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CARTE DESPRE “DOSARUL
MEDICAL” AL LUI BORIS ELÞÎN

n deputat al partidului Rusia
Unitã, fostul jurnalist Aleksandr
Hinºtein, ºi-a prezentat, marþi, cartea
intitulatã “Elþîn. Kremlin. Dosar medical”,
despre starea de sãnãtate a primului
preºedinte rus din anii ‘90. Aleksandr
Hinºtein este cunoscut pentru iniþierea,
în anul 2005, a unei anchete anticorupþie
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care l-a vizat pe fostul premier rus Mihail
Kasianov, acum în opozie faþã de
Vladimir Putin.
“Istoria bolii lui Boris Elþîn este una a
întregii Rusii. Continuãm sã suportãm
aceste consecinþe ºi astãzi”, afirmã
autorul,
membru
al
Comisiei
parlamentare pentru lupta împotriva

corupþiei. Cartea, ilustratã de fotografii
inedite ºi bazatã, potrivit autorului, pe
mãrturii ºi documente pe care Kremlinul
le ascunde de mai mulþi ani, descrie
personalitatea explozivã a lui Elþîn,
dependenþa sa de acool, cele cinci
infarcte ºi trei tentative de suicid. Politica
internã dezastroasã din Rusia, marcatã
de “privatizãri, evenimentele din
Cecenia, atacurile din Parlament din
anul 1993, criza financiarã din anul 1998
ºi ascensiunea oligarhilor, a fost
rezultatul alcoolismului permanent al
primului preºedinte rus. Acesta ºi-a
petrecut mai mult timp în spital ºi la
reºedinþa sa din provincie decît la
Kremlin.
O “copie exactã” a biroului sãu de la
Kremlin a fost reconstituitã la reºedinþa
sa din Barviha pentru a-i induce în
eroare pe “telespectatorii creduli”, cãrora
le erau prezentate imagini cu “munca
intensã” depusã de Boris Elþîn, a
continuat Hinºtein. “Înaintea campaniei
electorale din 1996, Elþîn era incapabil
sã conducã þara. Familia lui a jucat un rol
deosebit de important în perioada în
care preºedintele era bolnav”, a declarat
Vladlen Vtoruºin, medicul care l-a îngrijit
pe Boris Elþin în perioada 1993-1997. 
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Vitamina D reduce
riscul de apariþie
a cancerului de pancreas
ersoanele care iau
vitamina D în mod
regulat prezintã cu 50%
mai puþine riscuri de a fi
diagnosticate cu cancer de
pancreas
faþã
de
persoanele care nu fac
acest lucru. Este vorba
despre
vitamina
D
conþinutã de suplimentele
prezente în farmacii, ºi nu
de cea provenitã din hranã
sau expunerea la soare.
Studiul sugereazã o
metodã foarte uºoarã de a
reduce riscul de apariþie a
cancerului de pancreas,
maladie care se aflã pe
primul loc în Statele Unite
în topul bolilor mortale.
Vitamina D are un puternic potenþial în prevenirea ºi tratarea
cancerului de prostatã, zonele în care soarele este puternic
înregistrînd o incidenþã ºi o mortalitate scãzutã în ceea ce
priveºte cancerele de prostatã, sîn sau colon, fapt care ne-a
determinat sã analizãm rolul vitaminei D în scãderea riscului de
cancer pancreatic. La studiu, realizat în colaborare cu
cercetãtori de la Universitatea Harvard, au participat 46.771 de
bãrbaþi cu vîrste cuprinse între 40 ºi 75 de ani ºi 75.427 de
femei cu vîrste cuprinse între 38 ºi 65 de ani.
Persoanele care luau zilnic 400 UI de vitamina D, cantitatea
recomandatã de autoritãþile medicale, au prezentat cu 43% mai
puþine riscuri de a fi diagnosticate cu cancer pancreatic. Cele
care luau zilnic mai puþin de 150 UI au prezentat cu 22% mai
puþine riscuri de a se îmbolnãvi de cancer de pancreas.
Cercetãtorii au precizat cã este inutil sã se facã exces de
vitamina D, doza zilnicã de 400 UI fiind suficientã. Vitamina D
este produsã de corp în momentul în care razele solare ating
pielea. Laptele, peºtele, ouãle ºi ficatul sînt ºi ele surse de
vitamina D. 
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Serviciu de descãrcare de filme prin iTunes Mars Orbiter a ajuns la destinaþia finalã
pple Computer a anunþat cã va
începe comercializarea de filme
produse de Walt Disney prin intermediul
paginii de Internet iTunes Music Store, o
nouã acþiune ce vizeazã transformarea
platformei de distribuþie într-un magazin
universal pentru produsele de divertisment.
Apple intenþioneazã sã lanseze, în primul
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trimestru al anului 2007 ºi un dispozitiv care
sã permitã utilizatorilor sã transfere fiºiere
video, muzicale, fotografii ºi emisiuni de
televiziune de pe Internet cãtre propriile
sisteme de home entertainment. Preþul
dispozitivului, denumit iTV, se va ridica la
299 dolari. Împreunã, produsele Apple, între

care dispozitivul iTV, computerul Macintosh
ºi playerul muzical iPod vor permite
companiei sã devinã omniprezentã în viaþa
utilizatorilor, atunci cînd este vorba despre
segmentul de divertisment digital. Apple
ocupã în prezent poziþia a cincea în
clasamentul celor mai importanþi comercianþi
de muzicã din Statele Unite, dupã Wal-Mart
Stores, Best Buy, Target ºi Amazon.com.
Mai multe studiouri de film vor anunþa
încheierea unor acorduri cu Apple pentru
descãrcarea de filme. Serviciul Apple va
permite descãrcarea celor mai noi filme
lansate de studiourile Disney, Pixar,
Touchstone ºi Miramax, la preþul de 12,99
dolari, în cazul în care sînt comandate sau
cumpãrate în prima sãptãmînã de la aparþia
pe pagina de Internet. În mod obiºnuit,
descãrcarea unui film nou va costa 14,99
dolari. Procesul de descãrcare a unui film
poate dura pînã la 30 de minute pentru
utilizatorii ce beneficiazã de conexiuni foarte
rapide la Internet. Consumatorii pot vizualiza
filmele pe iPod, pe computere ºi, eventual, la
televizor,
dupã
lansarea
iTV.
Principalii concurenþi ai Apple pe piaþa de
download de filme sînt CinemaNow,
Movielink ºi Amazon. 

Victor Emmanuel de Savoia a mãrturisit o crimã
flat în închisoare în
urma unor acuzaþii de
corupþie ºi proxenetism, Victor
Emmanuel de Savoia a fost
înregistrat în timp ce se lãuda
unui coleg de celulã cã a ucis
un tînãr german în Franþa, în
urmã cu cîþiva ani. La acea
datã a fost judecat ºi achitat,
dar în înregistrare recunoaºte
cã este autorul crimei ºi se
laudã cã a reuºit “sã ducã de
nas” autoritãþile franceze. Fiul
ultimului rege al Italiei ºi vãrul
fostului
premier
bulgar
Simeon de Saxa-Coburg, a
fost arestat pe data de 17
iunie la Varenna, la cererea
procurorului Henry John
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Woodcock, fiind
ulterior transferat
în închisoarea de
la Potenza, în
sudul
Italiei.
Victor Emmanuel
de Savoia a fost
acuzat
de
corupþie, trafic cu
maºini de jocuri
de
noroc
ºi
proxenetism. În
scandalul în care este implicat
prinþul de Savoia a apãrut ºi
numele lui Simeon de SaxaCoburg. Acesta a fost acuzat
cã i-ar fi garantat vãrului sãu
ºi omului de afaceri italian
Pierpaolo Cerani cîºtig de

cauzã la o licitaþie publicã în
Bulgaria, în schimbul finanþãrii
campaniei
electorale
a
partidului sãu. Pierpaolo
Cerani a respins la scurt
timp implicarea sa în acest
caz. 

ea mai puternicã
navetã
spaþialã
trimisã vreodatã spre planeta
Marte a ajuns la destinaþie ºi

la niºte detalii ce nu au mai
fost atinse niciodatã pînã în
prezent.
Mars
Reconnaissance
Orbiter,

s-a instalat pe orbita optimã în
jurul Planetei Roºii urmînd sã
înceapã transmiterea unui flux
de date spre Pãmînt ce va
permite oamenilor de ºtiinþã
sã studieze cea de-a patra
planetã a sistemului solar pînã

naveta spaþialã aparþinînd
NASA, ºi-a aprins luni
motoarele
auxiliare
de
manevrã timp de 12 minute
pentru a se plasa pe orbitã în
jurul lui Marte, la ºase luni
dupã ce a ajuns în atmosfera

C

planetei, dupã o cãlãtorie de
499 de milioane de kilometri.
Altitudinea finalã la care va
evolua
Mars
Orbiter
fluctueazã între 249 ºi 315
kilometri
de
suprafaþa
planetei.
În urmãtoarele luni naveta
îºi va extinde antena ce
mãsoarã zece metri ºi îºi va
pregãti instrumentele cu care
va culege date despre Marte.
Mars Orbiter va începe sã
transmitã informaþii spre
Pãmînt începînd cu luna
noiembrie. Fotografiile ce vor
fi realizate de aceastã sondã
vor avea o rezoluþie de nouã
ori mai mare decît cele
realizate pînã în prezent.
Mars Reconnaissance Orbiter
s-a alãturat altor trei sonde ce
graviteazã în jurul Planetei
Roºii, precum ºi celor douã
vehicule robotizate - Spirit ºi
Opportunity - aflate la
suprafaþa lui Marte ºi care
transmit informaþii inportante
pentru
astronomi
ºi
astrofizicieni. 

Hewlett-Packard, în centrul
unui scandal mediatic
P

reºedintele Hewlett-Packard, Patricia
Dunn, a acceptat sã renunþe la funcþia
deþinutã, dupã ce conducerea companiei a
recunoscut, sãptãmîna trecutã, cã a angajat
investigatori particulari pentru obþinerea listelor de
convorbiri telefonice ale unor jurnaliºti. Compania
americanã, al doilea mare producãtor de
computere personale la nivel mondial, a angajat
investigatori pentru a identifica un angajat al firmei
care a dezvãluit presei informaþii din discuþiile
conduceri. Detectivii angajaþi au obþinut de la
companiile de telefonie, sub identitãþi false, liste de
apeluri ale unor directori ai companiei ºi mai multor
jurnaliºti, fiind comise o serie de delicte în ancheta
solicitatã de Hewlett-Packard, iar persoanele
implicate ar putea fi acuzate de furt de identitate ºi
accesarea ilegalã a unor baze de date. Sursa

scurgerilor de informaþii, directorul George
Keyworth, a acceptat de asemenea sã
demisioneze, exprimîndu-ºi speranþa cã HewlettPackard va reuºi sã încheie controversa existentã
privind ancheta, care a determinat iniþiarea unei
investigaþii a procurorilor din California. Patricia
Dunn, în vîrstã de 53 de ani, a apãrat decizia de a
ancheta scurgerile de informaþii, dar ºi-a cerut
scuze pentru tacticile utilizate. George Keyworth a
recunoscut cã a oferit informaþii presei, dar susþine
cã a avut permisiunea companiei, iar conducerea
companiei a admis cã i-a cerut, în repetate rînduri,
sã contacteze presa. Hewlett-Packard a oferit
puþine detalii privind informaþiile transmise presei
fãrã acordul conducerii, din care unele dateazã din
anul 2005 ºi se referã la fostul preºedinte Carly
Fiorina, concediatã în februarie 2005. 

