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Audi pune frână
Constructorul de automobile de lux

Audi, divizie a grupului german Volkswagen,
a anunțat vineri că va rechema la service
aproximativ 70.000 de automobile vândute

la nivel
mondial,
pentru o
problemă
legată de
sistemul de
asistență la
frânare.
Modelele
vizate de
această

acțiune sunt A4, A5, A6, A7, Q5 și Q7
construite în perioada martie-decembrie
2012 și dotate cu motoare diesel de trei litri
TDI. Un purtător de cuvânt de la Audi a
precizat că există riscul ca o cantitate mică
de ulei de motor să ajungă în sistemul de
asistență la frânare via conducta de
depresiune. „Vehiculele pot frâna în
continuare, însă este nevoie de o presiune
mult mai mare pe pedala de frână”, a
informat Audi într-un comunicat de presă.
Constructorul auto a precizat că este nevoie
de schimbarea conductei de depresiune, o
operațiune gratuită și care durează
aproximativ o jumătate de oră. Audi
intenționează să investească 22 de miliarde
de euro, în perioada 2014 - 2018, pentru a
trece în fața rivalului BMW și a ocupa poziția
de cel mai mare constructor mondial de
automobile de lux.

O LUmE îNgENUNCHEATĂ

Răspuns inadecvat 
în fața epidemiei de Ebola 

30 august

1698 - A apărut, la Iaşi, prima scriere
filosofică românească, „Divanul sau gâlceava
înţeleptului cu lumea sau giudeţul sufletului cu
trupul”, de Dimitrie Cantemir

1940 - S-au semnat documentele
Dictatului de la Viena, prin care partea de nord
a Transilvaniei, circa 43.492 kmp, locuită de
2.667.000 de persoane, în majoritate români,
era luată României şi predată Ungariei
horthyste

1994 - A încetat din viaţă regizorul Lindsay
Anderson, care a semnat, printre altele, filmele
„In celebration”, „The Contractor” sau „Britannia
Hospital” (n. 17 aprilie 1923)

2006 - A încetat din viaţă actorul american
Glenn Ford: „Gilda”, „The Big Heat” şi
„Midway”. A format pe ecrane un cuplu
fascinant împreună cu Rita Hayworth, cu care
a filmat şase producţii (n. 1916).

2010 - A încetat din viaţă cântăreţul şi
compozitorul american Bob Lenox, care a
colaborat cu artişti precum Tina Turner, Jimi
Hendrix şi Joe Cocker. Stilul lui a fost unul
unic, combinând pop, blues, rock, folk, jazz şi
muzică de film (n. 1944)

31 august

1811 - S-a născut Theophile Gautier, poet,
prozator şi critic literar, precursor al
parnasianismului (poezii: „Emailuri şi camee”,
proză: „Căpitanul Fracasse”) (m. 23 octombrie
1872)

1821 - S-a născut Hermann von
Helmholtz, fizician şi fiziolog; a formulat
principiul transformării şi conservării energiei, a
inventat oftalmoscopul (m. 8 septembrie 1894)

1848 - Au fost publicate „Dorinţele Partidei
Naţionale în Moldova”, unul dintre documentele
programatice de bază ale Revoluţiei de la 1848

1914 - S-a născut Octavian Vuia, filosof,
eseist, memorialist; a fost director adjunct al
departamentului românesc al postului de radio
Europa Liberă în perioada 1976-1980 şi a
fondat, împreună cu Mircea Eliade, Emil Cioran
şi Horia Stamate, Centrul român de studii de la
Paris (1949) (m. 11 decembrie 1989)

1963 - A fost instalat „telefonul roşu”
(legătură directă) între Washington şi Moscova.
Acordul a fost semnat la Geneva, la data de 20
iunie 1963

1997 - Prinţesa de Wales, Lady Diana, şi
prietenul său, Dodi al Fayed, şi-au pierdut viaţa
într-un accident de maşină la Paris.

Epidemia de
Ebola din Africa
de Vest a făcut

1.552 victime din 3.069 de
cazuri cunoscute în patru
ţări, dar numărul
persoanelor infectate ar
putea ajunge la 20.000, a
avertizat Organizaţia
Mondială a Sănătăţii
(OMS). Izbucnită la
începutul anului, epidemia
este semn clar că
răspândirea virusului Ebola
a luat pe nepregătite Africa
de Vest și a arătat că
Națiunile Unite, diversele
organizații
neguvernamentale de
ajutor și alți actori
internaționali nu dispun de
pregătirea și instrumentele
adecvate pentru a opri
contagiunea. Aceasta este
și opinia făcută publică
vineri de către Brice de le
Vingne, reprezentând
organizația caritabilă Medici fără Frontiere. „Am
învățat o lecție incomodă în ultimele șase luni:
în cele mai afectate țări, niciuna dintre
organizații, precum Națiunile Unite, OMS,
guvernele locale, Medici Fără Frontiere și alte
ONG-uri, nu a reușit să ofere un răspuns
adecvat la scara necesară pentru a avea un
impact serios asupra răspândirii bolii”, a afirmat
acesta. „Trebuie să fim în măsură să controlăm
eficient și rapid epidemia și să îi îngrijim pe
pacienți, pe familiile acestora și comunitățile
afectate. Dat fiind că este vorba despre o
urgență internațională de sănătate publică,
statele cu capacitatea de a ajuta ar trebui să își
mobilizeze resursele pentru a sprijini țările
afectate, în loc să privească de pe margine,
sperând că situația se va îmbunătăți”, a
continuat Brice de le Vingne. 

Ebola se apropie tot mai mult de Europa.
Un cetăţean japonez suspectat că ar fi infectat

cu virusul Ebola a fost internat vineri, pentru
teste medicale suplimentare, într-un spital din
Chişinău, au anunţat reprezentanţi ai
Ministerului Sănătăţii din R. Moldova. „Bărbatul
a fost depistat cu febră şi în Tokyo, de unde a
decolat spre R. Moldova. În urma testelor la
care a fost supus acolo, medicii au afirmat că
este vorba despre o răceală”, a declarat
reprezentanta biroului de presă al Ministerului
Sănătății, Veronica Istrati. Poliţia de Frontieră
de la Chişinău a anunţat anterior, într-un
comunicat, faptul că doi cetăţeni japonezi
suspectaţi că au fost infectaţi cu virusul Ebola
au fost identificaţi la Aeroportul din Chişinău.

n TREI LUNI DE SPERANȚĂ n Peste
1.550 de persoane și-au pierdut deja viața în
cea mai gravă epidemie de Ebola din istorie,
prima care s-a produs în Africa de Vest.
Aceasta a început în sudul Guineei, în
februarie, răspândindu-se ulterior în Liberia,

Sierra Leone și Nigeria.
OMS a avertizat că
numărul persoanelor
infectate ar putea ajunge
la 20.000 și estimează că
cifrele reale ale cazurilor
de infectare ar putea fi în
prezent de patru ori mai
mari decât cele
cunoscute la nivel oficial.
În efortul disperat de a
stopa epidemia, OMS a
aprobat utilizarea
medicamentelor și
vaccinurilor neomologate,
comunitatea științifică
fiind implicată acum într-o
adevărată cursă
contracronometru pentru
viață. OMS și-a exprimat
speranța că în termen de
trei luni va putea să
stopeze extinderea
virusului. În acest sens,
testarea pe oameni a
unui vaccin anti-Ebola va
începe în SUA, în Clinica

Bethesda din apropiere de Washington, de
săptămâna viitoare. „Am primit undă verde
pentru a începe”, a declarat Anthony Fauci,
directorul Institutului Național pentru Alergii și
Boli Infecțioase, departament al Institutului
Național de Sănătate. 

Testele se vor efectua pe 20 de voluntari,
cărora li se va injecta vaccinul în braț pentru a
se confirma dacă este sigur și dacă generează
reacția imunologică necesară pentru apărarea
organismului de virusul Ebola. Va fi o primul
dintr-o serie de teste la care vor colabora și
medici britanici, care vor realiza experimente în
Marea Britanie, Gambia, Mali și, probabil,
Nigeria. Aproximativ 40% dintre cazurile de
contaminare au avut loc în ultimele trei
săptămâni, a subliniat OMS, care a estimat la
cel puțin 490 milioane de dolari suma de care
va fi nevoie pentru putea opri epidemia care se
extinde vertiginos.

Islanda a interzis, de vineri, traficul aerian
deasupra regiunii Bardarbunga, după ce
vulcanul cu același nume a intrat în erupție în
noaptea de joi spre vineri, fără însă ca
deocamdată să fie aruncată în atmosferă
cenușă, a anunțat Protecția Civilă. Institutul
meteorologic islandez, care supraveghează
activitatea vulcanică, a ridicat nivelul de alertă la
maximum - „roșu”, cod de alertă pentru traficul
aerian deasupra vulcanului, fără ca acest lucru
să atragă după sine închiderea aeroporturilor de
pe insulă. Potrivit comunicatului, cercetătorii
aflați în zona din jurul erupției estimează că
fisura vulcanică în Holuhraun se întinde pe
aproximativ un kilometru. Bardarbunga, vulcanul
imens aflat sub cel mai mare ghețar din țară,
este considerat suficient de periculos pentru a

amenința, în cazul unei erupții, traficul aerian
din nordul Europei și din Atlanticul de Nord,
așa cum a făcut-o vulcanul Eyjafjallajökull în
2010. 

Nu este singura erupție vulcanică care a
zguduit, zilele trecute, Terra. Mount Tavurvur,
un vulcan din Papua Noua Guinea, a erupt la
primele ore ale zilei de vineri, provocând
panică în rândul populației luate pe
nepregătite. Vulcanul a aruncat cenușă la circa
30.000 de metri deasupra nivelului mării, dar
deocamdată norul nu reprezintă o amenințare
pentru aviație. Vulcanul  este situat la numai
câțiva kilometri de orașul Rabaul, care în anul
1994 a fost complet distrus de erupția
concomitentă a vulcanilor Mount Tavurvur și
Mount Vulcan.

Erupție iminentă a unui vulcan islandez 

Astrofizicianul britanic
Stephen Hawking, care suferă de
maladia Lou Gehrig, pentru care
se strâng bani cu ajutorul
campaniei „ALS Ice Bucket
Challenge“, a răspuns provocării
într-un mod inedit: copiii săi au
fost cei cărora li s-a turnat apă cu
gheaţă pe cap. „Nu ar fi înţelept
să mi se toarne apă rece pe
cap... dar copiii mei, Robert, Lucy
şi Tom, s-au oferit voluntari să
accepte provocarea în locul
meu”, a declarat astrofizicianul,
care anul trecut a fost bolnav de
pneumonie. Stephen Hawking a
îndemnat oamenii să doneze către
asociaţia MNDA, corespondentul

britanic al asociaţiei ALS, care a
iniţiat campania de strângere de
fonduri, pentru a elimina „această
boală teribilă”. Copiii săi au fost
filmaţi în timp ce li s-a turnat apă

cu gheaţă pe cap, iar
Stephen Hawking i-a
nominalizat mai departe
pe Ian Blatchford,
directorul Science
Museum, pe Lord
Sainsbury, directorul
Universităţii Cambridge, şi
pe directorul adjunct al
acesteia, Sir Leszek
Borysiewicz.

De la începutul
campaniei „Ice Bucket

Challenge“, asociaţia ALS a
strâns 95 de milioane de dolari, iar
asociaţia MNDA - peste trei
milioane de lire sterline. Scleroza
laterală amiotrofică sau boala Lou

Gehrig se caracterizează printr-o
pierdere progresivă a anumitor
celule nervoase ale creierului şi
măduvei spinării, denumite
neuroni motori, ce comandă
muşchii voluntari, care fac posibilă
mişcarea. Boala este progresivă,
invalidantă și fatală, mersul,
vorbitul, mâncatul, înghiţitul şi alte
funcţii fundamentale devenind mai
dificile cu timpul. Cauzele maladiei
sunt necunoscute, însă se ştie că
circa 5-10% dintre bolnavi prezintă
o formă moştenită a acesteia.
Aproximativ 5.600 de noi cazuri
ale maladiei sunt înregistrate în
fiecare an în SUA, unde 30.000 de
persoane suferă de această boală.

Stephen Hawking a avut un răspuns
inedit pentru „Ice Bucket Challenge“


