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„Codul lui Da Vinci”
intr` \n manuale

NA}IONAL

Noi controverse st#rnite de con]inutul manualelor alternative

Va fi suspendat
Traian B`sescu?

|n anumite manuale
[colare alternative de istorie sau
de limba rom#n`, elevii citesc
despre horoscop, despre produc]ii
NA}IONAL

cinematografice sau chiar despre
greve ale profesorilor. Tot din
noile manuale, [colarii afl` despre scriitorul Dan Brown [i sunt

\ndruma]i s` decid` dac` bestseller-ul „Codul lui Da Vinci” este
roman poli]ist, carte de aventuri
sau oper` [tiin]ific`.
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PSD a cerut ieri demisia premierului T`riceanu, dar [i suspenPag. 4
darea pre[edintelui

PUBLICITATE

Ponturi pentru
distrac]ia din zori
„Compact” v` prezint` un mic ghid
after-hours dup` o noapte \n club
NIGHT FEVER
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ULTIMA OR~ ... 21.30 ... Lideri liberali din teritoriu
cer demiterea [efului ANAF, Sebastian Bodu...
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EDUCA}IE Institutul Francez
„Cinemateca Elvira Popescu"
prezint` mar]i seara „La
Femme d'a coté" de François
Truﬀaut. Programul îşi propune
să arate cum anumite pelicule
franceze au devenit „filmecult” şi şi-au lăsat amprenta în
istoria cinematografiei.
„Fiecare proiecţie va fi precedată de o scurtă, dar cât mai
completă prezentare făcută
de un specialist în domeniul
cinematografiei”, informează
Institutul Francez.

BEI \[i deschide
birou la Bucure[ti
BANI Banca Europeană pentru
Investiţii (BEI) va deschide un
birou în Bucureşti înainte de
luna iunie, a declarat ieri, pentru Mediafax, Hellen Stoﬀels,
reprezentant al biroului de
presă al instituţiei internaţionale. „Implementarea unei
unităţi în Bucureşti va facilita
acordarea unor răspunsuri mai
rapide la nevoile de finanţare
ale clienţilor publici şi privaţi
şi va consolida cooperarea cu
instituţiile şi partenerii locali”,
a afirmat Stoﬀels.

Expoziţii de
weekend în Capitală
CULTURAL Cei care vor s` ias`
din cas` \n acest weekend pot
vizita c#teva expozi]ii care
s-au deschis \n Bucure[ti.
La Muzeul Naţional de
Artă, începând cu ora 12.00,
expoziţia „Antoine Bourdelle,
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vector al modernităţii”. Adresa:
Muzeul Na]ional de Art`,
Calea Victoriei 49-53, Telefon:
314.81.19
La Ministerul Culturii şi Cultelor, expoziţia „Aripi de înger”
- lucrări de grafică religioasă
- până pe 27 ianuarie. Adresa:
{os. Kiseleﬀ, nr. 30.
La Muzeul Naţional de Artă
Contemporană se desfăşoară
zilele acestea două expoziţii. „Just another story about
leaving” este deschisă de la
ora 10.00. „Sensai” este o expoziţie de arhitectură japoneză
ce va fi deschisă până pe 30
ianuarie. Adresa: Bd. Izvor 2-4
(accesul prin Calea 13 Septembrie), Telefon: 318.91.37
La Galeria Nou`, este deschisă până pe 21 ianuarie expoziţia
„Ultima cină / Ultimele cuvinte”.
Manifestarea include proiecţie
de film şi expoziţie de desene.
Adresa: str. Academiei 15.

Tramvai deraiat
pe Trafic Greu
RATB Un tramvai al liniei 8 a
deraiat aseară, în jurul orei
18.00, în mijlocul intersecţiei
Şoseaua Progresului (fostă
Trafic Greu) cu Calea Rahovei.
Din cauza incidentului, a fost
blocat [i traficul rutier, şi cel al
tramvaielor. Potrivit dispeceratului RATB, niciun pasager nu a
fost rănit. Tramvaiul a părăsit
calea de rulare şi a blocat şi
celălalt sens de circulaţie al
tramvaielor. Legătura între
cartierele Ferentari şi Ghencea
şi cartierul Rahova cu Piaţa
Unirii a fost întreruptă.

BUCURE{TI
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Troleibuze cu trei
compostoare
Regia Autonom` de
Transport Bucure[ti
(RATB) va \nlocui
toate compostoarele
din transportul de
suprafa]`. La fel va
proceda [i Metrorexul,
care a \nceput deja s`
\nlocuiasc` aparatele cu
noile contactless. Pentru
moment, \ns`, cei care
merg cu troleibuzul sau cu
metroul se confrunt` cu
o problem`: compostoare
prea pu]ine.
TRANZI}IE - Autorit`]ile au promis c` din acest an vor \nlocui
vechile compostoare de bilete
RATB cu cele noi, contactless.
Sistemul unic de taxare este
un proiect inclus \n planurile
de modernizare a transportului public. Obi[nuitele bilete de h#rtie, cu g`urele, vor
disp`rea, locul lor urm#nd a
fi luat de cartele performante,
asem`n`toare unui card bancar, care vor permite accesul [i
la metrou, dar [i \n transportul
de suprafa]`.
Inspectorii din cadrul Direc]iei Transporturi a Prim`riei
Generale sus]in c` „biletele
vechi vor mai putea fi folosite o
perioad`”. Locul vechilor compostoare, [i a[a pe jum`tate
stricate, va fi luat de aparatele
noi, ce au \nceput s` fie deja
montate \n ma[inile RATB-ului
sau \n sta]iile de metrou.

P#n` ce vom trece la biletul unic vom mai folosi compostoarele vechi
Este doar o problem` \n
acest moment. Nu mai exist`
dec#t c#teva compostoare \n
fiecare mijloc de transport.
De exemplu, mai toate troleibuzele care pleac` din Drumul Taberei nu au dec#t trei
compostoare: unul \n spate,
unul la mijloc [i altul l#ng` u[a
din fa]`. {i cum aproape toate
mijloacele de transport care
pleac` de la periferie [i ajung

\n centru sunt pline ochi de
c`l`tori, un compostor stricat
l#ng` u[a din spate poate crea
probleme serioase celui care
vrea s`-[i taxeze biletul.
Controlorii nu vor \n]elege
de ce c`l`torul f`r` bilet compostat nu a reu[it s` ajung`
la urm`torul aparat de taxat,
pentru a pl`ti c`l`toria, [i-l vor
amenda pe acesta.
Alexandra Du]ulescu ||||

Murgeanu, în război cu consilierii municipali
SCANDAL - În şedinţa de ieri a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti au sărit scântei din
cauza unui proiect care prevedea
înfiinţarea unei noi secţii de po-

liţie în sectorul 6. Viceprimarul
Capitalei Răzvan Murgeanu s-a
supărat pe consilierii municipali
pentru că nu iau în considerare
nevoile cetăţenilor. „Mărul dis-

FII FOTOREPORTER |N BUCURE{TI |||||||||||||||||||||||||||
Fiecare dintre noi vede Bucureştiul în felul său.

Al tău cum arată?
Aşteptăm fotografiile tale pe adresa:

foto@compact.info.ro

Foto: Mediafax

Votează fotografia preferat`!

Viceprimarul i-a acuzat pe consilieri c` protejeaz` infractorii

cordiei” a fost un proiect care
prevedea cedarea unei clădiri, lăsată în paragină, situată în strada
Callatis din sectorul 6, în cartierul Ghencea.
Direcţia Generală de Poliţie
a Capitalei a solicitat preluarea
imobilului, în care a funcţionat
cândva un corp al Şcolii Generale nr. 279, pentru înfiinţarea unei
noi secţii de poliţie. Doar că aleşii
locali n-au fost de acord şi au dat
vot negativ.
După vot, Răzvan Murgeanu
a izbucnit: „Măi, oameni buni!
Sunteţi nebuni?! Sunteţi reprezentanţii cetăţenilor! Acolo se
înfiinţează o secţie de poliţie, nu
un mall! Nivelul de infracţionalitate a atins cote fără precedent în
acea zonă, iar voi vă opuneţi înfiinţării secţiei de poliţie? Sunteţi
inconştienţi? Vreţi să fiţi protecD.L. ||||
torii infractorilor?!”.

Apa Nova, amendată a patra oară de Primăria Generală

Cavalerii Mesei Rotunde.
Text [i foto: George Borus

PENALIZARE - Compania Apa
Nova a fost amendată pentru a patra oară de municipalitate, de data
aceasta cu 3,5 milioane de euro.
Agenţia de Reglementare Bucureşti Apă Canal (ARBAC), instituţie care supraveghează derularea
contractului, a constatat că Apa
Nova nu respectă nivelul de servicii prevăzut în contract. Firma

facturează încă, în unele cazuri,
consumul de apă după modelul
„pauşal”, adică după estimări, în
loc să ţină cont de indicele contoarelor de branşament. În şase ani
de la semnarea contractului, societatea a primit patru amenzi de
la ARBAC, rămase însă neplătite.
Motivul este unul hilar. La intrarea în vigoare a contractului, mu-

nicipalitatea trebuia să deschidă
un cont în care să fie vărsaţi banii
proveniţi din amenzi. Apa Nova
consideră că şi-a îndeplinit obligaţiile privind serviciile, inclusiv facturarea pe baza citirii contoarelor,
aşa că va contesta decizia de penalizare, a declarat pentru Mediafax
Epsică Chiru, directorul tehnic al
||||
firmei.
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Spitalele din Capitală
se luptă cu Casa de Asigur`ri

Înscrieri la Anim'est 2007
FILM Cea de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional al Filmului
de Animaţie - „Anim'est”, ce va avea loc între 5 şi 16 octombrie, \[i
a[teapt` concuren]ii. Organizatorii evenimentului au lansat deja sesiunea de \nscriere. Festivalul organizat de Asociaţia culturală „Estenest”
are, în 2007, cinci secţiuni competitive şi o secţiune „mozaic”. Se pot
înscrie filme de scurt şi lungmetraj (realizate după 1 ianuarie 2005 şi
care nu au fost prezentate la ediţia anterioară a „Anim'est”), videoclipuri şi spoturi publicitare (filme de animaţie scurte în care muzica
însoţeşte cel puţin 80% din lungimea filmului sau spoturi create la
cerere pentru promovarea unui produs/serviciu/eveniment etc), filme
create de studenţi (după 1 ianuarie 2005) şi filme româneşti de scurtmetraj (realizate după 2000). Cei care doresc s` se \nscrie mai au timp
p#n` pe 15 iulie. Nu se percepe taxă, iar regulamentul şi formularul de
A.D. ||||
înscriere sunt disponibile pe site-ul www.animest.ro.

NEMULŢUMIRI - Managerii mai
multor spitale din Capitală sunt
decişi să lupte în instanţă contra
Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate (CNAS) pentru modul în
care au fost alocate fondurile pentru anul 2007. Ei sunt nemulţumiţi de faptul că spitalele mari din
Bucureşti primesc mai puţini bani
decât cele orăşeneşti. Managerul
Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice din Capitală, Monica

Pop, a declarat pentru Mediafax
că unitatea pe care o conduce are
cel mai mic buget pe caz ponderat, 841 lei, de[i respectiva unitate
le tratează pe cele mai grave din
ţară. |n replică, Augustus Costache, reprezentantul CNAS, a declarat că fondurile alocate spitalelor pe caz ponderat şi cele vizând
complexitatea intervenţiilor au
crescut în 2007 cu valori cuprinse
||||
între 6 şi 30%.

Statuile \nfrumuse]eaz` spa]iile verzi
AMPLASAMENTE - |n Bucure[ti
apar tot felul de statui sau monumente care mai de care mai ciudate [i nepotrivite pentru locul \n
care sunt amplasate. |n plus, nu
au aprobarea institu]iei care se
ocup` de ele: Comisia Na]ional`
pentru Monumentele de For Public.

aer zonei. Pe l#ng` cele amplasate
deja de prim`rii, ora[ul mai este
„colorat” [i de alte monumente.
Cu ocazia marc`rii a 100 de ani
de la r`scoala ]`ranilor din 1907,
Prim`ria sectorului 2 dore[te s`
amplaseze lucrarea monumental`
„Răscoala 1907” \n Parcul Florilor,
din cartierul Pantelimon. |n acest

Unele dintre ele \nfrumuse]eaz` \ns` zona \n care sunt
puse. Pe pl`cu]a din gr`dina unui
nou amplasament din Pia]a Armeneasc`, intitulat` „F#nt#na patru
anotimpuri” scrie c` „autor” este
Prim`ria sectorului 2. Chiar dac`
cei patru copila[i nu ar avea avizul
Comisiei, monumentul d` un alt

cartier mai exist` monumente,
precum lalelele de inox.
|n alte locuri din Capital` se
\nghesuie, pe un spa]iu limitat,
mai multe „lucr`ri”. Un exemplu
este Pia]a Revolu]iei, unde se
„\nghesuie” trei monumente, iar
vizavi este postat un bust al unui
politician.
A.D. ||||
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Taxe [i impozite

SECTORUL 3 Direcţia de taxe
[i Impozite a încasat, în perioada 3-15 ianuarie, 3.503.688
lei. Plata taxelor se face la
cele trei sedii ale Direcţiei:
str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr.
3-5, str. Câmpia Libertăţii nr.
36 [I str. Sf. Vineri nr. 32. Sumele se pot achita şi la toate
oficiile poştale din Bucureşti
[i la agenţiile CEC arondate
Direc]iei. Program de lucru cu
publicul: luni, marţi, miercuri, vineri între orele 8.3016.30 [i joi 8.30-18.30.

Ajutoare pentru
tinerii orfani
SECTORUL 3 Tinerii, cu v#rste
de peste 18 ani, care locuiesc
în apartamentele sociale sunt
supravegheaţi de inspectorii
Direc]iei de Asisten]` Social`.
Cei 41 de tineri care provin
din centrele de plasament
locuiesc în 11 apartamente
sociale. 30 dintre ei frecventeaz` cursurile de zi, liceale
sau universitare, iar 11 merg
la serviciu.

Fotografii: Corina Dorina Olaru

Jocuri pentru copiii
hipoacuzici

F#nt#na din Pia]a Armeneasc` a fost „construit`“ de Prim`ria sectorului 2. Lucrarea este admirat` de cei care a[teapt` tramvaiul

Foto: Mediafax

T#n`r dirijor la conducerea
studioului „Ludovic Spiess”

Tiberiu Soare a dirijat [i pe scena Filarmonicii „George Enescu“

ARTĂ - Tiberiu Soare (30 ani) a
câştigat concursul organizat luna
aceasta de Opera Naţională Bucureşti, pentru ocuparea postului
de coordonator al Studioului experimental de operă şi balet „Ludovic Spiess”.
Studioul a fost creat anul trecut, la propunerea ministrului
culturii, Adrian Iorgulescu, în
subordinea Operei Naţionale din
Bucureşti, pentru perfecţionarea
artiştilor din domeniu şi derularea de programe inedite. La concurs, Tiberiu Soare a obţinut nota
10. Au mai fost angajaţi, tot prin
concurs, doi coordonatori: Ştefan
Neagrău pentru Operă şi Maria
Popa pentru Balet. Ministerul
Culturii va finanţa lucrările de
amenajare şi dotare a studioului
şi proiectele derulate de acesta.
Dana Lascu ||||

Pietonii, principala cauză
a accidentelor de circulaţie
STATISTIC~ - În aproape jumătate
din accidentele de circulaţie produse anul trecut în Capitală sunt
vinovaţi pietonii. Potrivit Poliţiei
Capitalei, 45,6 % din accidente
au fost provocate de pietonii care
au traversat prin locuri nepermise
sau la culoarea roşie a semaforului.
Accidentele au fost soldate
cu moartea a 49 de persoane şi
rănirea gravă a altor 300, foarte
multe victime fiind persoane în
vârstă. Noul Cod Rutier prevede

c` pietonii surprinşi şi accidentaţi
ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roşie
a semaforului destinat acestora
sau cu nerespectarea altor obligaţii stabilite de normele rutiere,
poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condiţiile în care
conducătorul auto a respectat
prevederile legale privind circulaţia. Chiar dacă, faţă de anul 2005,
în 2006 numărul accidentelor a
scăzut, pietonii r`mân principala
||||
cauză a accidentelor.

Pietonilor tot nu le pas` pe
unde traverseaz` strada

PUBLICITATE

SECTORUL 6 Cei 141 de copii
hipoacuzici din Centrul de
Plasament „Domni]a B`la[a”
vor fi vizita]i de reprezentan]ii „Progress Foundation”,
care le vor dona celor mici
150 de jocuri educative, de
\ndem#nare [i de stimulare
a memoriei. |n schimbul
cadourilor, copiii au preg`tit
obiecte de artizanat.

4

NA}IONAL

www.compact.info.ro

PE SCURT ||||||||||||||||||||||

Cursuri de
planorism [i
para[utism
ORADEA Aeroclubul
„Smaranda Brăescu” face
înscrieri pentru cursurile
de paraşutism, planorism
şi aeromodelism p#n` pe
7 februarie, anun]` AMOS
News. Cursurile sunt
gratuite pentru tinerii
cu vârsta între 16-21 de
ani. Minorii au nevoie de
aprobarea părinţilor pentru
a se putea înscrie la cursuri.
Înscrierile se fac la Casa de
Cultură Arlus, sau la telefon
0726/678.440.

Pâine de 1,5
miliarde dolari

STATISTIC~ Vânzările de
pâine din România s-au
cifrat anul trecut la circa
1,5 miliarde de dolari, un
nivel apropiat de cel din
2005, când piaţa a totalizat
1,45 miliarde dolari, potrivit
datelor companiei de
cercetare Euromonitor.
Vânzările de produse de
brutărie mai sofisticate şi
a celor ambalate rămân
limitate la sfera marilor
oraşe.

Sorin Ovidiu V#ntu, doi ani
de \nchisoare cu executare
SENTIN}~ - Magistra]ii Judec`toriei Sectorului 1 au dat
ieri sentin]a \n dosarul B`ncii
de Investi]ii [i Dezvoltare,
\n care omul de afaceri Sorin
Ovidiu V#ntu (foto) era acuzat
de fals [i uz de fals. V#ntu a
fost condamnat la doi ani de
\nchisoare cu executare [i plata
a 150.000 de lei desp`gubiri.
Sentin]a poate fi contestat` \n
instan]` de c`tre avoca]ii omului
de afaceri, anun]` Hotnews.
Potrivit pre[edintelui CNA,
Ralu Filip, Sorin Ovidiu V#ntu
“nu poate s` de]in` licen]e pentru posturile TV dac` va fi condamnat definitiv. Conform legii
audiovizualului, este interzis`
acordarea licen]elor persoanelor
care efectueaz` \nchisoare”, a explicat Ralu Filip.
Omul de afaceri de]ine trustul
Realitatea Media care cuprinde
posturile de televiziune Realitatea TV, The Money Channel,
Romantica TV, agen]ia de [tiri

NewsIn, postul Radio Guerrilla
[i Grupul Ca]avencu. În dosarul
BID, Sorin Ovidiu Vântu a fost
acuzat de fals în declaraţii şi uz
de fals întrucât, pentru a dobândi calitatea de acţionar majoritar,
în momentul constituirii băncii,
ar fi declarat în fals că sumele
aduse drept aport la capitalul social sunt venituri personale şi nu
credit, contrar prevederilor legii
58/1998 privind activitatea ban||||
cară.

BENEFICII - Cet`]enii români
care lucrează în Italia vor beneficia de aceleaşi drepturi ca
angaja]ii autohtoni, în ceea ce
priveşte asigurarea împotriva
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, anunţă Departamentul pentru Munc` \n
Str`in`tate.
Normele italiene în vigoare
consideră accident de muncă un
eveniment care are ca urmare
vătămarea lucrătorului printr-o
cauză violentă în timpul muncii,
care poate cauza moartea sau o

invaliditate permanentă ori parţială sau o invaliditate temporară absolută, care implică lipsa de
la muncă pentru o perioadă mai
mare de trei zile.
Boala profesională este cea
rezultată în timpul şi din cauza
activităţii pentru care lucrătorii
sunt angajaţi şi e provocată de o
cauză lentă şi progresivă care acţionează mai mult timp. Indemnizaţia pentru incapacitate de
muncă temporară absolută este
acordată pentru toată durata in||||
capacităţii absolute.

Seria dezv`luirilor continu`: premierul T`riceanu a
prezentat ieri dovada ameninţării pe care a invocat-o \n
conflictul cu pre[edintele Traian B`sescu: un sms.

|nghesuial`
la cărţile de
identitate

CONTRACTE Compania
CFR a încheiat ieri, cu mai
multe companii străine
şi româneşti, contracte
de modernizare a unor
tronsoane ale căii ferate
Bucureşti-Constanţa,
proiectul fiind în valoare de
peste 820 de milioane de
euro. Lucrările vor permite
creşterea vitezei de circulaţie
a trenurilor de călători până
la 160 km/h şi a celor de
marfă până la 120 km/h.

DOLEAN}~ Studenţii au cerut ieri, \n cadrul unei \nt#lniri cu
reprezentan]ii Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEdC) ca
majorarea burselor să fie concomitent` cu majorarea salariilor
profesorilor. Propunerea, acceptată de MEdC, urmeaz` să fie susţinută în guvern. În cadrul întâlnirii de ieri, studenţii au mai cerut
şi modificarea sistemului de acordare a subvenţiei pentru căminecantine. Ei propun ca banii pentru subvenţii să nu mai ajungă la
universităţi şi să se repartizeze pe numărul de locuri din cămine,
ci să fie distribuiţi direct pe numărul de studenţi, aceştia având,
astfel, posibilitatea de a opta pentru cazarea în cămine sau pentru
sistemul de cazare privat.

T`riceanu: „Am primit
mesaje de amenin]are”

ALBA IULIA Arhiepiscopia
Ortodoxă Română de Alba
Iulia va înfiinţa, în acest an,
un muzeu de artă religioasă,
unic în Transilvania, care
va cuprinde o colecţie
importantă de icoane, carte
şi tipărituri vechi, precum
şi obiecte de cult. Muzeul
va fi înfiinţat în incinta
complexului eparhial din
Alba Iulia şi va fi deschis
oficial în următoarele luni.

Modernizarea
c`ii ferate

Studenţii vor majorarea burselor

Drepturi egale cu italienii

Muzeu de artă
religioasă

TIMI{OARA Sute de
timişoreni se înghesuie
zilnic la ghişeele Serviciului
de Evidenţă a Populaţiei,
cerând eliberarea cărţilor
de identitate pentru a
putea călători în Uniunea
Europeană. Dacă până în
decembrie câte 250 de
oameni mergeau pentru
preschimbare sau întocmirea
cărţilor de identitate, acum
numărul lor s-a dublat.

Vineri, 19 ianuarie 2007

Premierul T`riceanu a prezentat ieri dovezile cerute de pre[edinte

PROB~ - Premierul C`lin
Popescu T`riceanu a prezentat ieri, la C`l`ra[i, un
mesaj de amenin]are pe care
l-a primit pe telefonul privat,
\n 2006, referitor la schimbarea
directorului
Regiei
Patrimoniului
Protocolului
de Stat (RA-APPS). |n mesaj,
T`riceanu era somat s` revoce
ultimele hot`r#ri ale RA-APPS,
\n caz contrar fiind amenin]at
cu dezv`luiri \n pres`. La 25
octombrie 2006, directorul
general al RA-APPS, Cristian
Vlaicu de la PD, a fost informat
c` a fost demis din func]ie de
c`tre Secretariatul General
al Guvernului [i \nlocuit cu
adjunctul s`u, Adrian Dumitru.
Preşedintele Traian Băsescu i-a
cerut premierului Tăriceanu

Horoscop, politic` şi pornografie,
în manualele de istorie [i rom#n`
DISPUTE - Manualele alternative nasc din nou controverse. În
noile manuale de istorie, copiii
învaţă despre filme sau despre
greva profesorilor, anun]` Realitatea TV. Manualele de istorie
preiau articole din anumite ziare
în care politicienii sunt lăudaţi.
Monica Macovei este considerat` un noroc pentru România,
cea mai mare realizare a ei fiind
\nfiin]area DNA, chiar dacă unii
politicieni au alt` p`rere.
Tot în manualele de istorie,
elevii sunt îndrumaţi să citească
„Codul lui Da Vinci” de Dan
Brown şi să stabilească dacă este
roman poliţist, lucrare ştiinţifică
sau carte de aventuri. Pe de alt`
parte, din manualele de română
copiii \nva]` despre horoscop

Nici manualele nu mai sunt ce-au fost odat`
ori studiaz` texte pornografice.
De pild`, \n unele manuale
de limba şi literatura română,
elevii au ca lectură obligatorie
romanul „Muzici şi Faze” al lui
Ovidiu Verdeş, care conţine
multe fragmente pornografice.

Elevii sunt nemulţumiţi de
manualele de istorie şi consider`
c` parlamentarii ar trebui să ia
măsuri. Pe de alt` parte, profesorii
recunosc faptul că foarte multe
teme tratate \n manuale sunt
banale, conform Realitatea TV. ||||

să prezinte public dovezi în
sprijinul acuzaţiilor referitoare
la subordonarea guvernului
intereselor sale şi ale oligarhiei
de la Cotroceni, să transmită
Parchetului probele pe care le
are şi să revoce miniştrii care ar
fi acţionat în acest sens.

Reac]ie dur` a PSD
Preşedintele PSD Mircea
Geoană a declarat ieri că singura
soluţie pentru ieşirea din criz`
este prezentarea demisiilor de
către preşedinte şi premier şi
a anunţat iniţierea procedurii
de suspendare a preşedintelui.
De asemenea, PSD face apel la
justi]ie s` se sesizeze \n cazul
acuza]iilor de „grav` corup]ie”
pe care pre[edintele [i premierul
[i le-au f`cut reciproc.
M.R. ||||

Aplica]ie
cu regulile
Schengen
PROIECT Începând din această
lună, în cadrul contractului de
înfrăţire instituţională între
Poliţia de Frontieră Română şi
Poliţia de Frontieră Franceză, se
derulează un proiect, finanţat
de Uniunea Europeană, la
frontiera cu Serbia. Acesta
are ca obiectiv perfecţionarea
managementului şi organizării
poliţiei de frontieră române,
anun]` AMOS News. Proiectul
se desfăşoar` pe o perioadă de
[ase luni (ianuarie-iunie 2007).
|n timpul derulării proiectului,
se vor adapta şi actualiza
regulamentele interne, în
sensul aplicării celor mai bune
practici Schengen pentru poli]ia
||||
de frontier`.
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Furtuni \n Europa
Central` [i Occidental`

Supravie]uitori ai
accidentului minier
CHINA Şase dintre minerii
blocaţi într-o mină inundată
din China au fost găsiţi în
viaţă de echipele de salvare,
dar soarta colegilor lor
rămâne incertă. 35 de mineri
au r`mas bloca]i, în noaptea
de marţi spre miercuri, într-o
mină din nordul Chinei.

Mai multe ţări din nordul şi centrul Europei au emis
avertizări privind riscul producerii unor furtuni. Potrivit
meteorologilor, Germania ar putea fi cea mai afectată. Tot
din cauza vremii, dou` persoane [i-au pierdut via]a, \n
Germania [i Marea Britanie, iar o nav` s-a scufundat \n
Canalul M#necii.

H5N1 \nalt patogen
la o ferm` japonez`

|n unele p`r]i ale Europei, v#ntul poate dep`[i 100 de kilometri pe or`

LONDRA O navă cu cinci persoane la bord a fost dată dispărută în
Marea Irlandei, iar traficul prin Canalul Mânecii a fost perturbat
de rafalele puternice de vânt, care au determinat închiderea
portului englezesc Dover. Într-un alt incident, echipele de salvare
britanice şi franceze au acţionat rapid pentru recuperarea a 26
de marinari nevoiţi să-şi abandoneze nava, după ce aceasta a
început să se scufunde în apele agitate ale Canalului Mânecii.

Foto: Rompres

Cerul, privit din tunel
CHINA {oferii care ocoleau tunelul montan Zhonghan, din provincia
chinez` Shaanxi, nu vor mai fi nevoi]i s` caute o alt` rut`, pentru
c` tunelul, lung de peste 18 kilometri, a fost modernizat, urm#nd s`
fie inaugurat duminic`. Senza]ia de claustrofobie este \nlocuit` de
pl`cerea de a privi cerul, fie el doar pictat pe pere]ii [i tavanul tunelului. Palmierii [i vegeta]ia exotic` garanteaz` un peisaj surprinz`tor
pentru acest col] de lume. Schimbarea la fa]` a tunelului a costat
||||
autorit`]ile chineze 3,2 miliarde de Yuani.

Partenerul „defect”
al lui Segolene Royal
FRAN}A - Segolene Royal (foto)
şi-a suspendat din funcţie purtătorul de cuvânt timp de o lună.
Motivul a fost c` acesta l-a numit
pe partenerul candidatei, liderul
formaţiunii, Francois Hollande,
singurul „defect” din campania
ei electorală, potrivit agen]iilor
de pres`.
„Segolene Royal are doar un
defect, şi anume partenerul ei”,
a afirmat, \n urm` cu dou` zile,
purtătorul ei de cuvânt, Arnaud
Montebourg, la postul de televiziune „Canal+”.
Montebourg a precizat că afirmaţiile sale erau o glumă. Biroul
lui a prezentat scuze ieri, purtătorul de cuvânt oferindu-se chiar
||||
să demisioneze.

Foto: Mediafax

MAREA BRITANIE Dezvoltarea
sistemelor de canalizare
constituie cea mai mare
descoperire medicală din
ultimii 166 de ani, conform
unui sondaj realizat de
„British Medical Journal”
la nivel mondial, la care au
participat 11.000 de medici
şi cercetători. Sistemul de
canalizare a obţinut 15,8%
dintre voturi, surclasând alte
descoperiri importante, precum
antibioticele sau vaccinurile.
Din juriu au făcut parte cercetători de marcă, precum Carl
Djerassi, inventatorul pilulei
anticoncepţionale, şi Stephanie
Snow, descendentă a lui John
||||
Snow.

Anca Petrache ||||

Yahoo!,
str#ns cu u[a

Intelectualele,
mai \nclinate
spre alcoolism

Canalizarea,
cea mai mare
descoperire

Furtuna ar putea avea efecte
neplăcute şi în Europa Centrală,
rafalele de vânt urmând să
atingă până la 180 de kilometri
pe oră în Munţii Sudeţi, la
frontiera dintre Polonia şi
Cehia.
Serviciul
Naţional
de
Meteorologie din Ungaria a
emis un avertisment privind
riscul producerii unei furtuni
violente însoţită de rafale de
vânt de până la 100 de kilometri
pe oră.
Fenomenul natural extrem a
alertat şi autorităţile ruse, care
se tem că vântul ar putea depăşi
viteza de 100 de km/h.

INTERNET - Încurajaţi de succesele de anul trecut, cu Google şi
Microsoft, editorii belgieni de
jurnale francofone ameninţă
că vor da în judecată Yahoo!,
pentru difuzarea neautorizată
de materiale, potrivit unui avocat al Copiepresse, asociaţia care
îi reprezintă. Copiepresse acuză portalul Yahoo! de violarea
drepturilor de autor, oferind acces,
prin intermediul paginilor sale
„en cache”, la articolele mai vechi
ale jurnalelor, care, în majoritatea
cazurilor, trebuie plătite. În urmă
cu un an, Copiepresse a dat
în judecată Google News, iar
companiei Microsoft i-a trimis o
||||
scrisoare de \n[tiin]are.
PUBLICITATE

Incendiu \n Dubai

Foto: Rompres

de vânt, existând temeri privind
apariţia unor probleme majore
pe drumuri şi autostrăzi.
Rafalele violente de vânt au
desprins şi acoperişul cl`dirii
gării centrale din Amsterdam,
care a fost închisă. Cursele aeriene au fost, de asemenea, perturbate.
În Belgia, oraşele Anvers
şi Bruxelles au anunţat că vor
restricţiona accesul în parcuri
şi spaţiile verzi pentru a evita
accidentele
provocate
de
prăbuşirea copacilor. În Suedia
sunt aşteptate ploi însemnate
cantitativ şi rafale puternice
de vânt, mai ales în sud-vestul
ţării.

Vas scufundat \n Canalul M#necii

LONDRA Femeile cu studii
superioare sunt mai predispuse
s` fac` abuz de alcool în
tinereţe faţă de femeile mai
puţin educate, conform unui
studiu publicat în „Journal of
Epidemiology and Community
Health” [i preluat de „The
Telegraph”. Cercetătorii au descoperit că situaţia se inversează
în cazul femeilor cu vârste peste
40 de ani, femeile mai puţin
calificate prezentând de 2,7 ori
mai multe [anse de a face abuz
de alcool. Bărbaţii mai puţin
educaţi prezintă cu 66% mai
multe probabilităţi de a face exces
de alcool faţă de cei cu studii
superioare, indiferent de vârstă. ||||

TOKYO Analizele efectuate
de autorităţile japoneze au
confirmat că virusul H5N1
al gripei aviare, depistat
într-o fermă de p`s`ri
din sud-vestul ţării, este
înalt patogen. Virusul a
fost injectat la opt păsări
sănătoase, care ulterior
au murit, demonstrând,
astfel, prezenţa unei forme
virulente a bolii.

Foto: Rompres

Populaţia a fost sfătuită să rămână în locuinţe, iar multe şcoli
au fost închise, traficul aerian
pe cel mai mare aeroport din
ţară fiind diminuat. |n landul
Baden, din sud-vestul ]`rii, un
[ofer [i-a pierdut via]a, dup` ce
un arbore a c`zut pe ma[ina cu
care se deplasa.
În Olanda şi Marea Britanie
şcolile au fost \nchise , iar traficul aerian a fost restric]ionat. {i
\n Anglia, o persoan` [i-a pierdut via]a din cauza intemperiilor, \ntr-un incident similar celui
petrecut \n Germania. Ţara Galilor, Irlanda de Nord şi Anglia
sunt afectate de rafale puternice

EUROPA - Mai multe ţări din
nord-vestul şi centrul Europei
au primit avertizări privind
riscul producerii unor furtuni,
riscul intemperiilor fiind foarte
ridicat în Germania, unde rafalele de vânt vor depăşi 100 de
km/h, în timp ce, în Olanda,
Institutul Meteorologic Regal
a lansat un preaviz de furtună
puternică din direcţia sud-vest.
Furtuna „Kyrill” ar putea traversa Germania în diagonală, de pe
coastele Mării Nordului până la
frontiera de sud-est. Specialiştii
au atras atenţia că rafalele de
vânt ar putea atinge viteza de
180 de km/h în zonele deschise.

5
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EMIRATELE ARABE Cel puţin
patru muncitori au fost ucişi
şi 39 răniţi, ieri, în urma unui
incendiu care a afectat o
clădire aflată în construcţie
în Dubai. Un oficial din cadrul
spitalului unde au fost adu[i
r`ni]ii a afirmat că 15 dintre
ace[tia se afl` în stare gravă.

Amenzi pentru
politicieni
SOFIA Partidul bulgar
Mişcarea Naţională Simeon
al II-lea, condus de fostul
monarh Simeon de SaxaCoburg-Gotha, a decis
amendarea cu 25,5 euro a
fiecărui membru al său din
Parlament care lipseşte de
la [edin]ele Legislativului,
relatează site-ul Novinite.
com. Partidul va dona
banii strânşi din colectarea
amenzilor unor organizaţii
caritabile.
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Sectorul financiar,
cel mai bine
pl`tit \n Ia[i
C^{TIGURI Angaja]ii din
sectorul financiar c#[tig` cei
mai mul]i bani \n jude]ul
Ia[i, un salariu lunar mediu
net de aproape 2.400 de
lei, potrivit datelor Direc]iei
Jude]ene de Statistic`.
Datele arat` c` angaja]ii
din acest domeniu sunt
urma]i \n topul celor mai
bune salarii de angaja]ii de
la transporturi aeriene, care
ridic` lunar, \n medie, un
salariu net de aproape 1.900
de lei.

Piaţa de gips
carton, în creştere
DEZVOLTARE Piaţa sistemelor de gips carton s-a
dezvoltat cu 25% în 2006,
atingând suma de 50 de
milioane de euro. Pentru
acest an este prognozată o
creştere de 15-20%, potrivit
lui Constantin Hariton, director general al companiei
Rigips România. 45% dintre
vânzările pe 2006 au fost
destinate construcţiei clădirilor de birouri, locuinţele
acoperind 25% din cota de
vânzări.

Un miliard $, profit
pentru Apple

CIFRE Compania american`
Apple a consemnat un profit
net record, de 1,004 miliarde
dolari, în primul trimestru
fiscal, încheiat la 30 decembrie 2006. V#nz`rile companiei au crescut cu 78% fa]`
de aceea[i perioad` a anului
2005. Cele mai importante
vânzări au fost \nregistrate
de playerul muzical iPod.

3,39 LEI

Noi credite
în franci elveţieni
|MPRUMUT Volksbank a
pus la dispoziţia clienţilor
din Rom#nia două credite
în franci elveţieni (CHF),
unul pentru locuinţă şi altul
pentru cheltuieli curente.
Ambele credite trebuie să
fie garantate prin ipotecă.
Creditele pentru locuinţă nu
au o sumă maximă, pot fi
plătite în 25 de ani, având
o dobândă de circa 4,25%
pe an. Banca solicită un
avans de 25% din valoarea
locuinţei.

1 lir` sterlin`
100 forin]i maghiari
1 leu moldovenesc

5,16 LEI 1 franc elve]ian
1,34 LEI 1 dolar canadian
0,20 LEI 1 gram de aur

2,09 LEI
2,22 LEI
53,31 LEI

Internetul broadband,
mai ieftin dec#t dial-up
Internetul accesat \n band`
larg` (broadband) este mai
avantajos dec#t cel prin
linia telefonic` (dial-up),
chiar dac` cel din urm`
este tarifat lunar sau la
minut.
ANALIZ~ - Potrivit calculelor
serviciului de compara]ie a
pre]urilor SimplySwitch.com,
cei care folosesc conexiunile
dial-up pentru a accesa internetul vor face economie de bani
[i de timp trec#nd la serviciile
broadband, informeaz` site-ul
wall-street.ro.
Fiind mult mai rapid dec#t
dial-up-ul,
internetul
prin
broadband era mult mai scump,
p#n` de cur#nd. |ns` datorit`
popularit`]ii [i a extinderii sale
foarte rapide, ofertele tot mai
avantajoase au \nceput s` apar`,
c#[tig#nd treptat terenul ocupat de dial-up. La ora actual`,
peste 40% dintre gospod`riile
din Marea Britanie dispun de
o conexiune broadband. Analiza realizat` de cei de la SimplySwitch.com arat` c` mul]i

Internetul \n band` larg` e apreciat de utilizatori, datorit` vitezei
clien]i ai operatorilor Telewest
[i NTL, din Marea Britanie, pot
economisi 60 de lire sterline pe
an prin trecerea de la serviciul
dial-up la cel broadband, \n
timp ce clien]ii Tiscali [i AOL
pot economisi 33, respectiv 12
Otilia Cristea ||||
lire pe an.

Laptop-uri rezistente la [oc

Monedă
de colecţie
EMISIUNE Banca Naţională a
României va pune în circulaţie, începând cu 22 ianuarie,
o monedă din aur dedicată
lui Nicolae Bălcescu. Moneda are valoarea nominală de
500 de lei, \ns` va fi destinat` doar colec]ionarilor.
Emisiunea monedei va fi de
250 de exemplare, putând fi
cumpărată cu 2.470 lei, exclusiv TVA. Reversul monedei
prezintă portretul istoricului
rom#n.

2,61 LEI

NOTEBOOK - Compania american` produc`toare de computere
Dell a intrat pe pia]a laptopurilor rezistente la [oc. Principalii
competitori de pe aceast` pia]`
sunt \n prezent HP [i Panasonic.
Modelul pe care Dell l-a lansat

recent se nume[te „Latitude ATG
D620” [i este destinat \n primul
r#nd angaja]ilor care merg des pe
teren [i nu lucreaz` \n condi]ii comode, asemenea muncitorilor \n
construc]ii. Laptopul are un harddisc de 80 GB protejat la [ocuri,
rezistent chiar la c`z`turile de
pe mas`. De asemenea, acesta
este \nconjurat de un man[on de
cauciuc pentru a-l face rezistent
la ap`. Tastatura este [i ea protejat` de elemente de cauciuc [i
rezistent` la eventualele lichide
v`rsate pe ea. Ecranul este LCD,
cu diagonal` de 14,1 inch. Pre]ul
unui exemplar este destul de piperat, aproximativ 2.499 de dolari, disponibil momentan numai
\n magazinele din SUA.
Bogdan Biszok ||||

Banda larg` se \ntinde [i la noi
NA}IONAL |n primul semestru al anului trecut, num`rul conexiunilor broadband crescuser` cu 60%, la aproape 1,2 milioane de
utilizatori, potrivit datelor Autorit`]ii Na]ionale de Reglementare
\n Comunica]ii [i Tehnologia Informa]iei (ANRCTI). Astfel, conexiunile broadband acoper` 5,5% din popula]ia Rom#niei.

ANPC contra plă]ii în avans a cablului
INCORECTITUDINE Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor (ANPC), Marian Zlotea, reclamă drept abuzivă şi anormală încasarea în avans, de către firmele de cablu şi telefonie mobilă, a
abonamentelor de la clienţi. Principalii operatori de cablu tv, UPC şi RCS
& RDS, se apără prin faptul că data scadentă pentru plata serviciilor
este ultima zi a lunii în curs. Operatorii de telefonie mobilă Orange,
Vodafone şi Cosmote au refuzat să comenteze poziţia ANPC faţă de
această practică. Zlotea a subliniat c`, \n ultima vreme, la ANPC a crescut num`rul reclama]iilor de la clien]ii care se pl#ng c` li se taie cablul
||||
[i trebuie s` pl`teasc` reinstalarea dac` nu pl`tesc \n avans.

710 milioane euro pentru turism
SPRIJIN Rom#nia va primi de la Uniunea European` fonduri structurale pentru turism \n valoare de 710 milioane euro \n perioada 20072013, potrivit pre[edintelui Autorit`]ii Na]ionale pentru Turism, Monica B`rbule]iu, citat` de agen]ia NewsIn. Banii vor fi aloca]i pentru
dezvoltarea a dou` programe opera]ionale ale Guvernului Rom#niei.
„Dup` aderarea Rom#niei la UE, turismul rom#nesc va beneficia de
fonduri nerambursabile importante, sub forma fondurilor structurale, exist#nd numeroase posibilit`]i de atragere a banilor europeni”,
||||
a declarat B`rbule]iu.

Produsele agroalimentare le lu`m din UE
STRUCTURA IMPORTURILOR DE PRODUSE AGROALIMENTARE
PE ZONE DE ORIGINE

UE 54%

Turcia 4%

Alte ]`ri 32%

Republica
Moldova 2%

SUA 6%

CEFTA 2%

BALAN}~ - Importurile României de produse agroalimentare
au depăşit de trei ori exporturile,
deficitul ajung#nd \n noiembrie
2006 la 1,4 miliarde euro. Valoarea exporturilor de produse agroalimentare realizate în perioada
ianuarie-noiembrie 2006 a fost
de 764,3 milioane euro, iar importurile au totalizat de circa trei
ori mai mult, respectiv 2,1 miliarde euro, potrivit datelor Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
dezvoltării Rurale (MAPDR).
Uniunea European` este principalul partener al ]`rii noastre
\n comer]ul agricol. Astfel, la
sf#r[itul lunii noiembrie 2006,

63% dintre produsele agroalimentare rom#ne[ti au fost exportate \n UE, iar produsele importate de Rom#nia din statele
membre au avut o pondere de
54%.
Rom#nia import` produse
care nu se realizeaz` \n ]ar`,
cum ar fi banane, citrice, orez,
m`sline, hran` pentru c#ini [i
pisici sau arahide. De asemenea,
mai lu`m de la alte state produse pentru a diversifica oferta de
pe pia]a autohton`, ca ]ig`rile,
anumite sortimente de pe[te [i
conserve de pe[te, ciocolat` [i
dulciuri sau fructe proaspete.
Otilia Cristea ||||
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INEDIT Deţinuţi din penitenciarele Jilava şi Rahova se vor
înfrunta, marţi, în premieră în
România, în cadrul unei cupe la
biliard, organizat` de Asocia]ia
Club Sportiv Alfa. Înaintea
concursului propriu-zis, se
va desfăşura o demonstraţie
de biliard artistic (trick shot),
susţinută de un sportiv de la
CS Alfa. Evenimentul, menit să
contribuie „la reeducarea şi
reinserţia socială a de]inu]ilor“,
este programat, marţi, de la ora
11.00, la clubul „Play Planet”,
din cadrul Plazza Romania.

Lotul Rom#niei
pentru Cupa Davis

Paula Radcliﬀe
a n`scut o feti]`
EVENIMENT Atleta britanic`
Paula Radcliﬀe, campioană
mondială şi deţinătoarea
recordului în proba de maraton,
a devenit mamă pentru prima
oară, după ce a născut, miercuri
seara, la Monte Carlo, o fetiţă.
Radcliﬀe, în vârstă de 33 de ani,
doreşte să revină în competiţiile
sportive în luna august, la
Mondialele de la Osaka, dar nu
s-a hotărât dacă pe lângă proba
de maraton va alerga şi în cea
de 10.000 de metri.

Justine HeninHardenne, singur`

COMPONEN}~ C`pitanul
nejuc`tor al echipei de Cupa
Davis a României, Florin
Seg`rceanu, a re]inut cinci
juc`tori pentru partida din
turul întâi al Grupei Mondiale,
cu Fran]a (9-11 februarie).
Seg`rceanu a apelat la Victor
PUBLICITATE

Limuzin` de serviciu

H`nescu (foto), renun]ând în
schimb la Victor Crivoi. Lotul
stabilit pentru deplasarea în
Hexagon e format din Andrei
Pavel, Victor H`nescu, Florin
Mergea, Horia Tec`u [i PetruAlexandru Luncanu.

DESP~R}IRE Jucătoarea
belgiană de tenis Justine
Henin-Hardenne, care nu
participă la Australian Open din
motive „familiale şi personale”,
s-a despărţit de soţul său,
Pierre-Yves, au anunţat, ieri,
socrii sportivei. „Nu ştim ce s-a
putut întâmpla în cuplul lor.
Pierre-Yves ne-a spus doar că
fiecare este singur, pentru a-şi
acorda un timp de gândire”, au
declarat părinţii acestuia. Presa
belgiană susţine că numărul
1 mondial ar putea reveni în
competiţie la Openul Parisului
(5-11 februarie).

Foto: Rompres

Jilava contra
Rahova, la biliard
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Dinamovistul a declarat c` ma[ina \i va fi de folos \n deplas`rile prin ]ar`, \n c`utarea de noi talente
Mircea Rednic a primit din partea unuia dintre sponsorii
lui Dinamo o ma[in` de lux. Cu aceast` ocazie, tehnicianul
a spus c` \l va amenda pe Ze Kalanga [i a vorbit despre
preg`tirea meciului cu Benfica.
DINAMO - Tehnicianul „c#inilor”
a fost prezent ieri la unul dintre
sponsorii echipei, care i-a oferit
acestuia un Audi Q7, o limuzin`
de aproape 100.000 de euro, pe
care o poate folosi până la sfârşitul
sezonului în baza unui parteneriat
de imagine.
Cu acest prilej, Rednic a
apreciat turneul portughez, \n
care urmeaz` s` plece Dinamo,
drept unul foarte bun. „Avem
meciuri foarte bune. S-au perfec-

tat 3 meciuri cu echipe de top, cu
Guimaraes şi cu echipa locală din
Rio Maior. Mai suntem în discuţii
cu două echipe din prima ligă, dar
încă nu avem confirmarea”, a spus
Rednic. „Pe Ze Kalanga îl amendez
pentru că eu respect jucătorii, dar
şi ei trebuie să se respecte între ei.
A dat posibilitatea unora să mă
atace pe mine“, a declarat Rednic
referitor la \nt#rzierea cu care
angolezul a venit \n Rom#nia.
Ciprian Voiculescu ||||

Tort pentru
Lobon]
ANIVERSARE Portarul lui Dinamo,
Bogdan Lobon], a \mplinit ieri
29 de ani, iar colegii i-au f`cut
cadou un tort uria[. De ziua sa,
Bogdan a venit printre primii la
antrenament şi a avut o surpriză
chiar în vestiar, unde coechipierii
i-au cântat „La Mulţi Ani”.
Lobonţ a primit un mesaj şi din
partea suporterilor dinamovi[ti:
„Să batem Steaua”. Fostul portar
al Fiorentinei era convins că cel
mai frumos cadou de ziua sa va
veni din partea băieţelului său,
Andrei Cristian, în vârstă de 4
||||
ani.

Alexandra \i cere lui Mutu
adeverin]a de salariu!
PROCES - Instanţa Judecătoriei
sectorului 1 Bucureşti a dispus,
ieri, în procesele civile dintre
Adrian Mutu şi fosta sa soţie,
Alexandra Dinu, transmiterea
unei adrese către clubul
Fiorentina, pentru a-i remite
un document privind veniturile
anuale ale acestuia. Alexandra
Dinu a fost prezentă, ieri
dimineaţă, în faţa instanţei, în
cele două procese civile pe care le
are cu fostul său soţ, unul vizând
pensia de întreţinere a fiului lor,
iar celălalt o cerere a sportivului
pentru
reîncredinţarea
lui
Mario. Acesta este cel de-al
doilea termen de judecată în
procesul în care Mutu cere
atât reducerea pensiei de
întreţinere pe care a fost obligat
să o plăteasă, lunar, lui Mario,
cât şi încredinţarea băiatului.
Până acum, fotbalistul a pl`tit o
pensie de 2.500 de euro.

Adi \l vrea pe Mario
Fotbalistul a cerut, iniţial,
instan]ei reducerea sumei pe
care o plăteşte ca pensie de
întreţinere pentru fiul lor, Mario.
Apoi s-a răzgândit, solicitând
încredinţarea minorului, pe
motiv că fosta soţie, Alexandra
Dinu, nu are suficientă grijă
de băieţel. Mario are patru
ani [i a fost tot timpul în grija
Alexandrei, băiatul fiind, de
altfel, încredinţat mamei prin
hotărâre judecătorească, în
urma divorţului. Urm`torul
termen al procesului este pe 1
martie.
{tefan B`lan ||||

Foto: Mediafax
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Fosta so]ie a lui Adrian a aflat, se pare, c` Fiorentina i-a m`rit recent salariul fotbalistului

Trei goluri \ntr-o
partid` de preg`tire
PRESTA}IE Adrian Mutu a jucat ieri ultimele 45
de minute ale partidei amicale dintre Fiorentina
[i echipa de amatori Palazzolo Olimpia, scor 10-0.
Intrat la scorul de 4-0, Mutu a impulsionat atacul
„viola” [i a marcat de trei ori, el reu[ind [i o pas`
||||
de gol pentru colegul s`u, Montolivo.

SPORT
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Dic` rateaz` dubla cu FC Sevilla
Accidentat miercuri la genunchiul drept, atacantul Stelei
va fi indisponibil cel pu]in o lun`, el urm#nd s` rateze
ambele partide din [aisprezecimile Cupei UEFA.
GHINIONIST - Dup` ce a marcat
patru goluri \n grupele Ligii
Campionilor,
Nicolae
Dic`
p`rea cel mai vandabil juc`tor
al Stelei. Cu siguran]` era cel
mai important, fiind golgeterul
echipei, de c#nd a venit de la
Pite[ti. Ieri, oficialii Stelei au
\nceput s` se agite. Accidentat la
genunchiul drept \n amicalul cu
echipa de tineret a Sienei, Dic`
va sta pe tu[` cel pu]in o lun`,
leziunea de la menisc nefiind
una foarte grav`, dar \ndeajuns
s`-l scoat` pe atacant din
planurile lui Oli pentru meciurile
cu Sevilla.

F`r` Dic`, alt` tactic`
Ieri, \n timp ce colegii s`i se
plimbau, Dic` a mers al`turi
de doctorul Paligora la Spitalul
Careggi din Floren]a, pentru a

Urm`ri]i
de italieni

efectua o rezonan]` magnetic`
[i a fi consultat de speciali[tii
italieni. Dic` se va al`tura ast`zi
celorlal]i colegi ai s`i (Ne[u,
Opri]a [i Andrey) la clinica
Isokinetic din Bologna, pentru
a primi asisten]a medical` necesar`. Asear`, \n holul de la Villa
D’Annunzio, unde sunt caza]i
steli[tii, Paraschiv [i Petre Marin
discutau despre accidentare:
„Acum trebuie s` schimb`m
stilul de joc. Toat` tactica lui Oli
era f`cut` pe Dicanio”.
C.V. ||||

INTERES La partida amical` sus]inut` de Steaua \n
compania echipei de tineret
a forma]iei Siena (scor 3-1)
au fost prezen]i [i doi reprezentan]i ai unor grup`ri
italiene de prim` lig`.
Pantaelo Corvino, omul
responsabil cu transferurile
la Fiorentina, i-a urmărit
\n special pe Nicolae Dică
[i pe Ochiro[ii, \n timp ce
reprezentantul celor de la
AC Torino a notat fiecare
mi[care a lui B`nel Nicoli]`.
Italienii vor asista [i la partida pe care o va disputa azi
Steaua, \n compania echipei
||||
FC Sion.

Ne pare r`u de
accidentarea lui Dic`.
Chiar \i spuneam lui
Oli c` acum va trebui
s` schimb`m tactica
de joc

R`doi e prea
scump

Sorin Paraschiv

VICTORIE Adversara Stelei în [aisprezecimile Cupei UEFA, FC Sevilla,
s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale Cupei Spaniei,
după ce a învins, cu scorul de 3-1, formaţia Rayo Vallecano, din liga
a treia, în manşa secundă a optimilor competiţiei. Pentru FC Sevilla
au marcat Alfaro (‘17) şi (‘85) şi Kanoute (‘71), în timp ce pentru
Rayo a înscris Mauri (‘24). În tur, cele două echipe au terminat la
egalitate, scor 0-0. Echipa andaluz` a anun]at c` este dispusă să
ofere suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe portarul
echipei Benfica Lisabona, brazilianul Marcelo Moretto.

Foto: Mediafax

FC Sevilla \[i revine

Stelistul va suporta o artoscopie la ligamentul \ncruci[at anterior

Abramovici ar da 75 de milioane
de euro pentru Ronaldinho
OFERT~ - Conform cotidianului britanic
„The Mirror”, patronul lui Chelsea,
Roman Abramovici, este dispus s`
pl`teasc` 75 de milioane de euro pentru
achizi]ionarea brazilianului Ronaldinho.
Aceea[i surs` citeaz` un apropiat al
juc`torului, care afirm` c` „Din]osul”
ar fi spus c` nu se mai simte apreciat la
Barcelona [i c` dup` patru ani petrecu]i
în capitala Catalunyei s-a încheiat un ciclu
din cariera sa. Un motiv care ar putea

pune punct aventurii lui Ronaldinho pe
„Camp Nou” este faptul c` fotbalistul este
deranjat c` pre[edintele catalanilor, Joan
Laporta, îl are drept consilier pe Johan
Cruyff, olandezul declarând în numeroase
rânduri ca nu agreeaz` jocul brazilianului.
„Ronaldinho [tie c` fostul antrenor al
Barçei nu-l place [i toat` lumea [tie c`,
atunci când Cruyff vorbe[te, Laporta
ascult`”, a concluzionat apropiatul lui
||||
Ronaldinho.

Popa vrea \n politic`

„U“ Cluj, K.O.

CARIER~ Tehnicianul Ia[iului, Ionu] Popa, a declarat
ieri c` se g#nde[te foarte serios să-şi facă partid şi
să intre în politică. „Nu ştiu încă în ce partid. Poate
în partidul mustăcioşilor. Nu există, dar mi-l fac
eu“, a spus Ionuţ Popa. Întrebat dacă îi va înscrie în
partidul său şi pe jucătorii de la Poli Iaşi, antrenorul
a afirmat că nu se poate, deoarece nu se încadrează
în condiţiile sale. „Păi niciunul nu are mustaţă. Ca să
intre în partidul meu trebuie să fie mustăcios. Eu port
mustaţă de la 18 ani şi mă mândresc cu ea. E un întreg ritual ca să ţi-o întreţii. Trebuie spălată cu soluţii
||||
speciale şi cu miere de albine“, a precizat Popa.

BASCHET Echipa masculin`
„U“ Mobitelco Cluj a ratat
calificarea în semifinalele FIBA
EuroCup Challenge, după ce
a fost învinsă, ieri, pe teren
propriu, cu scorul de 86-75
(45-27), de formaţia cipriot`
Apollon Limassol. La meci au
asistat aproximativ 4.000 de
spectatori. În tur, Apollon a
||||
învins cu scorul de 82-71.

Foto: Mediafax

Pete Sampras şi Arantxa Sanchez,
în Panteonul tenisului

RECUNOA{TERE - Pete Sampras (foto), deţinătorul
recordului de turnee de Grand Slam câştigate la
simplu (14), şi Arantxa Sanchez, triplă învingătoare
la Roland Garros, vor fi incluşi în Panteonul gloriei
tenisului, pe 14 iulie. Sampras (35 de ani) a fost
numărul 1 mondial timp de 286 de săptămâni,
dintre care 102 consecutive, în perioada 15 aprilie
1996 - 30 martie 1998, a terminat pe primul
lor în clasamentul ATP şase ani consecutivi,
începând din 1993, şi a obţinut peste 43 de milioane
de dolari din premii, de-a lungul unei cariere
de 15 ani, în care a c#[tigat 64 de titluri.
Sanchez (35 de ani) a triumfat la Roland Garros
în 1989, 1994 şi 1998, c#[tig#nd \n carier` 29
||||
de titluri.

PUBLICITATE

|NTREBARE Oficialul Fiorentinei a r`mas impresionat de
evolu]ia sigur` a c`pitanului
Mirel R`doi, motiv pentru
care, la pauza meciului, l-a
abordat pe Cosmin Ol`roiu. La
\ntrebarea italianului, referitor
la suma pentru care poate fi
transferat mijloca[ul stelist, Oli
a r`spuns sec: 20 de milioane
de euro. Corvino a clipit mirat
[i a \nchis subiectul, semn c`
suma este prea mare, chiar [i
||||
pentru Fiorentina.
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PE SCURT |||||||||||||||||||||
Weekenduri
bomb`

PROGRAM Luna viitoare,
pe 16 februarie, la pupitrul
Kristal va sta \n]eleptul John
Digweed. A doua zi, \n Studio
Martin „se va dansa pe capete”, dup` cum spunea un
fan agitat. La pupitru, va triumfa o femeie, fran]uzoaica
Miss Kittin (foto), n`scut`
Caroline Hervé, \n 1973. Este
at#t DJ, c#t [i vocalist de
muzic` electronic`. |n 2001,
a realizat un disc pentru
labelul International DJ
Gigolo, de]inut de DJ Hell.
Este o emblem` a scenei
electroclah.

|NTREBARE LA DJ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

TOP 3 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ce lipse[te scenei muzicale?

Filmele de suflet
ale lui Michael Mayer

OPINIE - Raportul procentual
\ntre scena underground de
club [i cea de mainstream este
aproximativ aceea[i \n toate
]`rile. Ceea ce lipse[te rom#nilor
\n scena de club este, deci, [i ceea
ce le lipse[te \n mainstream, adic`
banii [i obi[nuin]a s` pl`teasc`
pentru concerte [i evenimente.
|n Bucure[ti, din cauza
concertelor gratuite din pia]a
Revolu]iei sau Pia]a Constitu]iei,
chiar [i oamenii care au bani s-au
dezobi[nuit s` pl`teasc`. Plus c`
sunt foarte pu]ini cei care nu ies
de fa]ad`, ci ca s` se bucure de
muzic` [i s` se simt` bine. Pentru un ora[ care are c#teva milioane de locuitori, dou`-trei eve-

nimente pe an cu peste zece mii
de oameni este extrem de pu]in.
Acela[i lucru se traduce la o scar`
mai mic`, la nivel de club.
A[a c`, eu v` recomand s`
ie[i]i din cas` [i s` nu rata]i
arti[tii pe care vre]i s`-i vede]i.
Nu pu]ini sunt cei care, dec#t
s` dea un milion la Depeche
Mode, prefer` s`-[i ia ceva de
\mbr`cat sau o sticl` de whisky.
C#nd e[ti s`rac e de \n]eles, dar
dac` ai deja 10 perechi de pantaloni, las-o pe a 11-a, pentru c` de
la un concert cu trupa ta de suflet
vei r`m#ne cu mult mai mult, cu
amintiri care nu se rup, nu se decoloreaz` [i nu intr` la ap`.
DJ Vania ||||

Time Out Party
PETRECERE La noapte,
\n b#rlogul b`tr#nului mo[
Martin se va dansa pe
muzica [i ritmurile impuse de Raresh [i Ali Nasser.
Este o petrecere organizat`
de „Time Out”, o revist`
bilunar` prezent` \n peste
25 de capitale ale lumii [i \n
Bucure[ti, din luna aprilie a
anului trecut. Pentru cine nu
are invita]ie, intrarea este 20
de lei. A doua zi, \n acela[i
club, Synthplants aduce la
Studio Martin pe Boabinga,
Chico Red [i DJ Vasile.

|ncepe sezonul
de club
INVITAT Mai ave]i un weekend de pauz`, de petreceri,
iar pe 10 februarie \ncepe
sezonul de club. La aceast`
dat`, Sunrise aduce la Kristal
pe Kenny Larkin: b`rbat, 38
de ani, West Hollywood, California, Statele Unite. Pe el
scrie: muzic`, mult` muzic`,
stand up comedy, c`l`torii
„de peste tot”, arhitectur`
contemporan` [i literatur`.
Acum patru ani s-a mutat la
Los Angeles. Nu a abandonat
\ns` muzica, super muzica.
„|nc` sunt DJ [i produc`tor.
Din asta \mi c#[tig existen]a.
|nc` nu iau bani pe c#teva
bancuri.”

PREFERIN}E Germanul Michael
Mayer este lordul minimal house
[i pionier al techno. El st` \n
spatele unuia dintre primele
label-uri de muzic` electronic`
din istorie, Kompakt. |n afar`
de produc]iile sale (asculta]i
neap`rat „Lovefood”) [i c#teva
remixuri (printre care Depeche
Mode [i Pet Shop Boys), cele mai
mari realiz`ri au fost mixul de
pe compila]ia „Fabric” (num`rul
13 / 2003) [i dublul CD „Immer”. La \nceputul anului a fost
lansat „Immer 2”. C#nd nu face
muzic`, se uita la filme. {i are
gusturi deosebite!

1. SCARFACE |mi plac filmele lui
Brian De Palma. Cred c` este un
mare fan disco. Mereu exist` o
astfel de scen` \n filmele sale.
{i \mi place cum manevreaz`
camera. Chiar este \naintea
celorlal]i.
2. TAMPOPO Film japonez foarte
dragu] despre o sup` de t`i]ei.
3. FITZCARRALDO Pentru mine
este cel mai bun film german
f`cut vreodat`. DVD-ul mai con]ine [i un documentar de 90 de
minute despre cum a fost f`cut
filmul. Este mai bun dec#t filmul
\ns`[i. Este incredibil ce idei are
||||
regizorul Werner Herzog.

Tenis la miezul nop]ii
pe muzic` electronic`

After la Silver
PROFESIONIST |n prezent,
Silver este cel mai apreciat club de after-hours.
Vineri, \ncep#nd cu ora
cinci diminea]a, \l ve]i
putea asculta pe Ali Nasser,
proasp`t DJ cu certificat de
competen]e, eliberat de Centrul de Preg`tire Profesional`
\n Cultur`. Adic`, ve]i asculta
setul unui profesionist. A
doua zi, de la aceea[i or`,
Adrian Eftimie va \nc#nta
urechile fanilor [i probabil le
va da [i ultimul s`u promo
mix, dup` cum obi[nuie[te.
Aten]ie: clubul se afl` pe
strada Gabroveni nr. 20
[i intrarea se face prin
Pasajul Francez.
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DJ Vania trage un semnal se alarm` \n privin]a lipsei evenimentelor
muzicale [i ne \ndeamn` s` mergem la concertele preferate

DISTRAC}IE - Anul trecut, pe
1 noiembrie, \n Spania, \n afara
Madridului, Sony Ericsson a lansat un nou concept de tenis - spun
ei, de party - spunem noi. Singura
surs` de lumin` au fost razele ultraviolete. |n timp ce figurile UV
ale juc`torilor alergau dup` mingea fluorescent`, DJ-ii puneau
muzic` [i VJ-ii f`ceau proiec]ii.
La fiecare punct c#[tigat, DJ-ul
lovea mul]imea cu bassul [i reflectoarele \ncepeau s` se agite.
Dup` meci, 900 de persoane au
cobor#t pe terenul transformat
\ntr-un ring de dans. Evenimentul a ]inut dou` zile. |n prima a
c#ntat Groove Armada, iar \n a
doua a mixat Darren Emerson,
fost membru al legendarei trupe

Underworld. „Este un concept
fantastic, \mi place tenisul [i este
o idee bun` s` dai tinerilor ceva
\n plus. Arat` nemaipomenit [i,
dintre toate locurile ciudate \n
care am mixat, acesta le \ntrece
pe toate. A fost extraordinar”,
a spus DJ-ul, citat de MixMag.
Anul acesta, turneul va ajunge la
Miami, Beijing [i Londra. I.M. ||||

Manual de after-hours
|n primul r#nd, trebuie
s` te \ntrebi: „Sunt f`cut
pentru after-hours?”.
G#nde[te-te bine la acest
lucru, c`ci distrac]ia de
diminea]` nu este pentru
toat` lumea.
SFATURI - Trebuie s` fii cal de
curs` lung` [i s` rezi[ti toat`
noaptea dans#nd, c`ci, dac`
nu e[ti pe ring, \nseamn` c` nu
e[ti la „after”. |n plus, petrecerea se simte c#teva zile dup`,
din cauza picioarelor obosite
[i a buzunarului sl`bit. A[a c`,
\nainte de a te urca \n taxi,
f`-]i monetarul. Nu lua niciodat` cardul cu tine; sigur vei
apela la el, de[i nu ai chiar at#t
de mult` nevoie.
E bine s` treci pe acas`, \nainte de a schimba clubul. Chiar
dac` te gr`be[ti [i nu ai timp s`
faci du[, folose[te ni[te [erve]ele
umede pentru bebelu[i [i un
nou schimb de haine, pentru a
te \mprosp`ta. {i tu, [i cei de
l#ng` tine v` ve]i sim]i mult
mai bine.
Ai grij` ce prieteni aduni \n
jurul t`u. Mereu se treze[te cineva s` spun`, exact c#nd e[ti
mai \nt`r#tat, „Nu, mai bine
st`m acas`?”. Dac` suni pe cineva care se afl` deja acolo, ca
s` verifici atmosfera, ai grij`:
cu c#t e mai nasol, cu at#t mai
disperate vor fi minciunile sale,

Petrecerile din cluburi sunt extraordinare, mai ales c#nd mergi cu to]i prietenii t`i
pentru a te aduce \n club. S`
nu ajungi totu[i nici prea devreme. Vei g`si ringul gol, populat de c#]iva rebeli puternic
alcooliza]i, risc#nd s` dea peste
tine la beat-ul unui DJ de care
nu ai auzit niciodat`.
|n club - foarte important
– orice fat` sau b`iat c`rora
le-ai da nota opt, la lumina zilei
valoreaz` maxim [ase. De aceea, oric#t de mult` pl`cere ]i-a

f`cut discu]ia de o or` pe care
ai avut-o cu acel necunoscut,
p`ze[te-]i, totu[i, num`rul de
telefon.
Dac` nu vrei s` ai febr`
muscular` a doua zi, evit` mi[c`rile bru[te, care ar putea lovi
pe al]ii. Fii robot, p`streaz`
ritmul. Fere[te-te de ciuda]ii
fluorescen]i, dar nu fii paranoic! Toat` lumea se simte bine.
Tu ar`]i minunat [i da, st`m to]i

aici, nu plec`m nic`ieri. Concentreaz`-te, realizeaz` c#nd nu
te mai ajut` picioarele [i nu te
\mb`ta pe spinarea prietenilor.
Chiar dac` pierzi sesiunea „hai
la mine acas`”, urc`-te \n taxi [i
f` aceast` ultim` c`l`torie p#n`
la pern`, cu demnitate. |n zori,
te vor ajuta ochelarii de soare;
nimeni nu va putea citi pe fa]a
ta ultimele 24 de ore.
Ioana Moldoveanu ||||

PEOPLE
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Andreea Bălan s-a retras
din cursa pentru Eurovision
Andreea Bălan şi trupa Mandinga au anunţat ieri că
se retrag din competiţia pentru selecţia naţională a piesei
care va reprezenta România, anul acesta la Eurovision.
RENUN}ARE - În urma audierii
celor 255 de piese \nscrise pentru
preselec]ia na]ional` a Eurovision-ului, juriul a ales, pentru
intrarea în semifinale, două
piese interpretate de Andreea
Bălan: „Prinde-mă, aprinde-mă”
– compozitor Yorgos Benardos şi
„Hungry for Love” – compozitori
Keo şi Derek Brin.
Pentru că nu se va afla în
ţară în zilele în care vor avea loc
semifinalele, Andreea a anunţat
că îşi retrage ambele melodii
din concurs. „Pe data de 10 februarie sunt în Germania, am un
contract semnat de o lună şi nu
mă gândesc să-l reziliez. |n plus,
am avut [i o ambi]ie. Credeam
c` TVR-ul are ceva \mpotriva

mea. A[a c` am \nscris piesele
ca s` v`d dac` e a[a. Dar m-am
\n[elat”, a declarat Andreea. Şi
trupa Mandinga, selectată cu
piesa „Gozalo”, a anun]at că
nu va participa la semifinale.
Deoarece film`rile pentru videoclipul de prezentare au loc azi,
iar o parte dintre membrii trupei
nu se afla \n ]ar`, nu exist` timpul fizic necesar pentru a reuni
formula at#t de repede. Dintre
cei care [i-au \nscris piesele pentru preselec]ia na]ional` Eurovision, dar nu s-au calificat, se
num`r` Vama, Paula Seling, Fly
Project, Aurelian Temi[an [i al]ii.
Semifinalele na]ionale vor avea
loc pe 27 ianuarie şi 3 februarie.

Marius Moga, trei compozi]ii \n concurs

Will Smith, gafă
de proporţii
INCIDENT - Will Smith, aflat la Tokio pentru promovarea celui mai recent film al său,
„În căutarea fericirii”, a trecut printr-o situaţie penibilă cu premierul japonez, Shinzo
Abe. Vedeta americană i-a oferit acestuia
nişte sticle de vin, deşi demnitarul este cunoscut pentru faptul că nu consumă alcool.
Shinzo Abe a primit cu eleganţă cadoul oferit de starul hollywoodian, asigurând că vor
fi apreciate de soţia sa, amatoare de vinuri
de calitate. „Nu beau alcool, dar soţia mea
o face”, a spus Abe, primind cele două sticle
||||
de vin din partea actorului.

PROBLEME Tânăra actriţă americană
Lindsay Lohan, o prezenţă constantă la
petrecerile de la Hollywood, s-a internat
într-o clinică de dezintoxicare, după ce
în decembrie confirmase că frecventează
întâlnirile Alcoolicilor Anonimi, transmite AFP. Informaţia a fost publicată de
site-ul specializat în ştiri mondene tmz.
com şi confirmată de actriţă. „Am luat
măsuri pentru a-mi îngriji sănătatea. Vă
mulţumesc pentru urările de sănătate şi
vă cer să-mi respectaţi viaţa particulară“,
a declarat actriţa, în vârstă de 20 de ani,
într-un comunicat de presă prezentat de
||||
purtătorul său de cuvânt Leslie Sloane.

FAMILIE - Actriţa americană Julia Roberts, însărcinată
cu cel de-al treilea copil, a anunţat că va naşte un băieţel. Micuţul va veni pe lume la mijlocul lunii
iunie, conform handbag.com. O sursă din anturajul vedetei a declarat recent \n pres` că,
după trei tentative nereuşite de a concepe
un copil „in vitro”, Julia, în vârstă de 39 de
ani, nu mai spera să redevină mamă. Vedeta a anunţat de Crăciun că este însărcinată.
„Mi-am dat seama că poţi să ţii la copii aşa
cum ţii la prieteni. Pur şi simplu îi iubesc”,
declara atunci, extrem de fericită
vedeta.
I.R. ||||

Actri]a este mam` a doi gemeni
care s-au născut în noiembrie 2004

Solista a \nscris piesele \n grab` [i nu s-a uitat la datele selec]iei

Lindsay Lohan,
la dezalcoolizare

Julia Roberts
va naşte un băieţel
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Pluşenko, la
un pas de moarte

Patinatorul rus EVGHENI
PLUŞENKO a fost zilele
trecute victima unui incident
neplăcut, relatează cotidianul „Bild”. Aflat într-un
autoturism, pe o şosea
din Sri Lanka, campionul
la patinaj artistic a fost la
un pas de moarte, când o
stâncă prăbuşită a strivit
autobuzul din faţa maşinii
acestuia. Pluşenko, acompaniat de violonistul Edvin
Marton, urmează să susţină
la Bucureşti spectacolul pe
gheaţă programat pe data de
25 februarie.

Britney Spears
nu este însărcinată

Laura Dud`u ||||

|NLOCUIRE |n locul pieselor retrase din concurs au intrat trei
melodii din rezervele alese de juriu: „Love Is All You Need” – interpret Nico, compozitor Laurenţiu Matei, „Liubi, Liubi I Love You”
– interpret Loco Mondo, compozitor Marian Bogdan Taşcău, „Do
the Tango with Me” – interpret Wassabi, compozitor Marius Moga.
După aceste modificări, Marius Moga a ajuns să concureze cu trei
piese în selecţia naţională pentru Eurovision, iar Nico, cu dou`. ||||

www.compact.info.ro

PUBLICITATE

BRITNEY SPEARS a infirmat
zvonurile că ar fi însărcinată
cu al treilea copil, conform
imdb.com. Speculaţiile privitoare la presupusa sarcină
a vedetei au început atunci
când iubitul acesteia, actorul
Isaac Cohen, a fost surprins
cu tricoul pătat cu unt de arahide. Publicaţia „Us Weekly”,
care a surprins imaginile cu
pricina, a presupus că Britney
este însărcinată pentru că a
v`rsat pe tricoul acestuia.
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Hollywood Multiplex

AFACEREA ALDO MORO
Italia, dram`, 2003
Regia: Marco Bellocchio
Cu: Maya Sansa, Luigi Lo Cascio
19, 20, 21 ianuarie
Cinema Union

Vineri, 19 ianuarie 2007

Cu: Billy Bob Thornton, Jon Heder
19 ianuarie

20.30 / 16.00 / 18.30

AI |NCREDERE |N B~RBA}I!
SUA, comedie, 2005
Regia: Bart Freunddlich
Cu: Julianne Moore, David
Duchovny
19 ianuarie

14.30, 16.45,
19.00, 21.15
17.00, 21.45

Movieplex

20 ianuarie
Hollywood Multiplex
Movieplex

12.15, 14.30,
16.45, 19.00, 21.15
17.00, 21.45

21 ianuarie
Hollywood Multiplex

11.30, 13.45,
19.15, 21.30
17.00, 21.45

Movieplex

CR~CIUN CU SC^NTEI

O noapte la muzeu

Hollywood Multiplex
20.15, 22.45
Movieplex
16.00, 20.30, 22.30

SUA, comedie, 2006
Regia: John Whitesell
Cu: Kristin Davis, Danny DeVito
19 ianuarie

Larry Daley (Ben Stiller) ar face orice ca să-i demonstreze fiului său că are o slujbă stabilă şi că este un om
responsabil. Singurul post care se iveşte este cel de
paznic de noapte la Muzeul Naţional de Ştiinţe Naturale
din New York. Însă munca plictisitoare de care credea
că va avea parte se transformă în aventura vieţii sale.
În fiecare zi, după ce ultimul vizitator pleacă, istoria
prinde viaţă în adevăratul sens al cuvântului. Războinici,
prădători şi eroi din diferite epoci coboară din diorame şi
se bat unii cu alţii. Lucrurile se complică atunci când este
furată plăcuţa magică care dădea suflu personajelor de
ceară şi animalelor împăiate, iar Larry este singurul care
poate restabili ordinea.

20 ianuarie

Movieplex

Hollywood Multiplex

20, 21 ianuarie

PREMIER~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Movieplex

11.45, 20.15,
22.45
11.15, 16.00, 20.30, 22.30

21 ianuarie
Hollywood Multiplex
20.00, 22.30
Movieplex
11.15, 16.00, 20.30, 22.30

APOCALYPTO
SUA, dram`, 2006
Regia: Mel Gibson
Cu: Rudy Youngblood,
Dalia Hernandez
19 ianuarie
15.00, 17.45,
20.30, 23.15
13.30, 16.15, 19.00, 21.45

Hollywood Multiplex

12.15, 15.00,
17.45, 20.30, 23.15
13.30, 16.15, 19.00, 21.45

City Cinema

Hollywood Multiplex

Hollywood Multiplex

Movieplex

Movieplex

13.30, 16.15,
19.00, 21.45
13.30, 16.15, 19.00, 21.45

City Cinema

Hollywood Multiplex 14.15, 16.15, 18.15
City Cinema
14.00, 16.00,
18.00, 19.45, 21.30
Movieplex
15.15, 17.15

20 ianuarie
Hollywood Multiplex 14.15, 16.15, 18.15
City Cinema
12.30, 14.45,
16.45, 19.15, 21.00
Movieplex
11.00, 15.15, 17.15

21 ianuarie
Hollywood Multiplex
City Cinema
Movieplex

12.00, 14.00,
16.00, 18.00
12.30, 14.45,
17.00, 19.00, 21.00
11.00, 15.15, 17.15

BORAT
SUA, comedie, 2006
Regia: Larry Charles
Cu: Sacha Baron Cohen,
Pamela Anderson
19, 20, 21 ianuarie
Cinema Patria

TEATRU |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

20 ianuarie

14.00, 16.00,
18.00, 20.00

CASINO ROYALE

Hollywood Multiplex
Movieplex

DOMNI{OARELE
DIN ROCHEFORT
Fran]a, musical, 1966
Regia: Jacques Demy
Cu: Catherine Deneuve, Gene Kelly
21 ianuarie
Cinema Eforie

EI ATAC~!

Movieplex
Hollywood Multiplex
Movieplex
Hollywood Multiplex

SUA, fantastic, 2006
Regia: Stefan Fangmeier
Cu: Edward Speleers, Jeremy Irons,
John Malkovich
19 ianuarie
Hollywood Multiplex

13.00, 15.30,
17.45
Movieplex
14.30, 19.15
City Cinema 15.15, 17.30, 20.00, 22.15

21.30
16.00, 21.30

Movieplex
City Cinema

21.30
16.00, 21.30

21 ianuarie

22.15
16.00, 21.30

Movieplex
City Cinema

Hollywood Multiplex
Hollywood Multiplex

23.30
16.15

CEL MAI RAPID
MOTOR DIN LUME
Coproduc]ie, aventuri, 2006
Regia: Roger Donaldson
Cu: Anthony Hopkins, Saginaw
Grant
19, 20, 21 ianuarie
18.00 / 20.00 / 16.00

CLASA DE T~NT~L~I

Hollywood Multiplex

B-dul. Dimitrie Pompeiu 6,
20337 Bucure[ti 2
www.compact.info.ro
Tel: 021/201.27.70, Fax: 021/201.27.01

13.45, 16.00,
18.15
12.00, 14.30, 19.15
12.00, 14.15, 16.45,
19.15,. 21.45

SUA, aventur`, 2006
Regia: Jonathan Dayton, Valerie
Faris
Cu: Greg Kinnear, Toni Collette,
Paul Dano
19 ianuarie
Hollywood Multiplex
Movieplex

13.45, 20.45
13.30, 18.00

20 ianuarie
Hollywood Multiplex
Movieplex

11.30, 13.45,
20.45
13.30, 18.00

21 ianuarie
Hollywood Multiplex
Movieplex

11.00, 13.15,
20.15
13.30, 18.00

FILIERA KEBAB
Germania, ac]iune, 2005
Regia: Anno Saul
Cu: Denis Moschitto, Nora Tschirner

REDAC}IE
Redactor-[ef: Horia Ghibu]iu
Redactor-[ef adjunct: Daniel Nanu
Editor coordonator: Cristina Dr`gulin
Bucure[ti: Alexandra Du]ulescu, Dana Lascu
Na]ional: Mihaela R`ileanu
Interna]ional: Anca Petrache
Economic: Otilia Cristea
Sport: Ciprian Voiculescu, Cristian Marcu
Monden: Laura Dud`u, Iulia Roman
Ghid Bucure[ti: C`t`lina {eitan, Anda Dinc`
Pagini Speciale: Bogdan Biszok,
Ioana Moldoveanu

13.00, 15.30,
17.45
12.00, 14.30, 19.15
11.30, 13.30, 15.45,
18.00, 20.15, 22.30

FIECARE SE CREDE NORMAL

21 ianuarie

SUA, comedie, 2006
Regia: Todd Phillips

15.30, 22.15
18.15, 22.30

Hollywood Multiplex

SUA, poli]ist, 2006
Regia: Martin Scorsese
Cu: Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson
19, 20 ianuarie

Cinema Union

15.30, 22.15
18.45, 23.00

20 ianuarie

C^RTI}A

Astăzi, de la ora 19.00, Teatrul Valah din Giurgiu va susţine
la sediul Teatrului Masca o reprezentaţie a spectacolului
„Cealaltă Moarte a Ioanei D’arc” de Ştefan Tanev. Spectacolul a participat la numeroase festivaluri de teatru,
precum cele din oraşele bulgăreşti Vidin, Silistra, Russe şi
Shumen. La acesta din urmă a câştigat „Marele Trofeu”.
Teatrul Masca continuă, astfel, proiectul început anul
trecut – „Teatre din România în turneu la Masca”. Piesa
lui Tanev îi are ca protagonişti pe Giulia Ionescu (foto) - în
rolul Ioanei, pe Liviu Rus (foto) - \ntruchip#ndu-l pe Dumnezeu şi pe Mircea Costea - în rolul călăului. De asemenea,
mâine şi duminică puteţi vedea, în premieră, la Teatrul
Masca, piesa „Clovnii” în regia lui Mihai Mălaimare.

15.30, 22.15
18.45, 23.00

21 ianuarie
Movieplex
Hollywood Multiplex

{ef DTP: Ionu] Zgondoiu
Layout: Natalia Mihaela Arghirescu,
Laura Lavrinte, Emilia Larisa Lapa
Editor foto: Cristian Simion,
Ruxandra Ol`ra[u
Editare texte: Evelin Ceciu
Web editor: Laura Nica
Rela]ii cu publicul: Magdalena Câmpeanu
Contact
redactie@compact.info.ro
prenume.nume@compact.info.ro

City Cinema

13.00, 15.00, 17.00,
19.00

HAPPY FEET – MUMBLE,
CEL MAI TARE DANSATOR

Hollywood Multiplex

14.00, 16.30,
19.00
Movieplex
13.00, 17.45, 20.00
Corso 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

20 ianuarie
Hollywood Multiplex

11.30, 14.00,
16.30, 19.00
Movieplex
12.15, 17.45, 20.00
Corso 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

21 ianuarie
12.30, 14.45,
17.15, 19.45
Movieplex
12.15, 17.45, 20.00
Corso 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

INFERNUL
Coproduc]ie, dram`, 2005
Regia: Danis Tanovic
Cu: Emmanuelle Beart, Karin Viard
19, 20, 21 ianuarie
Cinema Union

16.00 / 18.00 / 20.30

Hollywood Multiplex

16.00

21 ianuarie
Hollywood Multiplex

15.30

LA MOARA CU NOROC

PRESTIGIUL
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Christopher Nolan
Cu: Hugh Jackman, Christian Bale
19 ianuarie
Hollywood Multiplex
Movieplex

13.45, 16.30,
19.15, 22.00
14.00, 16.45, 19.30, 22.15

20 ianuarie

Hollywood Multiplex
Movieplex

Movieplex

18.30 / 14.00

Fran]a, dram`, 2005
Regia: Dominik Moll
Cu: Charlotte Gainsboourg, Laurent
Lucas
19, 20, 21 ianuarie
12.00, 14.30, 17.00,
19.30

MAI MULT DEC^T FIC}IUNE
SUA, comedie, 2006
Regia: Mark Forster
Cu: Will Ferrell, Emma Thompson
14.00, 16.30, 19.00

11.00, 13.45,
16.30, 19.15, 22.00
11.00, 14.00,
16.45, 19.30, 22.15

RYNA
Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Ruxandra Zenide
Cu: Dorotheea Petre
21 ianuarie
16.00, 18.00,
20.00

Fran]a, dram`, 1967
Regia: Jean Pierre Melville
Cu: Alain Delon, Natalie Delon
21 ianuarie
Cinema Eforie

SUA, dram`, 1926
Regia: Fritz Lang
Cu: Alfred Abel, Gustav Froehlich
19 ianuarie
19.00

PUZZLE MORTAL 3
SUA, horror, 2006
Regia: Darren Lynn Brousman
Cu: Tobin Bell, Angus MacFadyen,
Dina Meyer
19, 20, 21 ianuarie
15.00, 17.00, 19.00

O NOAPTE LA MUZEU
SUA, comedie, 2006
Regia: Shawn Levy
Cu: Robin Williams, Ben Stiller,
Mickey Rooney

18.30

SCANDALOS
SUA, dram`, 2006
Regia: Douglas McGrath
Cu: Toby Jones, Daniel Craig
Premier`

19 ianuarie
Hollywood Multiplex
20.00, 22.30
Movieplex
13.00, 19.15, 21.45

20 ianuarie
Hollywood Multiplex
20.00, 22.30
Movieplex
13.00, 19.15, 21.45

21 ianuarie
Hollywood Multiplex

METROPOLIS

Cinema Eforie

11.00, 13.45,
16.30, 19.15, 22.00
11.00, 14.00,
16.45, 19.30, 22.15

SAMURAIUL

LEMMING

Movieplex

11.15, 20.30,
22.45
13.00, 19.15, 21.45

THE BIG SLEEP
SUA, fic]iune, 1946
Regia: Howard Hawks
Cu: Humphrey Bogart, Lauren
Bacall
19, 21 ianuarie
Cinema Eforie

17.00 / 12.00

TRANDAFIRUL RO{U
DIN CAIRO
SUA, comedie, 1985
Regia: Woody Allen
Cu: Mia Farrow, Jeﬀ Daniels
19 ianuarie
Cinema Eforie

13.00

VACAN}A

Premier`

19 ianuarie
Hollywood Multiplex

Hollywood Multiplex
11.00, 13.30,
16.00, 18.30, 21.00, 23.30
City Cinema
11.30, 13.30, 15.45,
18.15, 20.30, 22.45
Movieplex
12.30, 15.45,
18.00, 20.15, 22.30
Cinema Pro
11.00, 13.30,
16.00, 18.30, 21.00

Cinema Elvira Popescu

Rom#nia, dram`, 1957
Regia: Victor Iliu
Cu: Constantin Codrescu, Geo
Barton
20, 21 ianuarie

Cinema Gloria

21 ianuarie

Hollywood Multiplex

SUA, ac]iune, 2006
Regia: Andrew Davis
Cu: Ashton Kutcher, Kevin Costner
19, 20 ianuarie

Europa

Hollywood Multiplex
11.00, 13.30,
16.00, 18.30, 21.00, 23.30
City Cinema
12.00, 14.15, 16.15,
18.30, 20.45, 23.00
Movieplex
12.30, 15.45, 18.00,
20.15, 22.30
Cinema Pro
11.00, 13.30,
16.00, 18.30, 21.00

21 ianuarie

|N SLUJBA VIE}II

Cinema Eforie

13.30, 15.45,
18.15, 20.30, 22.45
Movieplex
13.15, 15.45, 18.00, 20.15
Cinema Pro 13.30, 16.00, 18.30, 21.00

20 ianuarie

Australia-SUA, film de
anima]ie, 2006
Regia: George Miller
Voci: Elijah Wood, Robin Williams,
Hugh Jackman
19 ianuarie

Cinema Scala

20 ianuarie

21 ianuarie
Hollywood Multiplex
Movieplex

16.00

SUA, horror, 2006
Regia: David Moreau
Cu: Olivia Bonamy
19 ianuarie

20 ianuarie
Hollywood Multiplex
Movieplex

13.00, 15.45,
18.30, 21.15
11.45, 14.15,
17.00, 19.30, 22.00
13.00, 15.15,
17.30, 20.00, 22.15

ERAGON

SUA, ac]iune, 2006
Regia: Martin Campbell
Cu: Daniel Craig, Judi Dench
19 ianuarie

Cealaltă moarte a Ioanei D’Arc

11.15, 14.00,
16.45, 19.30, 22.15
11.45, 14.15,
17.00, 19.30, 22.00
13.00, 15.15,
17.30, 19.45, 22.00

21 ianuarie

21 ianuarie

ARUNCAT LA CANAL

Patru actriţe de calibru - Sigourney Weaver, Sandra Bullock, Gwyneth Paltrow şi Isabella Rosselini - fac echipă
cu Daniel Craig şi Toby Jones în cel mai recent film al regizorului Douglas McGrath. Pelicula ne prezintă întâmplările
care l-au inspirat pe celebrul scriitor Truman Capote
în scrierea ultimului său best-seller „Cu sânge rece”.
Renunţând la viaţa sa din mijlocul elitei newyorkeze,
Truman pleacă în Kansas pentru a investiga crima brutală
\nf`ptuit` de familia Clutter. El intră astfel în viaţa celor
doi asasini. În stilul său caracteristic, Truman se apropie
de aceştia, încearcă să le afle cele mai ascunse gânduri,
să vadă cum sunt ei, dincolo de acuzaţiile care li se aduc
şi pentru care sunt condamnaţi la moarte.

SUA, S.F., 2006
Regia: Tony Scott
Cu: Denzel Washington, Val Kilmer,
James Caviezel
19 ianuarie

Hollywood Multiplex

Cinema Europa

Hollywood Multiplex

DINCOLO DE TRECUT

Movieplex

SUA-Marea Britanie,
film de anima]ie, 2006
Regia: Henry Anderson, David
Bowers, Sam Fell
Voci: Hugh Jackman, Kate Winslet,
Ian McKellen
19 ianuarie

Scandalos

11.00, 16.00

14.00, 16.45,
19.30, 22.15
Movieplex
14.15, 17.00, 19.30, 22.00
City Cinema 14.15, 16.45, 19.15, 21.45

20 ianuarie
Movieplex

Movieplex

Hollywood Multiplex

Hollywood Multiplex
Movieplex

16.00

19, 20, 21 ianuarie

13.30, 16.00,
18.30, 21.00, 23.30

SUA, comedie, 2006
Regia: Nancy Meyers

Cu: Cameron Diaz, Kate Winslet

BOX-OFFICE-UL ROM^NESC |||||||||||||||||||||||
8 - 14 IANUARIE
Pozi]ie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Film

Spectatori
(11-17 ian.)

Spectatori
(total)

Apocalypto
19.388
32.207
Dincolo de trecut
11.145
20.113
Clasa de tăntălăi
4.300
15.570
Vacanţa
4.256
38.467
Happy Feet
3.913
27.199
Eragon
3.126
43.083
Casino Royale
2.590
65.767
Prestigiul
2.387
2.387
Fiecare se crede normal 2.011
4.019
1.950
4.329
Aruncat la canal
Sursa: www.CineMagia.ro

PUBLISHING

COTIDIAN GRATUIT

Director executiv: Marco Stettler
Asistent` director executiv: Carmen T`r`cil`
Marketing Manager: Maja Stojanovic
Marketing Specialist: Ana Poian`
Director distribu]ie: Andrei Bucur
Asistent` director distribu]ie: Alina Ciolca
Publicitate - Tel: 021/201.27.27
Key Account Manager: Sorin Raia
Key Account Manager: Marina Miroiu
Reprezentant V#nz`ri: Mariana Z`rnescu
Reprezentant V#nz`ri: Andrei Gr`dinaru
Traﬀic Manager: Mirela Rusu

editat de S.C. Ringier România SRL.
Director general: Alexander Theobald
B-dul. Dimitrie Pompeiu 6, 020337 Bucure[ti 2
Tipografia: Ringier Print
Director: Victor }erineanu
Tiraj: 150.000 exemplare pe zi
ISSN: 1842 - 113X
Publica]ie
auditat` de

GHID BUCURE{TI

Vineri, 19 ianuarie 2007
19 ianuarie
Hollywood Multiplex

14.45, 17.30,
20.30, 23.15
13.00, 18.30, 21.30

Hollywood Multiplex

Onx
Splaiul Independenţei nr. 290
Telefon: 311.95.83
www.onx.ro

Movieplex

21 ianuarie

Movieplex

20 ianuarie
11.45, 14.45,
17.30, 20.30, 23.15
13.00, 18.30, 21.30

21 ianuarie
Hollywood Multiplex
Movieplex

12.15, 15.00,
18.00, 21.00
13.00, 18.30, 21.30

VĂ GĂSESC FERMECĂTOR
Franţa, dramă, 2005
Regia: Isabelle Mergault
Cu: Michel Blanc, Medeea
Marinescu, Wladimir Yordanoﬀ
19 ianuarie
Cinema Elvira Popescu

TEATRU

19 ianuarie
Carnaval!!!

Chill Party
Q-Pub
Str. Mendeleev nr. 35
Telefon: 316.80.45
www.q-pub.ro

21.00

21.00

H'Art Gallery
Str. Mihai Eminescu nr. 105-107
Telefon: 210.83.51
Program:
L - V: 13.00-18.00;
S: 14.00-18.00
Ultima zi – 31 ianuarie

AVARUL |NDR~GOSTIT

18.00, 20.00
16.00, 18.00,
20.00

20 ianuarie
Fever Night
Liquid Club
Str. Vulturilor nr. 99
Telefon: 320.53.41

CONCERT &
PARTY

21.00

20 IANUARIE
DJ Adrian Eftimie
Silver Club
Str. Gabroveni nr. 20
Telefon: 0723.520.643

Coyote Café
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 311.34.87

Club Revenge
Str. Şelari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

El Comandante
Str. Sfântul Ştefan nr. 13
Telefon: 0724.187.520

21.00

05.00

21.00

Karola by N
Str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3
Telefon: 0723.113.113
22.30

23.00

20 ianuarie
Mina, Dovada 33, Antidot, Negativ,
Caponee, Tonik Obiektiv, K-nnabis,
K-trina, Proco
Njoy
Str. {epcari nr. 22
Telefon: 314.83.14

20.00

21 ianuarie
Ceilal]i, Exitus, Mecena, Dualis,
Urban I
Suburbia
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

19.30

21.30

21.00

21.00

12 ianuarie
After Hours: Bolla and Demos
05.00

05.00

21.00

22.00

22.30
22.00

21 ianuarie
Bassarabyan Party
Excess Club R2
Str. Orhideelor nr. 3-5
Telefon: 0723.284.198

22.00

20 ianuarie
Blues – Rock
Big Mamou
Splaiul Independenţei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108
www.bigmamou.ro

22.00

20 ianuarie
Burning down the Club
Club A
Intrarea: 2 lei pentru fete,
5 lei pentru băieţi
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92

21.00

21.00

21.00

21 ianuarie
Sear` romantic`
Opium Studio
Str. Horei nr. 5 bis
Telefon: 0722.559.952

20.00

Q-Pub
Str. Mendeleev nr. 35
Telefon: 316.80.45
www.q-pub.ro

19.00

EXPOZI}II
Expoziţie de grafică
Expune: Mircea Nechita

Ministerul Culturii şi Cultelor
Sos Kiseleff nr. 30
Ultima zi – 27 ianuarie

Expozitie de pictură
„Transparenţe - de la concret
la efemer”
De: Bogdan Mateiaş

21 ianuarie
Sumer Sunday Party
Club A
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92
www.cluba.ro

De: Pierre Marivaux
Regia: Alexandru Darie
Cu: Clara Vod`, Rodica Laz`r,
Marian Râlea
19, 21 ianuarie

Expoziţie de grafică religioasă
„Aripi de înger“
De: Elena Murariu

21 ianuarie
Sf#r[it de weekend
Liquid Club
Str. Vulturilor nr. 99
Telefon: 320.53.41

19.00

20.30

21.00

20 ianuarie
Unlimited Party

21 ianuarie
Caraibeean Music
Cafeneaua Actorilor
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

21 ianuarie
Rastafari Massive Party
Club Revenge
Str. Şelari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

19.00

Galeria Simeza
Bdul. Magheru nr. 20
Telefon: 659.75.80
Ultima zi – 22 ianuarie

20 ianuarie
Baobinga
Studio Martin
Str. Iancu de Hunedoara nr. 61
Telefon: 0722.399.228
www.studiomartin.ro

19.00

De: Luigi Pirandello
Regia: Liviu Ciulei
Cu: Victor Rebengiuc, Camelia
Maxim, Dana Dogaru
21 ianuarie

Teatrul Bulandra
Sala Toma Caragiu
Telefon: 212.05.27

21.00

Galeria Căminul Artei, Etaj
Str. Biserica Enei nr. 16
Telefon: 321 67 66
Ultima zi - 29 Ianuarie

Expoziţie de caricatură
„5 Ani“
Expun: Ştefan Popa Popa, Iulian
Pena-Pai, Cezar şi Bogdan Petry,
Mihai Stănescu, Puiu G`zdaru,
Tudor B`nuş, Mihai Pânzaru-Pim,
Horaţiu Măl`ele, Albert Poch,
Nik Lengher
Cuptorul cu Lemne
B-dul Pache Protopopescu nr. 63
Telefon: 252.24.14
Ultima zi – 31 ianuarie

Muzeul Naţional de Istorie
Calea Victoriei nr. 12
Telefon: 315.70.56
Ultima zi – 31 martie

Cesky
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79
www.cesky.ro

PUBLICITATE

CONCERT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hip-Hop fără Frontiere
Evenimentul ”Hip-Hop
fără Frontiere” care are
loc mâine seară, de la ora
20.00, în Clubul Njoy, îşi
propune să promoveze o
serie de artişti din toate
colţurile ţării, dar şi din
afară. Astfel, pe scenă
vor urca Mina (Egipt),
Dovada 33 (Piteşti), Antidot
(Iaşi), Negativ (Bucureşti),
Caponee (Oneşti), Tonik
Obiektiv (Bucureşti), Knnabis, K-trina şi Proco.
Concertul va fi urmat de
un party hip-hop [i R&B,
iar preţul unui bilet este
de 6 lei. Tonik Obiektiv
(foto) este membru fonda-

tor al trupei Obiektiv,
alături de care a avut două
apariţii discografice. El se
pregăteşte să lanseze în
luna februarie un EP solo
care se va numi “Caracterizare“.

Maraton Urban în Suburbia
21.00

23.00

21.00

20 ianuarie
Special music for special people
Fire Club
Str. Gabroveni nr.12
Telefon: 312.70.19
www.fire.ro
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19 ianuarie
Funky Flame Party

The Jack Bar& Rock
Calea Griviţei nr. 55
Telefon: 312.80.56

OLENNA

Teatrul Bulandra
Sala Izvor
Telefon: 314.75.46

Expoziţie de medalii
„Medalii şi însemne masonice.
Istorie şi simbol“

20 ianuarie
Atmosfer` route 66 & Harley
Davidson

EVENIMENTE

20 ianuarie
Move Your Body
Excess Club R2
Str. Orhideelor nr. 3-5
Telefon: 0723.284.198

18.30

De: John Steinbeck
Regia: Ion Cojar
Cu: C`t`lin Bordea, Andrei
Pandele, C`lin Puia
21 ianuarie

Teatrul ACT
Adresa: Calea Victoriei 126
Telefon: 310. 31. 03
e-mail: act@teatrulact.ro

Expoziţie de fotografie
„Daylight”
De: Nikolaus Schletterer

19 ianuarie
Lady’s Kocktail’s Night

TRIUMFUL DRAGOSTEI

20 ianuarie
After Hours: UNU’

Twice
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92
www.twice.ro

NEPOTU’
De: Adrian Lustig
Regia: Hora]iu M`l`ele
Cu: Tamara Buciuceanu Botez,
{erban Pavlu
19 ianuarie
Teatrul de Comedie
Sala Mare
Telefon: 315.91.37

Galeria Artis
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Telefon: 313.50.10
Ultima zi – 9 februarie

Club Azteca
Splaiul Independenţei nr. 290A
Telefon: 0723.433.803
www.azteca.ro

{ASE PERSONAJE |N
C~UTAREA UNUI AUTOR

21 ianuarie
Sear` Acid Jazz

Gossip
Str. Lânăriei nr. 90
Telefon: 337.47.88

19.00

De: David Mamet
Regia: Andreea Vulpe
Cu: Adrian Titieni, Emilia Barbu
20 ianuarie

20 ianuarie
Scotish Party

Spice Club
Calea Victoriei nr. 21-23
Telefon: 312.01.36

De: Eve Ensles
Regia: Monica Gavrila[
Cu: Diana Giubernea
20 ianuarie

Studioul Casandra
Telefon: 310.35.74

21 ianuarie
Dance Classics

PARTY
Gossip
Str. Lânăriei nr. 90
Telefon: 337.47.88

21.00

Club Hook
Str. Mântuleasa nr. 27
Telefon: 0722.355.377

HIP-HOP

19.00

OAMENI {I {OARECI

19 ianuarie
Petrecere mare
Opium Studio
Str. Horei nr. 5 bis
Telefon: 0722.559.952

20 ianuarie
DJ Zet
Cafeneaua Actorilor
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

21.00

21 ianuarie
Party El Comandante
El Comandante
Str. Sfântul Ştefan nr. 13
Telefon: 0724.396.043

De: {tefan Tanev
Regia: Mircea Cre]u
Cu: Giulia Ionescu, Liviu Rus
19 ianuarie
Teatrul Masca
Telefon: 430.59.99

Expoziţie de grafică
“Ianuarie 2007”
De: Mihai Stănescu

Muzeul Naţional de Artă Contemporană
Program:
Mi - D: 10.00-18.00
Palatul Parlamentului, aripa E4
Calea 13 Septembrie
Telefon: 318.91.37
Ultima zi – 11 februarie

CEALALT~ MOARTE A
IOANEI D’ARC

Club A
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92
www.cluba.ro

21 ianuarie
Party All Time

19 ianuarie
DJ Raresh & Ali Nasser
Studio Martin
Str. Iancu de Hunedoara nr. 61
Telefon: 0722.399.228
www.studiomartin.ro

20.00

Twice
21.00
Intrarea: 10 lei băieţi, liberă pentru fete
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92

Oldies Club
Calea Moşilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

19.00

MONOLOAGELE VAGINULUI

20 ianuarie
Oldies Party

19 ianuarie
DJ Small
Tonka Soul Café
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 317.83.42

21.00

20 ianuarie
Nop]i albastre \n Twice

19 ianuarie
DJ Pagal & Marika
After hours
Gossip
Str. Lânăriei nr. 90
Telefon: 337.47.88

19.30

21.00

20 ianuarie
DJ H

Interzis copiilor sub 16 ani
Se joac` cu publicul pe scen`
Studioul de teatru Casandra
Telefon: 310.35.74

21 ianuarie
Karaoke la Coyote

19 ianuarie
DJ Eddie

De: Mark Ravenhill
Cu: Oana Popescu, Lucian Iftime
20 ianuarie

21 ianuarie
Hip Hop Sunday
Fire Club
Str. Gabroveni nr. 12
Telefon: 312.70.19
www.fire.ro22

18.30

FOTOGRAFII EXPLICITE

20 ianuarie
Cinema Elvira Popescu

Dup`: Moliere
Regia: Vlad Massaci
Cu: Ion Chelaru, Bogdan Cotle],
Marius Florea Vizante
21 ianuarie
Teatrul de Comedie
Sala Mare
Telefon: 315.91.37

21 ianuarie
Chill out mood
Expirat
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142
www.expirat.org

www.compact.info.ro

Expoziţie de pictură
„Evanghelia după Moş Crăciun”
De: Roman Tolici

21.00

Duminică, Clubul Suburbia va fi gazda concertului hip-hop “Maraton
Urban”. Printre invitaţi
se numără şi trupa Zen
Technium din Târgovişte.
Aceasta s-a \nfiin]at în
2001, însă a trecut prin
câteva schimbări legate de
componen]a forma]iei, dar
[i de stilul abordat. Alături
de ei, vor urca pe scenă
Ceilalţi (Suceava), Exitus
(Târgul Mureş) şi Mecena
(Bucureşti). În deschidere
vor cânta cei de la Dualis
şi Urban I. Grupul Ceilalţi
(foto) are la activ un material discografic numit "89"

pentru care au colaborat
cu Gânditoru şi Artistul
tot din Suceava. "Nu ne
deosebim cu nimic de voi
şi totuşi suntem Ceilalţi"
spun Boggie, Cretzu şi
Vikloth pe site-ul lor www.
ceilalti.ro/home.htm.
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PROGRAME TV

www.compact.info.ro

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

23.20 Jesus Christ Superstar

20.30 Schimb de prizonieri

23.15

10.20 Celebrităţile timpului tău
10.30 Lumea citeşte (r)
11.20 Puterea florilor
11.30 Dănutz SRL (r)
13.00 Hannah Montana (s,
SUA)
13.30 Desene animate. Club
Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.00 Deliciile bucătăriei
15.30 Tribuna partidelor parlamentare
16.00 Arborele imperial
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Interes general
17.45 Dis-de-seară
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Stele de... 5 stele
21.50 Lost: Naufragiaţii (s, SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Jesus Christ Superstar
(muzical, Anglia)
1.20 Un european ca mine (r)

7.00 Ştirile PRO TV
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tânăr şi neliniştit (s, SUA)
10.15 Om sărac, om bogat
(comedie, România) (r)
11.15 Parte de carte (r)
12.15 Meseriaşii (r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.45 Inelul Nibelungilor (dramă, coproducţie) (r)
16.00 Tânăr şi neliniştit (s,
SUA)
17.00 Ştirile PRO TV
17.45 Familia Bundy (s, SUA)
18.55 Ştirile Sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30 Schimb de prizonieri
(acţiune, SUA)
22.30 Vacanţa Mare (r)
23.45 Familia Bundy (s, SUA)
0.30 Schimb de prizonieri
(acţiune, SUA) (r)

ACAS~
13.30 Daria, iubirea mea (s)
(r) 14.30 Iubire ca în filme (s,
România) (r) 15.30 Suflete
rănite (dramă romantică,
Mexic) 16.30 Iubire de mamă
(s, Mexic/SUA) 17.30 Poveştiri
adevărate 18.30 Rebelde (s,
Mexic) 19.30 Daria, iubirea
mea (s, România) (r) 20.30 Un
bacşiş de 2 milioane de dolari
(comedie, SUA) 22.30 O lume a
fiarelor (s, Mexic) 0.30 Poveştiri
adevărate (r) 1.30 Daria, iubirea
mea (s) (r)

TVR 1

20.10

Marea hoin`real`

11.30 Cinemaniacii
12.00 Cartea europeană. Club
27
12.35 O vedetă... populară
14.00 Jurnalul TVR
14.20 Armăsarul sălbatic
(aventură, Australia)
16.00 Parteneri de week-end
16.30 Efectul MG
17.00 La poliţie sau la mănăstire? (acţiune, Franţa)
17.50 Celebrităţile timpului tău
18.00 Teleenciclopedia
19.00 Jurnalul TVR
20.10 Marea hoinăreală (comedie, SUA)
22.10 Profesioniştii
23.10 Stare de şoc (dramă, SUA)
1.15 Cinemaniacii (r)
1.45 Efectul MG (r)
2.15 Fascinaţia zborului (r)
2.45 La poliţie sau la mănăstire?
(acţiune, Franţa) (r)

ACAS~
9.00 Rosalinda (s, Mexic)
11.45 Celebritate (s, Brazilia)
13.30 Daria, iubirea mea (s,
România) (r) 14.30 Iubire ca
în filme (s, România) (r) 15.30
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA)
17.30 Poveştiri adevărate 18.30
Rebelde (s, Mexic) 19.30 Daria,
iubirea mea (s, România) (r)
20.30 Irezistibila (comedie,
Germania/SUA) 22.30 O lume a
fiarelor (s, Mexic) 0.30 Poveştiri
adevărate (r) 1.30 Daria, iubirea
mea (s, România) (r)

HALLMARK
6.00 Secrete de familie
(dramă, SUA) 8.00 Povestea lui
Alan Freed (dramă, SUA) 10.00
Lumi diferite (s, SUA) 11.00 Ed
(s, SUA) 12.00 Regele din Texas
(dramă, SUA) 14.00 Povestea lui
Alan Freed (dramă, SUA) 16.00
Lumi diferite (s) 17.00 Ed (s)
18.00 Regele din Texas (dramă,
SUA) 20.00 Numai dragostea
(thriller, coproducţie) 22.00
Crimele din Midsomer (s,
Anglia) 0.00 Aburii beţiei
(dramă, SUA)

Urm`rit f`r` vin`

6.00 În gura presei
7.00 Dimineaţa devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 Vivere - A trăi cu pasiune
(s, Italia)
12.00 Vocea inimii
(s, România)
13.00 Observator
13.45 Totul
pentru
Emily
(thriller, Canada)
16.00 Observator
17.00 9595 - te învaţă ce să
faci
19.00 Observator
20.30 Divertisment: Geniali Alexandru Arşinel
23.15 Urmărit
fără
vină
(acţiune, SUA)
1.15 Observator (r)
2.00 Concurs interactiv
3.00 În căutarea unei vedete
(dramă, SUA)

DISCOVERY

ANTENA 1

22.45 Traficantul de arme

23.15

HALLMARK
6.00 Odată, de Crăciun (dramă,
SUA) 8.00 Dinotopia (aventură,
SUA) 10.00 Misiune de salvare
(dramă, SUA/Australia) 12.00
Amy (s, SUA) 13.00 Dinotopia
(aventură, SUA) 15.00 Fiicele
lui McLeod (s, Australia) 16.00
Misiune de salvare (dramă,
SUA/Australia) 18.00 Amy (s,
SUA) 19.00 Fiicele lui McLeod
(s, Australia) 20.00 Fereastra
din spate (poliţist, SUA) 22.00
Calea spre paradis (dramă,
SUA)

21.00

4400

9.30 Al şaptelea cer (s, SUA) (r)
11.00 Tele RON
12.50 Play
14.00 Dragoste şi putere (s,
SUA)
14.30 McBride: Crimă după
miezul nopţii (poliţist,
SUA)
16.30 Al şaptelea cer (s, SUA)
17.30 Dezastre
în
lumea
sportului
18.00 Focus
19.00 Cele mai uimitoare filme
din lume
19.45 Celularul (s, România)
20.00 CSI - Crime şi investigaţii
21.00 4400 (S.F., SUA)
22.00 Totul despre sex (s, SUA)
22.30 Focus Plus
23.30 Celularul (s, România) (r)
23.45 Jurnalul unui criminal
(thriller, SUA)
2.00 Focus (r)

TV SPORT

10.00 Motociclete americane
11.00 Curse şi fiare vechi 12.00
Tehnologie extremă 13.00
Când se produce dezastrul
14.00 Ray Mears şi tehnicile
indigenilor 15.00 Cum se
fabrică 16.00 Maşini pe
alese 17.00 Automobile americane recondiţionate 18.00
Motociclete americane 19.00
Vânătorii de mituri 20.00
Tehnologie extremă 21.00 Un
pas mai departe 22.00 Dr. G,
medic legist

PRO TV

4.30 Stilul Oana Cuzino (r)
5.00 Te vezi la Ştirile PRO TV (r)
6.00 Pro Motor (r)
7.00 Apropo TV (r)
8.00 Ştirile PRO TV
10.00 Misterul inelului
(acţiune, SUA)
12.00 Pro Motor
13.00 Ştirile PRO TV
13.15 Maverick (western, SUA)
16.15 Superman II (S.F., Anglia/
SUA)
18.55 Ştirile Sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30 Destul! (thriller, SUA).
Cu: Jennifer Lopez, Bill
Campbell, Juliette Lewis
22.45 Traficantul de arme
(thriller, SUA). Cu: Nicolas Cage, Jared Leto,
Ethan Hawke
1.15 Destul! (thriller, SUA) (r)

VINERI
PRIMA

13.10 FIBA - Baschet Magazin
14.00 Ştirile TV Sport 14.15
Baschet - „Best of NBA": New
York Knicks - Los Angeles Lakers
16.00 Ştirile TV Sport 16.30
Baschet masculin, EuroCup
Challenge: Mobitelco Cluj Pizzaexpress Apollon Limassol
18.00 Fotbal amical: Brondby
- Rapid 20.00 BoxBuster „Bestia din Est" 21.00 Ştirile TV
Sport 21.20 Handbal feminin,
Liga Campionilor: Hypo - HC
Kometal

S^MB~T~
PRIMA

Piaza rea

6.30 Totul pentru Emily (thriller,
Canada) (r)
8.30 În gura presei
9.30 Casa de piatră
10.00 Roata de rezervă
10.30 Comedia animalelor
11.00 Animax
12.00 Desene animate: Jetix
13.00 Ştiri
13.15 Felicia
14.00 Jandarmul şi extratereştrii (comedie, Franţa)
15.45 B. D. în alertă (comedie,
România)
17.30 V.I.P. (s, Germania/SUA)
18.30 Săptămâna financiară
19.00 Observator
20.30 Divertisment: Geniali:
Alexandru Arşinel
23.15 Piaza rea (comedie, SUA)
1.30 Concurs interactiv
2.30 Observator (r)

DISCOVERY
8.00 Regii construcţiilor 9.00
Maşini pe alese 10.00 Curse
11.00 Motociclete americane
12.00 Dependenţi de cascadorii
13.00 Confruntări şi fiare vechi
14.00 Regii construcţiilor
15.00 Vânătorii de mituri
16.00 X-Testers 17.00 Cum
se fabrică diverse lucruri?
18.00
Solidaritate
19.00
Detonatorii 20.00 Tu alegi azi!
23.00 La un pas de moarte
(Ştiinţa supravieţuirii) 0.00
Aglomeraţie în aer

Singur \mpotriva
pre[edintelui
9.00 Hugo
10.00 Imobiliare Blitz
11.00 Autoforum
11.40 Tele RON
13.00 Sport, dietă şi o vedetă
13.30 Spaima şoselelor (r)
14.30 S.O.S. Salvaţi-mi casa (r)
15.30 Super nanny (r)
17.00 Viceversa (r)
18.00 Focus
19.00 Cele mai uimitoare filme
din lume
19.30 Camera de râs
20.00 Megastar. Prezintă Andreea Raicu
21.00 Singur împotriva preşedintelui (thriller, SUA).
Cu: Harrison Ford, Willem
Dafoe, Anne Archer
0.00 În braţele iubirii
2.00 Sunset Beach (s, SUA)

21.00

TV SPORT
8.00 FIBA - Baschet Magazin
8.30 Gillette World Sport 9.00
Ştirile TV Sport 11.00 CIRC 12.30
Patinaj - „Stele pe gheaţă”
13.00 Handbal feminin, Liga
Campionilor: Hypo - HC Kometal
14.30 Polo: Steaua
- Dinamo 15.30 BoxBuster „Bestia din Est" 16.30 Fotbal
amical: Brondby - Rapid 18.30
Ştirile TV Sport 19.00 BoxBuster
- „Bestia din Est”: Nikolay
Valuev vs. Jameel McCline 1.00
World Wrestling Entertainment

Vineri, 19 ianuarie 2007

TVR 2

HBO

10.00 Tonomatul DP2

22.00 C#inii uciga[i

10.00 Tonomatul DP2
11.30 Lege şi ordine (s, SUA) (r)
12.25 Câţiva paşi spre un
management mai bun (r)
13.00 Motomagia (r)
14.00 ABC... de ce?
14.30 Poveste fără sfârşit (s,
Canada/Germania)
15.00 Împreună în Europa!
16.00 Jurnalul TVR (r)
16.30 Hollywood reporter
17.00 Dinotopia
(aventură,
SUA)
18.00 Lecţia de management
18.35 Lege şi ordine (s, SUA)
19.25 Ray Mears - Lecţii de
supravieţuire
20.00 D'ale lu' Mitică
21.00 Ora de ştiri
22.10 Campionatul de comedie
22.40 Home made.ro
23.10 Coolmea distracţiei
0.10 Mica Britanie (s, Anglia)

PRO CINEMA
12.45 Walker, poliţist texan
(s, SUA) (r) 13.45 Taz-Mania (s,
SUA) 14.15 O familie ciudată
14.45 Lumea Pro Cinema
15.30 Dispăruţi fără urmă (s,
SUA) 16.30 Prietenii tăi (s,
SUA) (r) 17.00 Abracadabra
(comedie, SUA) 19.00 Walker,
poliţist texan (s, SUA) 20.00
Entertainment News 20.20
Dispăruţi fără urmă (s, SUA)
21.30 Prietenii tăi (s, SUA)
22.00
Oameni
obişnuiţi
(dramă, SUA)

6.00 Sister Act 2: De la capăt
(comedie, SUA)
7.50 Yu-Gi-Oh!
(animaţie,
Japonia)
9.25 Pizza cu dragoste (comedie, SUA)
10.55 Dă-te mare şi tare
(comedie, SUA)
12.55 Hustle (dramă, SUA)
14.30 Spune da (comedie,
Spania)
16.10 Hoţ de diamante (acţiune,
SUA)
17.50 Agentul Cody Banks 2
(acţiune, SUA)
19.30 Cinema, cinema, cinema
20.00 Dragoste mare (s, SUA)
22.00 Câinii ucigaşi (horror,
coproducţie)
23.35 Dă-te mare şi tare
(comedie, SUA)
1.35 După 28 de zile (dramă,
Anglia/Franţa)

MTV
6.00 MTV Wake Up 7.00
Breakfast Club 9.30 MTV Super
Hits 11.00 Pimp My Ride (r)
11.30 MTV Urban 12.30 MTV
Siesta 13.30 Euro Top 20 (r)
14.30 Trick It Out (r) 15.00 MTV
Classroom 16.00 MTV News
16.30 MTV Popular Music 18.00
Total Reqest Live 19.00 MTV
Popular Music 20.00 MTV Super
Hits 20.30 Dance Floor Chart (r)
21.30 MTV News (r) 22.00 MTV
Club Zone 23.00 Party Music
1.00 MTV Urban

TVR 2

HBO

22.10 Orele

22.55

8.30 Megatehnicus
9.00 D'ale lu' Mitică (r)
10.00 Natură şi Aventură
10.30 Uliţa spre Europa
11.00 Proiect IT
11.30 Jobbing (r)
12.00 Lumea azi
12.30 Atlas
13.00 Arena leilor (r)
14.00 Orgolii (s, Italia)
16.00 Bazar (r)
16.30 De la carte la film
17.00 Via sacra
18.00 Miracole
(romantic,
Italia)
19.00 Călătorie dinspre centrul
Pământului
19.50 Europa altfel
20.05 Unitatea specială 2 (s,
SUA)
21.00 Ora de ştiri
22.10 Orele (dramă, SUA)
0.10 Transfer (s) (r)

PRO CINEMA
12.00 Entertainment News (r)
12.15 Abracadabra (comedie,
SUA) (r) 14.15 Prietenii tăi (s,
SUA) (r) 14.45 Dispăruţi fără
urmă (s, SUA) (r) 15.45 Verdict:
Crimă! (s, SUA) 16.45 Eu, tu şi
Ovidiu (comedie, România)
19.00 Cinci dint-o lovitură (s)
20.00 Entertainment News
20.20 Monk (s, SUA) 21.30
Prietenii tăi (s, SUA) 22.00
Mafia te prinde (thriller, SUA)
0.15 Vine poliţia! (catastrofă,
SUA) 1.15 Schimbul trei (s, SUA)

Constantin

8.00 Lenny, câinele-minune
(aventură, SUA)
9.25 Pe platourile de filmare
9.55 În spatele uşii roşii (dramă, SUA)
11.40 Tatăl vitreg al miresei (comedie, Australia)
13.15 Războiul de acasă (s,
SUA)
14.05 În căutarea lui Forrester
(dramă, SUA)
16.20 Herbie - Maşina buclucaşă
(aventură, SUA)
18.00 Ocolul Pământului în 80
de zile (aventură, coproducţie)
20.00 V Festival 2006
21.05 Fără control (thriller,
SUA)
22.55 Constantin (thriller, SUA/
Germania)
1.00 Figuranţi (s, Anglia/SUA)
1.35 Cămaşa de forţă (thriller)

MTV
6.00 After Hours 7.00 Breakfast
Club 10.00 MTV Hitlist Romania
(r) 12.00 Weekend Special MTV Super Hits 17.00 Stylissimo
17.30 MTV Making The Movie
18.00 Superlatino 19.00 Boiling
points 19.30 MTV News - Ediţie
de Weekend 20.00 Where
My Dogs At 20.30 Cribs 21.00
Popular Music 22.00 Trick It Out
22.30 Senseless (r) 23.00 Virgin
Diaries (r) 23.30 Party Zone 1.00
MTV Urban 2.00 Fool Moon
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TVR 1

23.30

Ucide-m` cu tandre]e

9.20 Dr. Fix
9.30 Elefantul cu bulină
10.00 Numai cu acordul minorilor
11.00 Rrom european
11.35 Viaţa satului
13.00 Săptămâna politică
14.00 Jurnalul TVR
14.20 Parfum de glorie
15.00 Atenţie! Se cântă din
nou
16.10 Tezaur folcloric
17.30 Dănutz SRL
19.00 Jurnalul TVR
20.10 Podurile din Madison
County (dramă, SUA)
22.30 Garantat 100% (show de
întâlniri)
23.30 Ucide-mă cu tandreţe
(erotic, SUA)
1.15 Atenţie! Se cântă din nou
2.10 Parteneri de week-end (r)
2.50 Jurnalul TVR (r)

PRO TV

ANTENA 1

22.30

20.30 Animalul

Resident Evil 2

8.00 Ştirile PRO TV
10.00 Parte de carte
10.45 Maverick (western, SUA)
(r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.15 Puiul de urs (familie,
Canada/Germania)
15.15 Rebel în California (s,
SUA)
17.00 Spionii în vacanţă (comedie, SUA)
18.55 Ştirile Sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.45 Oră de vârf 2 (acţiune,
SUA)
22.30 Resident Evil 2: Ultimul război (horror, coproducţie)
0.15 Oră de vârf 2 (acţiune,
SUA) (r)
2.00 Resident Evil 2: Ultimul
război (horror, coproducţie) (r)

ACAS~

HALLMARK

11.45 Celebritate (s, Brazilia)
13.30 Daria, iubirea mea (s,
România) (r) 14.30 Iubire ca
în filme (s, România) (r) 15.30
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA)
17.30 Poveştiri adevărate 18.30
Rebelde (s, Mexic) 19.30 Daria,
iubirea mea (s, România) (r)
20.30 Fetele Gilmore (s, SUA)
21.30 Cum ţi-e scris (comedie,
SUA) 23.45 Poveştiri adevărate
0.45 Daria, iubirea mea (s,
România) (r) 1.45 Extravagan]a
Anastasia (s, Venezuela)

FILMUL SERII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10 DRAM~

Podurile din Madison County
spere la mai mult. Kincaid
se opreşte la ferma femeii pentru a afla drumul.
Această întâlnire de o
clipă va fi începutul unei
frumoase poveşti de dragoste. Filmul lui Eastwood
a fost inspirat de cartea cu
acelaşi nume a lui Robert
James Waller.
SUA, 1995
Regia: Clint Eastwood
Cu: Meryl Streep, Clint
Eastwood, Annie Corley

23.30

9.00 Inelul buclucaş (comedie,
SUA/Canada)
11.00 Animax
12.00 Desene animate: Jetix
13.00 Ştiri
13.15 Smokey şi Bandit (comedie, SUA)
15.30 Divertisment: Duminica
în familie
18.40 7 zile
19.00 Observator
20.30 Animalul (comedie,
SUA). Cu: Rob Schneider,
Colleen Haskell, John C.
McGinley
22.00 Extragerea Loto 6/49 şi
Noroc
22.15 Afaceri necurate (acţiune,
Hong Kong/SUA). Cu:
Jean-Claude Van Damme,
Rob Schneider, Lela Rochon
0.15 Huff (dramă, SUA)

DISCOVERY

8.00 Întoarcere în grădina
secretă (S.F., SUA/Germania)
10.00 Călătorie spre centrul
Pământului (aventură fantastică, SUA) 12.00 Amy (s)
13.00 Întoarcere în grădina
secretă (S.F., SUA/Germania)
15.00 Fiicele lui McLeod (s)
16.00 Călătorie spre centrul
Pământului (aventură fantastică, SUA) 18.00 Amy (s)
19.00 Fiicele lui McLeod (s)
22.00 Vindecătorul (dramă,
coproducţie)

Duminică
Solitarul fotograf Robert Kincaid (Clint Eastwood, foto) ajunge în pitorescul Madison County,
Iowa, ca să fotografieze
faimoasele poduri acoperite pentru revista „National Geographic“. Prizonieră a unei vieţi previzibile,
soţie şi mam` Francesca
Johnson (Meryl Streep,
foto) nu îndrăzneşte să

DUMINIC~
PRIMA

10.00 Curse 11.00 Motociclete
americane 12.00 Dependenţi
de cascadorii 12.30 Dependenţi
de cascadorii 13.00 Confruntări
şi fiare vechi 14.00 Regii
construcţiilor 15.00 Vânătorii
de mituri 16.00 X-Testers 17.00
Cum se fabrică diverse lucruri?
18.00 Coliziunea secolului
20.00 O pradă mortală 21.00
Procurorii 22.00 Medium la
locul crimei 22.30 Medium la
locul crimei 23.00 Adevăratul
„Spital de urgenţă"

22.40

HORROR

Duminică

Mimic
Dr. Susan Tyler (Mira
Sorvino) şi soţul ei, dr. Peter Mann (Jeremy Northam), sunt hotărâţi să pună
capăt flagelului abătut asupra New York-ului, o boală
ce pune în pericol vieţile a
mii de copii. Susan reuşeşte
prin mecanismele ingineriei genetice, combinând
AND-ul mai multor specii,
să creeze un organism capabil să distrugă specia
care răspândeşte boala.
Numindu-l „Iuda”, ea îl
infiltrează în ecosistemul
oraşului cu ajutorul soţului
său, director adjunct la Centrul pentru Control Epidemiologic. Însă, după numai
trei ani, ceea ce părea a fi
fost rezultatul unei sclipiri
de geniu se dovedeşte de
fapt a fi o catastrofă. Cei doi
au alterat natura, iar reacţia
acesteia e neiertătoare.
SUA, 1997
Regia: Guillermo Del Toro
Cu: Mira Sorvino, Jeremy
Northam, Giancarlo Giannini

Rezolvarea integramei din num`rul trecut
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SPRAY-MOPS-PROTEZA-OT-IOTA-BUFNI-OVATIE-ROLNIT-UNGARE-AZ-ORGAN-T-JOASE-IED-REUSIT-RU-VIRASAMUR-CEARA-NEGA

6
2
7
9
1
8
5
3
4

1
8
9
3
4
5
7
6
2

4
5
3
6
2
7
9
1
8

Dezleg`rile Sudoku
din edi]ia de ieri.

SURS~ PROGRAME TV:

R#s [i pl#ns la
etajul 23

9.00 Hugo
10.00 Casa noastră
11.00 Levintza prezintă
11.40 Tele RON
13.00 The Flavours 3 bucătari
13.30 Umor...din greşeală funny home video
14.00 Casa scării (acţiune, SUA/
Canada)
16.00 Echipa de elită (acţiune,
SUA)
18.00 Focus
19.00 Cele mai uimitoare filme
din lume
19.30 Camera de râs
20.00 Ciao TV (r)
20.30 Viceversa
21.30 CSI - Crime şi investigaţii
(s, SUA/Canada)
22.30 Anchetă militară (s, SUA)
23.30 Râs şi plâns la etajul 23
(comedie, SUA)
1.30 Reacţie în lanţ (dramă)

TV SPORT
13.00 Handbal feminin: Astral
Poşta Câlnău - Oltchim Rm.
Vâlcea 14.30 Baschet - „Best
of NBA”: New York Knicks - Los
Angeles Lakers 16.00 "Cavalerii
Norilor!" - Red Bull Air Race ,
San Francisco 17.00 Handbal
masculin, Turneu calificare
C.E. 2008: România - Letonia
18.30 Ştirile TV Sport 19.00
Boxbuster- "Bestia din Est":
Nikolay Valuev vs. Jameel
McCline 0.00 Wrestling, Divizia
TNA - „TOTAL IMPACT"
PUBLICITATE

www.compact.info.ro

TVR 2

22.10

15

HBO

The Office

10.30 Uliţa spre Europa
11.00 Motomagia
11.30 Sport extrem
12.00 Planeta Pământ
13.00 Festivalul de muzic` folk
„OM BUN"
14.00 Căutătorii de aur
14.30 EU-RO case (r)
15.00 Poftă bună!
15.30 Arta supravieţuirii (r)
16.00 Top7.ro
16.30 Dincolo de hartă
17.00 Tequila şi Bonetti (s,
SUA)
18.05 Farmece (s, SUA)
19.00 Egipt
20.00 Fără limite
20.30 Omul între soft şi moft
21.00 Ora de ştiri
22.10 The Office (s, Anglia)
22.40 Mimic (horror, SUA)
0.40 Unitatea specială 2 (s,
SUA) (r)

PRO CINEMA
10.00 Pro Motor 10.30 Prietenii
tăi (s, SUA) (r) 11.00 Bătăuşii de
la Hollywood 11.45 Monk (s,
SUA) (r) 12.45 Eu, tu şi Ovidiu
(comedie, România) (r) 15.00
Lumea PRO CINEMA 16.00
Verdict: Crimă! (s, SUA) 17.00
Proiectul Medusa (thriller, SUA)
19.00 Cinci dintr-o lovitură
(s)
20.00
Entertainment
News 20.20 Terapie în grup
(comedie, SUA) 22.45 Seinfeld
(s, SUA) 23.45 Vine poliţia!
(catastrofă, SUA)

vr`ji a mai f`cut
20.00 Ce
nevasta mea
7.45 Presa face legea (comedie,
SUA)
9.10 Casă şi masă (comedie,
Franţa/Anglia)
10.55 Filmul lui Clifford (animaţie, SUA)
12.10 Din nou acasă (romantic,
Canada)
13.40 Coldplay Live
14.45 Bona de la forţele speciale (comedie, Canada/
SUA)
16.20 Ghidul autostopistului
galactic (comedie, SUA/
Anglia)
18.10 Fostele iubite ale iubitului
meu (dramă, SUA)
20.00 Ce vrăji a mai făcut
nevasta mea (comedie,
SUA)
21.40 Dispărutele
(acţiune,
SUA)

MTV
6.00 After Hours 7.00 Breakfast
Club 10.30 MTV News 11.00
Superlatino (r) 12.00 Weekend
Special - MTV Super Hits 17.00
MTV Super Hits 18.00 MTV
Hitlist Romania (r) 20.00 Room
Raiders 20.30 Stylissimo 21.00
Punk'd (r) 21.30 Senseless
22.00 Pimp My Ride 22.30
Boiling points (r) 23.00 MTV
Amour 0.00 MTV Urban 1.00
Fool Moon

16
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BERBEC

21 MARTIE - 20 APRILIE

În sfâr[it, se poate spune că face]i călătorii
de plăcere [i asta probabil numai datorită
faptului că sunte]i înso]it de o persoană
foarte dragă. Vi se face un fel de interogatoriu
la care răspunde]i suficient de diplomatic.
S–QB–VN–V

TAUR
21 APRILIE - 20 MAI
Chiar pute]i răsufla u[urat, deoarece a]i
reu[it cu adevărat să scăpa]i de problemele
grave care cauzau conflicte permanente
între dv. [i mai to]i cei dragi. Solu]iile sunt
originale, neobi[nuite, dar absolut legale.
S–QB–QN–Q
GEMENI
21 MAI - 20 IUNIE
Despăr]irile care se petrec azi sunt lipsite de
stres [i dau senza]ia de eliberare benefică.
To]i nativii trec prin experien]e sentimentale
inedite, dar decisive pentru viitorul lor sentimental. În plus, apar recompense financiare.
S–VB–QN–V
RAC
21 IUNIE - 22 IULIE
Ve]i găsi tot felul de solu]ii pentru toate problemele cu care vin [efii dv. Va fi mai greu să
o alege]i pe cea mai bună [i va trebui să apela]i la o persoană foarte obiectivă din anturajul profesional, însă nu ave]i de unde alege.
S–QB–QN–Q
LEU
23 IULIE - 22 AUGUST
Afla]i cu plăcere că un membru al familiei dv.
se bucură de succes [i că este apreciat de to]i
[efii. Vă decide]i să organiza]i o petrecere
prin care să aibă ocazia s` se întâlnească cu
to]i cei dragi [i să fie felicitat în cadru festiv.
S–W B–VN–V
FECIOAR~
23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
De[i v-a]i dorit din tot sufletul să primi]i
musafiri, sunte]i dezorientat pentru că a]i
invitat pe cineva [i va apărea cu totul altcineva. Cum calul de dar nu se caută la din]i,
ar trebui să vă mul]umi]i totu[i cu ce ave]i.
S–QB–WN–W
BALAN}~
23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Este nevoie de toată diploma]ia dv. pentru
a putea „dezamorsa” un conflict trecător,
lipsit de substan]ă, dar acut. Rudele revin la
sentimente mai bune [i vă apreciază din nou,
pentru talentele dv. multiple. Fericire [i lini[te.
S–VB–QN–W
SCORPION
23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Exuberan]a dv. depă[e[te orice limite. Nu vă
a[tepta]i la câ[tiguri financiare de azi [i nici
previziunile celor dragi nu sunt pe aproape.
Optimismul [i bucuria le pot produce „surprize” mai ales celor vârstnici.
S–QB–VN–V
S~GET~TOR
22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Îi uimi]i pe cei din anturaj prin amabilitate,
mai ales că nu toate evenimentele de azi
sunt plăcute pentru dv. Este posibil totu[i
să provoca]i o separare, fără să supăra]i pe
nimeni [i fără să fi]i nici dv. prea stresat.
S–W B–QN–V
CAPRICORN
22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Lua]i în seamă toate detaliile [i uita]i de
aspectele importante [i absolut necesare
pentru a ajunge la o solu]ie corectă pentru
toate problemele profesionale. Îndeosebi
nativele tinere pot avea seara crize biliare.
S–QB–VN–Q
V~RS~TOR
20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Relua]i cu multă seninătate rela]iile de prietenie cu persoanele pe care nu demult le-a]i
dezavuat în mod public. Da]i dovadă de autocontrol, o calitate care nu v` este prea des recunoscută. Seara, ve]i fi invitat la o petrecere.
S–VB–QN–W
PE{TI
19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Descoperi]i că nu este atât de simplă, cum
spera]i, campania de renovare pe care recunoa[te]ică a]i demarat-o într-o perioadă total
nepotrivită. Unii nativi au noroc [i sunt propu[i
pentru o promovare profesională majoră.
S–QB–QN–Q
LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc
V - sus; Q - mediu; W - jos
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SUDOKU presupune completarea careului de 81 c`su]e dup` O SINGUR~ REGUL~: orice rând, orice coloan` [i oricare
p`trat de 3x3 c`su]e s` con]in` o singur` dat` fiecare cifr` cuprins` \ntre 1 [i 9.

REBUS
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DOMINO
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ORIZONTAL: 1) Boală mintală. 2) În grup! – Pretenţios.
3) Camere – A năzui. 4) Vorba ursului – Muncitor cu ziua.
5) Profet – Extreme la slalom! 6) Idei fixe – Cunună!
7) A luci în culori – În cadă! 8) Folosire. 9) Parte a
aparatului digestiv – Mâncat de porci. 10) A vântura –
Plecat pe uşă afară.
VERTICAL: 1) Care răspund imediat – Scaun pe cal.
2) Lipitor de fiare – Itinerare. 3) Adormitor. 4) Interjecţie
de chemare – A sprijini. 5) În noxe! – Regională.
6) Foarte scunzi – Aci. 7) Sprinten – Lac mic natural.
8) Sportul alb – Mişcare pe muzică. 9) Imbold – Eden.
10) Mediul undelor radio – Partizan al unei idei.

INTEGRAM~ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| BANCURI |||||||||||||||||||||||||||||
Incorect
Asfixiat`

Monument
egiptean
Ap`
\n vapori

Legat
de statui
Incult`
(livr.)

Ciolan
Produs
lactat

Vechiul
francez
Insul`
de corali

Lemn
negru
Plini
de veselie

Insect`
ce \n]eap`
vitele
A exista

P`trate
agricole
Spin
A face
zgomot
\n somn

A pune
la r#nd

O femeie gras` st` \n fa]a oglinzii
fermecate:
- Oglind`-oglinjoar`, cine-i cea
mai frumoas` din ]ar`?
La care, oglinda:
- Dac` vrei s`-]i spun, d`-te la o
parte, c` nu v`d nimic!


O trup` de poli]i[ti se adun` \n
jurul [efului.
- Aten]iune! - zice [efu‘, \ncepem opera]iunea! Potrivi]i-v`
ceasurile! E 11:48. Pentru cei care
au afi[aj digital: be]i[or, be]i[or,
sc`unel, om de z`pad`...
Trimise de Ariana-Genia Ilie

Fi]i glume]i [i
trimite]i bancuri
Compact v` a[teapt` bancurile,
\nso]ite de nume [i v#rst`, la
ionut.zgondoiu@compact.info.ro
Haide]i s` râdem \n fiecare zi!

Asta
\nva]`
mecanic

PUBLICITATE

Vrei s` dezlegi mai multe careuri? Acum ai noul num`r
al revistei tale de jocuri, premii [i distrac]ie!

Rubric` realizat`
de Tina Rizea

LUNI Joburi & Internet .... MAR}I Digital & Educa]ie .... MIERCURI Auto & Via]` s`n`toas` .... JOI Stil & Turism .... VINERI Night Fever

