi mai minunat? Totul în iu-
bire, cu iubire față de propria persoană și
de cei din jurul meu. Pe o scară a iubirii, pe
primul loc se situează iubirea către Dum-
nezeu, apoi către noi înșine, pe urmă iu-
birea către partener și către copii.

Depănând amintiri, iată cum am
răspuns acum câțiva ani la întrebarea lui
despre iubire:
- M-ai întrebat aseară de ce te iubesc.
Deși aveam o mie de motive, m-am uitat în
ochii tăi și ți-am spus că nu știu. M-ai luat
prin surprindere. Era ca și cum m-ai fi în-
trebat de ce trăiesc. Ei bine, iată răspunsul
meu: te iubesc pentru sufletul tău nobil pe
care nu l-am uitat și pe care m-ai ajutat să-
l redescopăr în tot acest timp de când sun-
tem iar împreună.

Te iubesc pentru felul tău de a fi, de a se
dărui pe sine până la uitare. Cu pasiune. In-
diferent pentru cine sau pentru ce.

Te iubesc, iubirea mea dintâi, înalt,
blond cu ochi albaștri și timid...

Te iubesc, cel de acum, matur, cu un
sfat pentru fiecare și cu fapte bune în
fiecare zi.

Te iubesc pentru că ai deschis ușa su-
fletului tău când eu am bătut.

Te iubesc pentru că nu m-ai uitat. Pen-

tru că mi-ai păstrat amintirea într-o cutiuță
de argint fermecată, de unde îți luai puțin
câte puțin din poțiunea magică un strop de
fericire. Când s-a terminat, ne-am reîntâlnit
ca să o umplem la loc. De data aceasta, in-
finit.

Îți iubesc sufletul de copil pe care l-am
recâștigat împreună. Mulțumesc. Am
regăsit și eu copilul din mine și bucuria de
a trăi.

Te iubesc, logodnicul meu din Cer și de
pe Pământ, cu martori toți îngerii de lângă
noi.

Te iubesc, soarele vieții mele. Eu sunt
luna și suntem împreună mereu în veșnicie.

Te iubesc infinit și... chiar mai mult
decât atât.

Te iubesc în fiecare secundă pentru că
eu sunt secunda. Nu sunt nici minutul, ora
sau anii. Carpe Diem. Îți mulțumesc că
trăim împreună prezentul cu o intensitate
de necrezut.

Te iubesc pentru legământul pe care l-
am făcut de a fi împreună atunci când vom
pleca Acasă, când vom pleca dincolo... Ne
vom ține de mână și trecerea va fi mai
ușoară. Indiferent cine va pleca primul,
celălalt îl va aștepta ca să-l ajute să meargă
în Lumină. Eu cred că este cea mai pro-
fundă declarație de dragoste, care a existat
vreodată.

Te iubesc, Sufletul meu Pereche,
Flacăra mea Geamănă.

Te iubesc că m-ai încurajat și o faci
mereu atunci când am nevoie.

Te iubesc, sufletul meu cu două corpuri.
Celulele tale de culoare verde, de iubire
necondiționată și de-a opta viață s-au con-
topit cu celulele mele galbene de acțiune și
emoție ale celei de-a cincea vieți. M-ai ridi-
cat și pe mine la tine și am recreat alți noi
doi, tu și eu, de un albastru pur și infinit,
capabili să fim Lumină și Iubire radiantă
pentru toți cei din jurul nostru și pentru în-
treaga planetă, să fim Bucurie și Speranță.
Îți mulțumesc infinit.

Te iubesc! Dar tu? Tu de ce mă iubești?

Corina Diana Haiduc este de profesie far-
macistă, cu o pasiune pentru scris și pictat.
Ea este președinta Asociației Culturale
Române (ACR) și secretara Asociației
Canadiene a Scriitorilor Români (ACSR).

Vreți mai mulți clienți?

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

Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online
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UTILE

O trecere în revistă a princi-
palelor lucruri de știut privind
procedurile pentru un voiaj în
Canada.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Viza de turist
(Temporary Re-
sident Visa/Visa
de résident tem-
poraire)

De la bun început trebuie subliniat că
cetățenii români nu au nevoie de viză de
turist. Acest lucru facilitează călătoriile
spre Canada, însă trebuie știut că un călă-
tor român este un rezident temporar în
Canada, fiind supus anumitor regula-

mente. Pe de altă parte, cetățenii Repu-
blicii Moldova au nevoie de viză de in-
trare.

Un turist este cineva care vine în vi-
zită la rude sau prieteni sau care vine pur
și simplu să cunoască țara. Nu are drep-
tul să muncească nicio oră, nici măcar
ca benevol. Are însă dreptul să studieze
dacă programul ales (cursul) est mai scurt
sau egal cu șase luni. Dacă de exemplu
după trei luni de la sosire începe un curs
de franceză, poate studia doar pe durata
celor trei luni care rămân din cele șase
admise. Dacă cursul e mai lung, trebuie
cerut un Certificat d'acceptation du
Québec (CAQ) și un permis de studii.

Durata șederii în Canada
La intrarea in Canada, printr-un punct

de frontieră terestră sau aeriană, are loc un
scurt dar important dialog cu un agent de
imigrație. Acesta este un reprezentant al

Canada Border Services Agency (Agence
des services frontaliers du Canada), un
minister diferit de Immigration, Refugees
and Citizenship Canada (Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada), care are
foarte mare autoritate. 

A avea o viză sau un titlu de călăto-
rie valid nu garantează intrarea în
Canada. Agentul decide dacă persoana
din fața lui furnizează informaţii sau do-
cumente false sau incomplete și dacă va
părăsi Canada la sfârşitul perioadei auto-
rizate de sejur. De aici importanța răspun-
surilor la întrebările despre scopul vizitei,
durata șederii, dacă persoana lucrează sau
nu etc.

Acest agent decide dacă este vorba de
un călător onest, care respectă condițiile
cerute de CIC, și are autoritatea de a pune
o ștampilă în pașaport limitând durata
călătoriei, dacă consideră necesar.

Dacă nu i se limitează durata șederii
în Canada, un vizitator poate sta şase
luni fără demersuri suplimentare.

Pentru prelungirea șederii trebuie fă-
cută o cerere. Se recomandă ca acest de-
mers să fie efectuat cu 30 de zile înainte
de împlinirea celor șase luni. Este bine să
se explice motivul prelungirii șederii, să
se furnizeze dovada că persoana care a
făcut invitația sau însuşi călătorul are mij-
loacele financiare să susţină invitatul pe
durata vizitei, respectiv să se întrețină,
precum și dovada unei asigurări medicale
pe durata călătoriei.

Există situații speciale în care călă-
torului i se poate acorda o fișă de vizitator
care să îi permită să stea în Canada mai
mult de șase luni. Există, de asemenea, și
super-viza – subiecte care poate vor fi
abordate în articole viitoare 

Atragem însă atenţia că întotdeauna
călătorii trebuie să aibă un document de
călătorie (pașaport) valabil, deoarece este
condiţia esenţială pentru orice demers

către Immigration et Citoyenneté Canada.

Călătoria cu un copil minor
Ca și în România, și aici este consi-

derat minor un copil cu vârsta mai mică de
18 ani. Ca să poată călători singur sau
numai cu unul dintre părinţi sunt necesare
câteva documente speciale. În primul rând
un formular prin care părintele absent își
dă consimțământul, iar apoi, în funcție de
situație, documente care atestă adopția,
documente care indică cine are garda
copilului (în caz de divorț) etc. 

Pentru detalii consultați: Canada.ca -
Immigration and citizenship - Visit Canada
- Minor children travelling to Canada.

eTA (Electronic Travel 
Authorisation) sau AVe 
(Autorisation de voyage
electronique)

Chiar dacă nu au nevoie de viză,
cetăţenii români trebuie să obțină o auto-
rizație electronică de călătorie pentru a se
putea îmbarca în avion.  Demersul se face
online la Canada.ca - Immigration and ci-
tizenship - Visit Canada - Electronic
Travel Authorization (eTA). Costă 7$ și
răspunsul este trimis prin e-mail în câteva
ore. 

Recomandăm să faceți acest demers
înainte de a cumpăra biletul de avion.
Există situaţii în care pot fi cerute docu-
mente suplimentare, procedurile durând
chiar și mai mult de 30 de zile, situație în
care trebuie amânată călătoria.

Cei care au întrebări referitoare la subiec-
tul acestui articol sau la alte probleme
privind imigrația în Canada pot trimite în-
trebări la info@accentmontreal.com. Vom
încerca să răspundem într-un număr viitor.

Anca Tismănariu este consultantă în imi-
grație, membră ICCRC/CRCIC, OIQ. In-
formații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

Informații utile despre vize, eTA și șederea în
Canada

Dacă nu i se limitează durata șederii in Canada, un vizitator poate sta şase luni fără a în-
treprinde demersuri suplimentare.
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Lumea riscă să se afunde
într-un „ciclu apocaliptic” în
privința combaterii schim-
bărilor climatice, avertizează
un raport citat de The
Guardian și preluat de
Digi24.ro.

Simpla gestionare a consecințelor tot
mai grave ale crizei climatice ar putea să
epuizeze resurse esențiale și să distragă
atenția de la eforturile de a reduce emisi-
ile de carbon, ceea ce va face ca situația
să devină și mai dificilă, se arată într-un
raport întocmit de cercetători de la think-
tank-urile britanice Institute for Public
Policy Research (IPPR) și Chatham
House.

Distrugerile provocate de încălzirea
globală în toată lumea sunt tot mai clare,
iar procesul de recuperare de pe urma
dezastrelor climatice ne costă deja mi-
liarde de dolari. Mai mult, aceste dezastre
pot provoca probleme și mai mari, cum ar
fi crize energetice, lipsa surselor de hrană
și apă, precum și creșterea numărului de
conflicte și migranți, care epuizează
resursele țărilor afectate.

Potrivit cercetătorilor, un exemplu ac-
tual al impactului crizei climatice care
complică eforturile de reducere a emisiilor
și alte acțiuni de mediu este dezbaterea
dacă menținerea creșterii temperaturii
globale sub 1,5C – care reprezintă obiec-
tivul de atins la nivel global - este încă
posibil. Cei care spun că da, riscă să per-
petueze ideea că ritmul lent de acțiune de
acum este suficient; cei care susțin con-
trariul, riscă să cadă într-o viziune fata-
listă sau să sprijine „abordări extreme”
precum geoingineria.

Pentru a evita intrarea într-un ciclu
apocaliptic este nevoie ca politicienii să

accepte, cu o mai mare sinceritate,
riscurile majore pe care le presupune criza
climatică, au spus cercetătorii.

„Am intrat, din păcate, într-un nou
capitol al crizei climatice și ecologice”, a
spus Laurie Laybourn, cercetător la IPPR.
„Războiul fals ajunge la final, iar ade-
văratele consecințele ne pun în fața unor
decizii dificile. Putem să ne îndreptăm
spre o lume mai sustenabilă, mai
echitabilă. Dar abilitatea noastră de a ges-
tiona șocurile, rămânând în același timp
concentrați pe ieșirea din furtună, este
esențială”, a mai spus Laybourn.

Raportul explică ce este „ciclul apo-
caliptic”: consecințele crizei climatice dis-
trag atenția și consumă resurse care ar
putea fi folosite pentru combaterea
cauzelor [crizei], ceea ce va duce la tem-
peraturi și pierderi ecologice mai mari,
care apoi creează consecințe și mai severe
și distrag și mai mult atenția, deturnează
resurse și tot așa.

„Acest raport subliniază punctul critic
în care am ajuns, și anume probabilitatea
tot mai mare ca temperatura globală să
crească cu mai mult de 1,5°C. Asta nu
înseamnă că ar trebui să abandonăm
această țintă. Obiectivul nostru principal
ar trebui în continuare să fie reducerea
radicală a emisiilor pentru a evita de-
pășirea [pragului de] 1,5 grade Celsius,
dar ar trebui să ne gândim și la ce se va în-
tâmpla dacă eșuăm”, a spus Bob Ward, de
la Grantham Research Institute on Climate
Change, potrivit aceleiași surse citate.

„Asta înseamnă să facem tempera-
turile să scadă din nou și va trebui să in-
vestim în opțiuni de geoinginerie, precum
eliminarea dioxidului de carbon și chiar
gestionarea radiației solare”, a explicat
Ward. „Dar înseamnă și că va trebui să
cheltuim mult mai mult pentru a face față
pagubelor climatice care vor face mai di-
ficilă tranziția spre o lume sustenabilă, in-
clusivă și rezistentă.”
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Continuă oamenii să evolueze?
Evoluția este un mecanism bi-
ologic care desemnează acu-
mularea, în timp, a variațiilor
la o anumită specie. Mai este
Homo sapiens supus acestui
proces? Altfel spus, oamenii
continuă să evolueze sau
specia noastră nu se va mai
schimba vreodată? Un articol
din revista Sciences et Avenir
răspunde foarte clar și suc-
cint la această întrebare.

Creșterea populației este un
teren fertil pentru evoluție

Oamenii continuă să evolueze. Pentru
ca acest proces să se oprească, ar trebui ca
genomul uman să nu mai fie afectat de nicio
mutație, ca mediul înconjurător să fie per-
fect stabil, iar între indivizi să nu mai existe
niciun fel de competiție.

Potrivit unei idei larg răspândite, ființa

umană nu s-a schimbat prea mult în ultimii
40,000 de ani la nivel anatomic. Realitatea
însă contrazice această afirmație. Exami-
narea craniilor fosile arată, de exemplu, că
volumul creierului nostru a scăzut și că
forma lui este, de asemenea, ușor diferită.
În ceea ce privește statura (175 cm în medie

pentru bărbații europeni), aceasta este mai
mare decât era în neolitic (162,5 cm).

În același timp, creșterea populației
mondiale constituie un teren fertil pentru
evoluția speciei noastre. În societățile preis-
torice limitate, variantele genetice (sino-
nime cu mutațiile atunci când variația este

ereditară) sunt mai degrabă supuse ha-
zardului - aceasta este ceea ce se numește
„derivă genetică”. În populațiile mai mari,
moderne, selecția naturală are o influență
mai mare.

Obstacole în calea evoluției
Multe exemple concrete ilustrează

evoluția ființelor umane și multe dintre
schimbări au fost determinate de reacția
noastră la boli: au fost astfel identificate
zeci de gene de rezistență la malarie sau alte
boli parazitare. Un alt exemplu: adaptările
genetice excepționale ale locuitorilor din La
Rinconada, Peru, oraș situat la 5.300 de
metri deasupra nivelului mării. Sângele
acestor oameni este atât de vâscos, încât în-
fundă aparatele medicale, iar oxigenul din
sângele lor este atât de rar încât la altitudini
mai joase aceștia ar fi internați în spital!

Ideea că oamenii au încetat să evolueze
se datorează în mare măsură faptului că, în
societățile moderne, tehnologia și medicina
par să încetinească procesele de selecție
naturală. Dar aceste progrese nu sunt nici
gratuite, nici accesibile oricui, iar selecția
naturală nu poate fi eliminată complet.

ACCENT MONTREAL
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Într-un articol publicat recent
în Physical Letters B un grup
de cercetători din care face
parte și autoarea acestui arti-
col a prezentat rezultatul unui
nou experiment care a studiat
misterioasa particulă Lambda
(1405), particulă care conține
quarcul strange, arătând că
aceasta este de fapt un
sistem alcătuit din două par-
ticule legate între ele, un kaon
și un proton.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Lambda(1405)
Se discută de zeci

de ani care ar putea fi
structura particulei
Lambda(1405), par-
ticulă care a fost ob-
servată în mai multe

experimente, însă a cărei structură nu
este încă înțeleasă. Se știe că trebuie să
conțină quarcul strange straniu), un quarc
din Teoria Modelului standard care este de
circa 20 de ori mai greu (adică cu masă
mai mare) decât quarcurile up și down din
care este compusă materia normală (nu-
cleele atomilor, formate din protoni și
neutroni).

În ciuda faptului că Lambda(1405) a
fost observată în mai multe experimente,
nu se cunoaște încă bine compoziția aces-
tei particule. Să vedem deci care sunt
posibilele ipoteze.

Lambda(1405) ar putea să fie o parti-
culă asemănătoare protonilor și neutro-
nilor, compusă din trei quarcuri, unul
dintre aceștia fiind cel strange. S-ar putea
însă că Lambda(1405) să fie de fapt un
sistem alcătuit din două particule legate
între ele, un kaon (compus la rândul lui
dintr-un quarc și un antiquarc (quarcul
strange și antiquarcul up) și un proton
(alcătuit din două quarcuri up și unul
down).

Un nou experiment: E31 în
Japonia

Pentru a se înțelege mai bine compo-
ziția particulei Lambda, un grup de
cercetători de la diverse institute din în-
treagă lume, condus de Hiroyuki Noumi

de la Osaka University, Japonia, grup din
care face parte și INFN Laboratori
Nazionali di Frascati din Italia condus de
autoarea acestui articol, a propus și efec-
tuat un experiment, E31, la laboratorul
J-PARC din Japonia.

E31 a bombardat cu un fascicol de
kaoni o țintă compusă din deuteriu - un
izotop al hidrogenului care conține în nu-
cleu un proton și un neutron. Kaonii, in-
teracționând cu deuteriul, au rupt legătura
dintre proton și neutron, înlocuind practic
neutronul. Interacționând cu protonul au
dat naștere unei particule Lambda(1405).

Lambda(1405) are o viață foarte
scurtă, dezintegrându-se practic imediat în
alte particule ce au fost măsurate de ex-
periment. Din măsurarea acestor particule
s-au putut reconstrui proprietățile parti-
culei Lambda(1405), precum masa aces-
teia.

La ce concluzie a ajuns
experimentul E31?

Ce este deci Lambda(1405)? În urma
analizei datelor obținute de către experi-
ment, grupul de cercetători a ajuns la con-
cluzia că, cel mai probabil, Lambda este
un sistem legat, nu o particulă compusă
din trei quarcuri. Un sistem legat între
un kaon și un proton, care are o masă de
circa 1417 MeV (nu 1405 cum se credea).

Este un rezultat important, care a fost pu-
blicat recent într-un articol în revista Phy-
sical Letters B.

La ce folosește?
Interacțiunea nucleară puternică, cea

care are loc între quarcuri, nu este încă
bine cunoscută. Teoria care o descrie, cro-
modinamica cuantică, este o teorie care
are nevoie atât de rezultate experimentale,
cât și de noi modele matematice. Această
interacțiune este cea care are loc și în
inima stelelor, precum stelele de neutroni,
care sunt extrem de dense - o linguriță
de stea de neutroni cântărește cât un
munte!

Există teorii care susțin că în inima
stelelor de neutroni, în condiții de densi-
tate extremă, ar putea să apară particule cu
quarcuri strange. Măsurători precum cea
efectuată de E31 ajută la înțelegerea in-
teracțiunii dintre materia „normală” și
cea stranie, ducându-ne cu un pas înainte
spre dezlegarea misterului stelelor de neu-
troni, dar și a materiei nucleare în condiții
extreme.

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu,
director de cercetare în domeniul fizicii
particulelor elementare și al fizicii nu-
cleare, Laboratori Nazionali di Frascati,
Istituto Nazionale di Fisică Nucleare
(Roma, Italia) și colaborator al Scientia.ro.

Spre inima stelelor de neutroni: Misterioasa
structură a particulei Lambda(1405)

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

Despre quarcuri
Atomii din care este compusă materia
conţin un număr relativ mic de parti-
cule: quarcuri şi electroni. Comporta-
mentul acestora este descris de către
teoria denumită Modelul standard al
fizicii particulelor elementare.
Au fost descoperiţi circa 100 de tipuri
de atomi diferiţi, care compun practic
tot ceea ce ne înconjoară. La rândul lor,
atomii sunt alcătuiţi din electroni, care
orbitează în jurul unui nucleu ce
conţine protoni şi neutroni. Numărul de
protoni, egal cu numărul de electroni,
caracterizează atomii. Astfel, aromii de
hidrogen conţin un singur proton, în
timp ce cei de carbon, de exemplu, au
în nucleu lor șase protoni.
Protonii şi neutronii sunt la rândul lor
alcătuiţi din quarcuri – un proton
conţine două quarcuri „up” şi unul
„down”, în timp ce un neutron conţine
două quarcuri „down” şi unul „up”.
Vedem deci că atomii la urma urmei
sunt cu toţii alcătuiţi doar din trei tipuri
de particule: quarcuri „up” şi „down” şi
electroni. Aceste particule sunt consi-
derate elementare, întrucât nu a fost
descoperită o structură a acestora.

Sursa: „Cât de mare este un quarc?”,
Cătălina Curceanu, www.scientia.ro.

STELE DE NEUTRONI | PARTICULE ELEMENTARE

Materia este alcătuită din atomi, iar atomii sunt alcătuiţi doar din trei tipuri de particule: quarcuri „up” şi „down” şi electroni.
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De ce ar trebui să ne pese de dez-
voltarea inteligenței artificiale? Gândiți-
vă cum ar arăta cealaltă variantă. Dacă
dumneavoastră și publicul larg nu vă in-
formați și nu vă implicați, atunci lăsați în
seama câțiva antreprenori și ingineri să
decidă cum va transforma lumea această
tehnologie. Acesta este status quoul. Acest
număr mic de oameni de la câteva firme
de tehnologie care lucrează nemijlocit în
domeniul inteligenței artificiale înțeleg cât
de extraordinar de puternică devine
această tehnologie. Dacă restul societății
nu se implică, atunci această mică elită va
fi cea care va decide cum această tehnolo-
gie ne va schimba viața.

Pentru a schimba acest status quo, vom
răspunde în acest articol la trei întrebări: De
ce este greu să luăm în serios perspectiva
unei lumi transformate de IA? Cum ne
putem imagina o astfel de lume? Care
sunt riscurile, pe măsură ce această
tehnologie devine mai puternică?

De ce este greu să luăm în
serios perspectiva unei lumi
transformate de inteligența
artificială?

Într-un fel, ar trebui să fie evident
modul în care tehnologia poate transforma
în mod fundamental lumea. Trebuie doar să
ne uităm la cât de mult aceasta s-a schimbat
deja. Dacă ați putea invita o familie de
vânători-culegători de acum 20.000 de ani
într-un zbor cu avionul, aceștia ar fi extrem
de uimiți. Tehnologia a schimbat lumea și
o va face în continuare.

Dar deși lumea s-a transformat și
înainte, acestea s-au petrecut de-a lungul
unor generații. Ceea ce este diferit acum
este cât de rapide au devenit aceste schim-
bări tehnologice. În trecut, tehnologiile pe
care strămoșii noștri le foloseau în copilărie
erau încă esențiale la bătrânețe. Acest lucru
nu a mai fost valabil pentru ultimele gene-
rații. În schimb, a devenit normal ca

tehnologii inimaginabile în tinerețe să de-
vină ceva obișnuit mai târziu în viață.

Acesta este primul motiv pentru care
s-ar putea să nu luăm lucrurile în serios:
este ușor să subestimăm viteza cu care
tehnologia poate schimba lumea.

Al doilea motiv pentru care este dificil
să luăm în serios posibilitatea unei IA trans-
formatoare – poate chiar și la fel de in-
teligentă ca oamenii – este acela că
reprezintă o idee pe care am auzit-o prima
dată la cinema. Nu este deci de mirare fap-
tul că pentru mulți dintre noi, prima reacție
la un scenariu în care mașinile au capacități
asemănătoare omului este aceeași ca situa-
ția în care ni s-ar cere să luăm în serios un
viitor în care vampirii, vârcolacii sau zom-
bii cutreieră planeta.

Dar este plauzibil ca atât partea SF, cât
și cea a invenției umane să intre în viața
noastră sau a copiilor noștri.

Al treilea motiv pentru care este dificil
să luăm această perspectivă în serios este
incapacitatea de a vedea că inteligența arti-

ficială ar putea duce la schimbări majore.
Acest lucru este, de asemenea, de înțeles.
Este dificil să ne formăm o idee despre un
viitor care este foarte diferit de timpul
prezent. Există însă două concepte utile în a
putea imagina un viitor foarte diferit cu in-
teligența artificială. Să aruncăm o privire
asupra lor.

Cum să ne facem o idee
despre cum ar putea arăta
viitorul inteligenței
artificiale?

Când vine vorba de viitorul inteligenței
artificiale, este util să luăm în considerare
în special următoarele două concepte: in-
teligența artificială la nivel de ființă umană
și inteligența artificială transformatoare.

Primul concept evidențiază capacitățile
IA și le aduce la un nivel familiar, în timp ce
IA transformatoare subliniază impactul pe
care l-ar avea această tehnologie asupra
lumii.

De unde suntem astăzi, multe dintre
acestea ar putea suna ca științifico-fantas-
tice. Însă merită să rețineți că majoritatea
experților în IA cred că există o probabili-
tate rezonabilă ca inteligența artificială la
nivel de ființă umană să fie dezvoltată în ur-
mătoarele decenii, iar unii cred că aceasta
va deveni realitate mult mai devreme.

Avantajele și dezavantajele
comparării inteligenței
artificiale și a celei umane

O modalitate de a ne gândi la inteligența
artificială la nivel de ființă umană este să o
raportăm la starea actuală a tehnologiei IA.
În timp ce sistemele IA de astăzi au adesea
capabilități similare cu o parte limitată a
minții umane, IA generală ar fi o mașină ce
ar putea îndeplini aceeași gamă de sarcini
intelectuale de care suntem și noi capabili
noi. Este o mașină care ar fi „în stare să în-
vețe să facă orice poate face un om”, așa
cum au spus indormaticienii Norvig și Rus-
sell în cartea lor „Artificial Intelligence: A
Modern Approach” (2021).

Luate împreună, gama de abilități care
caracterizează inteligența le oferă oame-
nilor capacitatea de a rezolva probleme și
de a atinge o mare varietate de obiective. O
IA la nivel de ființă umană ar fi, prin ur-
mare, un sistem care ar putea rezolva toate
acele probleme pe care noi le putem rezolva
și să îndeplinească sarcinile pe care oamenii
le fac astăzi. O astfel de mașină sau grupare

Inteligența arti�cială
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Modul în care se dezvoltă astăzi inteligența artificială (IA) este decis în prezent de un grup
mic de experți în tehnologie. Pe măsură ce această tehnologie ne transformă viața, ar trebui
să fie în interesul nostru să fim informați și implicați.
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transformă lumea (I)
de mașini, ar putea să facă munca unui tra-
ducător, contabil, grafician, profesor, te-
rapeut, șofer de camion sau munca unui
„trader” pe piețele financiare mondiale. Ca
și noi, ar putea, de asemenea, să facă cer-
cetare și știință și să dezvolte noi tehnologii
bazate pe asta.

Conceptul de IA la nivel uman are
câteva avantaje clare. Folosind familiari-
tatea propriei noastre inteligențe ca refe-
rință ne putem imaginăm capacitățile
acestei tehnologii. Însă există și dezavan-
taje clare. Imaginându-ne viitoarele sisteme
de inteligență artificială ca fiind asemănă-
toare cu inteligența umană presupune riscul
ca diferențele dintre ele să nu mai fie conș-
tientizate.

Unele dintre aceste diferențe sunt evi-
dente. De exemplu, sistemele IA vor avea
memoria imensă a sistemelor informatice,
față de care propria noastră capacitate de a
stoca informații pălește. O altă diferență
evidentă este viteza cu care o mașină poate
colecta și procesa informații. Dar stocarea
informațiilor și viteza de procesare nu sunt
singurele diferențe. Domeniile în care
mașinile depășesc deja oamenii sunt în
creștere constantă: în șah, după ce au egalat
nivelul celor mai buni jucători umani la
sfârșitul anilor 90, sistemele IA au atins
niveluri supraomenești în urmă cu mai bine
de un deceniu. În alte jocuri precum Go sau
jocuri complexe de strategie, acest lucru
s-a întâmplat mai recent.

Aceste diferențe înseamnă că IA care
este cel puțin la fel de bună ca cea umană în
toate domeniile ar fi per total mult mai pu-
ternică decât mintea umană. Chiar și prima
inteligența artificială la nivel uman ar fi,
prin urmare, superioară inteligenței umane
în multe privințe.

Inteligența umană este o metaforă
nepotrivită pentru inteligența mașinilor în
multe alte privințe. Modul în care gândim
este adesea foarte diferit de cel al mașinilor
și, în consecință, rezultatul „gândirii”
mașinilor ne poate fi foarte străin.

Cele mai îngrijorătoare sunt mo-
durile ciudate și neașteptate în care IA
poate eșua. Imaginea calului generată de
IA de mai sus, oferă un exemplu: pe de-o
parte, IA poate face ceea ce niciun om nu
poate face, adică să producă o imagine a
orice, în orice stil, în doar câteva secunde,
dar, pe de altă parte, poate eșua în moduri în
care niciun om nu ar eșua. Niciun om nu ar
face greșeala de a desena un cal cu cinci pi-
cioare, ca în această imagine.

A imagina inteligența artificială ca o
altă ființă umană ar fi cel mai probabil o
greșeală. Diferențele ar putea fi atât de
mari, încât denumirea acestora drept „IA la
nivel uman” ar fi greșită.

Inteligența artificială
transformatoare este
definită de impactul pe

care l-ar avea această
tehnologie asupra lumii

Conceptul de IA transformatoare nu se
bazează pe o comparație cu inteligența
umană. Acest lucru are avantajul de a ocoli
problemele pe care le aduc comparațiile cu
propria noastră minte. Dar are dezavantajul
că este mai greu de imaginat cum ar arăta și
ce ar fi capabil să facă un astfel de sistem
IA. Ne solicită să ne imaginăm o lume cu
actori inteligenți care pot fi foarte diferiți de
noi înșine.

IA transformatoare nu este definită de
nicio capabilitate specifică, ci de impactul
pe care l-ar avea în lumea reală. Pentru a se
califica drept transformatoare, IA ar trebui
să fie „suficient de puternică pentru a ne
aduce într-un viitor nou, diferit calitativ”
(Holden Karnofsky, 2021, „AI Timelines:
Where the Arguments, and the «Experts»,
Stand”).

În istoria umanității, au existat două ast-
fel de transformări majore, revoluția agri-
colă și revoluția industrială. IA
transformatoare, devenită realitate, ar fi un
eveniment la această scară. La fel cu sosirea
agriculturii în urmă cu 10.000 de ani sau
tranziția de la fabricarea manuală la fa-
bricarea mecanică, ar fi un eveniment care
ar schimba lumea pentru miliarde de oa-
meni de pe tot globul și pentru întreaga
traiectorie a viitorului umanității.

Tehnologiile care schimbă fundamental
modul în care o gamă largă de bunuri sau
servicii sunt produse se numesc „tehnologii
cu uz general”. Cele două evenimente
transformatoare anterioare au fost rezultatul
descoperirii a două tehnologii deosebit de

însemnate: schimbarea survenită în pro-
ducerea de alimente pe măsură ce umani-
tatea a trecut de la vânătoare și cules la
agricultură și creșterea producției mecanice
în revoluția industrială. Pe baza dovezilor
și argumentelor existente cu privire la dez-
voltarea IA, este plauzibil ca IA să repre-
zinte introducerea unei tehnologii de uz
general la fel de semnificative.

Un viitor cu IA la nivel uman
sau IA transformatoare?

Cele două concepte sunt strâns legate,
dar nu sunt la fel. Crearea unei IA la nivel
uman ar avea cu siguranță un impact trans-
formator asupra lumii noastre. Dacă munca
majorității oamenilor ar putea fi realizată
de o IA, viața a milioane de oameni s-ar
schimba.

Opusul, însă, nu este adevărat: am
putea vedea IA transformatoare fără a dez-
volta IA la nivel uman. Deoarece mintea
umană este în multe privințe o metaforă
nepotrivită pentru inteligența mașinilor, am
putea dezvolta în mod plauzibil IA trans-
formatoare înainte de a dezvolta IA la nivel
uman. În funcție de modul în care
evoluează lucrurile, aceasta ar putea
însemna că nu vom vedea niciodată nicio
inteligență a mașinilor pentru care in-
teligența umană ar fi o comparație utilă.

Când și dacă sistemele AI ar putea
atinge oricare dintre aceste niveluri, este
dificil de prezis. Mulți experți în inteligență
artificială cred că există o șansă reală ca
astfel de sisteme să fie dezvoltate în urmă-
toarele decenii, iar unii cred că vor exista
mult mai devreme.

Ce este în joc pe măsură ce
inteligența artificială devine
mai puternică?

Toate inovațiile tehnologice majore duc
la o serie de consecințe pozitive și ne-
gative. Pentru IA, spectrul de rezultate posi-
bile – de la cele mai negative la cele mai
pozitive – este extraordinar de larg.

Faptul că utilizarea tehnologiei IA
poate provoca rău este clar, deoarece se
întâmplă deja.

Sistemele IA pot face rău atunci când
oamenii le folosesc cu intenții nocive. De
exemplu, atunci când sunt utilizate în cam-
panii de dezinformare motivate politic
(John Villasenor, noiembrie 2020, „How to
deal with AI-enabled disinformation”) sau
pentru a permite supravegherea în masă.

Sistemele de inteligență artificială pot
avea însă și efecte nefaste neintenționate,
atunci când acționează diferit de ce așteaptă
de la ele sau eșuează. De exemplu, în
Olanda, autoritățile au folosit un sistem IA
care a susținut în mod fals că aproximativ
26.000 de părinți au făcut cereri frauduloase
privind alocațiile pentru copii. Aceste
acuzații false au creat dificultăți pentru
multe familii sărace, ducând la demisia gu-
vernului în 2021.

Pe măsură ce IA devine mai puternică,
posibilele efecte negative ar putea deveni
mult mai mari. Multe dintre aceste riscuri
au primit pe bună dreptate atenția publicu-
lui: IA mai puternică ar putea duce la de-
plasarea în masă a forței de muncă sau la
concentrări extreme de putere și bogăție. În
mâinile autocraților, ar putea întări totali-
tarismul prin capacitatea sa de suprave-
ghere și control în masă.

Așa-numita „problemă de aliniere” a
IA este un alt risc extrem („problema de
aliniere” se referă la problemele generate de
faptul că mașinile ar putea să aibă valori
diferite față de noi, oamenii - n.n.). Este
vorba de îngrijorarea că nimeni nu ar putea
controla un sistem IA puternic, chiar dacă
IA întreprinde acțiuni care ne dăunează
nouă sau umanității în ansamblu. Acest risc
primește, din păcate, puțină atenție din
partea publicului larg, dar este văzut ca un
risc extrem de mare de mulți cercetători de
frunte în domeniul inteligenței artificiale.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „Artificial intelligence is
transforming our world”, a fost publicată
de OurWorldInData. Scientia.ro este un site
de popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro pre-
zintă zilnic articole și știri, are o secțiune
de bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să spri-
jine acest demers de transmitere a infor-
mației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.
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Un nou studiu arată că sănă-
tatea orală precară poate
afecta sănătatea creierului,
sporind mai ales riscul de ac-
cident vascular cerebral,
după cum se arată într-un ar-
ticol publicat de Harvard
Health.

Deși încă există multe persoane care
consideră că folosirea aței dentare nu are
așa o mare importanță, multiple cercetări
arată că menținerea unei bune sănătății
orale ar putea fi esențială și pentru sănă-
tatea creierului.

Un nou studiu, prezentat la începutul
acestei luni la American Stroke Associa-
tion International Stroke Conference, a
analizat legătura potențială dintre sănă-
tatea orală și cea a creierului în rândul a
40.000 de adulți fără antecedente de acci-
dent vascular cerebral, înscriși în baza de
date Biobank din Marea Britanie.

Desfășurarea studiului
Între 2014 și 2021, participanții au fost

testați pentru 105 variante genetice care
predispun la carii, proteze dentare și dinți
lipsă mai târziu în viață. Indicii privind
diminuarea sănătății creierului, cum ar fi

deteriorarea structurii și a substanței albe
a creierului, au fost apoi analizați prin
imagini RMN.

Potrivit SfatulMedicului.ro, substanța
albă este situată în măduva spinării și în
encefal și conține, în principal, axonii -
prelungirile celulelor nervoase, foarte fine
și foarte lungi. Substanța albă permite
schimbul de informații și comunicarea
între diferite zone ale creierului. Se nu-
mește „substanță albă” deoarece fibrele
nervoase sunt acoperite de o teacă protec-
toare numită mielină, care conferă țesutu-
lui culoarea albă.

În concluziile lor preliminare, cercetă-
torii au descoperit că persoanele predis-
puse genetic la carii, căderea dinților sau
nevoia de proteze dentare au avut mai
multe leziuni în urma unui accident vas-
cular cerebral silențios - i.e. un accident
vascular cerebral care nu provoacă simp-
tome observabile – caracterizate printr-o
creștere de 24% a deteriorării substanței
albe vizibile pe imaginile RMN.

De asemenea, persoanele predispuse
genetic la probleme dentare au prezentat
și o mai mare deteriorare a arhitecturii fine
a creierului, reprezentată de o schimbare
de 43% a scorurilor de deteriorare mi-
crostructurală vizibile pe imaginile RMN.

„Cercetările la nivel de sănătate orală
sunt foarte importante, deoarece multe

persoane se confruntă cu probleme în
această privință. Este însă un factor de risc
ușor de modificat. Oricine își poate îm-
bunătăți în mod eficient sănătatea orală cu
timp și investiții financiare minime”
afirmă autorul studiului, dr. Cyprien Ri-
vier, cercetător în neurologie la Yale
School of Medicine, într-un comunicat de
presă al American Heart Association.

„O sănătate orală precară poate avea
consecințe la nivelul creierului, așa că tre-
buie să fim foarte atenți cu igiena noastră
orală, deoarece are implicații mult dincolo
de gură”, a mai spus acesta.

De notat totuși că studiul este unul pre-
liminar și că, prin urmare, mai multe date
sunt necesare pentru a confirma că o ame-
liorare a sănătății orale este benefică pen-
tru sănătatea creierului.

Care sunt semnele unei
sănătăți orale precare?

Sănătatea dinților și a gingiilor poate
fi afectată de mai mulți factori, inclusiv
periajul necorespunzător, nefolosirea aței
dentare, obiceiurile alimentare proaste și
accesul inadecvat la îngrijiri dentare.

Sănătatea orală precare poate însemna
carii, boală parodontală (a gingiilor) sau
cancer oral. Dureri, gingii inflamate sau
care sângerează, halitoză, dinți care se
mișcă sau se rup, excrescențe vizibile pe
dinți sau în gură, limba de culoare albă sau

un aspect alb pelicular pe limbă sunt, de
asemenea, indicatori ai unei sănătăți orale
deficitare.

Cum poate afecta sănătatea
orală sănătatea creierului?

În gură aveam atât bacterii bune, cât și
bacterii rele. „Acumularea plăcii dentare,
infecțiile sau inflamația cazată de dinții
deteriorați sunt un teren fertil pentru bac-
teriile dăunătoare, care pot duce la în-
tărirea pereților arterelor, cauzând
cheaguri de sânge ce pot provoca un acci-
dent vascular cerebral”, explică dr. Parul
D. Makkar pentru Harvard Health.

Pe de altă parte, bacteriile care
cauzează boli gingivale, denumite și boli
parodontale, pot ajunge din gură în alte
părți ale corpului, inclusiv la creier, prin
fluxul sanguin Aceste bacterii pot provoca
inflamații la nivelul creierului și pot dete-
riora bariera sa protectoare.

„Această inflamație poate duce la de-
clin cognitiv și poate afecta capacitatea de
a gândi și învăța, precum și memoria”, ex-
plică Michael J. Wei, medic stomatolog.
În acest mod, o sănătate orală precară
poate crește riscul de apariție a bolii
Alzheimer și a altor forme de demență.

Mai mult, există o legătură între bolile
gingiilor și accidentele vasculare cerebrale
și alte boli cardiovasculare, care pot duce,
de asemenea, la probleme ale sănătății
creierului.

Cum putem avea mai multă
grijă de sănătatea noastră
orală?

Faptul că există o legătură directă sau
indirectă între igiena orală, accidentul vas-
cular cerebral și sănătatea creierului este
un motiv foarte întemeiat pentru a ne în-
griji dinții. Iată câteva modalități pentru a
menține o sănătate orală bună, potrivit
experților:
● Periați-vă dinții de două ori pe zi, câte
două minute, și nu uitați să vă curățați și
limba.
● Folosiți zilnic ața dentară pentru a înlă-
tura placa și bacteriile dintre dinți.
● Mergeți regulat la dentist pentru con-
troale de rutină și detartraj.
● Adoptați un regim alimentar sănătos, cu
cât mai multe alimente solide.
● Limitați băuturile dulci și acidulate și
sucurile concentrate sau folosiți un pai
pentru a limita contactul acestora cu dinții.
● Reduceți consumul de alcool.
● Evitați produsele din tutun, inclusiv fu-
matul și vapatul.
● Folosiți apa de gură pentru a reduce
placa și bacteriile.

ACCENT MONTREAL
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O sănătate orală precară ar putea duce la un
risc crescut de accidente vasculare cerebrale

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Problemele dentare și igiena orală precară pot afecta semnificativ sănătatea creierului – studiu.
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Caut educatoare/ ajutor de educatoare
pentru o grădință în mediu familial situ-
ată în Dorval, cu șase copii. Plata se face
prin cec. Postul este la timp plin, cu
salariu competitiv, fără asigurare colec-
tivă, pentru persoane de 18 ani și plus.
Experiența anterioară în domeniu nu este
necesară, dar este binevenită. Obținerea
cazierului judiciar 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
curățenie, spălat rufe, gătit, pentru patru
zile pe săptămână. Postul este disponibil
imediat. Persoanele interesate sunt ru-
gate să ia legătura cu Mary la 514-731-
2176.

Charcuterie Balkani St-Hubert caută
bucătar/bucătăreasă și/sau patisier/pa-
tisieră. Postul este la timp plin. Contac-
tați 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. Pos-
tul 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.
Suntem situați la 7532 Chemin Côte-de-
Liesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pen-
tru detalii sunați la 514-449-5127.

Birou elegant, vintage, calitate superioară
lungime 175 cm, lățime 80 cm, înățime
73 cm. Placă de sticlă deasupra. Preț:
350$. Telefon: 514-502-7315.

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.

Cumpăr garsonieră sau apartamnent cen-
tral în București, construit după 1980.
Plata în Canada în CAD sau în România
în Euro. Contactați-mă la 438-792-8286
(Montreal), 004074-138-1808 (Bu-
curești) sau email gburcus@gmail.com.

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

Doamnă liniștită, nefumătoare și fără
animale de companie caută un aparta-
ment 2½ la Montreal. Vă rog textați la:
438-922-4218.

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. Chirie:
400$/lună + electricitate. Pentru infor-
mații suplimentare sunați 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
renovate, totul inclus. Spălătorie și as-
censor 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.

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

VÂNZĂRI

OFERTE/SERVICII

CUMPĂRĂRI
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Campionatul canadian de fotbal

La sfârșitul lunii ianuarie s-au tras la
sorți meciurile ce vor conta pentru Cupa
Voiajorilor, titlul suprem acordat în cadrul
campionatului canadian de fotbal.

Supranumit și „Bătălia Nordului”,
campionatul canadian s-a mărit și
primeşte în acest an 14 echipe, dintre care
trei sunt noi: Vancouver FC, Richmond’s
TSS Rovers FC și FC Laval, campioana
Quebecului din 2022.

Știați că…?
● Campionatul canadian ar putea fi numit
direct Cupa Canadei, deoarece se joacă
în stil eliminatoriu.
● Finalistele cupei de anului trecut, FC

Toronto și FC Vancouver Whitecaps,
intră direct în sferturi.
● Câştigătoarea Cupei Voiajorilor par-
ticipă direct în Liga Campionilor Conca-
caf Scotiabank.
● Deşi 18 jucători pot fi prezenţi pe foaia
de joc la meci, nu pot fi utilizați pe toată
durata competiției mai mult de 30 de
jucători.
● La orice meci, fiecare club trebuie să
alinieze în formula de start cel puțin trei
jucători canadieni.
● În timpul meciului, se pot face cel
mult cinci schimbări. Cu toate acestea,
jocul nu poate fi oprit de niciuna din
echipe mai mult de trei ori pe meci pen-

tru a efectua aceste cinci schimbări.
● În acest campionat se mai pot face încă
două schimbări în plus, din motive me-
dicale serioase datorate comoțiilor cere-
brale. Astfel, chiar dacă cele cinci
schimbări au fost efectuate, în caz de co-
moție cerebrală a unor jucători, fiecare
club mai poate face încă două schimbări.
● Se pare că nu există o minge specifică
de utilizat în acest campionat, așa cum se
obișnuiește în altele. Echipa care joacă pe
teren propriu decide mingea de joc. Din
acest motiv, echipa gazdă este obligată să
furnizeze echipei oaspete, cu o zi înainte
de joc, 20 de mingi pentru antrenamen-
tul oficial.

FOTBAL | CANADA

TTuurrnneeuull  cceelloorr  ȘȘaassee  
NNaaţţiiuunnii  22002233::  RReezzuullttaattee
șșii  mmeecciiuurrii  ddee  jjuuccaatt

Dacă suntem în luna februarie, musai să
ne uitam la rugby, la Cupa celor Șase Nați-
uni, ce durează până la mijlocul lui martie.
Anul acesta se pare că Scoția și Irlanda se
vor bate pentru supremație, deşi nici Franţa
și nici Anglia nu sunt ieşite din cărţi înaintea
etapei a 3-a. Meciurile pot fi urmărite pe
DAZn.

Rezultatele primei runde:
Țara Galilor – Irlanda: 10-34
Anglia – Scoția: 23-29
Italia – Franța: 24-29

Rezultatele rundei a 2-a:
Irlanda – Franța: 32-19
Scoția – Țara Galilor: 35-7
Anglia – Italia: 31-14

Meciuri de jucat, runda a 3-a:
25 februarie: Italia – Irlanda și Țara Galilor
– Anglia
26 februarie: Franța – Scoția

Meciuri de jucat, runda a 4-a:
11 martie: Italia – Țara Galilor și Anglia -
Franța 
12 martie: Scoția – Irlanda

Meciuri de jucat, runda a 5-a:
18 martie: Scoția – Italia, Franța – Țara
Galilor și Irlanda - Anglia

DDaavviidd  PPooppoovviiccii,,  vvoottaatt
cceell  mmaaii  bbuunn  îînnoottăăttoorr  
eeuurrooppeeaann  aall  aannuulluuii  ddee
LLiiggaa  EEuurrooppeeaannăă  ddee
NNaattaaţţiiee

Sportivul român David Popovici a fost
votat cel mai bun înotător european al anu-
lui 2022, în cadrul premiilor Ligii Europene
de Nataţie (LEN), informează Agerpres. 

Popovici s-a impus în clasamentul pu-
blicat de LEN cu 56,16% dintre voturi, de-
vansându-i pe maghiarul Kristof Milak
(22,71%), italianul Thomas Ceccon
(13,79%), francezul Leon Marchand
(4,77%) şi un alt italian, Nicolo Martinenghi
(2,56%). 

În vârstă de 18 ani, el a cucerit anul tre-
cut două medalii de aur la Mondiale (100 m
liber, 200 m liber), a câştigat două medalii
de aur la Europene (100 m liber, 200 m
liber), stabilind cu acest prilej şi un nou
record mondial în proba de 100 m liber, a
luat argintul la Mondialele în bazin scurt
(100 m liber), obţinând şi trei titluri mondi-
ale de juniori şi patru europene de juniori. 

La feminin, titlul a revenit sportivei li-
tuaniene Ruta Meilutyte, cu 37,20% dintre
voturi.

PE SCURT

SSuuppeerr  BBoowwll  LLVVIIII,,  eeddiiţţiiaa  22002233
Duminică, 12 februarie: mă trezesc și

deschid telefonul ca și cum fără el nu pot
exista. Mă uit la meteo, doar -6°C, se
simt ca -8°C. E cald azi. Dau cu degetul
de parcă aș vrea să şterg ecranul de praf
și bum, prima ştire a zilei: Super Bowl
LVII. 

Hmmm, mă gândesc că am trei meci-
uri de arbitrat la fotbal exact în același
timp. Parcă văd că iar nu vine vreo
echipă, așa cum s-a întâmplat și anul tre-
cut! De ce naiba nu amână toată etapa,
fiindcă vrei nu vrei, toţi se uită la Super
Bowl, chiar dacă unii n-au făcut vreun
sprint în viaţa lor. 

Conducând singur pe autostradă, am
un déjà vu. O să fie o seară lungă de tot,
cu jucători plictisiți care mai bine ar fi
fost cu gura plină de aripioare picante și
câteva beri în față.

Ajung la teren, parca mă mai înviorez
puțin. Dau de alţi doi români, colegi de
suferință. Ne uităm unii la alţii, bucuroşi
că totuşi facem un ban în noaptea de re-
velion a fotbalului american. 

Intrăm în sală și surpriză: 
- Ce-i cu voi aici? S-au amânat meciurile!
Nu v-a zis nimeni nimic? 
- Nu, spune unul dintre noi mai nătâng,
așa. 
- E Super Bowl azi, voi nu ştiţi? S-a amâ-
nat etapa! Duceți-vă acasă că nu-i nimeni
pe aici. 

Mai în glumă mai serios, pe drumul
de întoarcere ținând privirile-n autostrada
goală și simțindu-mă ca la parada de
după război, fără să vreau mi-am adus
aminte de un vers de încheiere scris de
Coșbuc ce ni se potrivea ca o mănușă:
„Trei Doamne, și toți trei!”

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

FOTBAL AMERICAN | COMENTARIU
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BBAANNCCUURRII

☺- Ioane, ce tăt strâmbi din nas
la sarmalele mele? Nu-s bune?
- Îs bune, Mărie, da’ tăți ăștia din
sala de cinema au popcorn la ei!

☺- Doamnă, vă scriu o amendă
de 100 de lei pentru insultarea
unui agent de circulație.
- Fă-o de 300, că n-am terminat!

☺Un polițist din Moldova
oprește o mașină cu o blondă la
volan.
- De ce nu ați pornit lumina în
tunel?
- Eu sunt din Cluj, de unde să știu
eu de unde se aprinde lumina la
voi în tunel?

☺- Bună ziua, aveți ceva contra
tusei?
- Nu, puteți tuși cât doriți!

Crocodilul îl sună pe dinozaur:
- Auzi, te-a căutat unul Noe?
- Nu!
- Nasol!

☺Ora de geografie.
- Unde se află Philadelphia?
- În frigider, lângă castraveții

murați.

☺Susțineți învățământul româ-
nesc! Cumpărați teze de doctorat
numai de la producătorii locali!

☺Vand carti gramatica. Nu e
scumpe!

☺Luna aceasta sărbătorim cele
trei zile în care bărbatul are drep-
tate: 29, 30 și 31.

☺ Când spunem că banii nu aduc
fericirea, despre ce sumă vorbim
mai exact?

☺După o anumită vârstă suntem
precum mașinile de colecție. Con-
tează mai mult starea în care ne
aflăm decât anul de fabricație.

☺La cununie:
Preotul: Vă declar căsătoriți, poți
săruta mireasa.
Mireasa: Mă doare capul!

☺- Cine ești?
- Zâna Bună!
- Și cu coasa ce faci?
- Nu sunt binedispusă azi...

4 3 1
4 2 5

9 8
9 7 1 2

8 6
3 7 2 6

5 3
1 3 2

4 9 7

SSUUDDOOKKUU

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te-ai obișnuit deja cu
eventualele afecțiuni pe care le ai,

nu pare să fie vorba de nimic grav. Dragoste: Vei
petrece mult timp împreună cu partenerul de
viață, dar lucrurile nu vor merge foarte bine.
Financiar: Banii sunt bine administrați, reușești
să-i împarți în așa fel încât să nu lași nicio factură
neachitată şi nicio datorie lunară în așteptare.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ferește-te de excese,
mănâncă puțin şi dietetic, bea

multe lichide şi fă mișcare. Dragoste: Dacă nu ai
încă un partener, vei resimţi singurătatea mai
profund ca oricând; în cuplu, trăiești o „singurătate
în doi”. Financiar: Posibil să primeşti nişte sume
promise de mai de mult.    

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu te aștepta să scapi
peste noapte de problema care te
deranjează, vindecarea durează.

Dragoste: Nu de vorbe dulci ai nevoie, ci de
dovezi concrete că celălalt își dorește ceva serios
şi de durată. Financiar: Norocul planează peste
muncă şi bani. 

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Poți recurge la ceaiuri
şi leacuri băbești, însă pentru

chestiuni serioase, consultă medicul. Dragoste:
Vrei mai multă implicare din partea parteneru-
luilui în toate activitățile cuplului sau familiei, dar
trebuie să găsești o formulă prin care să-l mo-
tivezi. Financiar: Nu poți schimba sistemul din
care faci parte, așa că plătește ce ai de plătit.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Alimentele alterate sau
contactul cu factori de risc din

locuri pe care nu le poți controla pot crea
neplăceri. Dragoste: Ești oricând dispus pentru o
escapadă care să-ți aducă aminte ce bine te simți
când te îndrăgostești. Financiar: Banii sunt su-
portul multor evenimente fericite, deci gândeşte-
te cum să-i foloseşti.

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

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

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Starea de sănătate este
mai bună decât în ultimele luni.
Dragoste: E o perioadă ferice în

amor, deci profită din plin de evenimente fru-
moase care îţi sunt oferite. Financiar: Şi în pri-
vinţa banilor lucrurile sunt OK și este posibil să
îți parvină niște sume de bani destul de mari.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Sănătatea depinde şi de
cheful tău de viaţă. Dragoste:
Posibil ca un element surpriză să

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

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Nu ai probleme deo-
sebite care să afecteze sănătatea.
Dragoste: Primeşti o veste sau un

răspuns mult aşteptat. Indiferent care ar fi, îți va
aduce o clarificare și îți va permite să mergi mai
departe. Financiar: Simți nevoia de a mai pune
un ban deoparte, în scopuri personale. 

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ești predispus la pro-
bleme cu aparatul respirator, deci
atenție la spații aglomerate și

igienă. Dragoste: Relația cu partenerul de viață se
va derula pașnic şi liniștit. Celibatarii ar putea
cunoaște un moment de respiro, de recentare. Fi-
nanciar: Este posibilă o mărire a cheltuielilor şi,
pentru un timp, stituația va fi mai strânsă.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Cât timp nu iei o pauză
să îți odihnești mintea şi gândurile,

nu se poate vorbi de sănătate perfectă. Dragoste:
Nu te lăsa pradă de nervilor, emoțiilor negative şi
luptelor de orgolii, iubirea poate deveni un haos.
Financiar: Banii vin la momentul potrivit pentru
a-ţi plăti toate dările.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Fii atent la ceea ce
visezi, căci visele pot oglindi starea
ta de sănătate. Dragoste: Uneori,

imaginația vine să înlocuiască realitatea care nu e
prea roză, dar nu poți trăi la nesfârșit din vise. Fi-
nanciar: Bazează-te numai pe ceea ce ai real-
mente la dispoziție, ca să nu te împovărezi de
datorii.
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Comunitate: Eva HALUS; Opinii: Dorin
STOICA; Știință: Cătălina CURCEANU; Spe-
cialiști: Anca TISMĂNARIU (imigrație), Șerban
TISMĂNARIU (juridic); Sport: Matei MAXIM;
Redactor şef: Dan GEORGESCU; Editor: Simona
POGONAT

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL 
Centrul comunitar 6767 CDN; Magazine:
Marché EuroVictoria (4751 Ave Van Horne),
Marché Épicure (5252 Paré), Marché Épi-
cure (5555 Westminster); Contabilitate:
Arcade Accounting (3333 Cavendish);
Biserici: Înălţarea Domnului.

MONTREAL CENTRU/SUD 
Consulat; Cabinete: Dr. Fârșirotu (1255
boul.Robert-Bourassa; Biserici: Sf. Nicolae.

MONTREAL EST/NORD 
Magazine: Balkani Montreal (Piața Jean-
Talon), Île des Gourmands (6976 Sher-
brooke Est); Contabilitate: AACSB;
Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan Botezătorul,

Sf. Ilie Tesviteanul 

VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: BestwineAmerica (1265 Ave
O'Brien); Coletărie: World Line Cargo
(1445 Rue Bégin). 

WEST ISLAND
Magazine: Charcuterie M.D. (4882 boul
Des Sources, Dollard-Des Ormeaux)

RIVE SUD 
Magazine: Balkani (5552 Grande Allée, St-
Hubert), Cracovia; Biserici: Sf. Gheorghe.

LAVAL
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Marché Balkan.
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