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Malvina
trece [i la
actorie

Oferte de
Valentine’s
Day

Dup` meteo
[i [tiri,
frumoasa
prezentatoare
de la TVR se
lanseaz` [i \n
lumea filmului
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|ndr`gosti]ii au
la dispozi]ie mai
multe variante
unde pot
petrece pe
14 februarie
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Operatorii, soma]i s`
taie plata \n avans
Sunt vizate societ`]ile de cablu tv, internet, televiziune digital` [i telefonie
Autoritatea Na]ional`
pentru Protec]ia Consumatorilor
a anun]at ieri c` a convenit cu
operatorii de servicii de cablu tv,
ECONOMIE

telefonie, internet [i televiziune
digital` s` se renun]e la plata \n
avans. Totodat`, firmele de cablu vor anun]a clientul \nainte

de oprirea furniz`rii serviciului [i
vor fi obligate s` scad` contravaloarea perioadei \n care cablul e
t`iat.
Pag. 6
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{ase trenuri noi
la metrou
Cele 6 garnituri se vor ad`uga
celorlalte 38 care circul` deja \n
Pag. 3
subteran

Foto: Rompres

PUBLICITATE

Lec]ia de balet a
Alinei Cojocaru, la TNB
Prim-balerina de la Covent Garden smulge
Pag. 2
ova]ii [i \n Capitala Rom#niei
BUCURE{TI

ULTIMA OR~ ... 21.50 ... Complexul Cora Lujerului
a fost evacuat dup` o alarm` cu bomb`...
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1°

r`s`rit
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S#mb`t`: 3°
condi]ii de
ploaie

„Special, sânge”,
la Nottara
PROIECT Piesa „Special,
sânge” de Guy Foissy, primul
spectacol din proiectul „Buletin
de Bucureşti”, iniţiat de
Teatrul Nottara în stagiunea
trecută, va avea premiera pe
1 şi 2 februarie. Spectacolul
poartă semnătura tânărului
regizor Bogdan Huşanu, care
este student în ultimul an al
Universităţii de Artă Teatrală din
Târgu Mureş.

Afaceri în Orientul
Mijlociu
OPORTUNITĂŢI Firmele
româneşti îşi pot găsi noi
oportunităţi de afaceri în
Orientul Mijlociu şi nordul Africii,
în cadrul pavilionului românesc
organizat de Romexpo la Târgul
Internaţional de la Cairo. Târgul
se va desfăşura în capitala
Egiptului în perioada 21-30
martie 2007, sub înaltul patronaj
al Ministerului egiptean al
Economiei şi Comerţului Exterior.

„Cvartet”-ul,
premieră absolută
la Nottara
TEATRU Sala „George
Constantin” a Teatrului Nottara
din Capitală va găzdui m#ine
şi sâmbătă premiera absolută
în România a spectacolului
„Cvartet”, de Heiner Muller.
Spectacolul este regizat de
Tompa Gabor şi este coprodus
de Fundaţia SalTimBanc şi de
Teatrul Maghiar de Stat din
Cluj-Napoca. Din distribuţie

17:03
apus

De anul viitor, Prim`ria general` a Capitalei ar putea
deveni ordonator principal de credite, iar primarii locali
ar urma s` fie manageri de sector. Din m#na primarului
unic ar pleca to]i banii pentru proiectele ora[ului.

11°



MODIFIC~RI
- Surse din
Prim`ria Capitalei ne-au declarat
c` primarul general al ora[ului
va fi ales prin vot direct, iar
func]ia de primar de sector va
disp`rea, cei [ase edili urm#nd
a se numi manageri. Singurul cu
titulatura de primar va r`m#ne
edilul Capitalei. Ei vor fi ale[i de
consiliul general.
Informa]iile au fost confirmate
ieri diminea]` de Adriean Videanu
la postul de radio Guerrilla FM.
„Ori alegi primarul general prin
vot direct şi primarii de sectoare
numiţi de consiliul general la
propunerea primarului general,
ori alegi primarii de sector prin
vot direct şi primarul general ales
de către consiliul general”, a spus
primarul.

Duminic`: 0°
cer par]ial
acoperit

cer par]ial
acoperit

fac parte actorii Timea Buza şi
Andras Demeter, iar scenografia
este semnată de Carmencita
Brojboiu.

Proiectul Bordei,
respins din nou
de arhitecţii PMB

Foto: EVZ

Vineri: 5°

/ Maximum

REFUZ Proiectul imobiliar privat
„Bordei”, iniţiat de omul de
afaceri Costică Constanda pe un
teren situat pe malul Lacului
Floreasca, a fost respins din
nou, ieri, de arhitecţii Primăriei
Municipiului Bucureşti. Primarul
general, arhitecţii municipali şi
consilierii generali, întruniţi în
şedinţă pentru a discuta „soluţii
pentru rezolvarea litigiului
Bordei”, au decis respingerea
proiectului motivând că se opun
distrugerii spaţiilor verzi din
cartierul Primăverii.

Videanu renunţă la
sporul de dificultate
BANI Primarul general Adriean
Videanu a anunţat ieri că nu
vrea să fie plătit pentru activităţile ce vizează aplicarea legilor
proprietăţii. „Nu am încasat şi
nici nu intenţionez să încasez
sporul de dificultate de care
aş putea beneficia, potrivit
legii. Renunţ la acest drept,
înţelegând să-mi fac datoria
fără stimulente”.

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

Al tău cum arată?
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Bucure[tiul va avea un

condi]ii de
ploaie

°

BUCURE{TI

Buget unic
Vor fi desfiin]ate consiliile
locale, iar bugetul va fi unic [i va
fi gestionat de Prim`ria Capitalei.
Managerii de sector vor cheltui
c#t le va permite primarul unic,
iar un nou sistem de colectare a
taxelor [i noi servicii va deriva
din noua Lege a administra]iei publice locale. Mai marii prim`riei,
\n frunte cu primarul Adriean

Birouri de 120
milioane euro
INVESTIŢIE Compania cu capital
irlandez „Victoria Limited”
intenţionează să investească
aproximativ 120 milioane de euro
pentru construirea, în Bucureşti,
a unui proiect imobiliar ce
presupune un spaţiu construit de
38.000 de metri pătraţi. Este vorba
de o clădire de birouri, localizată
pe un teren aflat în apropierea
Pieţei Victoria, în spatele bulevardului Nicolae Titulescu. Clădirea
este, potrivit Mediafax, în stadiul
de proiectare. Investitorii irlandezi
de la Victoria Limited sunt
specializaţi în cumpărare-vânzare
bunuri imobiliare şi sunt prezenţi
de câţiva ani pe piaţa imobiliară
din România. Victoria Limited se
alătură marilor investitori irlandezi
prezenţi pe piaţa imobiliară din
România, cum sunt Ballymore, RI
||||
Investment şi Moritz Group.

Videanu, se g#ndesc s` \mpart`
Bucure[tiul \n arondismente, ca
la Paris, ne-au spus acelea[i surse.
Consiliul general va ]ine contul
cheltuielilor. Prim`ria general` se
va ocupa de partea de dezvoltare,
iar prim`riile de sector, ce vor
fi subordonate, vor administra
Bucure[tiul.

Reac]iile primarilor
Primarul
sectorului
1,
Andrei Chiliman, a reac]ionat
la declara]iile lui Videanu [i a
ar`tat c` „recentralizarea nu
vizează interesul cetăţenilor, ci
doar banii sectoarelor”. „Mă opun
oricărei încercări de restrângere a
atribuţiilor primăriilor de sector,
de recentralizare a acestora la
Primăria Municipiului Bucureşti
sau de desfiinţare a actualei forme de organizare administrativteritorială a Capitalei”, a avertizat
Chiliman. Nici primarul sectorului
2, Neculai On]anu, nu se \mpac`
cu ideea subordon`rii prim`riei
pe care o conduce. „Bucureştiul
cu o singură primărie nu ar
fi un model de capitală europeană. Ar fi de dorit să existe
mai multe primării de sector,
nu una singură”, este de pă-

Dac` ora[ul va avea un singur primar,
rere Onţanu. |n Bucure[ti, la
\nceputul secolului XX, sectoarele
nu aveau numere, ci culori: alb,
ro[u, albastru, negru sau galben.
La \nceputul regimului comunist
s-au preschimbat \n raioane, ulterior fiind adoptat` denumirea
actual`, de sectoare.
Alexandra Du]ulescu ||||

Se stric`
vremea
PROGNOZĂ - Vremea neobi[nuit
de caldă din ultima perioadă
se transformă treptat într-una
normală pentru acest anotimp.
Dacă până acum am avut parte
de mult soare şi temperaturi
caracteristice toamnei, potrivit
ANM până la sfârşitul săptămânii
ne vom „bucura” de ploi pe arii
extinse, lapoviţă, ninsoare şi
temperaturi din ce în ce mai
scăzute.
Pentru astăzi, meteorologii
prognozează,
la
Bucureşti,
temperaturi cuprinse între un
maxim de 12 grade şi un minim
de 0 grade Celsius. M#ine
temperaturile se vor încadra
între 6 şi -2 grade, sâmbătă la
Bucureşti se vor înregistra maxim

6 şi minim -3 grade, iar duminică
temperaturile se vor încadra între
3 şi -3 grade Celsius. În Capitală
astăzi şi mâine va ploua şi cerul
va fi înorat. Meteorologii spun
că sâmbătă ploile se vor opri,
dar cerul va fi tot înnorat, iar
duminică bucureştenii vor avea
parte de o vreme rece, dar cu
mult soare.
D.L. ||||

Alina Cojocaru
a adus „Lecţia”
\n Capital`

Aşteptăm fotografiile tale pe adresa:

foto@compact.info.ro

Foto: Rompres

Votează fotografia preferat`!

Am g`sit \n sta]ia de tramvai de la Hala Traian un indicator RATB
temporar, care \l \nlocuia pe cel obi[nuit. Probabil, cei de la RATB
s-au g#ndit s`-l \nlocuiasc` pe cel vechi... Oricum ar`ta destul de
„high tech"!
Text [i foto: Cristian St`nescu

Foto: Rompres
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Cea mai bine cotat` balerin` rom#nc` a momentului a dansat la TNB

SPECTACOL Prim-balerina Covent
Garden, românca Alina Cojocaru
(foto), a adus mar]i pe scena Teatrului Naţional din Capitală piesa
coregrafică „Lecţia“, creată în anii
'60 de Flemming Flindt. Pe lângă
aceasta, spectacolul a conţinut
fragmente din balete clasice („Lacul
lebedelor") şi creaţii semnate de
tineri coregrafi, precum Wayne
McGregor. Alături de româncă au
urcat pe scenă Johan Kobborg,
solişti de la Covent Garden, de
la Opera Regală Daneză şi elevi
ai Liceului „Floria Capsali" din
Bucureşti. Publicul a aplaudat
îndelung momentele „pas de deux”
şi a apreciat, în egală măsură,
„Lecţia", o „dramă comică" în care
dansul şi teatrul coexistă.

BUCURE{TI
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2.500 de tineri se bat
pe 450 de case \n Br#ncu[i

singur primar

3
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Încasări pentru
parcări

SECTORUL 3 Primăria a eliberat în luna ianuarie 5.000
de autorizaţii pentru parcările
de reşedinţă, fiind încasate
2,5 miliarde de lei. Informaţii
privind repartizarea locurilor
de parcare, de la Biroul de
Informaţii al Serviciului Parcări,
str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr.
10, cam. 3 bis sau la telefonul
340.40.11, interior: 412 sau 415

Foto: Cristian Simion

Bani pentru
proaspeţii căsătoriţi

Cartierul din sectorul 6 este locuit de tineri p#n` \n 35 de ani

Videanu va fi primul care va ]ine cheia de la vistieria Capitalei

Arondismente [i burguri, model european
EXEMPLE Londra are doi primari, unul protocolar [i unul ales.
Ora[ul are 32 „burguri", plus City-ul care este condus de Corpora]ia
Londrei, iar diviziunile sunt coordonate de Autoritatea Londrei Mari,
care r`spunde de poli]ie, pompieri, transport. Parisul este, conform
\mp`r]irii administrative din Fran]a, un „departament", Paris 75,
parte din regiunea Ile-de-France. La r#ndul lui, este divizat \n 20 de
arondismente numerotate \n spiral`, \ncepând din centrul ora[ului.

LOCUINŢE - Cu toate c` mii de
bucureşteni aşteaptă să primească
o locuinţă, în acest an vor fi
acordate, în sectorul 6, numai
450. La primăria sectorului,
numărul dosarelor depuse deja
– 2.500 – este cu mult mai mare
decât cel al apartamentelor
disponibile.
Bonurile de ordine pentru
locuinţele ANL din cartierul
„Constantin Br#ncu[i” au fost
epuizate, iar responsabilii de la
„Spaţiul locativ” spun că nu vor
mai primi nici un dosar dacă
nu are şi bon de ordine. Chiriile
vor varia între 70 de lei pentru

Încă 6 „bombardiere”, pentru Metrorex
ACHIZIŢIE - Metrorex va cumpăra
încă şase trenuri de metrou de
la firma franceză „Bombardier
Transportation”. Acestea se vor
adăuga celor 38 de garnituri
„Bombardier”, pe care Metrorex
le-a dat în utilizare. Finanţarea
va fi asigurată din fonduri
bugetare, la care se vor adăuga
bani dintr-un împrumut obţinut
de la Banca Europeană de
Investiţii. Regia bucureşteană a
decis achiziţionarea celor [ase
garnituri ca urmare a creşterii
numărului de călători.
D.L. ||||

Licitaţie
pentru
„Lia Manoliu”

CONCURENŢĂ Primăria Capitalei
va desemna săptămâna viitoare
câştigătorul licitaţiei pentru
modernizarea Stadionului Naţional. Caietul de licitaţie a fost
cumpărat de 20 de firme, dar
la licitaţie nu s-au prezentat
dec#t două: Asociaţia Astaldi,
în alianţă JV Max Bogl, şi Alpine
Mayreder Bau. Astaldi şi JV Max
Bogl au oferit un preţ de circa
542 milioane lei, exclusiv TVA,
cu un termen de proiectare de
12 luni şi execuţia în 20 de luni,
în timp ce Alpin Mayreder Bau
a oferit 450 milioane lei, fără
TVA, cu proiectare şi execuţie în
||||
termen de doar 29 de luni.

Concert în Parcul Crângaşi
DISTRAC}IE - Parcul Crângaşi va găzdui m#ine
euro-evenimentul „Sunt român, sunt european”.
Spectacolul va fi deschis oficial de primarul
sectorului 6, Cristian Poteraş. Pe scena concertului
vor urca naistul Nicolae Voiculeţ & Taraf, trupa Iris,
Andra, Proconsul, Bucharest Brass Band şi Ioniţă
şi Viorica de la Clejani. Surpriza serii o constituie
premiile ce vor fi acordate bucureştenilor care vor
lua parte la concert. Dintre acestea menţionăm
concursul „Veni, Vidi... Viena”, la sfârşitul căruia 10
spectatori vor câştiga tot atâtea excursii pentru două
persoane în capitala Austriei.
D.L. ||||

Tramvaiul 41, blocat
de un fir electric rupt
INCIDENT - Circulaţia
tramvaiului 41 a fost
oprită ieri dimineaţă
mai mult de 30 de
minute. 34 de tramvaie
nu au circulat din cauza
faptului că la intersecţia
străzilor
Timişoara
cu Braşov unul dintre
firele electrice care le
alimentează s-a rupt şi
a căzut. Tramvaiul 41
a putut circula normal

abia după ce muncitorii
de la RATB au remediat
defecţiunea, dar întârzierile i-au afectat grav
pe călătorii care circulă
cu respectivul mijloc de
transport.
Potrivit conducerii
RATB, a fost constituită
o comisie tehnică de
anchetă, care va elucida
cauzele
producerii
||||
incidentului.

PUBLICITATE

o garsonieră, 93 de lei pentru
un apartament cu două camere
şi 130 de lei pe lună pentru o
locuinţă cu trei camere. Pe lângă
acestea, ANL va construi – în 2007
- alte 2.000 de unităţi locative
prin credit ipotecar, „dintre
care 540 doar în Bucureşti, în
trei amplasamente”, a declarat
George
Popescu,
directorul
agenţiei. Apartamentele destinate tinerilor familişti, cu
vârsta sub 35 de ani, care nu au
locuinţe sau care au fost evacuaţi
au fost construite de ANL [i
sunt administrate de Prim`ria
sectorului 6.
Dana Lascu ||||

SECTORUL 4 Primăria acordă,
conform legii, sprijin financiar
la constituirea familiei.
Tinerele familii au primit câte
un ajutor de 200 de euro, la
cursul BNR. Plata se face prin
casieria primăriei, Bd. George
Coşbuc nr.6 – 16, dar şi prin
mandat poştal, cont curent
personal sau cont de card,
în termen de 30 de zile de la
comunicare c`tre primarul
sectorului.

Ajutoare pentru
încălzirea cu lemne
SECTORUL 6 Direc]ia Generală
de Asistenţă Socială anunţă
c` 31 ianuarie este datalimită pentru completarea
cererilor de ajutor la încălzirea
cu lemne sau combustibili
petroliferi. De la începutul
anului, la primărie au fost
înregistrate 37 de astfel de
solicitări. Detalii, la Serviciul
Ajutor Social, situat în str.
Drumul Sării nr. 2, telefon/fax:
410.30.20.
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Ziua Unirii, la Ia[i [i Foc[ani

RESTRUCTURARE Înlocuitorul
lui Radu Stroe la conducerea
Secretariatului General al
Guvernului va fi nominalizat
la începutul lunii februarie,
când ar putea avea loc
restructurarea guvernului.
Succesorul acestuia va fi ales
dintre Paul Victor Dobre,
Ludovic Orban [i Norica
Nicolai.

„Nu [tim c#]i ofi]eri
de informa]ii
suntem!“

INCERTITUDINE |ntrebat
despre ofi]erii de informa]ii
din Rom#nia, Mircea Geoan`
(foto), pre[edintele PSD, a
declarat ieri c` „nu [tim c#]i
suntem, \n primul r#nd!”.
|ntrebarea adresat` lui
Geoan` a fost: „crede]i c`
sunt prea mul]i ofi]eri de
informa]ii \n Rom#nia?”
Declara]ia acestuia vine
dup` ce el a sus]inut c`
toate serviciile de informa]ii
trebuie controlate de
parlament.

Peste 83.000 de
infecţii respiratorii,
\n ]ar`
EPIDEMIE Peste 83.811 cazuri
de infecţii respiratorii, dintre
care 25.014 pneumonii,
58.737 infecţii acute de căi
respiratorii superioare şi 60
de cazuri de gripă au fost
înregistrate, în săptămâna
15-21 ianuarie, la nivel
naţional. Acestea sunt datele
din ultimul raport realizat
de Centrul Naţional pentru
Prevenirea şi Controlul
Bolilor Transmisibile din
Ministerul Sănătăţii Publice.

Minerii nu folosesc
„S`geata“
RANDAMENT Trenul expres
„Săgeata Albastră”, care
circulă prin Valea Jiului,
riscă să se desfiinţeze
din lipsa călătorilor, deşi
reprezentanţii CFR afirmă că
atât tarifele, cât şi confortul
sunt competitive cu celelalte
mijloace de transport aflate
pe piaţă. Locuitorii din Valea
Jiului preferă cursele cu alte
tipuri de trenuri.

Roboţi, \n lipsa
for]ei de munc`
SOLU}IE Conducerea Fabricii
Textila Oltul, din Sfântu
Gheorghe, a achiziţionat
cinci robo]i unici \n Rom#nia,
în valoare de 250.000 de
euro, după ce a căutat, în
zadar, forţă de muncă în
judeţ. Directorul fabricii,
Vlastimir Isakovici, susţine că
fiecare robot acoperă munca
a şapte-opt oameni.

Foto: Rompres

|nlocuitorul lui
Stroe, nominalizat
în februarie

Spre deosebire de premier, B`sescu a s`rb`torit Unirea Principatelor
MANIFESTARE - Prezent ieri la
Ia[i, cu ocazia s`rb`toririi Unirii
Principatelor, preşedintele Traian
Băsescu a ţinut un discurs \n
care a criticat voalat activitatea
guvernului.
Băsescu a făcut o paralelă între
trecut şi prezent şi a subliniat că
reformele instituite de Alexandru
Ioan Cuza sunt necesare şi astăzi.
În opinia şefului statului, cel mai
important lucru este ca legea să
fie respectată. |ndreptându-se

spre biserica Trei Ierarhi, Băsescu
a fost întâmpinat de mii de
oameni, a acordat autografe [i
s-a
fotografiat
cu
foarte
mulţi dintre cei prezenţi. Tot
ieri, pre[edintele a fost prezent şi
la manifest`rile de la Focşani.
Premierul C`lin Popescu Tăriceanu a absentat ieri de la Ia[i.
„Nu există un interes mai redus
pentru sărbătoarea Unirii, dar
agenda executivului este mai
||||
importantă”, a spus el.

Joi, 25 ianuarie 2007

Alegeri pentru
europarlamentari, la 13 mai
DECIZIE - Alegerile pentru
desemnarea europarlamentarilor
vor fi organizate la 13 mai a.c.,
data fiind aprobată în şedinţa
de ieri a guvernului. „Întrucât
suntem un stat membru al UE,
pot semna pentru susţinerea unor
candidaţi sau a unor partide nu
numai cetăţenii cu domiciliu în
România, ci şi cetăţenii europeni
cu reşedinţă în România”, a
declarat, ieri, purtătorul de

cuvânt al guvernului, Oana
Marinescu. Preşedintele Traian
Băsescu a promulgat, în urmă
cu o săptămână, legea privind
organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru Parlamentul
European (PE).
Aceasta prevede ca europarlamentarii s` fie aleşi pe
baz` de scrutin cu list` închisă
şi candidaturi independente.
Mandatul lor va fi de cinci ani. ||||

Re\ncep lucr`rile pe autostrad`
BUCURE{TI-PITE{TI Circula]ia pe autostrada Bucure[ti-Pite[ti va
fi oprit` \n prim`vara acestui an, pentru noi lucr`ri de repara]ii,
a declarat mar]i ministrul transporturilor, Radu Berceanu, la
Realitatea TV. Berceanu a explicat că autostrada a fost proiectată
greşit de la început, iar o refacere completă a ei ar necesita o
perioadă de doi-trei ani. |n aceast` prim`var`, vor fi ref`cu]i 11
km din autostrad`. De asemenea, Radu Berceanu a mai declarat c`
ar putea introduce o taxă de 5 euro la fiecare sută de kilometri pe
autostrăzile care vor fi date în folosinţă de acum înainte. Berceanu a
precizat c`, în cazul în care va fi introdus` taxa de autostradă, va fi
elaborat un sistem de taxare pentru utilizarea drumurilor naţionale.

Dup` 47 de ani, etajul I
al Peleşului se redeschide
Camerele de la etajul I din Castelul Peleş vor putea fi din
nou vizitate de public, pe parcursul a opt zile din acest
an, după 47 de ani de când accesul aici a fost interzis.
OPORTUNITATE - Oferta muzeului Pele[ constă într-un pachet
de servicii ce cuprinde vizitarea
spaţiilor de la parter şi etajul
\nt#i (tur extins), cu ghidaj
inclus, în cinci limbi de circulaţie
internaţională. Castelul Pele[
a fost deschis pentru public
\n anul 1953, iar p#n` \n 1960
\n traseul de vizitare au fost
incluse [i spa]iile situate la
nivelul \nt#i. Ulterior, acestea au
intrat \ntr-un minuţios program
de restaurare.
Din aceast` lun`, apartamentul regal, sala de concerte, camerele pentru oaspeţi,
precum şi apartamentul destinat împăratului Franz Josef
pentru vizita din 1906 vor putea
fi vizitate de turi[ti. |ns` accesul
este permis numai \n zilele de
30 ianuarie, 27 februarie, 27
martie, 24 aprilie, 15 mai, 25
septembrie, 30 octombrie şi 18
decembrie.
În aceste zile, se vor constitui
grupuri de câte 10-15 persoane,
iar taxa de intrare pentru turul
extins al Castelului Peleş va fi

de 50 de lei pentru adulţi, 20 de
lei pentru elevi [i studenţi.
Lucrările pentru edificarea
Castelui Peleş, ca reşedinţă
de vară a principelui Carol
I al României, au început
încă din anul 1873, castelul
fiind inaugurat zece ani mai
târziu, în 1883. Costurile
pentru construcţie cât şi cele
pentru lucrările de decorare
din perioada 1873–1883 s-au
ridicat la suma de 6,5 milioane
de lei-aur, iar costurile globale,
până în anul 1914, la suma de
16 milioane de lei-aur.

Istoria unui castel
Regele Carol I a atribuit
Peleşului mai multe roluri:
funcţia de reprezentare, loc
de decizii politice şi lăcaş de
cultură, rol conferit de regina
Elisabeta.
La moartea sa, în 1914,
castelul Peleş a fost moştenit
de regele Ferdinand. Acesta,
împreună cu regina Maria, a
locuit însă la Pelişor, iar Carol
al II-lea şi Mihai I la Foişor.

Cu un an mai repede \n trafic
FACILITATE - Elevii instituţiilor
de învăţământ preuniversitar cu
profil auto vor avea posibilitatea
să efectueze cursuri de conducere
a unui vehicul pe drumurile
publice cu un an \nainte de
împlinirea
vârstei
minime
prevăzute de lege, respectiv de
18 ani.
Guvernul a modificat regulamentul de aplicare a Codului
rutier printr-o hotărâre adoptată
în şedinţa de ieri. O altă modificare
constă în coborârea vârstei la
care se poate obţine permisul de

conducere pentru două categorii,
C şi CE, de la 21 de ani la 18 ani,
pentru conducerea vehiculelor
care au masă maximă autorizată
mai mare de 3.500 kg.
Actul normativ completează
regulamentul de aplicare a Codului rutier, cu posibilitatea
prezentării la examenul pentru
obţinerea unei categorii superioare şi a persoanelor care nu
deţin fizic documentul (permisul
de conducere), dar care au fost
declarate admise la categoria
||||
inferioară.

Comorile Pele[ului \[i a[teapt` vizitatorii opt zile pe an
Castelul Peleş a fost redeschis
după 1930, de regele Carol al
II-lea. În 1953, Castelul Peleş
a fost deschis pentru public,

ca muzeu. Domeniul Peleş va
fi retrocedat, în luna februarie
a acestui an, regelui Mihai I.
Mihaela R`ileanu ||||
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Bush a rostit discursul
despre „Starea na]iunii“

{ef de stat
autosuspendat
IERUSALIM Preşedintele
Israelului, Moshe Katsav, a
informat parlamentul că se
va autosuspenda temporar
din funcţie, deoarece
procurorii au anunţat că îl
vor acuza de viol şi delicte
sexuale. Potrivit postului de
televiziune Channel 2, Katsav
a trimis parlamentului o
scrisoare în care anunţă că se
autosuspendă din funcţie.

Preşedintele american George W. Bush a rostit ieri, \n
fa]a Congresului, discursul despre „Starea naţiunii“. Tot
cu aceast` ocazie, liderul de la Casa Alb` [i-a prezentat [i
agenda pentru 2007.
urmă cu c#]iva ani, cerea dezarmarea lui Saddam Hussein.
Preşedintele american se
confruntă în prezent cu o situaţie politică nefavorabilă, după
ce a pierdut, pentru prima dată
în şase ani, controlul Congresului, dar şi sprijinul opiniei
publice americane, din cauza
conflictului sângeros şi tot mai
nepopular din Irak.

Printre temele atinse de
Bush \n cadrul discursului s`u
s-a num`rat recenta suplimentare a efectivelor americane din
Irak cu 21.500 de militari, dar [i
cre[terea num`rului militarilor
cu \nc` 65.000 de persoane [i a
pu[ca[ilor marini cu 27.000, \n
viitorii cinci ani.
O alt` tem` de discu]ie a fost
dublarea rezervelor strategice
de petrol cu 1,5 milioane de
barili p#n` \n 2027 [i reducerea

WASHINGTON Aviaţia SUA
a efectuat un nou raid
împotriva militanţilor
al-Qaeda staţionaţi în
sudul Somaliei, au declarat
oficiali americani, citaţi
de „Washington Post”.
Deocamdată, nu se cunosc
informaţii despre ţintele
vizate sau despre efectele
bombardamentelor.

consumului de benzin` cu 20%
\n viitorii 10 ani. Acest lucru se
poate realiza prin \mbun`t`]irea standardelor de consum
auto [i cre[terea utiliz`rii combustibililor alternativi, precum
etanolul. „Pentru a proteja
America împotriva unei întreruperi grave a furnizării de petrol,

cer Congresului să dubleze capacitatea rezervei strategice de
petrol”, a declarat Bush. Aceste
eforturi fac parte din concentrarea administraţiei şi a Congresului asupra „securităţii energetice”, menit` să crească sursele
interne de combustibil.
Anca Petrache ||||

Putin, despre succesorul s`u
RUSIA - |ntr-un interviu publicat
\n urm` cu dou` zile, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat
că alegerea succesorului său revine electoratului, însă nu a ezitat să ofere câteva indicii, pentru
a-l ajuta în opţiunea pe care o va
face.
Putin a precizat că doreşte
ca persoana care îl va înlocui în
urma alegerilor de anul viitor,
indiferent care va fi aceasta, să-i

continue politicile, a căror principală misiune este de a menţine
creşterea veniturilor, şi să nu fie
„leneşă” sau „vorbăreaţă”. Cel
de-al doilea mandat şi ultimul al
lui Putin se va încheia în 2008.
De[i acesta a refuzat să identifice
vreo persoană pe care ar vedea-o
la pre[edin]ie, candidaţii cu cele
mai mari şanse sunt vicepremierul Dimitri Medvedev şi ministrul
||||
apărării, Serghei Ivanov.

Belarusul cere din nou chirie
MINSK Belarusul va cere Rusiei să plătească o chirie pentru terenul
traversat de conductele care transportă petrol şi gaze spre Europa, a
afirmat preşedintele Aleksandr Lukaşenko, în timpul unei şedinţe de
guvern, relatează RIA-Novosti. Belarusul a încercat să introducă o taxă
pentru petrolul rusesc ce traversează teritoriul său, la începutul anului,
în replică faţă de tarifele impuse de Moscova, însă a renunţat după
ce Rusia a întrerupt alimentarea cu petrol. „Fără agitaţie şi ambiţii,
vom lua măsurile corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia
internaţională şi vom cere (Rusiei) să plătească”, a afirmat Lukaşenko.
Foto: Mediafax

PUBLICITATE

31 de ani
de diet`

Bijuterii cu gabarit dep`[it
TOKYO La T#rgul Anual al Bijuteriilor, o expozi]ie interna]ional` cu
v#nzare, desf`[urat` \n capitala Japoniei, atrac]ia de anul acesta a fost
un cristal incolor de aproape 30 de kilograme, cel mai mare, de acest
fel, expus vreodat`. Cu diametrul de 28 de centimetri, cristalul este
adus tocmai din Nepal [i scos la v#nzare de comerciantul indian G.P.
Gupta (foto). Proprietarul s`u se a[teapt` s` primeasc` pentru bila sa
||||
de cristal cel pu]in 4,2 milioane de dolari.

Averea unui rege, la licita]ie
LONDRA - Bunurile care au aparţinut fostului rege al Greciei, George I, au fost scoase la licita]ie la
casa „Christie’s” din Londra, deşi
Grecia a cerut anularea licitaţiei.
Este prima licitaţie la care se pun
în vânzare bijuterii ale familiei
regale greceşti, de la căderea monarhiei în 1973. Cele peste 850

de obiecte, \n special argintărie
şi piese Faberge, sunt evaluate la
2,28 milioane de euro.
Obiectele provin dintr-o fostă reşedinţă regală din Tatoi, la
nord de Atena, şi au fost autorizate să părăsească teritoriul Greciei, pentru a fi aduse în Marea
||||
Britanie în 1991.

E. Howard Hunt
a decedat

Bush, aplaudat, \n timpul discursului, de vicepre[edintele Cheney

LONDRA Femeile îşi petrec,
în medie, 31 de ani din viaţă
ţinând cură de slăbire. Aceasta
este concluzia unui sondaj
on-line realizat în Marea
Britanie, informează „The
Telegraph”. Sondajul, la care
au participat 1.840 de femei
[i b`rba]i, a mai scos la iveal`
faptul c` majoritatea persoanelor care ]in cure de sl`bire
îşi petrece peste cinci
săptămâni din viaţă gândindu-se exclusiv la mâncare.
Sondajul, finanţat de o
companie de lactate, a mai
scos la iveală faptul că 34% dintre femeile preocupate excesiv
de propria siluet` au ales-o pe
voluptuoasa Charlotte Church
drept femeia ideală.

Foto: Rompres

„Dependenţa de petrolul străin
ne face vulnerabili la terorism”

Nou raid american
\n Somalia

Foto: Mediafax

WASHINGTON - Dup` cum
apreciaz` unii anali[ti americani, preşedintele Bush nu a
mai dat dovadă de vehemenţă
în discursul său anual despre
„Starea naţiunii”, el fiind vizibil slăbit din punct de vedere
politic. Bush, care a încărunţit de la preluarea mandatului
de preşedinte în 2001, dup`
cum comenteaz` agen]iile de
pres`, a rostit discursul pe un
ton moderat, punctat de ovaţii
mai puţin intense decât în anii
precedenţi. Discursul său nu a
mai fost caracterizat de retorica
intervenţiilor precedente şi care
a avut succes în rândul americanilor după atacurile de la 11
septembrie 2001.
Reflectând asupra impasului
politic al războiului din Irak,
preşedintele american s-a rezumat la a cere sprijin în favoarea
noii strategii menite să pună
capăt violenţelor interconfesionale, de la tribuna de unde, în
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SUA Fostul agent secret
E. Howard Hunt, implicat
în afacerea Watergate şi
considerat un personaj-cheie
de teoriile conspiraţioniste
privind asasinarea fostului
preşedinte John Kennedy, a
decedat la vârsta de 88 de
ani. Fostul agent CIA, autor
al unor romane de spionaj, a
fost persoana la care a apelat
preşedintele Richard Nixon,
încercând să muşamalizeze
scandalul Watergate.

Scurgere de p`cur`
MOSCOVA Un tren de marfă
încărcat cu păcură a deraiat
în sudul Rusiei, determinând
scurgerea combustibilului
pe o suprafaţă de peste 1,5
kilometri pătraţi şi avarierea
şinelor şi a liniilor electrice.
Accidentul s-a produs īn
regiunea agricolă Orenburg,
īntre oraşele Samara şi Ufa,
fără a se solda cu răniţi.
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2006, an slab
pentru Yahoo!

3,39 LEI

DIMINUARE Yahoo! a anunţat o scădere a profiturilor
pe anul 2006, în ciuda creşterii vânzărilor. Profitul net
dintr-al patrulea semenstru
al anului trecut este mai
mic cu circa 60% decât
cel înregistrat în aceeaşi
perioadă din 2005. Motivele
acestei scăderi sunt cheltuielile mari cu publicitatea şi
acţiunile distribuite şefilor
grupului.

2,61 LEI

|NTREVEDERE - Discu]ia dintre Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Consumatorilor
(ANPC) [i operatorii de cablu
tv, internet, televiziune digital`
[i telefonie a avut ca scop \mbun`t`]irea contractelor \ncheiate
\ntre furnizorii de ser vicii [i
beneficiari. Astfel, clien]ii nu
vor mai fi obliga]i s` pl`teasc`
\n avans abonamentele la cablu
iar, \n cazul neplatei, operatorii
de servicii de televiziune prin
cablu va trebui s` anun]e beneficiarul \nainte s`-i opreasc`
furnizarea serviciului. Firmele
de cablu tv vor fi obligate s`
scad` contravaloarea perioadei
\n care serviciul a fost oprit.
Pre[edintele ANPC, Marian
Zlotea, a declarat recent c` 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.

Toyota mizeaz`
pe ma[inile hibrid

ECOLOGIC Toyota intenţionează să vândă cu 40% mai
multe maşini hibrid, care
funcţionează pe bază de
gaze naturale şi electricitate. Anul trecut s-au vândut
peste 310.000 de astfel de
maşini, cu 33% mai mult
decât în 2005. Pentru a-şi
atinge targetul, Toyota ar
trebui să vândă în acest an
peste 430.000 de unităţi.
Doar un procent dintre
cumpărătorii americani aleg
maşinile hibrid.

Clien]ii care \nt#rzie cu plata se pl#ng c` li se taie cablul f`r` s` fie avertiza]i
Eliminarea pl`]ii \n avans [i
\n[tiin]area \nainte de \ntreruperea serviciului vor fi valabile
[i pentru operatorii de servicii
de telefonie mobil`. De asemenea, se va elimina [i obligativitatea depunerii unor garan]ii
f`r` a beneficia de anumite
compensa]ii din partea operatorului de telefonie mobil`.

La \ntrevedere, Zlotea a
insistat asupra faptului c`
operatorii trebuie s` informeze
clientul c#t mai corect [i complet
\n leg`tur` cu contractele
pe care le \ncheie cu ace[tia.
|n plus, a cerut imperativ
modificarea \n termen de 30
de zile a clauzelor contractuale
discutate \n [edin]`.

Reprezentan]ii ANPC ne-au
declarat c` a[teapt` r`spunsurile operatorilor, iar \n cazul
\n care acestea vor fi negative
vor apela la alte modalit`]i
legale de impunere a acestor
modific`ri. Oficialii RCS&RDS
au declarat pentru „Compact”
c` momentan nu comenteaz`
Otilia Cristea ||||
acest subiect.

Coface: Cre[terea economic`
din Rom#nia va \ncetini

Foto: Mediafax

Plata impozitelor
pe c#[tigurile de
la burs`

C^{TIGURI Profitul reţelei
de fast-food McDonald’s
pe anul 2006 s-a dublat,
ajungând la 1,24 miliarde de
dolari. O parte din profit s-a
realizat din câştigul rezultat
de pe urma desprinderii
firmei Chipotle Mexican Grill.
McDonald’s are ca obiectiv
pe 2007 deschiderea a 800
de noi restaurante şi renovarea celor deja existente,
investiţie de circa 1,9 miliarde de dolari.

2,09 LEI
2,21 LEI
53,99 LEI

ANPC a anun]at ieri, printr-un
comunicat, c` a convenit
cu operatorii de servicii de
cablu tv, telefonie, internet
[i televiziune digital` s` se
renun]e la plata \n avans
pentru astfel de servicii.

CREŞTERE Circa 40% dintre
companiile româneşti au
încheiat anul 2006 cu un
bilanţ financiar profitabil,
cu 10% mai multe decât în
2005. Aproximativ 60% dintre companii au înregistrat
o creştere cu cel puţin 10%
a cifrei de afaceri în 2006.
Estim`rile speciali[tilor arat`
că mai mult de jumătate
dintre companiile româneşti
au avut profituri de peste
10% în 2006.

McDonald’s şi-a
dublat profitul
anul trecut

5,16 LEI 1 franc elve]ian
1,33 LEI 1 dolar canadian
0,20 LEI 1 gram de aur

Operatorii trebuie s`
renun]e la plata \n avans

Mai multe
companii
profitabile

TERMEN Astăzi este ultima
zi de plată a impozitului
pe câştigurile de pe urma
tranzac]ion`rii ac]iunilor,
obligaţiunilor şi instrumentelor financiare derivate
efectuate în 2006. Fiscul
precizeaz` că impozitul trebuie calculat doar pe baza
câştigurilor, fără a se lua
în considerare şi pierderile
înregistrate pe ansamblul
portofoliului.

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

Produsele contraf`cute \ncep s` se opreasc` la grani]`

ANALIZ~ - Agen]ia francez` de
rating Coface consider` c` \n
Rom#nia ritmul cre[terii economice va sc`dea anul acesta, \n
compara]ie cu anul trecut. Previziunile agen]iei arat` c` economia rom#neasc` va cre[te anul
acesta cu 6,3%, spre deosebire de
estimarea la 7,8% \n cazul anului
2006.
„Creşterea economică a României a depăşit substanţial,
în 2006, estimările analiştilor.
Creşterea economică pe termen
mediu trebuie susţinută de producţia industrială, nu doar de
consumul intern”, a declarat ieri,

într-o conferinţă de presă, directorul general al Coface România,
Cristian Ionescu, citat de agen]ia
Mediafax.
În opinia analiştilor, cererea
internă a fost principalul motiv
pentru care economia a crescut
\ntr-un ritm ridicat anul trecut,
iar consumul a fost impulsionat
de majorări ale salariilor, beneficiilor sociale şi de extinderea
creditării.
Producţia industrială şi investiţiile străine vor susţine creşterea economică a României, care
s-ar putea plasa, în următorii ani,
||||
între 5% şi 6,5%.

Cu 10% mai puţin Dihor, Mike
Preţuri mai mici la Mobexpert
[i Adibas pe pia]a de la noi
SOLDARE Mobexpert reduce preţul la peste 4.000 de articole de

FALSURI - Valoarea totală a
produselor contrafăcute în 2006 a
fost în scădere cu 10% faţă de anul
precedent, cifrându-se la circa 800
de milioane de euro. Speciali[tii
estimează că aproximativ 30%
dintre produsele comercializate
pe piaţa locală sunt contrafăcute,
media europeană fiind de 23
– 25 de procente. Potrivit preşedintelui Asociaţiei Române AntiContrafacere, Gabriel Turcu,
majoritatea produselor falsificate
provin din China, Turcia, Rusia
sau Dubai. Acestea sunt, \n
special, parfumuri, cosmetice,
îmbrăcăminte şi încălţăminte

sport, accesorii pentru telefoane
mobile, medicamente, jucării sau
bijuterii.
Volumul de mărfuri contrafăcute reţinut anul trecut, de
Autoritatea Naţională a Vămilor,
a crescut cu 47 la sută, de la 3,6
milioane obiecte în 2005, la peste
7,7 milioane obiecte, în 2006.
Pentru a putea diferenţia un
produs contrafăcut de original trebuie să se dea atenţie locului de
achiziţionare, modului în care este
ambalat produsul, informaţiilor de
pe etichete care trebuie să indice
importatorul [i certificatului de
garanţie.
Laura Nica ||||

mobilier şi decoraţiuni cu până la 20%, datorită reducerii taxelor
vamale la importuri în urma integrării. Produsele sunt importate din
ţări ca India sau Thailanda, iar preţul lor redus va putea fi identificat
cu uşurinţă prin eticheta de culoare albastră. Pe lângă aceste reduceri, Mobexpert desfăşoară o campanie de preţuri promoţionale, mai
mici cu până la 40%, pentru produsele din colecţiile anului 2006. ||||

Gazele vor fi pl`tite la kilowa]i pe or`
ALINIERE Rom#nii vor pl`ti gazele naturale dup` metoda de tarifare
a consumului \n kilowa]i pe or` [i nu \n metri cubi, cum se calculeaz`
\n prezent. Aceast` practic` va fi aplicată şi în România, dup` modelul
european, de la 1 septembrie, până atunci adoptându-se un sistem
intermediar, informeaz` Autoritatea de Reglementare în domeniul
Gazelor Naturale (ANRG). Această practică se va implementa şi pentru
consumatorii români [i va permite trecerea la un sistem de facturare
îmbunătăţit, care să reflecte volumul de gaze consumate, dar şi calita||||
tea acestora”, reiese dintr-un comunicat ANRG, citat de NewsIn.
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Cluburile din Liga I ar putea folosi cinci
extracomunitari \n teren
ANALIZ~ - Dup` ce mai multe cluburi din prima
divizie [i-au exprimat nemul]umirea, referitor la
recenta decizie a Federa]iei Rom#ne de Fotbal, de
a nu permite prezen]a a mai mult de cinci juc`tori
extracomunitari \n lot [i de trei \n teren,
Mircea Sandu a declarat c` FRF ar putea
reveni asupra deciziei luna viitoare, la \ntrunirea
Comitetului Executiv. „Exist` o solicitare a

cluburilor din Liga I şi o vom analiza”, a spus
Mircea Sandu. „S-au adresat LPF şi Liga a făcut o
scrisoare către federaţie în care se solicită prezenţa
a cinci extracomunitari în teren. Analizăm şi vom
vedea. Asta ca termen înseamnă fie sfârşitul acestui
campionat, fie sfârşitul sezonului viitor, în vara lui
2008‘‘, a mai declarat pre[edintele federa]iei.
{tefan B`lan ||||

Foto: Mediafax

„C#inii“, f`r` gol
Acum se bat cu bulg`ri, din februarie lupt`
RUGBY Turneul celor [ase na]iuni va \ncepe pe data de 3 februarie, \ns` p#n` la placaje, gr`mezi ordonate [i eseuri, c`pitanii
echipelor participante la competi]ie s-au h#rjonit ca ni[te copii.
Ocazia? O [edin]` foto menit` a prefa]a edi]ia din acest an a
renumitului turneu, la care au fost prezen]i c`pitanii }`rii Galilor,
Sco]iei, Fran]ei, Irlandei, Angliei [i Italiei (de la st#nga la dreapta).

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

Foto: Mediafax

LeBron James,
imaginea Microsoft

PROMOVARE Vedeta baschetului american, LeBron James, va
promova noul sistem de operare Windows Vista, a anunţat
compania Microsoft. James,
al c`rui scop declarat este „s`
devin cel mai bogat om din
lume”, va fi primul jucător
din NBA utilizat de Microsoft
în spoturile sale publicitare
difuzate de televiziunile comerciale. Baschetbalistul nu este la
primul s`u contract publicitar,
el semn#nd un acord pe şapte
ani, în valoare de 90 de milioane de dolari, cu Nike, încă de
pe vremea când evolua pentru
echipa liceului din localitatea
sa natală, Akron, şi era considerat cea mai mare speranţă a
baschetului american.

Guri]` are probleme
cu inima
RISC Atacantul echipei Farul,
Mihai Guriţă, riscă să nu mai
poată juca fotbal din cauza
unor probleme cardiace care

Foto: ProSport

TRATATIVE Potrivit presei
spaniole, Real Madrid [i AC
Milan au ajuns la un acord \n ce
prive[te transferul lui Ronaldo la „rosso-nerri”, italienii
accept#nd s` pl`teasc` 12
milioane de euro \n schimbul
atacantului brazilian. Intrat \n
dizgra]ia antrenorului Fabio
Capello, juc`torul de 30 de ani
va avea la Milan un salariu
anual de 6 milioane de euro.
Contractul ar urma s` fie
parafat luni, c#nd la Madrid
este a[teptat vicepre[edintele
milanez, Adriano Galliani.

i-au fost descoperite în urma
unor investigaţii medicale.
Jucătorul, în vârstă de 33 de
ani, a fost trimis pentru analize
amănunţite la Spitalul Militar
Central din Bucureşti, dar şi
aici cele 3 electrocardiograme
efectuate au arătat aceleaşi
probleme. „S-ar părea că ar fi
vorba de ceva care ar fi crescut
pe muşchi sau ar fi existat
din naştere şi de abia acum a
început să mă deranjeze“, a
explicat, ieri, Mihai Guriţă, care
ar putea fi nevoit s` renun]e la
orice activitate fizic`.

D`nciulescu (\n ro[u) nu a reu[it s` treac` de ambi]ioasa defensiv` a lui Lokomotiv
Dinamo a terminat la egalitate, scor 0-0, partida amical`
jucat` mar]i seara cu Lokomotiv Moscova, acesta fiind cel
de-al doilea meci din turneul portughez \n care „c#inii”
nu reu[esc s` marcheze.

Doliu \n Formula 1
DECES Fostul pilot elveţian
Emmanuel de Graﬀenried,
cunoscut sub numele de
„Toulo”, ultimul supravieţuitor
al primei curse din istoria
Campionatului Mondial de
Formula 1, a decedat, luni, la
vârsta de 92 de ani, informează
cotidianul „Marca”. Emmanuel
de Graﬀenried era singurul
pilot rămas în viaţă dintre cei
care au participat la Grand
Prix-ul Marii Britanii, disputat
pe 13 mai 1950, pe circuitul de
la Silverstone, în Campionatul
Mondial de Formula 1, deşi
cariera sa de pilot a început în
anii ‘30. Emmanuel de Graﬀenried, care deţinea titlul de
baron, s-a retras din competiţii
în 1956, el dedicându-se
afacerilor cu maşini în oraşul
Lausanne.

STERILITATE - Un meci cu locul
trei \n campionatul Rusiei
\nsemna pentru Dinamo o
bun` ocazie s` arate ce poate.
Un pic mai odihni]i fa]` de
partida cu Guimaraes, pierdut`
cu 1-0, elevii lui Rednic n-au
mai pierdut, dar nici n-au
impresionat, atacurile fiind \n
dese r#nduri fr#nte din cauza
prelu`rilor sau a impreciziei
paselor. Singurele ocazii mai
ac`t`rii i-au apar]inut lui
Claudiu Niculescu, de partea
cealalt`, ru[ii av#nd dou` [anse

de gol, negate \ns` cu brio de
Bogdan Lobon], unul dintre
pu]inii remarca]i de la Dinamo.

But, invizibil timp de 13
minute
Vladimir But, fost juc`tor
\n Bundesliga, a fost testat de
Rednic \n finalul jocului. Rusul
a atins de c#teva ori mingea,
\ns` asta \n condi]iile \n care
tehnicianul l-a utilizat, surprinz`tor, ca mijloca[ defensiv,
de[i rusul este un juc`tor cu profil ofensiv. Ciprian Voiculescu ||||

Lucian Bute revine
vineri \n ring
BOX Cel mai bine cotat pugilist
profesionist al Rom#niei, Lucian
Bute (18-0-0, 16 KO) va urca
m#ine \n ring, dup` o pauz` de
peste patru luni. Adversarul s`u
va fi rusul Serghei Tatevosian
(25-6-0, 15 KO). Meciul se va
disputa pe durata a 12 reprize,
iar \n joc va fi centura de
Campion WBO InterContinental
la Super-Mijlocie de]inut` de
Bute. Gala, \n care pugilistul
nostru va fi cap de afi[, va avea
loc la Bell Centre din Montreal,
\n prezen]a a peste 10.000 de
spectatori. |n aceast` gal` va
mai boxa [i Ion Ionu] „Jo Jo“
Dan (15-0-0, 8 KO) \mpotriva
lui Christopher Henry (22-15-0,
17 KO) din Bahamas.

Spiona]i
de Karyaka
ADVERSAR Mijlocaşul rus
Andrei Karyaka, jucător al
formaţiei Benfica Lisabona,
a asistat la meciul amical
dintre Dinamo şi Lokomotiv.
„Rusul a urmărit cu atenţie
meciul, dar, la final, s-a
limitat să spună: «Am fost
aici pentru a-mi vedea
prietenii de la Lokomotiv»“,
notează „O Jogo“. Benfica
este adversara echipei Dinamo în 16-imile Cupei UEFA.
Prima manşă se va disputa
în 14 februarie, la Lisabona,
returul fiind programat la 22
februarie, la Bucureşti.

Clijsters - {arapova, doar una \n final`

Foto: Mediafax

S-au \n]eles
pentru Ronaldo

Clijsters a pus suflet \n fiecare schimb de mingi jucat cu Hingis

AUSTRALIAN OPEN - Belgianca
Kim Clijsters şi sportiva rusă Maria
Şarapova, principala favorită a
competiţiei, s-au calificat, ieri,
în cea de-a doua semifinal`
a Australian Open. Clijsters a
învins-o, în sferturi, cu scorul
de 3-6, 6-4, 6-3, pe jucătoarea
elveţiană Martina Hingis, în timp
ce Şarapova a trecut, cu scorul de
7-6 (7/5), 7-5, de compatrioata
sa Anna Şakvetadze. La b`ie]i,
Nadal a p`r`sit competi]ia, \n
semifinal` ajung#nd Fernando
Gonzalez, dup` o victorie cu 62, 6-4, 6-3. |n penultimul act al
competi]iei, Gonzalez \l va \nt#lni
pe Tommy Haas, care a trecut \n
sferturi de Nikolai Davydenko cu
scorul de 6-3, 2-6, 1-6, 6-1, 7-5.
Juniorul Petru Luncanu a
p`r`sit turneul rezervat juniorilor, fiind \nvins \n optimi de
australianul John-Patrick Smith,
cu scorul de 7-6, 6-4.
C.V. ||||
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Steaua nu mai face niciun transfer
Managerul general al
campioanei, Mihai Stoica,
a anun]at din Brazilia c`
„ro[-alba[trii” nu vor mai
face nicio achizi]ie, \n ciuda
accident`rilor ivite \n lot.
MM a infirmat orice interes
al Stelei fa]` de Vladimir
But, juc`tor aflat \n probe
la Dinamo.

Lovin va juca
la Perm
TRANSFER Mijloca[ul stelist
Florin Lovin a ajuns la un
acord cu echipa ruseasc`
Amkar Perm. |n schimbul
juc`torului, Steaua va primi
600.000 de euro, sum` pe
care o va \mp`r]i \n mod
egal cu FCM Bac`u, club care
avea 50 la sut` dintr-un
transfer extern. Lovin (25
de ani) va avea la Perm un
salariu de 300.000 de euro
\n fiecare din cei trei ani de
contract, de patru ori mai
mare dec#t \n Ghencea. ||||

LOT - Gigi Becali spusese \n
urm` cu c#teva zile c` din
Brazilia nu va mai veni niciun
juc`tor. Accidentarea lui Dic`
[i faptul c` Mihai Stoica plecase
din nou \n Brazilia alimentau
zvonul c` „ro[-alba[trii” vor un
mijloca[ ofensiv. Ieri, MM a pus
cap`t specula]iilor pe aceast`
tem`: „Ne-am fi dorit să mai
realizăm un transfer, să aducem
un jucător care să aducă un plus
de viteză şi de fantezie în jocul
nostru, dar nu e aşa de uşor,
cum cred unii. Şansele ca un alt
juc`tor să fie înregimentat până
la data la care vom trimite lista
UEFA sunt aproape nule”.

Foto: Mediafax

Dic`, dorit
doar de Boro

Dup` ce l-a adus pe Andrey (foto, st#nga), MM nu va mai transfera niciun alt brazilian
o ofertă. N-am ajuns la acelaşi
nivel, dar nici nu voi propune
jucători pe care i-am văzut de
două-trei ori. Cu Andrey a fost
o excepţie, rămăsesem doar
cu Cernea, iar în ţară căzusem
de acord toţi că nu există
alternativă“, a comentat el.

Cum justific` deplas`rile \n
}ara Cafelei
Stoica a ]inut s` r`spund`,
pe site-ul oficial al clubului, [i
\ntreb`rilor privind rostul acestor drumuri \n Brazilia. „Ajax
l-a urmărit pe Ogăraru aproape
30 de meciuri, până a înaintat

Am pierdut pentru restul sezonului golgeterul
ultimilor ani, unul dintre jucătorii noştri
emblematici. Faţă de prima parte a stagiunii, vom
beneficia de aportul lui Mirel Rădoi şi al lui Victoraş Iacob,
precum şi de noua achiziţie, Marius Croitoru, un
jucător cu certe calităţi

Foto: Rompres

„}arul” a reg`sit drumul spre gol
ATACANT - Andrei {evcenko a
marcat, mar]i, primele dou`
goluri ale lui Chelsea, \n victoria
cu 4-0 \mpotriva lui Wycombe,
londonezii ob]in#nd calificarea
\n finala Cupei Carling cu scorul
general de 5-1.
Reu[itele ucraineanului, primele dup` o lung` perioad`
de „secet`”, l-au mul]umit pe
Mourinho,
\ns`
tehnicianul
r`m#ne exigent la adresa
fotbalistului. „A f`cut un meci
bun, dar nu este momentul
pentru artificii. Mai are de
munc`, \ns` a \n]eles acest lucru,
iar la antrenamente transpir` din
ce \n ce mai mult”, a spus Jose.
Ucraineanul, rezerv` s#mb`ta
trecut` cu Liverpool, a luptat
mar]i pentru fiecare minge, a
f`cut culoare pentru Lampard
(autor al celorlalte goluri), iar
\n momentul schimb`rii a fost
ova]ionat de public. „Faptul c`
n-a jucat la Liverpool n-a fost un
[ut \n fund, ci doar un exemplu
c` la mine joac` doar cei care
sunt dedica]i sut` la sut`”, a
spus Mourinho despre secretul
revenirii lui {eva. {tefan B`lan ||||

{evcenko a fost la \n`l]ime, dup` mult timp

Ploaie [i lacrimi la Maieru

Foto: Rompres

Mihai Stoica

Ciprian Voiculescu ||||

|NMORM^NTARE - Sute de persoane au asistat ieri
la slujba religioas` ]inut` pentru Maria Cioncan, \n
ciuda ploii toren]iale care a c`zut \n zon`. În timpul
slujbei, mai mulţi preoţi şi oameni din lumea sportului au evocat personalitatea fostei atlete, printre
care şi antrenorul său, Ştefan Beregszaszy, care a
spus că de acum încolo nu va mai antrena pe nimeni. Sportiva, \n onoarea c`reia au fost trase trei
salve de arm`, de c`tre un deta[ament de jandarmi, a fost \ngropat` \n curtea bisericii din Maieru
(foto), al`turi de medalia olimpic` de bronz cucerit`
||||
acum 3 ani.

PUBLICITATE

DEZV~LUIRE Stoica spune c`
Dic` nu a avut at#tea oferte,
c#te s-au vehiculat \n pres`.
„Doar Middlesbrough a trimis
o adresă oficială, dar nu a
avansat nicio sumă. În rest,
am fost contactat de agenţi,
dar nu a fost nimic concret. De
exemplu, un agent mi-a trimis
un e-mail în care îmi prezenta
o posibil` ofertă a lui Salzburg,
iar mai apoi una asemănătoare
de la Stuttgart. Eu, dacă
vreau un jucător, mă urc în
avion şi merg direct la club, nu
transmit prin intermediar”, a
||||
comentat Stoica.
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Malvina, \n rolul
Cellei Delavrancea
Malvina Cervenschi, vedeta TVR 1, a trecut de la modelling
la meteo [i, apoi, la [tiri, dorind s` nu se plafoneze
profesional. Malvina a acceptat s`-[i \ncerce norocul [i \n
actorie, urm#nd s` interpreteze rolul Cellei Delavrancea
\ntr-un documentar.

Actriţa JENNIFER ANISTON renunţ` la imaginea de fată cuminte
şi joacă într-un rol de lesbiană în serialul „Dirt”, a confirmat
producătorul peliculei, Matthew Carnahan, potrivit usatoday.com.
Partenera sa din scenele fierbinţi va fi fosta sa colegă de platou
din serialul „Friends“, Courteney Cox.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natasha Henstridge, \n scene nud
Dup` ce s-a luptat cu b`ie]ii r`i \n „Ele
spioneaz`”, serial difuzat de Pro Cinema
\n fiecare mar]i [i miercuri de la ora 20.20,
NATASHA HENSTRIDGE apeleaz` din nou la
farmecele feminine. Conform revistei „Variety”, actri]a va face parte din distribu]ia filmului „The Tourist”, rol pe care l-a ob]inut
\n special datorit` aspectului fizic. Replicile
pe care Natasha le va avea \n film nu sunt
foarte multe, dar scenele nud vor face mai
mult dec\t o mie de cuvinte.



Billy Joel va cânta la Super Bowl 2007
Cântăreţul BILLY JOEL va interpreta, pe 4
februarie, la Miami, imnul Americii în showul de la Super Bowl, au anunţat organizatorii, potrivit accesshollywood.com. Super
Bowl este unul dintre cele mai populare
evenimente sportive transmise în direct la
televizor. Billy Joel, câştigător a şase premii
Grammy, va deveni primul artist invitat să
cânte imnul de două ori, după ce a participat şi la show-ul din 1989. Printre artiştii
care au mai deschis spectacolul se numără
Diana Ross, Whitney Houston, Garth Brooks,
Vanessa Williams, Natalie Cole, Jewel, Cher,
Faith Hill, Backstreet Boys, Mariah Carey sau
Beyonce.

- Da, de multe ori, f`r` s` vreau.
Cei care m` v`d acum la [tiri
\mi spun: „Vai, ce bine ai ar`tat
la [tiri!”. A[ vrea s` \mi spun`
„Ce bine ai prezentat!”
- }i s-a propus s` joci \n filme?
- Momentan, nu. Dar am primit
propunerea de a juca \ntr-un documentar care se face pentru TVR 1.
O s` joc rolul celebrei scriitoare [i
pianiste Cella Delavrancea, c#nd
era t#n`r`. Produc`torii m-au
ales pentru c` li s-a p`rut c`
sem`n foarte mult cu ea.
- Mai faci snowboard?
- Da, sunt \nnebunit`
dup` acest sport. Cum
nu prea a fost z`pad`
la noi, m-am g#ndit s`
plec \n alt` parte s` o
caut. Pentru c` p`rin]ii
mei tr`iesc \n America, am
mers de s`rb`tori cu so]ul
meu acolo. Laura Dud`u

Foto: Cristian Simion

Jennifer Aniston, rol de lesbiană

- Prezin]i acum [i [tirile de noapte.
- Da, este temporar, pentru c` ]in
locul unei colege o perioad`.
- Ai parte de multe b#lbe?
- Da, destul de des, dar le las la
o parte [i \nv`] din fiecare. Mai
am multe de \nv`]at [i, de aceea,
nici nu m` g#ndesc s` fac pentru moment mai mult de at#t. Nu
vreau s` fiu o simpl` cititoare de
prompter [i \ncerc s` m` implic \n
partea redac]ional`, de editare [i
montaj.
- }i-e dor de perioada „Meteo”?
- Nu. Dar, nu pot s` neg c` nu m-a
ajutat perioada aceea, mai ales c`
acum lucrez cu aceea[i echip`.
Ideea e c` am vrut s` evoluez [i
eu am fost aceea care a venit cu
propunerea de a prezenta [tirile.
- De ce ai renun]at la modelling?
- Am avut contract cu o agen]ie de
fotomodele, \n timpul facult`]ii.
Nu am f`cut dec#t c#teva reclame
la produse cosmetice, dar nu am
vrut s` continui ca fotomodel,
pentru c` nu po]i s` tr`ie[ti din
asta. Nu pot s` neg c` acea
experien]` nu m-a ajutat s`
intru \n televizune, pentru c`
eram deja obi[nuit` cu camera.
Dar, probabil c` [i aspectul fizic a
contat.
- Te folose[ti de el?

„M-a[ fi c`s`torit
mai devreme”
ATITUDINE Lipsit` de prejudec`]i \n privin]a mariajului,
Malvina consider` c` are acelea[i responsabilit`]i ca \nainte.
Mai mult, dac` i s-ar fi oferit ocazia, s-ar fi c`s`torit chiar mai
devreme de 27 de ani. „Dac` a[ fi g`sit omul potrivit
\nainte, m-a[ fi c`s`torit mai devreme. Oricum, nu m-a
schimbat acest statut, \ncerc s` nu-l iau prea \n serios”.



Acuzaţii de plagiat la selecţia naţională
pentru Eurovision

Ringier va deţine 25% din Kanal D

GIULIA NAHMANY, calificată în semifinalele din România pentru
Eurovision 2007, este acuzată de plagiat de cântăreaţa care s-a
plasat pe locul al doilea la preselecţia din Belgia pentru ediţia din
2004 a aceluiaşi concurs, informează belgovision.com. Belgianca
Natalia spune că melodia sa, „Risin“, prezintă similitudini ale
structurii muzicale cu „Make It”, cântecul cu care Nahmany a intrat
recent în semifinalele româneşti pentru Eurovision.

PARTENERIAT - Ringier AG va prelua 25% din Dogan Media International, companie care \nfiin]eaz`
\n Rom#nia postul de televiziune Kanal D ce va emite din februarie. Prin acest parteneriat, cele două
multinaţionale media urmăresc atragerea beneficiilor susţinerii reciproce dintre audiovizual şi publicaţii media. Martin Werfeli, CEO al Ringier, susţine că acest pas se încadrează în strategia Ringier
- companie care publică în România peste 15 titluri
pe diferite segmente de piaţă, de la ziare până la reviste pentru femei - de a-şi dezvolta afacerile \n ţara
noastră şi de a-şi majora cota de piaţă. Mehmet Ali
Yalcindag, CEO al Dogan Yayin Holding, spune că



Angelina Jolie, 700 de dolari pentru un duş
ANGELINA JOLIE a închiriat, la sfârşitul
săptămânii trecute, o cameră de 700 de
dolari la un hotel luxos din Santa Monica,
în California, doar pentru ca ea şi fiul său
adoptiv, Maddox, să facă un duş, potrivit
femalefirst.co.uk. Actriţa s-a oprit la hotelul
„Shutters On The Beach” pentru mai puţin
de două ore, timp destul pentru a „face
un duş şi a se reîmprospăta”, după cum
susţine revista americană „Star”. „Era
drăguţă şi părea o mamă preocupată”, scrie
publica]ia.



Filme româneşti la Praga

Filmele „RYNA”, în regia Ruxandrei Zenide, şi „A FOST SAU N-A
FOST?” de Corneliu Porumboiu vor fi prezentate la Zilele Filmului European de la Praga, un eveniment ce include circa 50 de
producţii din state membre şi candidate la aderarea la Uniunea
Europeană. Cele două lungmetraje au participat până acum
la o mulţime de festivaluri internaţionale şi au obţinut premii.

trustul turcesc urmăreşte să devină un jucător media important pe pieţele cu o creştere rapidă. Kanal
D va emite din 18 februarie şi se va axa pe programe
produse local, bazate pe formate noi şi talente nedescoperite încă.
Dogan Yayin Holding A.S., din care face parte
Dogan Media International, este cel mai mare grup
de media-entertainment din Turcia, cu venituri de
peste 1,2 miliarde de dolari şi o cotă de piaţă de 42%
la nivel de publicitate. Acesta desfăşoară activităţi
în domeniul audiovizual - radio şi televiziune -,
editează ziare, reviste şi cărţi, deţine tipografii şi
||||
alte afaceri în domeniul media.

Oscar, şanse mari pentru actriţele în vârstă
INEDIT - Cea de-a 79-a ediţie a
premiilor Oscar, ce vor fi decernate de Academia Americană de
Film pe 25 februarie, acordă, în
sfârşit, atenţie actriţelor în vârstă.
Cu o favorită sexagenară şi două
concurente de 57 şi, respectiv, 72
de ani, Oscarul pentru „Cea mai
bună actriţă într-un rol principal”
are mari şanse să revină unei actriţe trecute de prima tinereţe,
potrivit AFP.
Această situaţie nu s-a mai
întâmplat din anii ’90. Britanica

Helen Mirren, în vârstă de 61 de
ani, care a câştigat deja Globul de
Aur, este nominalizată la Oscarul
pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din „The Queen”. Meryl
Streep (foto), aflată la cea de-a 14a nominalizare pentru prestaţia
din „Diavolul se îmbracă de la
Prada”, este mai tânără cu patru
ani decât Mirren. Judi Dench, de
şase ori nominalizată în ultimele
nouă ediţii („Notes on a Scandal”), a împlinit 72 de ani în deI.R. ||||
cembrie.
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Lucian Viziru, nuntă ca în telenovele

|n via]a real`, cei doi nu au g#nduri de c`s`torie

SERIAL - Lucian Viziru şi
partenera sa de platou,
actriţa Steliana Bălăcianu,
se vor căsători într-un episod
special din telenovela „Iubire
ca în filme”, difuzată de postul Acas` TV, astăzi de la orele 20.30. „Am avut emoţii în
momentul pregătirilor, cînd
m-am văzut îmbrăcată în rochia de mireasă, machiată şi
coafată pentru eveniment.
Mi s-a părut emoţionantă
şi intrarea în biserică. Este
o zi specială pentru orice
mireasă, mai ales că toată
lumea îi acordă un maximum
de atenţie”, a declarat Steliana, aflată la primul rol de
acest gen. „Ne-am simţit ciudat pentru că, la filmări, în
general, se fac foarte multe
glume. Pe lumea aceasta poţi
glumi pe seama multor lucruri, dar la biserică nu poţi
face asta”, a mărturisit
Cabral, interpretul
unuia dintre naşii
||||
cuplului.

Oana Pellea,
mândră de
„Children of Men”

Cele dou` trupe vor participa s#mb`t` la prima semifinal` na]ional` pentru Eurovision

Rednex, cadouri de la Ro-mania
COLABORARE - Trupa Rednex a sosit de c#teva zile \n Rom#nia pentru
a participa al`turi de Ro-mania
la selec]ia na]ional` Eurovision 2007. Componen]ii trupei
Ro-mania, C`t`lin, R`zvan [i
Ionu], le-au f`cut cadou suedezilor diverse obiecte tradi]ionale,
cum ar fi ni[te [tergare. Printre
PUBLICITATE

SURPRIZĂ Actriţa Oana Pellea a primit cel
mai frumos cadou în preajma celei de-a
45-a aniversări: trei nominalizări la Oscar
pentru filmul „Children of Men”. „Sunt
mândră că exist în acest film, care merită
din plin fiecare nominalizare şi fiecare
premiu primit până acum”, a declarat
actriţa care interpretează în film un rol
secundar, ţiganca Marichka. „Children
of Men”, în regia lui Alfonso Cuaron,
a fost nominalizat, marţi, la Oscarul
pentru cel mai bun scenariu adaptat, la cel pentru imagine şi la cel
pentru montaj. Până acum, lungmetrajul mai are în palmares zece premii
şi 15 nominalizări. Pelicula, produsă
de Universal Pictures, este inspirată de
romanul omonim de succes al lui P. D.
James. Filmul înfăţişează o lume haotică,
proiectată în anul 2027, când oamenii nu
||||
mai pot procrea.

Roxana Ionescu,
gazda unei emisiuni
pentru copii
PROVOCARE Fanii Roxanei Ionescu se pot declara din nou
ferici]i. Ei vor avea ocazia s` o vad` pe senzuala vedet`
\ntr-o nou` emisiune a Antenei 1, „Vreau s` fiu mare…
vedet`”, care va debuta duminic`, \ncep#nd cu ora 20.30.
Mai exact, Roxana, ajutat` de colegul ei, Ovidiu Cuncea,
va fi gazda unei emisiuni adresat` micu]ilor. „Este prima
oar` c#nd prezint o emisiune pentru copii, experien]` deloc
u[oar` de altfel, pentru c`, \n afar` de profesionalism, este
necesar` mult` r`bdare [i tot at#t de mult` diploma]ie”, a spus
Roxana. Astfel, cei mai talenta]i [i simpatici copii au de-acum
\nainte [ansa de a deveni cunoscu]i \n toat` ]ara. Micu]ul care
se va dovedi cel mai talentat, \n urma probelor sus]inute \n
fa]a unui juriu, va fi r`spl`tit cu o sum` din care-[i va putea
cump`ra cele mai frumoase juc`rii [i dulciuri: 10.000 de
Laura Dud`u ||||
euro!

repeti]ii, particip`ri la emisiuni
[i interviuri, cei de la Rednex
[i-au f`cut timp pentru a se bucura de atrac]iile Bucure[tiului. Mai
mult, membrii forma]iei au ]inut
s` deguste c#te ceva din buc`t`ria
rom#neasc`, fiind foarte \nc#nta]i
de sarmalele cu m`m`ligu]`.
Laura Dud`u ||||
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Cosmeticele
naturale Stella
McCartney

Joi, 25 ianuarie 2007

Dior, eleganţă oriental`

ÎNGRIJIRE Designerul Stella
McCartney, cunoscută prin
stilul său ultranatural în
crearea hainelor şi accesoriilor, îşi lansează propria
linie de cosmetice naturale.
Produsele Stella McCartney
vor fi disponibile în Statele
Unite din februarie, potrivit
sephora.com. Mai multe detalii despre noile cosmetice
sunt disponibile pe site-ul
www.stellamccartney.com.

PERICOL Genţile supradimensionate sunt pe placul
designerilor, dar nu şi pe cel
al medicilor kinetoterapeuţi
americani, potrivit Reuters.
Purtând zilnic pe umăr uriaşele
accesorii, femeile ajung să care
până la patru kilograme. Întrucât
purtarea greutăţilor pe umăr este
d`un`toare, femeile au ajuns
să aibă probleme la gât, umeri
şi spate. Probleme similare de
sănătate au apărut doar atunci
când au fost lansate pe piaţă
laptopurile. Durerile se fac simţite
mai ales în timpul lucrului la
calculator sau pe parcursul
activităţilor sportive. Neplăcerile
provocate de genţile prea mari pot
fi atenuate prin masaje relaxante
||||
cu geluri antiinflamatorii.

Creaţiile unicat din această colecţie sunt evaluate la sume exorbitante
HAUTE-COUTURE - Casa de
modă Christian Dior a impresionat publicul cu noua colecţie haute-couture, primăvarăvară 2007, intitulată sugestiv
„Geisha”. Defilarea a avut loc
zilele trecute, la Paris. Show-ul a
celebrat 60 de ani de activitate a
casei Christian Dior în domeniul
modei, dar şi îndelungata

colaborare
cu
designerul
britanic
John
Galliano.
Modelele, machiate şi coafate
precum gheişele şi îmbrăcate în
rochii stil kimono, au defilat pe
podium. Manechinele au purtat
creaţii extrem de somptuoase
[i rafinate. Pentru a fi cât mai
bine puse în valoare, modelele,
desprinse parcă din stampele

japoneze, au urcat pe podium
una câte una, fiind ajutate de
asistenţi. Creatorul de modă
John Galliano a declarat că
această colecţie a fost inspirată
de o călătorie recentă în Japonia. Designerul a încheiat
spectacolul intrând în scenă îmbrăcat într-un costum inspirat
Iulia Roman ||||
de Napoleon.

MODA KITSCH |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Colan]i
pentru
b`rba]i
BIZAR Colecţia
masculină pentru sezonul primăvar`-vară
2007 a casei „Marni”,
prezentată la „Milano
Fashion Week” (foto) a
şocat publicul printr-un
detaliu neconvenţional:
colanţii. În viziunea
designerului, această
piesă vestimentară nu se
mai poartă doar în casă
sau în sala de sport, ci
chiar pe stradă. Colanţii
din microfibră şi bumbac,
eventual coloraţi, nu
trebuie să lipsească din
garderoba bărbaţilor. ||||

Beckham,
fashion victim

GAF~ David Beckham a fost
surprins, recent, într-un pulover cu imprimeuri ce amintesc
de „Jurnalul lui Bridget Jones“. Stiliştii au fost surprin[i
||||
de gafa vestimentară.

Gabriela Vrânceanu-Firea, transformată

Fotografii: Tango

PUBLICITATE

Fotografii: Mediafax

Elle Macpherson
lansează
„Intimates”

SEXY Celebrul model
australian Elle Macpherson,
supranumită „The Body”,
a lansat zilele trecute,
la Londra, propria linie
de lenjerie intimă - „Intimates”, potrivit handbag.
com. Întrucât piesele de
lenjerie sunt foarte sexy,
se zvoneşte că Elle şi-ar fi
găsit sursa de inspiraţie
în cluburile de striptease.
Colecţia va fi disponibilă
în magazinele londoneze,
\ncep#nd cu luna februarie.

Genţile XXL
ameninţ`
sănătatea

METAMORFOZĂ - Fotografiile care o înfăţişeaz` pe Gabriela Vrânceanu-Firea, înainte şi
după ce a ajuns celebr`, confirmă proverbul „Haina îl face pe om”. Imaginile publicate
în cel mai recent număr al revistei „Tango” sunt extrem de sugestive. Pe când făcea doar
emisiuni la radio, actuala vedetă nu punea prea mare preţ pe look-ul ei (foto st#nga). Nu
||||
era blondă [i nu purta onduleuri sau rochii cu trenă.

TURISM

Joi, 25 ianuarie 2007
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Concediu exotic \n Maroc
DESTINA}IE - Cei care doresc
s`-[i petreac` concediul \n Maroc
trebuie s` [tie c#teva lucruri despre aceast` ]ar`.
Maroc apar]ine continentului
african [i este considerat poarta
spre Europa. Denumit` [i
Maghreb, ]ara a fost colonizat`
de arabi, francezi [i spanioli
[i face parte din cele cinci ]`ri
din Nordul Africii ce alc`tuiesc
Comunitatea Maghrebian`.
B`[tina[ii se numesc berberi
[i sunt diferen]ia]i \n func]ie
de zon`. Ei vorbesc mai multe
dialecte, iar cel mai r`sp#ndit este
Darija. Limba oficial` este araba.
Se vorbe[te franceza \n ora[ele
mari din mijlocul Marocului [i
spaniola \n ora[ele din Nordul
]`rii. Capitala este la Rabat, iar
moneda este diharmul marocan
(dh).
Pentru a c`l`tori \n Maroc nu
ave]i nevoie de viz`, este de ajuns

pa[aportul. |n caz c` alege]i s`
c`l`tori]i cu ma[ina, v` trebuie
cartea verde. De fiecare dat` c#nd
intra]i sau ie[i]i din Maroc, trebuie s` completa]i un formular de la
vam` cu datele personale, scopul
c`l`toriei [i locul de cazare.
|n Maroc te po]i deplasa
cu ma[ina proprie sau cu una \
nchiriat`, care cost` 300 dh pe zi,
aproximativ 26 de euro. Parcarea
este, ca \n anumite locuri din
Bucure[ti, p`zit` de indivizi
dubio[i. Fiecare sta]ionare cost`
2-3 dh.
{oselele
principale
sunt
foarte bune, \ns` [oferii nu prea
respect` regulile de circula]ie, iar
pietonii trebuie evita]i, deoarece
traverseaz` la \nt#mplare. Se
poate circula [i cu trenul. Un bilet
cost` aproximativ 10 euro – 115
dh. Pe peron nu ai voie dec#t
cu bilet. Se mai poate circula cu
||||
autobuzul sau cu taxiul.

Turismul de afaceri
este în creştere
PREVIZIUNI Turismul de afaceri va creşte cu circa 30% în
acest an, conform estimărilor
Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism. Aceast` piaţ`
este estimată la o valoare
de circa 400 de milioane de
euro. Anul 2005 a fost primul
în care turiştii străini veniţi
în România pentru afaceri
au cheltuit mai mult decât
românii care au călătorit în
afara graniţelor cu acelaşi
scop. ANAT se a[teapt` la creşteri anuale de circa 20 – 30%.

Avioane – taxi
în Braşov

T#rgurile din Maroc sunt apreciate de turi[ti

Plaje de \nchiriat, cu 30% mai ieftine

Operatorii din turism vor s` scad` pre]ul serviciilor pe plajele private

LICITA}IE - La sf#r[itul lunii
februarie va fi organizat` o licitaţie pentru închirierea celor 14 plaje r`mase f`r` st`p#n anul trecut.
Oferta de pre] pentru cele ne\nchiriate este \n acest moment
special`, cu 30% mai mic` dec#t
\n 2006.
Anul trecut, plaja cea mai
scumpă a fost cea din Mamaia,
unde preţul a fost de 150.000 de
lei vechi pentru un metru pătrat.
|n schimbul pre]ului special
de anul acesta, operatorii vor
fi obligaţi să cureţe în fiecare
noapte plajele, după un program

fix, iar turiştii vor fi avertizaţi
să respecte orarul de curăţenie.
Conducerea Direcţiei Apelor
Dobrogea Litoral (DADL), citat`
de Realitatea TV, spune că
maşinile de gunoi nu vor încurca
turiştii. „Acest orar nu va afecta
programul turiştilor. Aşa zicem: la
ora 21.00 se scot şezlongurile, la
21.30 începe maşina, la ora 7.00
e gunoiul la marginea plajei”, a
declarat Ionel Manafu, director
DADL. Sc`derea pre]urilor de
\nchiriere a plajelor ar putea duce
la diminuarea tarifelor aplicate
||||
pe litoral \n acest an.

Excursii de Valentine‘s Day
Agen]iile de turism se preg`tesc pentru 14 februarie,
ziua interna]ional` a \ndr`gosti]ilor. De Valentine‘s
Day, cuplurile se g#ndesc s` petreac` ziua \n cele mai
romantice destina]ii.
|NDR~GOSTI}I - Agen]iile au
diversificat oferta de Valentine’s
Day [i se a[teapt` ca \n acest an
cererea s` creasc`, fa]` de anul
trecut. Principalii clien]i ai pa-

chetelor de Valentine’s Day sunt
tinerii care c#[tig` suficient pentru a-[i duce iubitele c#teva zile
\n str`in`tate. Cele mai multe
oferte sunt pentru capitalele
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europene, \n principal pentru
Viena [i Paris. Oferta cuprinde
surprize, cine romantice, [ampanie [i flori. Parisul r`m#ne \ns`
destina]ia preferat`.
Declara]iile l#ng` Turnul
Eiffel ajung s` coste p#n` la
250 de euro. Sejurul cuprinde
trei nop]i de cazare, mic-dejun
[i cin` romantic` la un hotel de

trei stele. Acela[i pachet pentru
Viena cost` aproximativ la fel. La
Verona, trei nop]i de cazare cu
mic dejun, la patru stele, cost`
doar 99 de euro. La Istanbul,
dou` nop]i \ntr-un hotel de trei
stele cost` \n jur de 160 de euro,
iar pentru o stea \n plus se vor
pl`ti 170-190 de euro.
Alexandra Du]ulescu ||||

Oferte:
- HOTEL VENEZIA, 3 STELE
– Praga, Pre] / Sejur: 289 euro
/persoan` Dat` de plecare: 12
februarie; Servicii: bilet avion
dus-\ntors; 3 nop]i cazare cu
mic dejun. Se pl`tesc: taxele
de aeroport 71 euro/persoan`
[i asigurarea medical`.
Rezerv`ri: www.romaniantourism.ro
- HOTEL TERMINUS NORD, 3
STELE
– Paris; Pre]: 263 euro/loc \n
camer` dubl`/sejur. Pachetul
include: 3 nop]i cazare cu
mic dejun (bufet); cocktail
de bun-venit; tur de ora[ cu
minibus; Paris-card (transport
\n comun zonele 1-5).
Rezerv`ri: www.alltour.ro
- HOTEL NAPOLEON, 4 STELE
- Roma, Pre]/ Sejur: loc \n
double 210 euro/persoan`,
Servicii incluse: 3 nop]i cazare,
mic dejun. Se pl`te[te transportul [i asigurarea medical`.
Rezerv`ri: www.traveltime.ro

DEZVOLTARE Suprafaţa pe
care se va construi Aeroportul
Internaţional Braşov s-a mărit
de la 75 la 250 de hectare, în
urma deciziei de construire a
unei piste pentru avioanele
de tip taxi. La începutul lunii
martie se va anunţa şi numele
firmei care se va ocupa de
construirea şi operarea aeroportului, care va fi dat în funcţiune la sfârşitul anului 2008.

Cursele charter,
mai populare

TRANSPORT Din ce în ce mai
mulţi români preferă o cursă
charter, ca modalitate de
transport spre destinaţia de
vacanţă. Oferta firmelor de
turism este, din acest motiv,
din ce în ce mai diversificată,
turiştii având la dispoziţie
zboruri directe spre un număr
mai mare de destinaţii. Printre acestea se numără Egipt,
Maroc sau Kenya. O cursă gândită special pentru amatorii
de schi este cea spre Salzburg.
În această vară vor exista şi
zboruri charter spre Israel.

Shopping
în Bulgaria
CUMP~R~TURI Traficul
de weekend de la graniţa
României cu Bulgaria s-a
dublat de la 1 ianuarie,
sute de români alegând
să meargă la cumpărături
în supermarketurile din
Ruse. Aceştia preferă s`
se deplaseze \n Bulgaria
datorit` preţurilor, cu 10-20
de procente mai mici decât
cele din ţară. Majoritatea românilor venit` la cumpărături
este din Giurgiu sau Bucureşti.

Oferte pentru
melomani
şi microbişti

Cuplurile tinere prefer` s`-[i petreac` Ziua |ndr`gosti]ilor \n cel mai romantic ora[, Paris

OCAZII Agen]iile de turism
au preg`tit c#teva oferte
speciale pentru melomani
[i microbi[ti. Cine vrea s`
vad` concertul formaţiei
preferate sau să-[i susţin`
echipa favorită într-un oraş
european nu trebuie dec#t
s` apeleze la o agen]ie de
turism. Preţurile pornesc
de la 150 de euro şi pot
ajunge până la peste 1.000
de euro. Oferta include de
la transport, cazare şi bilet
la spectacol, până la locul
de parcare de lângă sala de
concerte.
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CONCERT &
PARTY
DJ Botanik [i DJ Lyvyoo
21.00

Movieplex

ARUNCAT LA CANAL

Utopia Club
Calea Victoriei nr. 16-18
Telefon: 0744.323.712

Hollywood Multiplex 13.30, 15.30
City Cinema 15.15, 17.00, 18.45, 20.30
Movieplex
15.15, 17.15

The Upstairs Café
Str. Berzei nr. 20
Telefon: 314.50.68

Club Revenge (fost 911)
Str. Şelari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

BORAT

Tep Zep!
Big Mamou
Splaiul Independenţei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108
www.bigmamou.ro

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

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

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

Sear` ruseasc`

DJ Mammut

21.00

KARAOKE

Opium Studio
Str. Horei nr. 5 bis
Telefon: 0722.559.952

Casa de Cultur` a Studen]ilor
Calea Plevnei nr. 61
Telefon: 315.25.42

PARTY
Atmosfer` route 66 &
Harley Davidson
The Jack Bar & Rock
Calea Griviţei nr. 55
Telefon: 312.80.56

19.00

Cinema Studio

Electro sax live
Terminus
Str. George Enescu nr. 5
Telefon: 318.16.67
www.terminus.ro

ACTORUL {I S~LBATICII

Cinema Eforie
22.00

Night Club

16.15

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

Cotton Club
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 313.13.13

Hollywood Multiplex
17.30, 22.30
Movieplex
16.00, 20.30, 22.30

Oriental Patry

SUA, dram`, 2006
Regia: Mel Gibson
Cu: Rudy Youngblood,
Dalia Hernandez

Cesky
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79

APOCALYPTO

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

Hollywood Multiplex
Movieplex

16.15

13.45, 19.15,
21.30
17.00, 21.45

COD 46
Marea Britanie, romantic, 2003
Regia: Michael Winterbottom
Cu: Tim Robbins, Togo Igawa
Cinema Union

14.00

CR~CIUN CU SC^NTEI
SUA, comedie, 2006
Regia: John Whitesell
Cu: Kristin Davis, Danny DeVito
Movieplex

16.00

DESP~R}I}I, DAR |MPREUN~
SUA, comedie, 2006
Regia: Peyton Reed
Cu: Vince Vaughn, Jenifer Aniston
Palatul Cercului Militar Na]ional
Sala de Cinema
17.15

DIAMANTUL S^NGERIU
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Edward Zwick
Cu: Leonardo DiCaprio, Djimon
Hounsou
Avanpremier`
Hollywood Multiplex
City Cinema
Movieplex

21.00
21.00
21.45

DINCOLO DE TRECUT
SUA, S.F., 2006
Regia: Tony Scott
Cu: Denzel Washington, Val Kilmer,
James Caviezel
Hollywood Multiplex

13.00, 15.45,
18.30, 21.15
Movieplex
14.15, 17.00, 19.30, 22.00
City Cinema 14.15, 16.45, 19.30, 22.00

EI ATAC~!

Movieplex
Hollywood Multiplex

Cei de la Napalm Death (foto) sus]in ast`zi un concert \n sala mare a Casei de Cultur` a Studen]ilor din
Bucure[ti, \ncep#nd cu orele 19.00. Forma]ia britanic`
reprezint` unul dintre cele mai importante nume din
istoria metalului extrem. Se pot l`uda cu 12 albume, iar
pe ultimul a fost invitat` s` c#nte Anneke van Giersbergen de la The Gathering. Cei patru Napalm Death, adic`
Mark „Barney” Greenway – voce, Mitch Harris- chitar`,
Shane Embury – bas [i Danny Herrara – tobe, promit
o atmosfer` incendiar`. Death Metal la cele mai \nalte
cote, plete \n v#nt [i muzic` brutal` [i provocatoare!

|N SLUJBA VIE}II
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Andrew Davis
Cu: Ashton Kutcher, Kevin Costner

15.30, 22.15
18.15, 22.30

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

13.45, 16.00,
18.15
Movieplex
14.30, 19.15
City Cinema 14.15, 16.45, 19.15,. 21.45

EXCURSIE CU SURPRIZE
Coproduc]ie, comedie, 2006
Regia: Barry Sonnenfeld
Cu: Robin Williams, Jeﬀ Daniels
14.00, 16.30, 19.00

FIECARE SE CREDE NORMAL
SUA, aventur`, 2006

Fran]a, dram`, 2005
Regia: Dominik Moll
Cu: Charlotte Gainsbourg,
Laurent Lucas
Cinema Scala

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

Stand-up rom#nesc
Ast`zi, \n Club Malibu, \ncep#nd cu ora 20.00, ve]i putea
urm`ri un interesant spectacol de stand-up comedy.
T#narul actor Dan Ursu (foto) va \ncerca s` \ntre]in`
publicul timp de o or`, performan]` nemai\nt#lnit`
p#n` acum \n stand-up-ul rom#nesc. Invitat special va
fi Alin Gheorghi[an, care va c#nta \n pauzele show-ului.
Ve]i avea parte de multe glume de calitate, mult z#mbet
[i de o atmosfer` cool.
RYNA

12.00, 14.30, 17.00,
19.30

MARIE-ANTOINETTE

Movieplex

MADY-BABY.EDU

Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Ruxandra Zenide
Cu: Doroteea Petre
Cinema Elvira Popescu

18.00, 20.00

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

13.15, 19.00

NOI HR~NIM LUMEA

UN OM PENTRU ETERNITATE
Marea Britanie, dram`, 1966
Regia: Fred Zinnemann
Cu: Paul Scofield, Wendy Hiller

Cinema Union

Cinema Eforie

18.00

Avanpremier`
Hollywood Multiplex
Movieplex
Cinema Pro

20.00
20.00
21.00

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

12.45, 15.15,
17.45, 20.15, 22.45
City Cinema
13.30, 15.45, 18.15,
20.30, 22.45
Movieplex
13.15, 15.45,
18.00, 20.15, 22.30
Cinema Pro 13.30, 16.00, 18.30, 21.00

PARADA DRAGOSTEI
SUA, comedie, 1929
Regia: Ernst Lubitsch
Cu: Maurice Chevalier, Jeanette
MacDonald
14.15

URSS, comedie, 1976
Regia: Nikita Mihalkov
Cu: Aleksandr Kaliaghin,
Elena Solovei
Cinema Eforie

12.00

SUA, comedie, 2006
Regia: Nancy Meyers
Cu: Cameron Diaz, Kate Winslet
Hollywood Multiplex
Movieplex

15.00, 18.00,
21.00
13.00, 18.30, 21.30

ALEX {I MORRIS

19.00

PRESTIGIUL

Teatrul de Comedie
Sala Studio
Telefon: 315.91.37

Teatrul Nottara
Sala George Constantin
Telefon: 317.41.01

19.00

19.30

19.00

EVENIMENTE

CE FORMIDABIL~
HARABABUR~!
De: Eugene Ionesco
Regia: Gelu Colceag
Cu: Marius Florea Vizante, Virginia
Mirea, Gabriela Popescu
18.30

CINCI FEMEI DE TRANZI}IE
De: Rodica Popescu Bit`nescu
Cu: Aimee Iacobescu, Magdalena
Cernat, Rodica Popescu Bit`nescu
Teatrul Na]ional I. L. Caragiale
Sala Atelier
Telefon: 314.71.71

SUBURBIA
De: E. Bogosian
Regia: Aurel Palade
Cu: Simona Stoicescu, Mihai
Marinescu, Adina Andrei

De: Eric-Emmanuel Schmitt
Regia: Claudiu Goga
Cu: Alexandru Repan, Mircea
Andreeescu, Crengu]a Hariton

De: Michael Elkin
Regia: Gelu Colceag
Cu: {tefan Iordache,
Mitic` Popescu

Teatrul de Comedie
Sala Mare
Telefon: 315.91.37

10.00

VIZITATORUL

TEATRU

Teatrul Mic
Telefon: 314.70.81

Text: Cristian Pepino
Regia: Ioan Brancu
Cu: Mihai Dumitrescu, Gabriel
Apostol, Bruno Mastan
Teatrul }`nd`ric`
Sala Lahovari
Telefon: 315.23.77

VACAN}A

SUA, comedie, 2007
Regia: Les Mayfield
Cu: Lucy Liu, Cedric the Entertainer

19.00

P~CAL~

Hollywood Multiplex
20.30, 22.45
Movieplex
13.00, 19.15, 21.45

Austria, documentar, 2005
Regia: Erwin Wagenhofer
Cu: Jean Ziegler, Peter Brabeck

NUME DE COD: AGENTU’
DE SERVICIU

De: Gianina C`rbunariu
Regia: Gianina C`rbunariu
Cu: M`d`lina Ghi]escu, R`zvan
Oprea, Rolando Matsangos
Teatrul Foarte Mic
Telefon: 314.09.05

SCANDALOS

SUA, dram`, 2006
Regia: Sofia Coppola
Cu: Kirsten Dunst, Janson
Schwartzman, Rip Torn

19.00

SPECTACOL DE STAND-UP
COMEDY
Cu: Dan Ursu
Club Malibu
Pia]a Amzei nr.1-3 (Teatrul Ion
Creang`)
Telefon: 231.32.23

20.00

VERNISAJ
Expozi]ie de pictur`
De: Adriana Boerescu
Gold Art Gallery
Str. Episcopiei nr. 1-3
Telefon: 310.18.77

18.00

PUBLICITATE

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

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

PUZZLE MORTAL 3
SUA, horror, 2006
Regia: Darren Lynn Brousman
Cu: Tobin Bell, Angus MacFadyen,
Dina Meyer
Cinema Gloria

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

15.30

PIES~ NETERMINAT~
PENTRU PIANIN~ MECANIC~

ERAGON

Cinema Festival

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

Cinema Eforie

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

Death Metal, la maximum

16.00

HAPPY FEET – MUMBLE,
CEL MAI TARE DANSATOR

LEMMING

SUA, comedie, 2006
Regia: Todd Phillips
Cu: Billy Bob Thornton, Jon Heder

10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00

13.00, 15.00, 17.00,
19.00

Hollywood Multiplex

CLASA DE T~NT~L~I

Rom#nia, dram`, 1974
Regia: Manole Marcus
Cu: Toma Caragiu, Mircea Albulescu

Joi de Joy – Asub Party

22.15
16.00, 21.30

Hollywood Multiplex

Fran]a, thriller, 2006
Regia: Gela Babluani
Cu: George Babluani,
Pascal Bongard

Salsa 3
Str. Mihai Eminescu nr. 89
Telefon: 0723.531.841
www.clubsalsa.ro

Hollywood Multiplex
Movieplex

C^RTI}A

13 NEGRU

Cinema Europa

Hollywood Multiplex
14.45, 17.15
Movieplex
13.00, 17.45
Corso 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

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

FILME

Crazy night

20.00

CASINO ROYALE

ROCK

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

Cinema Union

14.00, 16.00, 18.00,
20.00

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

Napalm Death

13.15, 20.15
13.30, 18.00

Cinema Patria

Cinema Union

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

SPECTACOL ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

HABANA BLUES

Coproduc]ie, documentar, 2005
Regia: Mika Kaurismaki
Cu: Teresa Cristina

Women in Space

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

Hollywood Multiplex
Movieplex

Coproduc]ie, musical, 2005
Regia: Benito Zambrano
Cu: Alberto Joel Garcia Osorio,
Roberto Sanmartin

BRASILEIRINHO

Stuf Vama Veche
Str. Berzei nr. 25A
Telefon: 316.22.42

Regia: Jonathan Dayton,
Valerie Faris
Cu: Greg Kinnear, Toni Collette,
Paul Dano

SUA, comedie, 2006
Regia: Larry Charles
Cu: Sacha Baron Cohen,
Pamela Anderson

Vamayoth Party

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

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

Hollywood Multiplex

Nemo
Str. Tudor Arghezi nr. 16
Telefon: 315.23.00

Rockoteka

DJ
Twice
Intrarea liber`
Str. Sf. Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92

R&B cu CRBL
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TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

PRIMA

TVR 2

20.20 Stavisky

17.45

21.30

16.25

14.30

12.00 Ne vedem la... TVR!
13.00 Hannah Montana (s,
SUA)
13.30 Desene animate. Club
Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.00 Deliciile bucătăriei
15.30 Akzente
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Poveşti întunecate
17.45 Dis-de-seară
18.40 Eurovision 2007 Videoclipuri
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Stavisky
(dramă,
Franţa/Italia)
22.20 Atunci şi Acum
22.45 Jurnalul TVR
23.15 Prim Plan
0.00 Viaţa ca-n filme (s, SUA)
0.35 Zdrenţărosul
(dramă,
SUA)
2.10 Jurnalul TVR (r)

ACAS~

Om s`rac, om bogat

10.15 Om sărac, om bogat
(comedie, România) (r)
11.15 Miracol
pe
munte
(dramă, SUA) (r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.45 Infernul alb (SUA)
16.00 Tânăr şi neliniştit (s,
SUA)
17.00 Ştirile PRO TV
17.45 Om sărac, om bogat (comedie, România)
18.55 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30 Comoara din spatele
cărţilor (aventură, SUA)
22.15 Meseriaşii (r)
23.00 Ştirile PRO TV
23.45 CSI: Miami (s, SUA)
0.45 Meseriaşii (r)
1.10 Omul care aduce cartea
1.15 Ştirile PRO TV
2.15 CSI: Miami (s, SUA) (r)

HALLMARK

9.00 Culoarea păcatului (s,
Brazilia) 11.00 Pariul iubirii (s,
Mexic) 13.30 Jurământul (s,
SUA/Columbia) 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) 20.30 Iubire ca în
filme (s, România) 22.30 SOS,
viaţa mea! (s, Argentina)
23.30 Jurământul (s, SUA/
Columbia) (r) 0.30 Poveştiri
adevărate (r)

8.00 Sfârşitul iernii (dramă,
SUA) 10.00 Lumi diferite (s,
SUA) 11.00 Ed (s, SUA) 12.00
Reţetă pentru crimă (poliţist,
coproducţie) 14.00 Sfârşitul
iernii (dramă, SUA) 16.00
Lumi diferite (s, SUA) 17.00 Ed
(s, SUA) 18.00 Reţetă pentru
crimă (poliţist, coproducţie)
20.00 Anotimpurile sufletului
(dramă, SUA) 22.00 Lege şi
ordine: Intenţii criminale (s,
SUA) 23.00 O pradă perfectă
(thriller, SUA)

FILMUL SERII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Neveste de fotbali[ti

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 Tablou de nuntă (r)
16.00 Observator
16.45 9595 - te învaţă ce să
faci
18.00 Vocea inimii (s, România)
19.00 Observator
20.30 Test de fidelitate
21.30 Neveste de fotbalişti
22.30 Animat Planet Show
23.00 Observator
0.00 Lovitura dragonului (acţiune, SUA)
2.00 Concurs interactiv

DISCOVERY
11.00 Confruntări şi fiare
vechi 12.00 Tehnologie extremă 13.00 O pradă mortală
14.00 Un om printre balene
orca 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 Masacrul de
la Madrid 22.00 Dr. G, medic
legist 23.00 Constructorii de
motociclete

20.00

Al [aptelea cer

11.00 Tele RON
12.30 Play
14.10 Dragoste şi putere (s,
SUA)
14.45 O viaţă salvată (dramă,
SUA)
16.25 Al şaptelea cer (s, SUA)
17.25 Dezastre în lumea
sportului
18.00 Focus
19.00 Camera de râs
19.20 Cele mai uimitoare
filme din lume
19.45 Celularul (s, România)
20.00 Super Nanny
21.30 Ciao TV
22.00 Totul despre sex (s,
SUA)
22.30 Focus Plus
23.30 Spaima şoselelor (r)
0.30 Focus (r)
1.30 Totul despre sex (s, SUA)

0.00

Aventuri din Kytera

PRO CINEMA

13.10 ATP - Tenis Magazin
14.00 Ştirile TV Sport 14.15
Baschet - „Best of NBA":
Los Angeles Lakers - Boston
Celtics 16.00 Ştirile TV Sport
16.30 Fotbal, Cupa Ligii Angliei
- Semifinala 2, Tottenham Arsenal 18.30 Ştirile TV Sport
19.00 Boxbuster - „Bestia
din Est": Nikolay Valuev vs.
Jameel McCline 21.30 Ştirile TV
Sport 22.00 Wrestling, Divizia
TNA - „TOTAL IMPACT" 23.55
Sexy Sport Clips

DRAM~

HBO

13.00 Bugetul meu (r)
14.00 ABC... de ce?
14.30 Aventuri din Kytera (s,
Australia)
15.00 Împreună în Europa!
16.00 Jurnalul TVR (r)
16.30 Tribuna partidelor parlamentare
17.00 Dinotopia (aventură,
SUA)
18.00 Lumea de lângă noi
18.35 Lege şi ordine (s, SUA)
19.25 Câţiva paşi spre un
management mai bun
20.00 Arena leilor
21.00 Jurnal TVR
21.25 Patinaj artistic
23.30 Marcă înregistrată
0.00 Familia mea dementă
(s, SUA)
0.30 Jurnalul Euronews pentru România
0.45 Tonomatul DP2 (r)

TV SPORT

15

partenerului
20.00 So]ia
meu
9.35 Poliţist sub acoperire
(acţiune, SUA)
11.15 Singur acasă 4 (comedie,
SUA)
12.40 Pe platourile de filmare
(s)
13.10 Spune da (comedie,
Spania)
14.50 În spatele uşii roşii
(dramă, SUA)
16.35 Miss Agent Secret (comedie, SUA)
18.25 Bona de la forţele
speciale
(comedie,
Canada/SUA)
20.00 Soţia partenerului meu
(poliţist, Franţa)
21.35 Poliţist sub acoperire
(acţiune, SUA)
23.15 Dragoste mare (s, SUA)
1.05 Ucigaşul
dinlăuntru
(thriller, SUA)

MTV

14.15 O familie ciudată (s, deseneanimate)14.45Entertainment News (r) 15.00 Telefonul
de la miezul nopţii (s, SUA) (r)
16.15 Entertainment News
(r) 16.30 Prietenii tăi (s, SUA)
(r) 17.00 Calea misterelor (s,
Canada/SUA) 18.00 Joan din
Arcadia (s, 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 Body Heat (thriller)

6.00 MTV Wake Up 7.00
Breakfast Club 9.30 MTV
Super Hits 11.00 Boiling
points 11.30 MTV Urban 12.30
MTV Siesta 13.30 The Rock
Chart (r) 14.30 Virgin Diaries
15.00 MTV Classroom 16.00
MTV News 16.30 MTV Popular
Music 18.00 TRL România
19.00 Popular Music 20.00
MTV Super Hits 20.30 MTV
Ro.Chart 21.30 MTV News (r)
22.00 Homewreckers 22.30
Pimp My Ride 23.00 Yo!

AC}IUNE

Lovitura dragonului

Anotimpurile
sufletului
20.30 AVENTUR~

Comoara din spatele cărţilor
Flynn Carsen (Noah Wyle, foto) este un tânăr care
s-a remarcat în facultate prin rezultate excepţionale,
însă în urma unui conflict cu un profesor, este obligat să abandoneze studiile. Într-o zi, după un interviu
ciudat la biblioteca metropolitană, Carsen află că i s-a
oferit de lucru la această instituţie. Dar ceea ce părea
că este o slujbă lipsită de orice risc, se dovedeşte a fi,
în realitate, mult mai mult. Cea mai mare comoară din
lume este găzduită într-o încăpere secretă a bibliotecii,
iar Carsen este cel care trebuie să vegheze asupra ei.
SUA, 2004
Regia: Peter Winther; Cu: Noah Wyle, Kyle MacLachlan
PUBLICITATE

Vivian (Carol Burnett,
foto) este un important redactor la o editură, a cărei
viaţă se schimbă, în mod
dramatic, din momentul în care trebuie să aibă
grijă de nepotul ei, fugit de
acasă din cauza mamei lui
toxicomane. Ezra (George
Segal), iubitul lui Vivian,
nu priveşte cu ochi buni
apariţia unui nou „membru
al familiei“.
SUA, 1994
Regia: Lee Grant
Cu: Carol Burnett, George Segal

Danny Silva (Fabian Carrillo, foto dreapta),
erou de război, decorat şi fost agent secret, se
întoarce în Los Angeles-ul de est în speranţa
că va reuşi să-i găsească pe Bishop Thorn, un
speculant corupt, şi pe omul lui de încredere,
Frank. Cei doi terorizau cetăţenii şi erau responsabili de distrugerile, incendiile şi crimele
ce se petreceau în suburbie. Făcând echipă
cu bătrânul preot al parohiei şi cu fosta lui
prietenă, Danny porneşte pe un drum întortocheat, presărat cu răzbunări şi răscumpărări.
SUA, 2004; Regia: Luigi Salvioni
Cu: Fabian Carrillo, Lorenzo Lamas, Gary Busey
Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
EPAVA-URAT-MAGADAN-RA-B-ACADEMIC-AG-SUVOAIE-RAM-SERI-A-GLOD-RIDA-OI-ORB-AVA-UGEREUNIC-RAT-NAS-ZA-INCHIZITOR
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Rezolvarea integramei din num`rul trecut
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Dezleg`rile Sudoku
din edi]ia de ieri

SURS~ PROGRAME TV:

16

www.compact.info.ro

HOROSCOP |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| SUDOKU
BERBEC

21 MARTIE - 20 APRILIE

Pute]i să cunoa[te]i în această zi oameni
noi, cu care să lega]i strânse rela]ii profesionale. Seara, sunte]i invitat insistent de
către o persoană, cândva foarte dragă, la
un fel de reuniune comemorativă.
S–QB–VN–V
TAUR
21 APRILIE - 20 MAI
Este o zi rezervată achizi]iilor de tot felul, a[a
că ve]i ajunge acasă destul de obosit pentru
a termina activită]ile casnice planificate de
partenerul de cuplu. Seara, recupera]i ni[te
bani [i pleca]i iar la „pia]ă” împreună.
S–QB–QN–Q
GEMENI
21 MAI - 20 IUNIE
Primi]i invita]ii de la persoane dragi pentru după-amiază, dar prefera]i să rămâne]i
acasă ca să recupera]i tot ceea ce a]i amânat
în cursul întregii săptămâni. Face]i seara, la
rândul dv., invita]ii care nu vor fi onorate.
S–VB–QN–V
RAC
21 IUNIE - 22 IULIE
Discu]iile de azi cu persoana iubită se „sting”
peste noapte [i astfel ve]i [ti cum trebuie să
proceda]i să nu mai primi]i repro[uri fără a
fi vinovat. Pregăti]i cadouri din timp pentru
rudele ce se aniversează \n curând!
S–QB–QN–Q
LEU
23 IULIE - 22 AUGUST
Ave]i serioase îndoieli că sunte]i acuzat pe
bună dreptate de starea de nemul]umire a
persoanei iubite, dar rezista]i cu stoicism
până mâine la toate repro[urile. Dacă situa]ia se va agrava, este posibil să vă revolta]i.
S–W B–VN–V
FECIOAR~
23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Sim]i]i nevoia unei perioade de relaxare [i
chiar nu vă mai planifica]i nimic pentru azi,
însă seara reîncepe]i o furibundă campanie
de pregătiri [i planuri. Reevalua]i rela]iile cu
cei din jur [i porni]i o ofensivă cu repro[uri.
S–QB–WN–W
BALAN}~
23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
To]i cei din familie a[teaptă un semnal de
la dv. pentru a începe activită]ile specifice
acestei zile a săptămânii. Cei tineri vor pleca
seara la prieteni, partenerul se uită la televizor, iar dv. rămâne]i în bucătărie.
S–VB–QN–W
SCORPION
23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Accepta]i cu mare plăcere orice idee originală [i sunte]i dispus să face]i eforturi serioase pentru a-i da via]ă. Vi se impune să
vă petrece]i mai mult timp cu familia, chiar
dacă programul stabilit era cu totul altul!
S–QB–QN–V

DIVERTISMENT
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8

8

LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc
V - sus; Q - mediu; W - jos

Rubric` realizat`
de Tina Rizea
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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.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REBUS

DESTINAŢIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ORIZONTAL: 1) Maculator – Copil mic. 2) După
zece. 3) Scurmat cu unghiile – Apă stătătoare.
4) Preamărire – Mai mic dec#t unu. 5) În
colet! – Masă goală! – În cadă! 6) Ofiţeri
otomani – Obiect de tâmplărie. 7) Sistem
electromagnetic de comunicaţii. 8) Acut! –
Neîndemânatici (reg.). 9) Cură – Zăpăcit. 10)
Pieptar – Sfert de litru.
VERTICAL: 1) Mişcarea unei ape curgătoare
– Zgârciţi. 2) Corespondent – Scop. 3) Semnat
– În agie! 4) Vase scufundate – Moral. 5) A alege
– Condamnare publică. 6) Pete! – Puiul oii. 7)
Margini de pârleaz! – A scoate sunete de lanţ.
8) Femeie de la ţară – Pregătit de tragere. 9)
Vorbă grea – Apă gazoasă. 10) A descifra.

INTEGRAM~ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| BANCURI ||||||||||||||||||||
Gl`suit
de pisic`
Cheltuiri
nechibzuite

S~GET~TOR
22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Dori]i să vă implica]i în demararea unor noută]i în materie de distrac]ie comună. Dacă
nu vă va invita nimeni, ve]i organiza dv. pentru această seară un fel de festivitate pentru
membrii familiei [i cei mai dragi prieteni.
S–W B–QN–V
CAPRICORN
22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Vă plictisi]i [i nu ar fi de mirare ca la noapte
să lucra]i la un proiect, la o activitate nouă,
împreună cu cine se nimere[te prin preajma
dv. Nativii tineri au întâlniri amoroase „importante” prin noutate [i nu numai.
S–QB–VN–Q
V~RS~TOR
20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Nu vă a[tepta]i la evolu]ii fantastice în dormitor din partea partenerului de cuplu, dar
ve]i fi surprins de această dată. Este posibil
ca pentru unii nativi o simplă amici]ie să se
transforme în patimă aprinsă [i cu năbădăi.
S–VB–QN–W
PE{TI
19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Rela]ia cu persoana iubită capătă o nouă
dimensiune. Vă sfătui]i, vă face]i confiden]e
[i ajunge]i la concluzia că prin tandre]e se
poate rezolva orice. Din această zi, stresul
dispare ca prin farmec. Sunte]i îndrăgostit!
S–QB–QN–Q

Joi, 25 ianuarie 2007

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Colier

Suta[i

A
scheuna

Nobili
englezi

P#nz`
la cinema
Umflat
la fa]`

Unit`]i
monetare
M#nc`tor
de oameni

Spuneri
Mereu
r`t`citor

Culoare
\nchis`
Voce
grav`


Ie[ire!
Culoarea
s#ngelui

Chiria[

}inute
\n
retort`!

Suflecat
Joc de
noroc
Extreme
de monarh!
|n start!
|ngrijiri ale
unghiilor
picioarelor

Actorul
britanic din
imagine
(James)

O blond` \[i cump`r` un
Porsche ultimul tip, ro[u,
metalizat, ca lumea, ce mai...
Pe drum i se stric` ma[ina
[i, c` orice [ofer, deschide
capota. Cu surpriz` vede c` nu
are motor (astea au motorul
\n spate). Speriat`, nu [tie ce
s` fac`, dar, deodat`, acolo
opre[te alt Porsche ro[u, alt`
blond`. Nou venit` \ntreab`:
- Ce ai p`]it?
- Nu [tiu, cred c` mi-am
pierdut motorul pe drum..
- Nu-]i face griji, c` am eu
unul de rezerv` \n portbagaj...

So]ul: - Drag`, suntem c`s`tori]i de peste 10 ani [i am observat c` am \nceput s` facem
dragoste numai c#nd ai tu
nevoie de bani...
So]ia: - {i ce, dup` tine acest
lucru nu se \nt#mpl` suficient
de des?

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!

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

