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1806 - S-a născut episcopul, cărturarul
şi traducătorul Dionisie Romano (m. 18
ianuarie 1873).

1851 - A murit poetul şi jurnalistul Ion
Catina (n. 20 octombrie 1827).

1856 - A murit compozitorul german
Robert Schumann (n. 8 iun. 1810).

1857 - A fost înfiinţată Şcoala Naţională
de Medicină şi Farmacie din Bucureşti.

1862 - A fost înfiinţat Ministerul
Afacerilor Externe al României.

1883 - S-a născut Benito Mussolini,
primul dictator fascist al Europei (m. 28
aprilie 1945).

1890 - A murit pictorul Vincent van Gogh
(n. 1853).

1893 - S-a născut scriitorul Demostene
Botez (m. 18 martie 1973).

1907 - A fost creată, în Marea Britanie,
mişcarea Scout (cercetaşii).

1912 - S-a născut scriitorul Nicolae
Steinhardt. A fost închis la Jilava, după care
s-a călugărit, luându-şi numele de fratele
Nicolae (m. 1989).

1946 - S-au deschis lucrările Conferinţei
de Pace de la Paris, convocată de marile
puteri învingătoare în cel de-al Doilea
Război Mondial, pentru pregătirea tratatelor
de pace cu Bulgaria, Finlanda, Italia,
România şi Ungaria.

1957 - A debutat activitatea Agenţiei
Internaţionale de Energie Atomică, cu sediul
la Viena, creată pe 26 octombrie 1956.

1970 - A murit compozitorul şi dirijorul
Ionel Perlea.

2001 - A murit cântăreaţa Aida Moga,
celebră în anii ‘50 - ‘80 (n. 1924).

2007 - A murit actorul francez Michel
Serrault. A avut o carieră cinematografică
îndelungată, pe parcursul căreia a realizat
135 de filme şi a câştigat trei premii César
(n. 24 ianuarie 1928).

Senzații tari la
înălțime

Nu mai e mult până când turiștii care
vor lua telefericul spre masivul elvețian
Schilthorn vor putea face un pas amețitor
în afara culmii unei stânci, grație unei
platforme de sticlă. Este vorba despre
Skyline Walk, o terasă de 20 de metri
pătrați, care iese zece de metri în afară,
deasupra unei stânci de 250 de metri
înălțime, ce va fi deschisă la 15 august.
Partea neobișnuită a noii platforme este
podeaua de sticlă, care permite o

vizualizare clară, de sus în jos, a stâncilor
înghețate ale Alpilor. Noua platformă este
conectată la platforma de observare
existentă la stația de sus a telecabinei, la
o altitudine de 2.677 de metri.

VREMEA bILANȚURILOR 

Cea de-a XX-a Conferință
internațională asupra SIDA, care s-
a desfășurat între 20 și 25 iulie, la

Melbourne, în Australia, a fost o oportunitate
pentru experți de a se întâlni, a schimba
impresii și a armoniza strategiile pentru
combaterea acestui flagel, care a provocat
moartea a peste 30 de milioane de oameni.
Reuniunea, îndoliată de moartea unora dintre
cei care urmau să participe în prăbușirea
zborului MH17 în Ucraina, între care
cercetătorul olandez Joep Langer, a fost,
totodată, un bun prilej de a face un bilanț al
progreselor realizate în prevenirea și îngrijirea
persoanelor infectate cu HIV, dar și al lucrurilor
care mai trebuie făcute.

n 2030 - ANUL ERADICĂRII SIDA n În
primul rând, au fost remarcate progresele
înregistrate în lupta împotriva SIDA din ultimii
ani. Primul este evoluția excepțională a
accesului la tratamentele antiretrovirale. Între
2002 și 2012, numărul persoanelor cu acces la
acest tratament a crescut de 40 de ori, fapt ce
a permis o scădere a ratei mortalității cu 35%
din 2001 încoace. Numărul victimelor a scăzut
cu câte 100.000 pe an din 2005 până în
prezent. Într-un raport publicat luna aceasta,
Organizația Mondială a Sănătății recomandă
ca și homosexualii sănătoși să ia antiretrovirale
cu titlu preventiv. Și numărul noilor infectări a
scăzut cu 27,6% în întreaga lume, din 2005
până în prezent. Cu aceste rezultate, UNAIDS
apreciază că este posibil să se pună capăt
epidemiei SIDA până în 2030. 

Un semn încurajator este și creșterea
masivă a sprijinului comunității internaționale, de
la 4,6 miliarde de dolari în 2003 la 19,1 miliarde
în 2013. UNAIDS apreciază însă că este nevoie
de între 22 și 24 miliarde de dolari pentru a
combate eficient virusul HIV. În prezent, 17 țări
reprezintă 75% din noile contaminări. Orientul
Mijlociu, Africa de Nord, Asia de Est și Europa

de Est în special se confruntă cu o
recrudescență de noi infecții și mortalitate. Acest
lucru este cauzat în mare măsură de înăsprirea
unor legi contra populațiilor cu risc din aceste
țări. Este vorba de homosexuali, desigur, dar și
de cei dependenți de droguri și de numeroase
femei, victime ale prostituției. În fiecare oră, 50
de femei tinere se îmbolnăvesc de SIDA la nivel
mondial.

n 35 MILIOANE DE OAMENI INFECTAȚI
n În afară de Africa sub-sahariană și Orientul
Mijlociu, Rusia este, la rândul său, vizată.
Situația din aceste zone s-a aflat în centrul
conferinței. Aceste categorii de persoane,
stigmatizate de teama de a fi identificate sau
arestate, nu îndrăznesc să contacteze agențiile
de sănătate pentru a fi testate. Astfel, UNAIDS

estimează că, din cele 35 de milioane de
persoane infectate, 19 milioane nu-și cunosc
situația. Mulți oameni nu au acces la tratament
pentru că nu știu că au nevoie de el. Practicile
homosexuale sunt pedepsite în 79 de țări și
pasibile cu pedeapsa cu moartea în șapte
dintre ele. În opinia lui Michel Sidibé, director
executiv al UNAIDS, raportul de 19 din 35 de
milioane de persoane infectate care nu sunt
conștiente de situația lor ne oferă pentru prima
dată o imagine de ansamblu asupra oamenilor
uitați, respinși. ”Nu vom câștiga dacă îi vom
uita pe acești oameni”, aceasta a fost tema
reuniunii plenare din 24 iulie. O altă măsură
propusă de cercetători: circumcizia, care ar
permite reducerea riscurilor de contaminare la
bărbați cu 50-60%.

Conferința Mondială asupra SIDA
dă tonul în lupta pentru viață

Oamenii de știință au descoperit un centru
de celule ale creierului care poate stopa
dorința de a mânca, relevă un studiu efectuat
pe șoareci. Studiul susține că stimularea
acestor neuroni poate determina imediat
oprirea alimentării, iar rezultatele pot contribui
la dezvoltarea unor terapii destinate combaterii
obezității și anorexiei.

Potrivit oamenilor de știință de la
Institutul de Tehnologie din California, celulele
nervoase acționează asemenea unui tablou
central, combinând și retransmițând multe
mesaje în creier pentru a ajuta la reducerea
aportului de alimente. Folosind fascicule laser,
cercetătorii au putut stimula neuronii astfel

încât aceștia să determine încetarea imediată
a consumului de alimente. Cercetătorii au
folosit apoi substanțe chimice pentru a imita o
varietate de scenarii, inclusiv sentimente de
sațietate, stare generală de rău, greață și gust
amar. S-a mai descoperit că neuronii au fost
activi în toate situațiile, ceea ce sugerează că
aceștia ar putea constitui parte integrală a
răspunsului la mulți stimuli diferiți. Este
probabil să existe celule similare în creierul
uman. Dacă acest lucru este adevărat și se
poate dovedi că celulele respective sunt
implicate în inhibarea dorinței de a mânca,
atunci ele ar putea contribui la dezvoltarea de
terapii pentru multe afecțiuni legate de apetit.

Jimmy Wales, fondatorul enciclopediei
participative online Wikipedia, avertizează că
Google nu ar trebui lăsat să cenzureze
istoria, în baza dreptului la uitare, precizând
că decizia recentă a Curţii Europene de
Justiţie (CEJ) în acest sens lasă loc la
interpretări şi este confuză. ”Legea, aşa cum
este ea acum, este confuză. Avem această
regulă a CEJ, care lasă loc la interpretări şi
este foarte greu de tălmăcit”, a declarat
Jimmy Wales, care a co-fondat enciclopedia

online gratuită Wikipedia, în
2001. ”Aş spune că cea mai
mare problemă pe care o
avem este aceea că legea
pare să indice faptul că
Google trebuie să cenzureze
linkuri care trimit la informaţii
care sunt în mod evident
publice, linkuri la articole
legal publicate, la ştiri demne
de încredere”, a declarat
Jimmy Wales într-un interviu
pentru BBC Radio 4.

Jimmy Wales a precizat
că nu poate vorbi din perspectiva Google,
precizând că este doar consilier extern al
companiei. Acesta face recomandări
generale reprezentanţilor motorului de
căutare şi, totodată, face recomandări
autorităţilor în privinţa reformării legislaţiei.
Jimmy Wales a mai spus că protejarea
datelor personale este un domeniu vast,
aproape orice aspect care vizează o
persoană putând fi considerat a fi o
informaţie personală. Potrivit acestuia,

Claude Moraes, preşedintele Comisiei pentru
Libertăţi Civile din Parlamentul European, a
fost de acord cu faptul că această lege este
confuză, având la bază acte normative din
1995 privind protecţia datelor personale.

Până pe 18 iulie, Google a primit peste
91.000 de solicitări de ştergere din căutări a
328.000 de linkuri, a declarat un reprezentant
al Google, vineri, responsabililor de la
Bruxelles. Google Inc. a comunicat
organismelor de reglementare europene
responsabile cu protejarea datelor
utilizatorilor că a răspuns pozitiv la mai mult
de jumătate dintre cererile pe care le-a primit
în baza dreptului de a fi uitat. Cele mai multe
cereri au fost din Franţa (17.500 pentru
58.000 de linkuri) şi din Germania (16.500
pentru 57.000 de linkuri). Google a respins
mai mult de 30% dintre solicitările primite şi a
cerut informaţii suplimentare în urma unor
astfel de solicitări în 15% din cazuri. Din
România, Google a primit 932 de cereri de
eliminare din căutări a 4.611 linkuri, în baza
dreptului de a fi uitat. Aceste solicitări au fost
primite în perioada 29 mai - 30 iunie. 

Google nu ar trebui lăsat să cenzureze istoria,
în baza dreptului la uitare

Care celule ale creierului pot suprima apetitul 


