
Capitala intr` \n 
zodia Microsoft
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trul ora[ului e br`zdat de sigle 
ale celebrului concern Pag. 3
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Trafic restric]ionat 
pe Calea Mo[ilor
Lucr`rile de reabilitare [i modernizare \ncep luni [i vor dura p#n` \n martie 2008

Municipalitatea a 
anun]at ieri c`, de pe 5 februa rie, 
trafi cul rutier pe Calea Mo[ilor – 
tronsonul dintre Pia]a Obor [i Bu-

levardul Carol - va fi  restric]ionat 
timp de un an [i o lun`. Circula]ia 
tramvaiului 21 va fi  \ntrerupt` pe 
anumite tronsoane, dar vor fi  su-

plimentate troleibuzele liniei 66. 
Trafi cul auto se va desf`[ura pe 
c#te dou` benzi pe sens, din cele 
trei existente.  Pag. 3
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„Harry Potter”, nud 
pe scena unui teatru

Adolescentul Daniel Radcliff e va juca \ntr-un 
spectacol care na[te deja controverse la Londra Pag. 10

Ioana –
Bodo, 
divor] 
oficial
Ieri, Judec`toria 
Sectorului 1 a ofi -
cializat des p`r ]irea 
dintre fata cea mare 
a pre [edin telui [i 
solistul de la Pro-
consul

ULTIMA OR~ ... 22.50 ... Tony Blair anun]` c` pe 
7 martie vor avea loc alegeri \n Irlanda de Nord...

PUBLICITATE

|nghesuial` mare 
\ntr-o ma[inu]`
Nu mai pu]in de 21 de englezi au \nc`-
put \n habitaclul unui Mini Cooper
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FII FOTOREPORTER |N BUCURE{TI  |||||||||||||||||||||||||||
Fiecare dintre noi vede Bucureştiul în felul său. 

Al tău cum arată?
Aşteptăm fotografiile tale pe adresa: 
foto@compact.info.ro
Votează fotografia preferat`!

O simplă fotografi e din Bucureştiul anului 2007 
 Text [i foto: Dan Gabriel Ivan

90 milioane €, 
pentru două clădiri
ACHIZIŢIE Fondul austriac de 
investiţii imobiliare Europolis 
a achiziţionat două clădiri de 
birouri situate în zona Semă-
nătoarea. Clădirile, care sunt 
estimate la 90 de milioane de 
euro, sunt situate în interi-
orul proiectului Sema Park şi 
urmează să fi e gata, prima la 
sfârşitul anului 2007, iar cea 
de-a doua, în prima jumătate a 
anului 2008. Spaţiile de birouri 
pot fi  închiriate în prealabil, 
până acum fi ind contractate 
aproximativ 65%.

David Gimenez,
pe scena Ateneului

CLASIC  La \nceputul lunii 
februarie, pe scena Atene-
ului Rom#n va urca dirijorul 
spaniol David Gimenez. Dirijorul 
apar]ine unei distinse familii 
de muzicieni, fi ind nepotul te-
norului Jose Carreras. Gimenez 
a urmat cursurile Conservato-
rului din Barcelona, apoi s-a 
perfec]ionat la Viena [i la Lon-
dra. Pe 1 [i 2 februarie, de la ora 
19.00, sub bagheta maestrului 
Gimenez, Orchestra Filarmonicii 

„George Enescu” va interpreta: 
Ceaikovski-Serenada pentru 
coarde ; Beethoven- Simfonia 
nr. 5 [i Bocherini-Concertul 
pentru violoncel [i orchestr`-
solist` Alexandra Gu]u.

Ma[inile \n leasing 
se declar` la fisc
TAXE  Doar o treime dintre 
bucureştenii care au maşini 
în leasing le-au declarat. 
Direcţiile de impozite [i 
taxe locale şi-au prelungit 
programul de lucru, din cauza 
cozilor imense formate în 
faţa sediilor de cei care [i-au 
cump`rat ma[ini \n leasing [i 
care au obligaţia, începând 
de anul acesta, de a plăti 
impozitul pe autoturisme. 
|n Bucure[ti există peste 
600.000 de titulari de astfel de 
contracte de leasing. Termenul 
p#n` la care bucure[tenii \[i 
pot declara ma[inile \n leasing 
expir` ast`zi.

Ajutor pentru copiii 
de la „Marin Pazon” 
DONA}IE  Centrul de Recuperare 
Neuromotorie „Marin Pazon” 
şi-a completat aparatura 
medicală cu ajutorul banilor 
strânşi din vânzarea biletelor 
la spectacolul „În căutarea lui 
Moş Crăciun”, organizat de 
Compania Coca-Cola la sfârşitul 
anului trecut. Aproape 5.000 de 
euro s-au strâns din vânzarea 
biletelor, spectacolul jucân-
du-se cu sala plin` la ambele 
reprezentaţii. 

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

JOBURI  - Un studiu realizat de 
Institutul Naţional de Statistică 
arat` c` Bucureştiul şi judeţul Il-
fov au creat 45% dintre locurile 
de muncă nou apărute în econo-
mie în ultimii doi ani. 

Astfel, Capitala a rămas în to-
pul zonelor cu cei mai mulţi an-
gajaţi, apropiindu-se de 850.000 
de persoane. |n clasamentul zo-
nelor care au creat cele mai mul-
te locuri de muncă, Bucureştiul 
este secondat de Ilfov, unde creş-

terea angajărilor este spectacu-
loasă, de 43% în ultimii doi ani. 

Numărul de salariaţi din 
Ilfov a crescut cu peste 25.000 
în această perioadă, până la 
84.000. Majoritatea companiilor 
se implic` \n producţie şi lo-
gistică, adică depozite, [i nu îşi 
pot înfi inţa sediul în Bucureşti, 
din cauza restricţiilor de acces 
impuse camioanelor şi a unei 
lipse foarte acute de suprafeţe 
de teren.  ||||

BANI  - Regia Autonom` de 
Transport \n Comun Bucure[ti 
(RATB) a c#[tigat \n 2006, din 
publicitatea pe vehicule, peste 
cinci milioane de lei. 

Conform News In, cele mai 
solicitate linii pentru reclame 
sunt cele care tranziteaz` centrul 
Capitalei, iar mijloacele preferate 
de transport sunt autobu ze-
le, urmate de tramvaie [i de 
troleibuze.  

Pre]ul pentru o reclam` mon-
tat` pe mijloacele de transport 
\n comun depinde de vehicu-
lul pe care apare, de traseu, de 
num`rul de vehicule utilizate, 
de durata contractului [i de 
suprafa]a utilizat` pentru afi [. 

Cele mai \nt#lnite reclame 
sunt cele pentru centre comer-
ciale, posturi  de radio, b`nci [i 
societ`]i de asigur`ri sau pentru 

fi rme care comercializeaz` pro-
duse cosmetice. {i companiile 
de telefonie mo bil`, de b`uturi 
r`coritoare sau cele de produse 
alimentare aleg s`-[i promoveze 

produsele prin reclame outdoor. 
Cele mai c`utate linii pentru 
publicitate: 69, 300, 331, 
131,783, 335, 104, 368, 168, [i 
tramvaielele 5, 21 [i 34.   ||||

Majoritatea autobuzelor RATB este inscrip]ionat` cu reclame

RATB a c#[tigat 5 milioane de lei din publicitate

Capitala [i Ilfovul au creat 45% 
din locurile de munc` din Rom#nia

Sindicali[tii Metrorex amenin]` cu greva general` pe motiv c` au salarii mici

Sindicaliştii de la metrou se 
preg`tesc de grevă general`

NEMULŢUMIRI - Sindicaliştii 
de la Metrou sunt nemulţumiţi 
deoarece, deşi contractul co-
lectiv de muncă a expirat la 
sf#r[itul anului trecut, din 
cauza faptului că bugetul regiei 
Metrorex nu a fost aprobat de 
ministrul transporturilor, Radu 
Berceanu, nu pot semna un nou 
contract. 

Potrivit secretarului general 
al Uniunii Sindicatelor Libere 

Metrou, Florian Crişu, repre-
zentanţii sindicaliştilor şi cei 
ai regiei au început negocierile 
pentru prelungirea contractu-
lui colectiv de muncă în urmă 
cu o lună, dar „n-am avut ce 
negocia, pentru că nu există 
buget. Ministrul Berceanu nu 
a dat bugetul”. Sindicaliştii au 
anunţat că vor sesiza, pentru 
conciliere, Direcţia de Muncă 
a sectorului 1. Potrivit legii, di-

recţia de muncă ar trebui ca, în 
cel mult 7 zile de la sesizare, să 
programeze o întâlnire pentru 
rezolvarea problemelor. 

Directorul Metrorex Liviu 
Şoavă a declarat că ne gocierile 
pentru prelungirea con-
tractului au avut loc conform 
legii, la începutul lui ianuarie, 
şi că a propus sindicaliştilor 
încheierea con tractului colectiv 
de muncă „în coordonatele 
situaţiei actuale”, urmând ca 
după aprobarea bugetului să fi e 
discutate şi creşterile salariale. 

Sindicaliştii cer şi schim-
 ba rea condiţiilor de muncă, 
precum şi echipamente de 
protecţie. Dana Lascu ||||

Fo
to

: 
Ru

xa
n

d
ra

 O
l`

ra
[u

Fo
to

: 
EV

Z

Uniunea Sindicatelor Libere Metrou ameninţă că va 
declanşa greva de avertisment şi apoi pe cea generală, 
în cel mult două săptămâni, dacă nu va fi aprobat 
bugetul regiei pe anul 2007 şi nu va fi semnat contractul 
colectiv de muncă. Sindicaliştii vor [i negocierea unui nou 
contract [i îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.



 
 

PRIM~RII |||||||||||||||||||||||
Parlamentul 
Tinerilor, acasă
la fotbalişti
SECTORUL 2 Preşedintele 
Federaţiei Române de Fotbal, 
Mircea Sandu, a avut ieri 
oaspeţi în Casa Fotbalului 
din Complexul Sportiv „Lia 
Manoliu”. O „delegaţie” de 50 
de membri ai Parlamentului 
Tinerilor şi elevi din sectorul 
2, condusă de primarul 
Neculai Onţanu, a vizitat Casa 
Fotbalului. A fost înmânată 
Diploma de excelenţă a 
Primăriei sectorului 2, lui 
Mircea Sandu, ales recent 
în funcţia de membru al 
Comitetului Executiv al UEFA. 

Cereri pentru 
aloca]ii de stat
SECTORUL 3  Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială a înregis-
trat până în prezent 371 de 
cereri pentru alocaţia de stat. 
De la 1 ianuarie, cuantumul 
alocaţiei de stat pentru copii 
cu vârsta de până la 2 ani este 
de 200 de lei lunar. Cererile 
pentru obţinerea alocaţiei 
se pot depune la sediul din 
bd. 1 Decembrie 1918, luni şi 
miercuri, orele 9.00-16.00; 
marţi şi joi, orele 9.00-13.00 
şi 14.00-18.00, iar vineri, orele 
9.00-13.00.

Cl`dirile ilegale
vor fi d`r#mate
SECTORUL 3  Prim`ria continu` 
programul de desfi inţare 
a construcţiilor amplasate 
ilegal pe domeniul public sau 
privat. |n aceast` perioad`, 
sunt vizate urm`toarele zone: 
Bd. Camil Ressu, bd. Bure-
bista, str. Complexului - intr. 
Părului, str. Papiu Ilarian, str. 
Rotundă-bd. Nicolae Grigo-
rescu [i str. Tehnicii. Mai multe 
informa]ii la tel. 341.07.04

Se caut` agen]i 
maternali
SECTORUL 6  Direc]ia de Asis-
ten]` Social` anun]` extinde-
rea re]elei de asisten]i mater-
nali. Prim`ria va organiza o 
selec]ie pentru ocuparea celor 
84 de posturi. Per soanele in-
teresate sunt a[teptate pentru 
a depune cerere de angajare 
la sediul Direc]iei din str. 
Drumul Taberei nr. 18, Complex 
Orizont, telefon 745.72.37 sau 
pe site-ul institu]iei la adresa 
www.asistentasociala6.ro.
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PUBLICITATEApa, oprit` \n mai multe zone

Electrica \ntrerupe curentul 
electric pentru revizii 

Prim`ria \nchide par]ial traficul pe 
Calea Mo[ilor, pentru reabilitare
LUCR~RI  Traficul rutier pe Calea Moşilor va fi restricţionat timp 
de un an şi o lună, începând de luni. Prim`ria Capitalei d` 
startul lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor şi 
de modernizare a carosabilului. Traficul rutier va fi  restric]ionat 
între Piaţa Obor şi Bulevardul Carol I. Termenul de fi nalizare al 
proiectului este 31 martie 2008. Tramvaiele liniei 21 nu vor circula 
pe Şoseaua Colentina (între strada Ziduri Moşi şi Şoseaua Mihai 
Bravu) şi pe Calea Moşilor (între Şoseaua Mihai Bravu şi strada 
Mihai Eminescu, precum şi pe tronsonul Bulevardul Carol I - strada 
Paleologu). Troleibuzul 66 va func]iona pe traseul normal, iar RATB 
va suplimenta parcul mijloacelor de transport alocate acestei linii. 
Pe timpul lucrărilor, trafi cul auto se va face pe câte două benzi de 
circulaţie pe sens, din cele trei existente. Prim`ria Capitalei a f`cut 
un apel la conduc`torii auto [i la riverani s` respecte cu stricte]e 
indicatoarele de avertizare [i cele de reglementare a circula]iei.

Elevii din dou` licee intr`
la ore cu cartele magnetice
INI}IATIV~  - În două şcoli din 
Capitală funcţionează, de o săp-
tămână, un sistem de acces pe 
bază de cartele cu cod de bare. 
Cele două instituţii sunt Liceul Te-
oretic „Dante Aligheri” şi Colegiul 
Na]ional „Mihai Viteazul”. 

Directorul Liceului „Dante Ali-
gheri”, Maria Dan, ne-a declarat 
că „sistemul de pontare a fost in-
trodus ca măsură de protecţie”. 
„Vom introduce şi un sistem de 
supraveghere video pentru culoa-
re şi curtea şcolii, cu aceeaşi inten-

ţie, de a proteja elevii liceului. În 
mod special dorim să împiedicăm 
intrarea în incintă a persoanelor 
str`ine”. Investiţia a fost suportată 
de Primăria sectorului 3, iar siste-
mul are dou` aparate de citire, 
montate la căile de ac ces ale elevi-
lor şi personalului ins tituţiei. 

Cei 680 de elevi au primit car-
te le magnetice personalizate, ce 
permit monitorizarea intrărilor 
şi ieşirilor din instituţie. Singura 
problem` r`m#ne chiulul… va fi  
contorizat.   D.L. ||||

Curentul va fi oprit, ast`zi, \n c#teva zone din Capital` 

UTILITARE - Mai multe zone ale 
Capitalei vor r`m#ne f`r` ap` 
potabil` în următoarele zile. Apa 
Nova va întrerupe temporar fur-
nizarea apei din cauza unor lu-
crări de modernizare în sistemul 
de alimentare

Ast`zi, între 9.00 şi 17.00, nu 
vor avea ap` cei care stau \n pe-
rimetrul străzilor Măicăneşti, Ne-
atârnării, Pieţii şi Cireşoaia. Nici 
în zona dintre străzile Georgescu 
Mihail, Traian, Calea Călăraşi şi 
Dr. Burghelea, între 9 şi 18, nu va 
curge apa potabil`.

Tot ast`zi, \ntre 8.30 şi 20.30 
nu vor avea apă bucureştenii care 
locuiesc în perimetrul delimitat 
de Aleea Costineşti, Aleea 
Pucheni, Şoseaua. Alexandriei, 
str. Pucheni, str. Amurgului şi 
Complexul Rahova. Presiunea 
apei va fi  scăzută la ceilal]i 

consumatori din zona Rahova.
M#ine, apa va fi  întreruptă în 
perimetrul străzilor Feldioara şi 
Cireşoaia. Presiunea va fi  redus` 
în zonele Griviţa, Grozăveşti, 
Drumul Sării, George Coşbuc, 
Rahova, Giuleşti şi Crângaşi.   ||||

|NTRERUPERI - Filiala de distri-
buţie şi furnizare a energiei 
elec trice din Capitală, „Electrica 
Muntenia Sud” SA, s-a apucat în 
această perioadă s` fac` revizii. 
Din acest motiv, astăzi, în câteva 
dintre zonele municipiului Bucu-
re[ti va fi  sistată furnizarea de 
energie electrică. Vor fi  afectate:

 Între orele 08.00 – 17.00  
perimetrul zonelor: Berceni, 
între Turnu Măgurele şi depou 
IMGB (metrou); Drumul Creţeş-
tilor cu laterale; Grigore Marin 
cu laterale.

 Între orele 08.00 – 15.00  
perimetrul zonelor: Baba Novac, 
Ţărăncuţa, Rasoviţa, Păpădiei.

 Între orele 11.00 – 13.00  
perimetrul zonelor: blocurile 43, 

44, D10, de la intersecţia dintre 
şos. Pantelimon şi str. Renului; 
Blocurile 202, 201C, 201A şi 
biserica Fântânica de la inter-
secţia dintre şos. Pantelimon şi 
str. Fântânica.

 Între orele 08.00 – 14.00 
perimetrul zonelor: str. Budacu, 
blocurile M5 bis, M3, M4, 
punctul termic, Şcoala generală 
nr. 16.

 Între orele 09.00 – 14.00  
perimetrul zonelor: B-dul 
Timişoara nr. 31, blocurile P2, 
P3, E, F, G, H, şi complexul 
comercial din zon`.

 Între orele 09.00 – 15.00 
perimetrul zonelor: B-dul Regiei, 
căminele studen]e[ti P25, P26, 
P27, discoteca R2.  ||||

ÎMPODOBIRE - La puţin timp după 
ce ornamentele de Crăciun au fost 
co borâte de pe stâlpii din ora[, lo-
cul acestora a fost luat de logo-uri-
le popularului sistem de operare 
Windows. 

Practic, de ieri, spiritul festiv 
a revenit pe bulevardele Bălcescu 
şi Magheru. Cele două artere au 
fost reîmpodobite, de data aceas-
ta în onoarea vizitei preşedintelui 
Microsoft, multimiliardarul Bill 
Gates, care vine m#ine în Româ-
nia. El va participa la deschiderea 
ofi  cială a Centrului Global de Su-
port Tehnic în Bucureşti, situat în 
spatele Teatrului Naţional. Vor fi  
prezen]i premierul Călin Popescu 
Tăriceanu şi preşedintele Traian 
Băsescu. Evenimentul va începe 
la ora 08.50. Aceasta este prima 

vizită a lui Bill Gates în România. 
El este co-fondatorul compani-
ei Mi  crosoft, cel mai important 
pro du cător software din lume. 
Gates o cupă de câţiva ani locul I 
în clasa mentul celor mai bogaţi 
oameni din lume, potrivit revistei 
„Forbes”, cu o avere de circa 50 de 
miliarde de dolari. 

Microsoft a deschis o reprezen-
tanţă în România din 1996. Filiala 
a realizat, în 2006, venituri mai 
mari cu 29% faţă de anul anterior 
şi-şi va dubla cifra de afaceri în ur-
mătorii 3 ani. În 2004, directorul 
general al Microsoft, Steve Bal-
lmer, a vizitat România pentru a 
semna un memorandum de înţe-
legere pen tru furnizarea a 25.000 
de li cenţe software gratuite pen-
tru studenţi. Dana Lascu ||||Becule]ele au fost \nlocuite cu siglele Windows

Siglele Microsoft au invadat ora[ul \n a[teptarea lui Bill Gates

Chio[curi 
moderne 
pentru fl orari
DOTARE  Florarii au timp de 
graţie până la vară ca să treacă 
de la comerţul în corturi, pe ta-
rabe sau cu găleata pe tro tuar, 
la cel în chioşcuri stan dardizate, 
cu case de marcat care emit 
bon fiscal. Primăria Capitalei a 
stabilit cu Asociaţia Florarilor 
ca până la sfârşitul lunii martie 
să fie elaborat un regulament-
cadru de vânzare a fl orilor. 
Totuşi, până la reglementarea 
activităţii printr-o decizie a 
Consiliului General, fl orile vor 
putea fi vândute în corturi 
doar în zonele autorizate de 
primăriile de sector. Primăria 
va organiza o expoziţie de 
chioşcuri, din care fl orarii să 
aleagă un singur tip.  ||||
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PE SCURT ||||||||||||||||||||||
Primul zbor pentru 
IAR 330 Puma Naval 

BRA{OV  Primul elicopter 
pentru nave produs în 
România, modelul IAR 330 
Puma Naval, produs la IAR 
Ghimbav, judeţul Braşov, 
a fost testat ieri. Acest tip 
de elicopter reprezintă o 
premieră pentru industria 
aeronautică românească, 
Forţele Navale Române 
urmând să fi e dotate cu trei 
aparate de acest fel, până la 
sfârşitul anului 2008.

Povestea 
Cimitirului de la 
S`p#n]a, pe CD
INEDIT  CD-ul cu povestea 
celebrului Cimitir Vesel din 
Săpânţa a fost lansat, ieri, 
la Baia Mare. Povestea 
cimitirului a fost realizată 
pe baza unui text scris 
de directorul Bibliotecii 
Judeţene „Petre Dulfu” din 
Baia Mare, Teodor Ardelean. 
Ascultătorii au ocazia să afl e 
istoria crucilor din Cimitirul 
Vesel, dar [i să audă câteva 
dintre epitafurile ce pot fi  
citite pe cruci.

Incendiu 
la Catedrala 
din Baia Mare
NEATEN}IE  Catedrala 
ortodoxă „Buna vestire” 
din Baia Mare a fost 
afectată de un incendiu, în 
noaptea de luni spre marţi, 
cauza cea mai probabil` 
a izbucnirii fl `c`rilor fi ind 
neaten]ia muncitorilor 
care lucrau la reconstruc]ia 
l`ca[ului de cult. Potrivit 
p`rintelui Casian Filip, 
focul ar fi  izbucnit pentru 
c` muncitorii au f`cut focul 
peste zi, dar l-au l`sat, apoi, 
nesupravegheat. 

De la anul, liber 
la exportul de 
carne de porc
RESTRIC}II  Producătorii 
români de carne de porc 
ar putea relua livrările 
către statele din UE în luna 
februarie a anului viitor. 
Firmele româneşti nu mai 
livrează carne de porc în 
statele UE din 2003, reluarea 
schimburilor comerciale fi ind 
condiţionată de eradicarea 
pestei porcine fără utilizarea 
vaccinului.

22,38 milioane lei 
pentru monumente
FONDURI  Ministerul Culturii 
şi Cultelor (MCC) va aloca 
în acest an 22,38 milioane 
de lei pentru restaurarea şi 
consolidarea monumentelor 
istorice înscrise în Planul 
Naţional de Restaurare. 
Anul trecut, MCC a alocat o 
sumă de 17,8 milioane de lei 
pentru lucrări de consolidare 
şi reabilitare la 186 de 
monumente istorice.
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WWW.TRAFIC.RO
 Loc  Site  Creştere (vizitatori unici)
  1. www.n2yo.com 2775
  2. www.telmobil.ro 1734
  3. www.descopera.ro 1389
  4. www.electronica.ro 1016
  5. www.radioamator.ro 868
  6. www.excelprofesional.ro 846
  7. www.eukarya.ro 764
  8. www.aic.info.ro 697
  9. www.connect.com.ro  635
 10. www.hiend.ro 553
 Sursa

TOP 10 SITE-URI ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ  ||||||||||||||||||||

Statele Unite ar putea 
ataca Iranul din Rom#nia
Bazele militare americane din România şi Bulgaria ar 
putea fi utilizate de către aviaţia Statelor Unite într-un 
eventual atac împotriva Iranului, comentează publicaţia 
britanică „Sunday Herald”.

LONDRA - Săptămâna trecută, 
cotidianul „Arab Times” 
dezvăluia, citând o sursă 
ofi cială americană, că SUA 
intenţionează să lanseze, până 
în aprilie 2007, un atac militar 
împotriva instalaţiilor petroliere 
şi nucleare din Iran. Publicaţia 
britanică „Sunday Herald” preia 
\ns` o informaţie difuzată de 
site-ul Novinite.com: „Forţele 
americane ar putea utiliza cele 
două baze militare din Bulgaria 
şi baza din România, pentru 
a lansa un atac împotriva 

Iranului, în aprilie”. Una dintre 
sursele citate de agen]ia de 
pres` de la Sofi a, Novinite, este 
un responsabil militar american, 
Sam Gardinier. 

„Desfăşurarea de forţe 
militare în zona Mării Negre, 
coroborată cu trimiterea recentă 
a două grupuri portavion 
în Strâmtoarea Hormuz, 
pare să arate că preşedintele 
George W. Bush nu mai are 
răbdare cu ambiţiile nucleare 
iraniene şi cu încălcarea de 
către Teheran a rezoluţiilor 

Consiliului de Securitate ONU”, 
comentează „Sunday Herald”. 
„}inând cont de pregătirile 
de la bazele americane din 
Italia şi de intenţia amplasării 
unor instalaţii antirachetă în 
Cehia şi Polonia, evenimentele 
din Balcani par să indice o 
nouă etapă în războiul lui 
Bush împotriva terorismului”, 
continuă editorialiştii britanici.

Unul dintre argumentele 
invocate de publica]ie în 
sprijinul ipotezei se referă la 
posibila montare în Bulgaria 
a unor rezervoare pentru 

realimentarea cu combustibil a 
bombardierelor americane. În 
plus, până în luna martie, SUA 
vor trimite în bazele americane 
din Bulgaria aproximativ 3.000 
de militari. 

„România, cealaltă ţară 
de pe malul Mării Negre care 
găzduieşte o bază americană, 
(...) este un element vital în 
scenariul atacării Iranului”, 
subliniază „Sunday Herald”, re-
marcând că şi Cehia, şi Polonia 
se afl ă în „vizorul strategic al 
Pentagonului”.   
 Anca Petrache ||||

Aeroportul Kog`lniceanu, \n vizor
CONSTAN}A  Conform acordului militar semnat în aprilie 2006, SUA 
pot folosi aeroporturile militare bulgare Graf Ignitievo, Novo Selo 
şi Bezmer. În România, Forţele Aeriene ale Statelor Unite dispun 
de aeroportul Mihail Kogălniceanu de la Constanţa. „Sunday 
Herald” reaminteşte informaţia apărută săptămâna trecută în 
presa din România, potrivit căreia pe aeroportul din Dobrogea 
au aterizat recent mai multe avioane ale US Air Force. Potrivit 
realitatea.net, Şeful Statului Major General al Armatei Române, 
amiralul Gheorghe Marin, a confi rmat că aproximativ 2.000 de 
militari americani vor staţiona temporar pe teritoriul României. 

Avion american, pe aeroportul Mihail Kog`lniceanu

Explozie la AzoMureş

DEFLAGRA}IE - O persoană a 
murit, iar alta a fost grav rănită 
în urma unei explozii produse, 
ieri dimineaţă, la combinatul 
producător de îngrăşăminte 
chimice Azomureş. În urma 
exploziei şi-a pierdut viaţa 
lăcătuşul mecanic Ioan Fărcaş, \n 
v#rst` de 52 de ani, iar sudorul 
Mihai Mogyari (50 de ani) a fost 
grav rănit. Muncitorul are un 

traumatism toraco-abdominal şi 
fracturi la mâna şi piciorul stângi, 
însă nu are leziuni ale organelor 
interne sau hemoragie internă.

Explozia s-a produs la secţia 
de uree a Azomureş, \n timp ce 
muncitorii lucrau la reparaţia 
unui rezervor de apă amoniacală. 
În secţie se mai afl a şi o a treia 
persoană, însă aceasta nu a fost 
rănită în urma exploziei.  ||||

Accidentul s-a produs la sec]ia de uree a combinatului

DECIZIE - Obiceiul str`vechi al 
transhuman]ei este ilegal, pentru 
că încalcă normele de bunăstare 
animală şi pe cele de transport, 
amenzile fi ind cuprinse între 
1.000 şi 3.000 lei, a declarat, 
ieri, preşedintele Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, 
Marian Avram. „Regulile sanitare 
veterinare impun ca vehiculele cu 
care sunt transportate animalele 
să aibă sisteme de adăpare 
permanentă, să fi e realizate 
minimum două opriri în 24 de 

ore, iar în cazul transporturilor 
de peste două zile animalele 
trebuie să fi e cazate într-o fermă 
autorizată. În cazul transhumanţei 
nu sunt respectate niciuna dintre 
aceste măsuri şi, în plus, animalele 
trec pe drumuri naţionale şi peste 
proprietăţi”, a spus Avram.

Dacă proprietarii animalelor 
vor să le transporte pe o arie 
restrânsă, în judeţul învecinat, 
transhumanţa este permisă, dar 
numai după ce traseul a fost 
autorizat de direcţia sanitară 
veterinară din judeţ.  ||||

Anemia, comb`tut` cu f`in` 
fortifiat` cu fier [i acid folic
PROIECT - Ministerul Sănătăţii 
Publice propune fortifi erea făinii cu 
fi er şi acid folic, pentru reducerea 
anemiei, afecţiune care provoacă 
anual peste 11.000 de decese 
premature din cauza defectelor 
de tub neural şi al cardiopatiilor. 
Proiectul de hotărâre de guvern, 
elaborat de Ministerul Sănătăţii 
Publice şi supus dezbaterii publice 
pe site-ul instituţiei, reglementează 
condiţiile referitoare la fortifi erea 
universală cu fi er şi acid folic 
a făinii destinată consumului 

uman pe piaţa internă, în scopul 
prevenirii tulburărilor prin defi cit 
de fi er şi acid folic. Fortifi erea 
reprezint` îmbogăţirea cu mi-
nerale şi vitamine a alimentelor 
consumate în mod obişnuit, 
în scopul îmbunătăţirii valorii 
nutritive a acestora. Potrivit 
ministerului, fortifi erea făinii este 
o intervenţie cu o mare efi cienţă 
de cost şi, în acelaşi timp, o 
modalitate simpl` de administrare 
a fi erului şi acidului folic la nivel 
naţional.  ||||

Programul de vizitare 
a etajului I de la Peleş
TURISM  Etajul I al Castelului Peleş este deschis 
publicului începând de ieri, câte o zi pe lună. Cei 
care doresc să viziteze şi încăperile care au stat 
ferecate timp de 47 de ani mai au la dispozi]ie 
doar [apte zile p#n` la sf#r[itul anului, respectiv 
27 februarie, 27 martie, 24 aprilie, 15 mai, 25 
septembrie, 30 octombrie [i 18 decembrie 2007. 
Poate fi vizitat apartamentul destinat împăratu-
lui Franz Josef, \nc`perile prim-ministrului, 
camerele pentru oaspeţi şi sala de concerte. 
Biletul de intrare cost` 50 de lei, \n cazul 
adul]ilor, [i 20 de lei, pentru elevi [i studen]i.  ||||

Transhuman]a este ilegal`
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PE SCURT ||||||||||||||||||||||
SUA, cea mai mare 
pia]` de vinuri 
PARIS  SUA ar putea deveni 
cea mai mare piaţă de vinuri 
la nivel mondial până în 
2010, devansând Franţa, 
potrivit unui studiu. F`r` a 
dep`[i Italia, considerat` 
\n continuare o constant` 
consumatoare de licori 
bahice, Rusia [i China au 
intrat, pentru prima dat`, \n 
topul primelor zece state \n 
care vinul este [i va r`m#ne 
la mare pre] \n urm`torii ani.

Atentatul sinuciga[ 
din Eilat, filmat 
ISRAEL  O cameră de supra-
veghere afl ată într-un 
ma gazin din Eilat a surprins 
imagini din momentul co mi-
terii unui atentat, soldat cu 
moartea a trei oameni. |n re-
pli c`, avia]ia israelian` a bom-
bardat, \n noaptea de luni 
spre mar]i, un tunel sub teran 
din zona Karni, la fron tiera 
dintre Israel şi Fâşia Gaza.

Baz` de date cu 
amprenta t`lpilor
LONDRA  Marea Britanie va 
lansa luna viitoare o bază 
de date ce va con ţine mii 
de tipuri de pantofi , pentru 
a ajuta la descoperirea 
infractorilor, prima de acest 
gen din lume. Arhiva va 
include informaţii despre 
tipul de încălţăminte, 
culoare, marcă şi semne, 
precum şi informaţii 
demografi ce.

5www.compact.info.ro
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Poleiul artificial, 
arm` secret`
Noile arme la care lucrează armata americană, foarte 
interesată de tehnologia de vârf, sunt poleiul artificial, 
pentru a provoca alunecarea insurgenţilor din Irak, şi 
arma pe bază de fascicule de microunde, care ar urma 
să fie folosită în Afganistan.

WASHINGTON - Poleiul arti-
fi cial este o substanţă care se 
aseamănă cu materialul plastic 
şi care „reproduce proprietăţile 
gheţei”. Poate fi  utilizat „în 
medii aride, cu temperaturi 
ridicate, cum ar fi  Irakul sau 
Afganistanul”, explică, pe 
site-ul său, departamentul 
de cercetare al agenţiei ame-
ri ca ne pentru apărare. Ideea 
este de a reduce mobilitatea 
inamicului, în timp ce militarii 
americani vor putea să se 
deplaseze fără probleme pe 
acest polei artifi cial, datorită 
unei substanţe cu rol de 
agent dezactivant pulverizat 
pe tălpile încălţămintei şi pe 
pneurile autovehiculelor. 

Arma care face du[manul 
s` se dezbrace

Renumită pentru tendinţa 
sa de a căuta soluţii la toate 
problemele cu ajutorul teh-
nologiei de vârf, armata ame-
ricană a prezentat recent o 
nouă armă, pe bază de fascicule 
de microunde, care dă impresia 
inamicului că hainele îi vor lua 

foc. Arma este instalată într-un 
camion şi constă într-o antenă 
parabolică ce „emite un fascicul 
de unde electromagnetice 
care generează o senzaţie 
insuportabilă de căldură pe 
pielea adversarului, de ter-
minându-l să dea înapoi, fără 
a provoca însă răni”, ex pli -
că res ponsabilii „Programu lui 
arme neletale”, din cadrul 
de par tamentului american al 
Apărării. Arma cu fascicule cu 
microunde poate fi  utilizată în 
mod efi cient pe o distanţă de la 
15 la 500 de metri. 

Raza nu poate pătrunde prin 
ziduri, însă poate trece prin 
majoritatea ţesăturilor. Undele 
noii arme nu pătrund prin 
piele decât cu o jumătate de 
milimetru şi, deci, nu pot afec-
ta organele, au dat asigurări 
res ponsabilii programului. 

Mi litarii sunt \nc#nta]i de 
acest tip de arme, „deoarece 
dis tingerea combatanţilor de 
non-com batanţi pe câmpul de 
luptă poate fi  difi cilă”, potrivit 
unei surse din Pentagon.

 Anca Petrache ||||

Bun venit, Windows Vista!
NEW DELHI - Pe pia]a indian`, 
la fel ca pe cele din alte 69 
de ]`ri, Microsoft a lansat 
ieri, cu mare fast, sistemul de 
operare Windows Vista, pentru 
utilizatori individuali. Ap`rut` 
cu o întârziere de doi ani, Vista 
este cea mai avansată versiune 
a sistemului de operare realizat 
de grupul american de software, 

după Windows XP [i Windows 
95. Cea mai evidentă modifi care 
se referă la interfaţa sistemului, 
care încorporează elemente de 
gra fi că tridimensională. Micro-
soft a îm bu nătăţit semnifi cativ [i 
sis te mul de securitate, a introdus 
noi in strumente de căutare şi 
o plat formă multimedia mai 
performantă.   ||||

Wikipedia, consultat` la tribunal
SUA  Enciclopedia electronică Wikipedia a devenit rapid o sursă primară 
de materiale pentru judecătorii americani, care o folosesc chiar [i \n 
sala de judecat`, informează „New York Times”. Potrivit cotidianului, 
peste 100 de decizii din 2004 au citat enciclopedia electronică. Deşi 
se numără printre cele mai populare 20 de site-uri, Wikipedia a avut 
însă de suferit din cauza mai multor informaţii eronate. Cu toate 
acestea, enciclopedia este foarte des utilizată în tribunale, în pofida 
temerilor cu privire la pericolele pe care le presupune o sursă lipsită de 
credibilitate.  ||||

Parthenonul, protejat de un lan] viu

GRECIA - Mai mul]i elevi ai liceelor 
din Atena au format ieri un lan] viu \n 
jurul Parthenonului, cer#nd repatrierea 
unor statui antice, afl ate \n prezent 

\ntr-un muzeu londonez. Artefactele au 
fost transportate \n Anglia, \n secolul 
al XIX-lea, c#nd Grecia se afl a \nc` sub 
ocupa]ie otoman`.   ||||

Papa Ioan Paul 
al II-lea mergea 
incognito la schi
VATICAN  Fostul Suveran Pontif al 
Vaticanului, Papa Ioan Paul al II-lea, 
mergea adesea incognito la schi, în 
munţii Abruzzo din Italia, chiar şi după 
atentatul asupra sa din 1981, dezvăluie 
secretarul său personal, cardinalul 
Stanislaw Dziwisz, într-o carte publicat` 
recent, în Polonia. Potrivit lui Dziwisz, 
în prezent arhiepiscop al Cracoviei, 
Papa s-a comportat întotdeauna „ca 
un simplu schior“. Era îmbrăcat în 
salopetă, avea căciulă şi ochelari. Stătea 
la coadă ca toţi ceilalţi, dar, pentru 
siguranţă, „unul dintre noi stătea 
în faţa lui şi celălalt în spate”. „Îşi 
cumpăra un abonament la telescaun. 
Poate părea de necrezut, dar nimeni 
nu l-a recunoscut”, scrie \n cartea sa 
Dziwisz.  ||||

Suedia deschide 
o ambasad` virtual`
STOCKHOLM  Suedia este prima ţară care 
îşi va deschide o „ambasadă” virtuală, în 
speranţa creşterii popularităţii în rândul 
tinerilor din toată lumea, in formează 
publica]ia „Der Spiegel”. Stockholmul 
a decis să-şi inaugureze am basada 
în populara lume virtuală pentru a-şi 
promova ţara. Ambasada va furniza 
vi zitatorilor informaţii despre cultura 
şi istoria Suediei, cât şi sfaturi pentru 
turişti, inclusiv reguli referitoare la vize. 
Institutul Suedez, care func ţio nează 
în cadrul Ministerului de Externe de la 
Stockholm, va administra institu]ia. „Este 
un mod extrem de simplu şi ieftin pentru a 
ajunge la mari mase de persoane tinere şi 
educate”, a declarat directorul institutului. 
„Clădirea” ambasadei va fi o replică a noii 
reprezentanţe diplomatice a Suediei de la 
Washington, iar angajaţii ins titutului vor fi 
prezenţi în fiecare ca meră vir tuală, pentru 
a discuta cu internau]ii.  ||||
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USD |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||EURO |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2,63 LEI3,41 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 5,17 LEI
100 forin]i maghiari 1,31 LEI
1 leu moldovenesc 0,20 LEI

1 franc elve]ian 2,10 LEI
1 dolar canadian 2,22 LEI
1 gram de aur 54,32 LEI
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Leii vechi se mai 
schimbă la BRD
UTIL  Românii care mai deţin 
încă bancnote şi monede 
vechi le pot preschimba 
până la sfârşitul acestui an. 
Agenţiile BRD sunt singu-
rele aprobate de consiliul 
de administraţie al BNR să 
schimbe leii vechi. Azi este 
ultima zi în care aceştia se 
pot schimba fără comision 
la sucursalele BNR din Cluj, 
Iaşi, Timiş şi Bucureşti şi la 
toate instituţiile de credit.

Micii 
întreprinzători 
dau de lucru
STATISTICĂ  Circa 48% dintre 
joburile apărute în ultimii 
doi ani au fost create de în-
treprinderi cu maximum trei 
salariaţi, conform Institu-
tului Naţional de Statistică, 
citat de „Ziarul Financiar”. 
Dintre cele 324.000 de locuri 
de muncă, doar 171.000 au 
fost angajaţi de fi rme cu mai 
mult de patru angajaţi. 

BCR are peste 
10.000 de POS-uri

PRAG  Banca 
Comercială 
Română 
(BCR) a 
depăşit 
pragul de 
10.000 de 
POS (Point 
of Sales) 
instalate, 
potrivit 
institu]iei de 

credit, fi ind 
prima institu]ie de credit 
care atinge aceast` cifr`. Din 
cele peste 10.000 de POS-
uri, circa 95% sunt instalate 
la mai mult de 7.000 de 
comercianţi, iar restul sunt 
amplasate în unităţile BCR. 

Salariu de 5.100 
de lei la CSSPP
RECORD  Mircea Oancea, 
preşedintele Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private (CSSPP), are 
un salariu lunar de peste 
5.100 de lei, potrivit decla-
raţiei sale de avere, postate 
pe site-ul CSSPP. În afară de 
salariu, Oancea mai câştigă 
bani de pe urma acţiunilor 
deţinute la SIF Muntenia, 
din activităţi de marketing şi 
din indemnizaţii. 
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Britanicii caut` lei [i leva

Uniunea European` premiaz` arhitectura
MERITE - Uniunea European` va 
alege construc]ia c#[tig`toare din 
cadrul unui concurs pres tigios din 
domeniul arhitecturii, informeaz` 
HotNews. Este vorba de premiile 
Mies van der Rohe 2007, la care 
aspir` [apte fi nali[ti. Selec]ia s-a 
f`cut dintr-o list` de 273 proiecte 
din 32 de ]`ri, \ntre 1 ianuarie 
2005 [i 31 decembrie 2006.

Pe l#ng` cele [apte construc]ii, 
juriul desemnat a mai selectat 33 
de proiecte pentru a fi  introduse 
\n albumul concursului din anul 
acesta.  Decernarea premiilor va 
avea loc \n pavilionul Mies van 

der Rohe din Barcelona, la 14 mai 
2007. 

Arhitectul care va ob]ine 
Trofeul va primi 50.000 de euro, 
iar c#[tig`torul men]iunii speciale 
va primi 10.000 de euro.

|n 2005, proiectul c#[tig`tor 
a fost Ambasada olandez` 
\n Germania, conceput` de 
arhitec]ii Rem Koolhaas [i Ellen 
van Loon, iar premiul special 
a revenit arhitec]ilor olandezi 
Pieter Bannenberg, Walter van 
Dijk, Kamiel Klaasse [i Mark 
Linnemann, pentru BasketBar din 
Utrecht.   ||||

Acord privind sc`derea taxei 
de prim` \nmatriculare
DEZBATERI  |n urma discu]iilor purtate la Bruxelles, Sebastian Vl`descu, 
ministrul finan]elor, [i comisarul european Laszlo Kovacs au ajuns la 
un acord \n privin]a controversatei taxe de prim` \nmatriculare. Astfel, 
oficialii rom#ni s-au angajat s` reduc` nivelul impozitului. |n urm`-
toarele s`pt`m#ni, experţii români şi ai UE se vor consulta pentru a g`si 
cea mai bun` formul` de calcul a taxei. Potrivit oficialilor euro peni, 
Rom#nia nu a sc`pat de posibilitatea sanc]ion`rii pentru încălcarea 
Tratatului UE, prin introducerea taxei de primă înmatriculare.  ||||

Bancherii londonezi vor prime 
de milioane de lire
PRETEN}II  Patru din cinci bancheri din Londra au afirmat c` vor p`r`si 
locul de munc`, \n cazul \n care prima anual` va fi sufi cient de mare, 
potrivit unui sondaj citat de The Money Channel. Preten]iile angaja]ilor 
au crescut odat` cu profiturile record din 2006 ale b`ncilor de investi]ii, 
un trilion de dolari rezult#nd numai din fuziuni [i achizi]ii. Astfel, 
cele mai mari bonusuri vor putea atinge nivelul a c#torva milioane  de 
lire sterline sau dolari. |n caz contrar, 78% dintre cei chestiona]i au 
declarat c` vor prefera s`-[i caute alt job.   ||||

YouTube 
r`spl`te[te 
utilizatorii
INI}IATIV~  YouTube \[i va \mp`r]i 
c#[tigurile din publicitate cu mili-
oa nele de utilizatori ai site-ului 
interactiv, a declarat Chad Hurley, 
co-fondatorul YouTube, la Forumul 
„World Economic”, potrivit wall-
street.ro. Google a cump`rat You-
Tube \n luna no iembrie a anului 
trecut cu 1,65 miliarde de dolari. O 
investi]ie profitabil`, ]in#nd cont 
de anvergura de care se bucur` 
celebrul site, pe care sunt postate 
zilnic peste 70 de milioane de 
fi l mule]e. Site-ul este pe locul 
trei \n topul celor mai cunoscute 
branduri din lume. Hurley, care la 
30 de ani este unul dintre cei mai 
tineri milionari ai internetului, 
nu a specificat \ns` c#t vor primi 
userii sau ce mecanism va fi folosit 
\n dezvoltarea acestei ini]iative.   ||||

Pre[edintele B`ncii Mondiale 
umbl` cu [osetele rupte
JENANT - Paul Wolfowitz (foto), 
pre şe  dintele Băncii Mondiale, 
a fost surprins de c`tre ziari[ti
\ntr-o moschee cu [osetele rupte, 
potrivit Mediafax. |nt#mplarea s-a 
petrecut luni, \n ultima zi a vizitei 
sale \n Turcia, c#nd Wolfowitz 
a fost nevoit s` se descal]e la 
intrarea \n l`ca[ul sf#nt, dup` 
obicei. 

Degetele i]ite prin g`urile din 
[osetele „oropsitului” pre [e dinte 
au provocat hohote de r#s. Apoi, 
ca [i cum peni bilul nu atinsese 
cele mai \nalte culmi, ofi cialul 
BM s-a \m prumutat de la garda 
sa de corp de ni[te bani, pentru 
a-i cump`ra fi icei sale un l`n]i[or, 
recunosc#nd c` nu are bani 
asupra sa.    ||||

REORIENTARE - Amatorii spor-
turilor de iarn` au descoperit 
c` schiatul este mult mai ieftin 
\n Est dec#t \n Occident, a[a 
c` au dat buzna la casele de 
schimb valutar [i [i-au umplut 
buzunarele cu lei noi, leva sau 
korune slovace. 

„Nivelul cererii pentru aceste 
valute a crescut cu peste 200% în 
ultima lună, ceea ce sugerează că 
schiorii din Regatul Unit acordă 
mai multă atenţie cursului 
valutar şi îşi administrează mai 
bine banii”, a declarat, pentru 
cotidianul britanic „The Sun”, 
John Nicolas, directorul diviziei 
de retail a fi rmei Travelex, 
specializată în operaţiuni de 
schimb valutar.

Puternica lir` sterlin` le 
confer` britanicilor „mici averi” 
\n monedele ]`rilor din Estul 
Europei. Astfel, ei renun]` la 
destina]iile favorite ca Fran]a, 
Italia [i Statele Unite, ca s` 
poat` economisi bani, dar s` [i 
cheltuiasc` \n voie pe p#rtiile 
din Rom#nia sau din Bulgaria. 

De exemplu, \nchirierea echi-
pa  mentului de schi \i cos t` pe 
doi britanici 110 lire \n Poiana 
Bra[ov, \n timp ce \n Fran]a, la 
Val D’Isere, un cuplu ar pl`ti 312 
lire sau chiar 372 de lire, dac` 
ar merge la Klosters, \n Elve]ia. 
Sau o halb` de bere \n Jasna 
(Slovacia) cost` 55 de pence, \n 
timp ce la Klosters cost` 3,77 de 
lire. Otilia Cristea ||||

Cererea de monede est-europene, precum lei, leva sau 
korune slovace din Marea Britanie a crescut considerabil 
\n ultima vreme, \n condi]iile \n care insularii sunt tot 
mai atra[i de pre]urile mici din oferta turistic` de iarn` 
din ]`rile estice.

Muzeul Mercedes-Benz din Stuttgart a ajuns \n final`

Britanicii se simt „bog`ta[i“ \n ora[ele din estul Europei 
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VCM Tomis ne-ar 
putea duce \n Lig`
VOLEI  O echipă din România 
ar putea fi  înscrisă direct în 
grupele Ligii Campionilor la 
volei masculin, în cazul în care 
gruparea VCM Tomis Constanţa 
va învinge formaţia slovenă 
OK Autocommerve Bled, în 
sferturile de fi nală ale Top 
Teams Cup. VCM Tomis, singura 
reprezentantă a voleiului mas-
culin rămasă în competiţiile 
europene, va juc` ast`zi \mpo-
triva slovenilor, de la ora 18.00, 
în direct la Telesport.

Un nou premiu 
pentru Cannavaro

ITALIA  Fundaşul echipei Real 
Madrid, Fabio Cannavaro, a fost 
desemnat, luni, de Asociaţia 
Fotbaliştilor Italieni (AIC), cel 
mai bun jucător din lume în 
anul 2006. Cannavaro, în vârstă 
de 33 de ani, a primit trofeul de 
cel mai bun jucător în 2006 şi 
din partea FIFA, fi ind recom-
pensat şi cu Balonul de Aur. 
„La nivel personal am primit 
toate premiile importante, dar 
ceea ce contează este faptul 
că am câştigat Cupa Mondială 
şi am intrat în istorie, la fel ca 
formaţia din 1982”, a declarat 
Cannavaro.

Venus Williams 
joac` \n Fed Cup
REVENIRE  Jucătoarea de tenis 
Venus Williams a fost convocată 
în echipa de Fed Cup a SUA 

pentru întâlnirea din sferturile 
de fi nală, \mpotriva Belgiei, 
care va avea loc în perioada 
21-22 aprilie, la Delray Beach. 
Venus, care a fost accidentată 
la încheietura mâinii drepte, a 
jucat ultimul meci la Roland-
Garros, în 2006, şi şi-a anunţat 
revenirea în circuitul WTA peste 
două săptămâni, la turneul 
de la Anvers. „Cu experienţa 
ei, Venus ne poate ajuta să 
păstrăm trofeul Fed Cup în 
SUA”, a declarat căpitanul 
echipei americane, Zina 
Garrison.

Michel Platini, 
numele unui stadion
ONOARE  Stadionul echipei 
AS Nancy, „Marcel-Picot”, ar 
putea fi  redenumit Michel 
Platini, după numele fostului 
mare internaţional francez, 
care ocupă în acest moment 
funcţia de preşedinte al UEFA, 
a anunţat site-ul ofi cial al 
clubului. Platini, în vârstă de 
51 de ani, a fost ales, vine ri, 
în funcţia de preşedinte al 
UEFA. Fostul internaţional 
francez, care a câştigat titlul 
european cu naţionala în 1984, 
şi-a început cariera la Nancy, 
echipă pentru care a jucat în 
perioada 1972-1979, înainte de 
a se transfera la formaţia AS 
Saint-Etienne. 

Ronaldo este 
juc`torul lui Milan
ACORD  Brazilianul Ronaldo a 
semnat ieri un acord pe 18 luni 
cu AC Milan. Atacantul va primi 
un salariu stagional de 5 mi-
lioane de euro [i \[i va p`stra \n 
totalitate veniturile provenite 
din drepturile de imagine. |n 
schimbul s`u, milanezii au 
pl`tit clubului Real Madrid 
suma de 7,5 milioane de euro 
[i l-au cedat, sub form` de 
\mprumut pe 6 luni, pe ata-
cantul Ricardo Oliveira. Pentru 
acesta din urm`, madrilenii vor 
avea [i op]iunea de cump`rare, 
la sf#r[itul acestei perioade de 
\mprumut. 

Fotbalistele din SUA au c#[tigat 
„Turneul celor patru na]iuni“
FETE  Echipa feminin` de fotbal a SUA a c#[tigat ieri „Turneul celor 
patru na]iuni“, desf`[urat la Guangzhou (China). Americancele (\n 
alb) au trecut \n fi nal` de ]ara gazd`, cu scorul de 2-0.

M-au sunat mulţi 
români de la 

Chişinău, care mi-au 
spus că ne aşteaptă 
acolo. Nu e vorba de 
nicio barieră politică. 
Dacă moldovenii nu 

vor accepta să joace la 
Chişinău, nu ştiu, de 
asta se va ocupa 

Mihai Stoica 
Gigi Becali

www.compact.info.ro

ADVERSAR - Selec]ionerul Italiei 
Roberto Donadoni a declarat că 
naţionala României, adversara 
„squadrei azzurra” în amicalul 
programat pe 7 februarie, la 
Siena, dispune de mulţi jucători 
valoroşi şi l-a dat exemplu pe 
atacantul Adrian Mutu de la AC 
Fiorentina. 

„Sunt satisfăcut de peri oada 
de după CM a naţionalei, am 
depăşit difi cultăţile şi am apu-
cat-o pe drumul cel bun. În gru-
pul de bază îşi vor face loc şi alţi 
jucători importanţi în viziunea 
mea. Rolul meu e să-i văd pe toţi, 
nu sunt doar selecţionerul lui 

Totti sau Cassano. Cu România 
va fi  un amical important, pen-
tru că şi ei au jucători de valoare, 
cum este Mutu, care face un cam-
pionat excelent cu Fiorentina“, 
a spus Donadoni. Selecţionerul 
italian va anunţa duminică lotul 
de jucători pentru meciul amical 
cu naţionala României, reunirea 
fi ind programată luni, la Cover-
ciano.

Partida dintre Italia şi România 
se va juca pe Stadio Comunale 
Artemio Franchi din Siena, la 7 
februarie, de la ora 21.50, [i va fi  
transmis` \n direct de TVR 1.

 {tefan B`lan ||||

Donadoni se teme de Mutu

VICTORIE - Echipa antrenat` 
de Mircea Rednic a ob]inut ieri, 
\n Portugalia, prima victorie din 
acest an, \nving#nd cu scorul de 
1-0 pe Uniao Leiria. 

Rednic a \nceput cu: Lobon] 
- Blay, {t. Radu, Smirnovs, 
Pulhac – M`rg`ritescu - Ze Ka-
langa, Vranjkovici, Adr. Cristea 
- Niculescu, D`nciulescu, iar 
„c#inii” au ar`tat un joc mai legat 

dec#t \n precedentele amicale. 
La una dintre fazele bine legate 
din prima repriz`, Adrian Cristea 
(foto) a [utat f`r` preluare din 
careu, iar mingea s-a dus glon] la 
col]ul lung. |n actul secund, de[i 
portughezii au mai echilibrat 
partida, iar Claudiu Niculescu 
a ratat o ocazie monumental`, 
tabela de marcaj a r`mas ne-
schimbat`. ||||

Dinamo – Uniao Leiria, 1-0

Nu vor la Tiraspol
REFUZ - „Ţinând cont de 
numeroasele mesaje de la 
suporterii Stelei din Republica 
Moldova şi de faptul că 
stadionul Zimbru din Chişinău 
este modernizat şi prevăzut 
cu instalaţie de încălzire, FC 
Steaua a informat Federaţia 
Moldovenească de Fotbal că 
va efectua deplasarea doar 
în condiţiile în care meciul 
amical de pe 7 februarie se va 
disputa la Chişinău”. A[a suna 
anun]ul f`cut de clubul ro[-
albastru pe site-ul ofi cial. 

Indignare la Chi[in`u
Anun]ul a produs indigna-

rea pre[edintelui federa]iei de 
fotbal din Republica Moldova. 
„Nu am primit nimic ofi cial 
de la Steaua. Ei ştiu foarte 
bine că e imposibil să jucăm 
la Chişinău, sunt minus nouă 
grade Celsius ziua şi stadionul 
nu este al nostru, ci al clubului 
Zimbru, care nu poate pune la 
dispoziţie şi încălzirea gazonu-
lui. Steaua nu procedează 
corect. De o lună s-a stabilit, 
am început să vindem bi-
letele, jucătorii noştri au fost 
convocaţi şi vin din multe ţări, 
acum ce facem, ne batem joc? 
Probabil şi-au făcut alte pla-
nuri, dar se discreditează pro-
cedând astfel, nu se face aşa 
ceva la un club de talia Stelei“, 
a spus Pavel Ciobanu.
 Ciprian Voiculescu ||||

Steaua – Sevilla, transmis de Pro TV
UEFA  Prima man[` din [aisprezecimile Cupei UEFA, dintre campioana 
Rom#niei [i FC Sevilla, care se va desf`[ura pe data de 15 februarie \n 
Ghencea, va fi transmis \n direct de Pro TV, de la ora 20.30. Pentru 
aceast` partid`, clubul stelist a anun]at c` s-au v#ndut deja 6.500 
de bilete, toate c`tre abona]i. De m#ine, restul biletelor de acces, 
care au pre]uri cuprinse \ntre 30 [i 300 de lei, vor fi scoase la v#nzare 
[i pentru cei care nu au abonamente.

Steaua a anun]at ieri c` amicalul cu na]ionala Republicii 
Moldova se va juca doar dac` meciul se va disputa la 
Chi[in`u. Motivul invocat de Gigi Becali: suporterii de 
peste Prut, care au cerut insistent ca Steaua s` vin` la 
Chi[in`u.

Steli[tii sunt a[tepta]i de fanii lor \n capitala Republicii Moldova
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Ganea: „Dac` pleac`, gre[e[te!”
Atacantul rapidist \l sprijin` pe R`zvan Lucescu, \ns` las` 
[i o porti]`: „Dac` termin`m pe doi [i mergem \n Liga 
Campionilor?”. Prezen]i ieri la vizita medical`, giule[tenii 
[i-au reafirmat sprijinul pentru tehnician.

RAPID - Dup` ce afi rmase că 
nu doreşte să semneze un nou 
contract cu Rapid, luni, R`zvan 
Lucescu şi-a nuanţat afi rmaţiile, 
spunând că va mai discuta de-
spre semnarea unui nou con-
tract cu FC Rapid abia după 
fi nalul sezonului 2006/2007. 
„Contractul meu cu Rapid 
expiră în vară şi nu este nicio 
problemă. Vom discuta la vară“, 
a spus Lucescu, la fi nalul antre-
namentului efectuat de Rapid 
luni după-amiază.

S` r`m#n`, numai dac`…
Ieri, la vizita medical` a 

echipei, juc`torii au f`cut front 
comun pentru R`zvan, inclusiv 

Ionel Ganea, care \ns` a f`cut 
o declara]ie complex`. „Dacă 
echipa îşi îndeplineşte obiecti-
vul, adică locul doi, Răzvan face 
o mare greşeală dacă pleacă de 
la Rapid. Să te califi ci în Liga 
Campionilor şi să pleci este o 
mare greşeală“, a spus Ganea. 

Sprijinul lui Ganea, con-
di]ionat de atingerea obiecti-
vului din acest sezon, poate 
p`rea unul rezonabil. Cu toate 
acestea, \n memoria fanilor 
rapidi[ti r`sun` [i acum vocile 
care spuneau, la momentul so-
sirii lui Ganea \n Giule[ti, c` 
a fost adus de Copos pentru a 
pune pre siune pe  R`zvan. 

 Ciprian Voiculescu ||||

Rapidi[tii sunt circumspec]i 
\n ce-l prive[te pe Marcello
BRAZILIAN - Venit pentru dou` s`pt`m#ni de probe la Rapid, 
brazilianul Marcello nu i-a impresionat pe fotbali[tii giule[teni, 
e drept, el neefectu#nd dec#t o [edin]` de preg`tire cu ace[tia. 
Mijloca[ul, care ar putea evolua pe banda st#ng` \n locul lui Kara-
myan, are \ns` probleme cu comunicarea, el nevorbind dec#t por-
tugheza. „Este bine cu un brazilian în echipă. Dar, deocamdată, 
e mai greu, pentru că nu vorbeşte dec#t portugheza. Acum din 
mâini vorbim cu el. Cred că aseară a fost cam frig pentru el şi 
trebuia să-şi ia o căciulă la antrenament”, a spus Ganea.

Vio s-a s`turat de vizitele medicale
VETERAN  Atacantul Viorel Moldovan a declarat că speră ca vizita 
medicală efectuată marţi dimineaţă, la Institutul Naţional de Me-
dicină Sportivă, să fie ultima din cariera sa, chiar dacă a re cunos cut că 
testele la care a fost supus nu l-au solicitat prea mult. „Dacă m-am 
săturat de vizitele medicale? Sper să fie ultima pentru mine. Nu e 
greu. Până la urmă, e normal să trecem prin această vizită să vedem 
unde suntem din punct de vedere medical”, a spus Moldovan, care 
intenţionează să se dedice carierei de antrenor începând din vară.

Eu sunt adeptul calităţii, 
nu al cantităţii. Dacă 

vine un străin, el trebuie 
să-ţi facă diferenţa în 

echipă. Dacă nu confirmă, 
avem soluţii, nu ne 

facem probleme
 Viorel Moldovan

GHEA}~  Echipa feminin` de curling a Coreei de Sud a \nvins ieri, cu scorul de 9-4, echipa 
Chinei, \n cadrul Jocurilor de iarn` asiatice, care au loc la Changchun. |n ciuda \nfr#ngerii, 
chinezoaicele, al`turi de japoneze, sunt singurele asiatice care vor fi prezente la Mondi-
alele feminine care vor avea loc \n }ara Soarelui R`sare, \n luna martie a acestui an. ||||

CFR Cluj i-a b`tut 
pe campionii Asiei
AMICAL - Echipa CFR Cluj a în-
vins, marţi, cu scorul de 3-1, 
formaţia coreeană Jeonbuk 
Hyundai Motors, câştigătoarea 
din 2006 a Cupei Campionilor 
Asiei şi participantă la Campi-
onatul Mondial al cluburilor, 
într-un meci amical disputat 
în turneul din Turcia. Golurile 
feroviarilor au fost marcate de 
portughezul Semedo, basara-
beanul Frunză şi  Cristi Coroian, 
în timp ce asiaticii au punc-
tat din penalty, în minutul 83. 
Clujenii vor reveni ast`zi în ţară, 
iar sâmbătă vor pleca într-un nou 
turneu de pregătire, în Cipru. ||||

10.000 de euro ca 
s` \nving` Oltchim
HANDBAL  Preşedintele secţiei de handbal a 
clubului Rulmentul Braşov, Sorin Târcă, a declarat, 
ieri, că jucătoarele braşovene vor avea, la meciul cu 
Oltchim Râmnicu Vâlcea, o primă totală de 10.000 
de euro. „Dacă vom câştiga, banii vor fi împărţiţi 
în funcţie de aportul la victorie. Va fi greu, dar 
în niciun caz nu este imposibil de câş tigat acest 
meci, deşi suntem conştienţi că la Braşov va veni 
echipa naţională, nu o grupare oarecare din Liga 
Naţională. Ştim că şi conducătorii vâlceni au promis 
bonusuri dacă ne bat la diferenţă mare, însă ne e 
greu să credem că acest lucru s-ar putea întâmpla 
acasă, cu un public extraordinar de partea 
noastră”, a spus Târcă. Meciul dintre Rulmentul 
Bra[ov [i Oltchim R#mnicu V#lcea va fi transmis \n 
direct, la TV Sport, \ncep#nd cu ora 19.00.  ||||

Ionel Ganea a fost foarte destins pe parcursul vizitei medicale, spre deosebire de portarul Edel 

Dac` e iarn`, e curling!
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Biletele la „Kings on ice’’, între 120-300 de lei
Biletele pentru show-ul „KINGS ON ICE”  pe care violonistul 
Edvin Marton şi patinatorul Evgheni Pluşenko îl vor susţine pe 25 
februarie, pe Patinoarul Mihai Flamaropol, vor fi  puse în vânzare 
începând de vineri. Biletele, având preţurile de 300, 200, 150 şi 120 
de lei, vor putea fi  achiziţionate din reţeaua magazinelor Diverta, 
magazinul Muzica, casa de bilete a Sălii Palatului, de la Patinoarul 
Naţional Lia Manoliu [i online de pe site-ul www.bilete.ro.

Kanal D a primit decizia de autorizare
Postul de televiziune cu profi l generalist KANAL D, operat de 
trustul Dogan Media Internaţional, a primit, ieri, de la Consiliul 
Naţional al Audiovizualului, decizia de autorizare care îi permite să 
îşi înceapă emisia. Postul Kanal D ar trebui să-şi înceapă emisia pe 
18 februarie.

Kate Moss şi iubitul ei  s-au internat 
într-o clinică de dezintoxicare

KATE MOSS şi iubitul ei Pete Doherty, so-
listul trupei Babyshambles, s-au internat 
împreună într-o clinică de dezintoxicare 
din Londra pentru a se sprijini unul pe 
celălalt în lupta împotriva dependenţei de 
alcool şi droguri, informează The Sun. Top 
modelul şi rebelul rocker s-au internat 
sub nume false la spitalul Capio Nightin-
gale, situat destul de aproape de casa lui 
Moss, în nord-vestul Londrei. 

Filmul „A fost sau n-a fost”, 
distribuit în şapte ţări
Filmul „A FOST SAU N-A FOST?” de Corneliu Porumboiu a fost 
distribuit deja în şapte ţări, iar de pe 22 februarie va putea fi  
văzut în Olanda, conform site-ului reţelei Europa Cinemas. Lungme-
trajul de debut al lui Porumboiu a obţinut la Cannes 2006 premiul 
Label Europa Cinemas. Acesta favorizează distribuirea fi lmului în 
reţeaua Europa Cinemas, ce grupează săli care programează fi lme 
europene în proporţie de cel puţin 33% din numărul total de 
premiere.

Spectacol de muzic` [i dans unguresc
ORCHESTRA RAJKO şi trupa de dans TALENTUM DANCE ENSEMBLE 
din Ungaria vor susţine un spectacol, pe 3 martie, la Sala Palatului 
din Bucureşti, potrivit organizatorilor. Biletele pentru show cos-
tă 50, 70, 90, 110 şi 130 de lei. Rajko Orchestra s-a format în urmă 
cu 50 de ani şi este compusă din muzicieni rromi, formaţi la o 
şcoală creată special pentru acest ansamblu, cu scopul de a păstra 
şi dezvolta moştenirea culturală a acestei etnii. 

Quentin Tarantino, titlul de Cineastul Anului 
Regizorul QUENTIN TARANTINO va primi 
premiul Cineastul Anului, din partea 
asociaţiei monteurilor de fi lm din 
SUA, pe 18 februarie, la cea de-a 57-a 
gală anuală de decernare a premiilor 
Eddie, potrivit paginii web a publicaţiei 
„Variety”. Comitetul director al Asociaţiei 
Editorilor Monteurilor de Film a anunţat 
că a ales să-i acorde lui Tarantino premiul 
onorifi c deoarece palmaresul său „bogat 
şi original” reprezintă „tot ce are mai bun 
de oferit comunitatea noastră”.

www.compact.info.ro
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Paris Hilton se lupt` cu un site
PARIS HILTON a depus, luni, la Los Angeles, o plângere fa]` de 
un site de internet, parisexposed.com, care a postat fotografi i în 
care starleta apare în ipostaze erotice, cumpărate la o licitaţie, 
informează AFP. Vedeta a explicat că fotografi ile şi înregistrările 
video, cu ea şi sora sa Nicky, fuseseră lăsate într-un imobil, în 
urmă cu doi ani, şi că a fost şocată să constate că ele au fost 
scoase la licitaţie.

„Harry Potter“, nud pe scen`

SCANDAL - Premiera piesei 
„Equus”, în care Daniel Rad-
cliffe va avea o secvenţă nud, va 
avea premiera pe 25 februarie, 
la Gielgud Theatre din Londra, 
potrivit thisislondon.co.uk.  
Cererea de rezervări de bilete, 
în valoare de un milion de 
lire sterline, a depăşit orice 
aşteptări. Primele imagini cu 
faimoasa scenă de nuditate în 
care apare Daniel au început 
deja să circule pe internet. 

Pentru fragmentul cu 
pricina, Radcliffe  a repetat 
o săptămână împreună cu 
partenera sa de scenă, actriţa, 

Joanna Christie. La început, 
adolescentul în vârstă de 17 
ani, care joacă rolul îngrijitoru-
lui de cai Alan Strang, a fost 
un pic ezitant la repetiţii, dar, 
în cele din urmă, şi-a stăpânit 
emoţiile. 

Părinţii ameninţă 
cu boicotarea 

Reacţiile nu au întârziat 
să apară. Pe diverse site-uri 
şi bloguri, părinţii şi-au ex-
primat deja indignarea faţă 
de transformarea subită a 
idolului copiilor lor într-un sex 
simbol. Îngrijorarea acestora 

este spo rită de faptul că accesul 
minorilor în sală va fi  permis. 
Mai mult, unii dintre aceştia 
au ameninţat cu boicotarea 
viitoarelor fi lme din seria Potter. 
„Noi, ca părinţi, considerăm 
că Daniel nu ar trebui să apară 
nud. Copiii noştri îl consideră 
un model pe Radcliffe. Suntem 
foarte dezamăgiţi şi vom 
evita viitoarele fi lme din seria 
Harry Potter”, a declarat un 
părinte revoltat sursei mai sus 
men ţionate. „Daniel nu vrea 
să renunţe la Harry Potter 
dar, în acelaşi timp, vrea să 
demonstreze că este capabil să 
interpreteze şi alte roluri. El a 
primit un sprijin enorm de la 
admiratori”, a replicat Vanessa 
Davies, purtătorul de cuvânt al 
lui David. Iulia Roman ||||

Daniel Radcliff e, interpretul celebrului personaj Harry 
Potter, urmează să apară nud pe scena londoneză, în 
piesa de teatru „Equus” de  Peter Shaff er. Atitudinea lui 
Daniel a stârnit deja controverse. 

Daniel Craig, vizit` 
cu peripe]ii \n China
|NT^LNIRE - Daniel Craig (foto), afl at în vizită în 
China pentru a lansa „Casino Royale“, a fost întrebat 
pe străzile Beijing-ului dacă doreşte să cumpere 
o copie piratată a lungmetrajului, în valoare de 
75 de penny, informează mirror.co.uk. „Cineva a 
încercat să-mi vândă o copie luni sear`. Purtam 
pălărie şi ochelari, aşa că nu mă recunoscuseră. 
Mă întristează acest lucru. Mersul la cinema este 
o experienţă grozavă. O pierzi dacă vizionezi o 
copie proastă pe DVD“, a declarat starul peliculei. 
Filmul „Casino Royale” a fost primul „James Bond“ 
prezentat vreodată pe marile ecrane din China. |||| 

Andreea 
Bănică 
renun]` 
la Blondy 
DECIZIE  Andreea 
B`nic`, componenta 
trupei Blondy, este 
hot`r#t` s` renun]e 
la numele care a 
f`cut-o celebr`, 
consider#nd c` acesta 
nu o mai avanta-
jeaz`. „Vreau s` m` 
prezint cu numele 
din buletin, pentru 
c` acum prezint [i 
emisiuni tv [i joc 
[i \n seriale. Mai 
mult, o s` c#nt [i cu 
instrumenti[ti, lucru 
care m` \mpiedic` 
s` evoluez sub nu-
mele de Blondy”, 
a spus Andreea. 
Cu toate acestea, 
c#nt`rea]a vrea 
s` se mai folo-
seasc` de titulatu-
ra trupei, dar numai 
\n Europa, \ntruc#t 
Blondy este mult mai 
u[or de re]inut dec#t 
Andreea B`nic`. „Am luat 
[i aceast` decizie, deoarece 
am  semnat  un contract în 
străinătate”, a ad`ugat 
interpreta, \n v#rst` de 
28 de ani. L.D. ||||

Pentru a arăta cât mai bine pe scenă, Daniel a petrecut şapte ore pe săptămână la sala de sport 

Fo
to

: 
Ro

m
p
re

s



PEOPLEMiercuri, 31 ianuarie 2007 1111www.compact.info.ro

Ioana [i Bodo, 
divor]a]i oficial

PROCES - Ioana Băsescu şi 
Bogdan Marin, alias Bodo, au 
sosit ieri împreună la Judecătoria 
sectorului 1, pentru pronun]area 
divor]ului. Dup` trei ani de 
c`s`torie, Ioana B`sescu a 
hot`r#t s` pun` cap`t mariajului 
cu solistul trupei Proconsul [i a 
depus personal, \n luna octombrie 
a anului trecut, cererea de divor]. 
Instanţa Judecătoriei sectorului 
1 a pronunţat ieri divorţul cu 
acordul ambelor părţi [i a stabilit 

ca fi ica cea mare a preşedintelui 
României să revină la numele de 
fată. Ioana şi Bodo au venit cu 
maşina SPP [i au stat unul lângă 
altul pe bancheta din spate. Cei 

doi au refuzat să facă orice fel 
de declaraţii, atât la sosire, cât 
şi la plecare. Procesul de la 
Judecătoria sectorului 1 Bucureşti 
s-a desf`[urat \n secret, pentru 
ca jurnaliştii să nu aibă acces la 
date privind viaţa personală a 
fi icei preşedintelui României.

 Laura Dud`u ||||

Cel mai elegant cuplu 
de părinţi din showbiz

„Avanpremiere”, show 
de modă la Teatrul Naţional
PODIUM - „Avanpremiere”, primul 
eveniment de modă al anului, 
organizat de City Mall, a avut loc 
luni seară la Sala Mare a Teatrului 
Naţional din Capitală. În cadrul 
show-ului au fost prezentate 
colecţiile de prim`vară-vară 2007, 
propuse de Jolidon, Carmen 
Secăreanu, Wilhelmina Arz, Irina 
Schrotter şi  Sprider Stores, brand 

vestimentar recent pătruns pe 
piaţa românească. 

Îmbrăc`mintea de vară va fi  
albă, lejeră şi minimală în viziunea 
designerului, Carmen Secăreanu, 
în timp ce colecţia semnată Irina 
Schrotter a impresionat publicul 
prezent la eveniment prin 
feminitate şi avangardism.

 Iulia Roman ||||

The Police, 
la premiile 
Grammy
CONCERT - Membrii trupei The 
Police vor cânta împreună, pen-
tru prima dată în ultimii 20 de ani 
în public, la cea de-a 49-a ediţie a 
premiilor Grammy, programată 
pe 11 februarie la Los Angeles, 
informează bbc.co.uk. În urmă 
cu două săptămâni, Sting a con-
fi rmat că el şi foştii săi colegi, 
Stewart Copeland şi Andy Sum-
mers, au hotărât reunirea trupei 
The Police. Cei trei intenţionează 
să organizeze un nou turneu pen-
tru sărbătorirea a 30 de ani de la 
debut. ||||

Creaţiile semnate Wilhelmina Arz  s-au remarcat printr-o inedită 
combinaţie de feminitate, neoaristocraţie şi romantism

CLASAMENT  Cântăreţii Gwen Stefani şi Gavin Rossdale s-au situat 
pe primul loc într-un top al celor mai eleganţi părinţi din industria 
divertismentului, realizat de o companie britanică de produse 
pentru copii, informează breakingnews.iol.ie. Părinţii micului 
Kingston, în vârstă de 8 luni, au surclasat un alt celebru cuplu, 
format din actorii Angelina Jolie şi Brad Pitt, în topul realizat de 
compania Cosatto. Pe locul al treilea s-a plasat cuplul format din 
Victoria, fostă membră a trupei Spice Girls, şi fotbalistul David 
Beckham, care au împreună trei băieţi, Brooklyn, Romeo şi Cruz.  ||||

Ioana B`sescu, fata cea mare a preşedintelui României, a 
devenit o femeie liber` dup` ce, ieri, Instanţa Judecătoriei 
sectorului 1 a pronunţat divorţul, cu acordul ambelor părţi.

Liderul trupei Proconsul, confundat 
INCIDENT La intrarea \n sala de judecat`, Bodo a avut parte de un 
incident nepl`cut. |n timp ce jandarmii au recunoscut-o imediat 
pe fata pre[edintelui, \nvit#nd-o politicos \n`untru, vocalul trupei 
Proconsul a fost confundat cu un jurnalist [i i s-a tr#ntit u[a \n nas. 

Cei trei Police, pe vremea c#nd f`ceau furori

Gwen [i Gavin sunt cei mai shic p`rin]i
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Ford, 12,7 miliarde 
pierderi \n 2006

BILAN}  Compania Ford a 
anun]at recent pierderi le 
companiei, calculate la 
sf#r[itul anului 2006. Aces-
tea se ridic` la 12,7 miliarde 
dolari, reprezent#nd cea 
mai mare pierdere a com-
paniei de la \nfi in]area sa. 
Precedentul record negativ 
fusese stabilit \n 1992, c#nd 
Ford a raportat pierderi de 
7,39 miliarde de dolari. Ford 
ocup` \n acest moment 
locul trei \n topul SUA al 
produc`torilor auto, fi ind 
devansat de General Motors 
[i Toyota.

Ferrari, 60 de ani 
de existen]`
ANIVERSARE  Cu ocazia 
\mplinirii a 60 de ani de 
existen]`, compania Ferrari 
a lansat o edi]ie special` 
a modelului 612 Scaglietti 
GT [i a pornit o caravan` \n 
jurul lumii. 60 de modele 
Scaglietti GT se vor al`tura 
caravanei Ferrari prin Asia, 
Australia, Africa de Sud, 
America [i Europa. Startul 
s-a dat de la ambasada 
italian` din Abu Dhabi [i va 
avea ca participan]i apro-
ximativ 10.000 de proprietari 
de Ferrari. Sf#r[itul acestei 
aventuri va avea loc \n luna 
iunie, \n cartierul general 
Ferrari de la Maranello.

Un miliard 
de dolari pentru 
Aston Martin
LICITA}IE  Compania Aston 
Martin a fost scoas` la 
licita]ie de produc`torul 
american Ford. |n urma 
licita]iei, Ford se a[teapt` 
s` ob]in` din v#nzarea 
companiei \n jur de un 
mi liard de dolari. Printre 
li citatorii care au r`mas 
\n competi]ie se num`r` 
un consor]iu controlat de 
miliardarul australian James 
Packer, altul reprezentat de 
actualul CEO de la Aston, Dr. 
Ulrich Bez, [i un altul condus 
de miliardarul sirian Simon 
Halabi. 

Parcare automat` 
\n New York
TEHNOLOGIE  |n ora[ul 
american New York va fi  
inau gurat` luna viitoare 
prima parcare supraeta-
jat` automat`. Sistemul 
este simplu. {oferul va 
a[eza ma[ina pe un suport 
metalic, apoi va ie[i din 
aceasta. Automobilul va fi  
transportat apoi \ntr-un 
spa]iu vacant al parc`rii de 
c`tre un sistem asem`n`tor 
unui lift controlat de un 
computer. |ntr-o asemenea 
parcare pot fi  introduse 67 
de automobile, fa]` de una 
obi[nuit`, \n care nu ar fi  
\nc`put dec#t 24, datorit` 
elimin`rii rampelor [i a 
spa]iului de manevr`.

www.compact.info.ro

Cele mai scumpe SUV-uri
4X4 - Automobilele de tip SUV 
(Sport Utility Vehicle) sunt pre-
ferate de cei mai mul]i [o feri. 
Acestea pot merge pe teren 
accidentat la fel de bine ca \n 
ora[ [i ofer` o siguran]` mai 
mare \n trafi c. |n cur#nd nu va 
exista constructor generalist 
care s` nu ofere un astfel de 
model. 

|n prezent, Porsche [i Hu-
mmer sunt companiile care pro-
duc cele mai scumpe SUV-uri 
din lume. Cel mai pre]ios SUV 
de la Porsche este modelul 
Cayenne Turbo S. Acest bolid de 
520 de cai putere este capabil s` 
ruleze pe orice teren, \n condi]ii 
extreme. De la asfaltul [oselelor 
p#n` la nisipul din de[ert, nici 
un alt SUV nu poate \ntrece 
Cayenne Turbo S. Acest SUV 
este mai rapid dec#t multe 
dintre ma[inile sport, acce-
ler#nd de la 0 la 100 km/or` 
\n numai 4,8 secunde. Pre]ul 
de pornire pentru un Cayenne 
Turbo S este de  120.000 de 
dolari, \ns` varianta „full-op-
tion”, cost` 150.000 de dolari. 

Hummerul este cunoscut 
pentru dimensiunile sale impre-
sionante, dar [i pentru consumul 
s`u de combustibil care nu este 

deloc mic, 23 de litri/100 km 
\n mediul urban, \n func]ie de 
model. |ncep#nd din acest an, 
Hummerul va fi  cunoscut drept 
cel mai scump SUV v#ndut 
vreodat`. Pe 20 ianuarie, CNN 
a scos la v#nzare Hummerul 
care a fost folosit de jurnali[tii 
CNN care au transmis despre 
confl ictul din Irak. Modelul nu-
mit „Warrior One” a fost v#ndut 
la o licita]ie pentru suma de 
1,25 mi lioane de dolari. Banii 
au fost dona]i funda]iei cari-
tabile „Fisher House Founda-
tion”. 

Cel care a cump`rat au-
tomobilul este Dave Liniger, 
un veteran al r`zboiului din 
Vietnam. La sf#r[itul anului 
2007, locul 1 \n topul celor mai 
scumpe SUV-uri din lume va fi  
ocupat de Spyker SSUV, care va 
costa 300.000 de dolari. Acesta 
va avea ca echipare standard: 
trac]iune integral` permanen t`, 
u[i care se deschid \n direc]ii 
opuse, fr#ne de ultim` genera]ie 
[i un motor Volkswagen de 
6,0 litri W12, de 500 CP, care 
face ca luxosul SUV s` acce-
lereze de la 0 la 100 km/or` \n 
numai 5 secunde.

 Bogdan Biszok ||||

SUV-urile (Sport Utility Vehicle), bolizii [oselelor [i 
ai drumurilor extra-urbane, sunt printre cele mai 
performante [i, totodat`, scumpe ma[ini de pe pia]`.

Hummer, Spyker [i Cayenne, trei uzine pe ro]i

Top 10 ma[ini gay \n 2007
CONCURS - Alfa Romeo Spider a 
fost declarat` ma[ina gay a anului 
2007 \n Europa, de c`tre Ledorga 
Team, conform automarket.ro. |n 
fi ecare an, francezii de la Ledor-
ga organizeaz` pe site-ul propriu 
un concurs \n urma c`ruia este 
votat` „Ma[ina gay a anului \n 
Europa”. 

Anul acesta, c#[tig`toarea a 
fost  aleas` versiunea cabrio a lui 
Brera, Alfa Romeo Spider, care a 
acumulat 87 de puncte. Modelul 
italian s-a impus \n concurs la 
mare distan]` de Bentley Conti-
nental GTC, care a acumulat 61 

de puncte, afl at pe doi, [i de Mini, 
55 de puncte, care s-a clasat 
pe a treia pozi]ie. |n continuarea 
topului vin, \n ordine, BMW Z4 
Coupe, cu 49 de puncte, Audi 
TT, 48 de puncte, Volvo C70, 41 
de puncte, Jaguar XK Cabrio, 
38 de puncte, VW Eos, 30 de 
puncte, Bentley Azure, 28 de 
puncte [i Mitsubishi Colt CZC, 18 
puncte. 

|n concurs au intrat toate 
modelele lansate pe pia]` \n 2006 
\n Europa. Anul trecut, concursul 
ma[inilor gay a fost c#[tigat de 
Aston Martin DB9.  ||||

Alfa Romeo Spider atrage privirile fetelor, dar [i pe ale b`ie]ilor

21 de persoane \ntr-un Mini

|NGHESUIAL~ - Noul Mini Coo per 
a reu[it s` primeasc` \n ha bitaclul 
s`u nu mai pu]in de 21 de per-
soane. Cei care s-au \ncumetat la 
o asemenea \ncercare au fost 21 
de englezi. Ace[tia au reu[it s` 
egaleze astfel recordul stabilit \n 
iunie anul trecut de 21 de studen]i 
malaezieni la Kuala Lumpur. Pen-
tru omologarea recordului, ace[tia 

a trebuit s` reziste aproximativ 20 
de secunde \n interiorul ma[inii. 
To]ii par ticipan]ii au ie[it teferi 
din automobil, iar recordul aces-
tora a fost omologat de reprezen-
tan]ii „C`r]ii Recordurilor”. |n 
anul 2000, 18 femei au reu[it s` 
se strecoare \n interiorul unui 
mini, stabilind primul record de 
acest fel.  ||||

Participan]ii au purtat tricouri inscrip]ionate cu numere de la 1 la 21

Loganul din Iran va costa 6.750 €
MODEL  Logan Tondar (Fulger) este numele modelului care va fi 
comercializat \ncep#nd cu luna martie \n Iran. Automobilul va fi 
construit de grupul Renault, \mpreun` cu doi produc`tori iranieni 
de automobile, Pars [i Iran Khodro. |n perioada martie 2007 - feb-
ruarie 2008, vor fi fabricate aproximativ 190.000 de ma[ini Logan 
ce vor avea un pre] de pornire de 6.750 de euro. Berlina va intra pe 
pia]` cu dou` versiuni de motorizare, de 1,6 litri, respectiv 2,0 litri. 
Produc]ia de serie a modelului Logan era programat` s` \nceap` 
\nc` de anul trecut, dar momentul a fost am#nat, fiind necesare 
investi]ii majore \n \mbun`t`]irea calit`]ii componentelor, 65% 
dintre acestea fiind produse \n Iran. ||||

Vânzările Renault-Nissan 
au scăzut cu 3,6% în 2006
PROCENTE  Renault-Nissan a \nregistrat un bilan] negativ \n 2006, \n 
Rom#nia, v#nz`rile alian]ei sc`z#nd cu 3,6% faţă de 2005. Renault-
Nissan a v#ndut anul trecut 134.557 maşini în România. Mărcile Renault 
şi Dacia au cumulat vânzări de 131.448 maşini, în scădere cu 4,2%, iar 
vânzările partenerului japonez Nissan au crescut cu circa 36%, la 3.109 
unităţi, se arată într-un comunicat al Renault. Renault a anunţat, 
la începutul acestui an, că a vândut în România aproape 108.000 de 
vehicule Dacia şi circa 23.600 Renault, astfel că piaţa românească este a 
şasea ca importanţă pentru producătorul francez, care deţine, prin cele 
două mărci, o cotă de peste 46%. ||||
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Afrodiziace 
naturale
LIBIDO  Studiile recente au 
dovedit că afrodiziacele 
naturale pot fi o altenativă 
la Viagra. Faptul că cele 
mai multe cupluri consumă 
ciocolată a fost remarcat şi de 
companiile producătoare, care 
au creat campanii publicitare 
orientate către un target adult. 
Afrodiziacul cel mai apreciat, în 
medicina naturistă, este planta 
„Potentilla Erecta”, cunoscută 
sub denumirea populară de 
sclipeţi. Natu ri[tii susţin că 
planta ar putea avea un efect 
mai puternic chiar decât Via-
gra. Cel mai cunoscut stimulent 
sexual ră mâne Ginsengul, care 
are efect atât la bărbaţi, cât şi 
la femei.   ||||

Nudismul 
nu afecteaz` 
potenţa
PREJUDECAT~  Ideea 
preconcepută con-
form căreia nudismul ar 
dăuna apetitului sexual 
nu se bazează pe dovezi 
ştiinţifice, informează 
ziarul „Pravda”, \n edi]ia 
on-line. Savanţii contrazic 
aceste ipoteze argumentând 
cu teoria evoluţionistă şi 
cu perioadele din istorie 
când oamenii se expuneau 
mai mult sau mai puţin 
dezbrăcaţi. Pentru mulţi 
nudi[ti, este o tradiţie să-şi 
petreacă vacanţele pe plajă 
alături de familie. Mai mult, 
nudismul poate aprinde 
pasiunea. Studiile au relevat 
că soţii care şi-au cunoscut 
partenerele la nudism devin 
geloşi când acestea se ex-
pun goale în prezenţa altor 
bărbaţi.  ||||

Ochelarii, un accesoriu de lux
TREND - Zece milioane de ro mâni 
poart` ochelari. |nsă, pentru unii 
dintre ei, ochelarii au devenit 
un accesoriu de lux, potrivit arti-
colului publicat în cel mai re cent 
număr al revistei „Capital”. Cei 
cu o situaţie fi nanciară so lidă 
preferă ochelarii „super light”, 
cât mai discreţi şi, eventual, fără 
ramă. Ochelarii lipsiţi de ramă 
oferă avantajul de a putea alege 
forma lentilelor în funcţie de fi -
zionomie. Materiale le care fac ca 
ramele să fi e foarte lejere, fl exi-
bile şi confortabile, ridică pre]ul 
ochelarilor la sume cuprinse între 
300 şi 400 de euro. ||||Ramele argintii şi aurii sunt din nou la modă 

Vaccinul HPV, 
opţional în SUA
DECIZIE  Vaccinul HPV nu va fi 
inclus pe lista vaccinurilor obliga-
torii în Statele Unite, potrivit cnn.
com. Oficialii din sistemul sanitar 
american au motivat această 
decizie prin faptul că părinţii ar 
putea refuza imunizarea copiilor. 
Aceştia devin şi mai sceptici din 
cauza faptului că acest vaccin este 
asociat cu bolile transmise pe 
cale sexuală. Vaccinul HPV se face 
fetiţelor cu vârste cuprinse între 
9 şi 12 ani, pentru a le proteja 
de bolile provocate de papillo-
mavirusul uman (HPV), care se 
transmite pe cale sexuală. Printre 
bolile provocate de HPV se num`r` 
şi cancerul de col uterin.  ||||

Cafeaua nu afectează femeile \ns`rcinate
STUDIU - Cafeaua băută în 
cantităţi rezonabile nu provoacă 
naşteri premature. Aceasta este 
concluzia la care au ajuns medicii 
danezi în urma unui studiu, 
pu blicat pe cnn.com. Doctorii au 
descoperit acest lucru în urma 
unei cercet`ri efectuate pe 1207 
de femei însărcinate şi consuma-
toare de cafea. 

Participantele la studiu au 
fost împărţite, fără să ştie, în 
două grupe: consumatoarele de 
cafea normală şi băutoarele de 
cafea decofeinizată. La sfârşitul 
experimentului, specialiştii au 
fost uimiţi să constate că nu 

există nicio diferenţă majoră 
între cele două grupuri. 5% 
dintre femeile care au băut 
cafea decofeinizată au n`scut 
prematur, în timp ce doar 4% 
dintre femeile care au consumat 
cafea normală s-au confruntat 
cu această situa]ie nedorit`. 

„Trei ceşti de cafea pe zi nu 
sunt considerate nocive pentru 
femeile însărcinate, însă o can-
titate mai mare ar putea afecta 
sarcina”, a declarat doctorul 
Bodil Hammer Bech, conducă-
torul echipei de cercetători 
danezi.

 Iulia Roman ||||

STATISTICĂ  Valoarea pieţei 
tratamentelor medicamen-
toase pentru slăbit a crescut cu 
aproape dublu faţă de 2005, 
ajungând la circa cinci mili-
oane de euro \n 2006, conform 
datelor furnizate de compania 
Abbott România. Mai mult, 
companiile care comercializează 
medicamente folosite în tra-
tarea obezităţii prognozează 
că tendinţa de creştere se va 
menţine în următorii ani. 
Pe piaţa românească există 
extrem de multe companii care 

comercializează produse pentru 
slăbit, iar numărul acestora 
este greu de estimat. Conform 
statisticilor, România se afl ă 
pe locul trei în Europa în ceea 
ce priveşte numărul de femei 
supraponderale şi pe locul patru 
ca număr de bărbaţi cu greutate 
peste normal. Potrivit datelor 
Abbott, care comercializează pe 
piaţa românească medicamentul 
Reductil, destinat persoanelor 
obeze, unul din trei români este 
supraponderal şi unul din patru 
este obez.  ||||

Avertisment: unul din trei 
rom#ni este supraponderal

Mai mult de 8 ceşti de cafea pe 
zi pot mări riscul pierderii sarcinii

În urma unei cercetări recente, specialiştii au descoperit 
informaţii interesante legate de instinctele primare 
masculine. Studiul, publicat în edi]ia on-line a ziarului 
rus „Pravda”, a demolat mituri clasice conform cărora 
bărbaţii preferă fotomodelele sau formele generoase.

Bărbaţii îşi aleg partenere care 
seamănă cu mamele lor
FALS. Potrivit cercet`rii, doar 
jumătate dintre bărbaţi îşi 
privesc mamele ca pe un model 
de feminitate şi autoritate. Doar 
4% dintre cei chestionaţi au 
recunoscut că îşi aleg parte-
nerele pe baza asemănării 
cu mama lor. Ceilal]i 96% 
consideră absurd acest 
stereotip.
Bărbaţii sunt geloşi pe fo[tii 
parteneri ai iubitelor lor
ADEVĂRAT. Reprezentanţii 
sexului masculin au confi r-
mat, în proporţie de 67%, 
că niciodată nu-şi întreabă 
par tenerele de foştii iubiţi, 
deoarece îi consideră poten ţiali 
rivali. Doar 7% dintre bărbaţi 
se încumetă să investigh eze 
trecutul amoros al iubitelor. 
Bărbaţii visează la fotomodele
FALS. Doar 2% dintre bărbaţi ar 
fi  dispuşi la orice demers pentru 
o noapte petrecută în compania 
unui fotomodel, în timp ce 32% 
dintre bărbaţi sunt convinşi că 
femeile care arată bine sunt 
proaste. Restul de 66% nu sunt 
impresionaţi de formele apeti-
sante, ci de o anumită sclipire în 
ochi sau de o trăsătură de carac-
ter, care o face pe parteneră 
irezistibilă în ochii lor. 
Bărbaţii preferă blondele 
ADEVĂRAT. Într-o proporţie de 
79%, bărbaţii au recunoscut că 
mai degrabă remarcă o blondă 

pe stradă decât o brunetă. 
Mai mult, bărbaţii sunt 
atraşi de blonde, chiar 
dacă ştiu că sunt vopsite. 
Bărbaţii adoră sânii mari
FALS. În acest caz, 
măsura nu contează! 
93% dintre bărbaţi sunt 
de părere că şi sânii mici 
pot fi  la fel de sexy ca şi 
cei foarte generoşi.
Bărbaţii detestă 
revistele glossy pentru 
femei
FALS. 45% dintre 
bărbaţi consideră că 
revistele glossy sunt 
foarte utile pentru 
femeile stilate, 
ajutându-le pe 
acestea să nu îşi 
neglijeze imaginea. 
Bărbaţilor nu le plac 
femeile care se machiază 
în prezenţa lor
FALS. Deşi reprezentanţii 
sexului masculin nu se 
dau în vânt după femeile 
care umblă cu masca de 
cosmetică pe faţă sau care 
îşi pensează sprâncenele în 
prezenţa lor, alte proceduri 
de înfrumuseţare sunt plăcute 
la privit. 40% dintre bărbaţi 
adoră să-şi observe partenerele 
în timp ce se piaptănă, 31% se 
uită cu plăcere când femeile se 
îmbracă, iar 29% adoră momen-
tul când iubitele îşi dau cu ruj.
 Iulia Roman ||||

Basic Instinct, 
la masculin

Vaccinul HPV încă nu este 
disponibil în România



CONCERT & 
PARTY
DJ

DJ John
Twice  21.00
Până la 23.00 intrarea liberă
După: intrare liberă fetele, 5 lei băieţii
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92
www.twice.ro

DJ Leiazboy, Nemo
Expirat  22.00
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142
www.expirat.org

JAZZ
Anca Paraghel Quartet
Green Hours 22 Club Jazz Cafe  21.00
Calea Victoriei nr. 120
Telefon: 314.57.51/0788.452.485
www.green-hours.ro

KARAOKE
Cafeneaua Actorilor  21.30
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

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

PARTY
Best of cu Paul Rogge
Fire Club
Str. Gabroveni nr. 12
Telefon: 312.70.19
www.fi re.ro

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

 „Coolin Me Softly” cu Licaman
Club Revenge (fost 911)  21.00
Str. Şelari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

Erasmus party
Underworld Club  22.30
Str. Kogălniceanu nr. 3
Telefon: 0723.314.164 
www.underworldclub.ro

Oldies Party
Oldies Club
Calea Moşilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

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

Seara RocKultura
Proiec]ie DVD
Gazd`: Len]i Chiriac
Club A  23.00
Bilet: 3 lei b`ie]ii, intrare liber`
pentru fete
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92

Sports
Karola by N  21.30
Str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3
Telefon: 0723.113.113

ROCK
{tefan Mardale
Acustic rock
El Comandante 19.30
Str. Sfântul Ştefan nr. 13
Telefon: 0724.187.520

FILME
AI |NCREDERE |N B~RBA}I!

SUA, comedie, 2005
Regia: Bart Freundlich
Cu: Julianne Moore, 
David Duchovny
Hollywood Multiplex  18.00, 20.30, 
 22.45
Movieplex  15.30, 20.00, 22.15

APOCALYPTO
SUA, dram`, 2006
Regia: Mel Gibson
Cu:  Rudy Youngblood, 
Dalia Hernandez
Hollywood Multiplex  16.45, 19.30, 
 22.15
Movieplex  13.15, 16.00, 19.00, 21.45

ARUNCAT LA CANAL
SUA-Marea Britanie, 
film de anima]ie, 2006 
Regia: Henry Anderson, David 
Bowers, Sam Fell
Voci: Hugh Jackman, Kate Winslet, 
Ian McKellen
Hollywood Multiplex  14.00, 16.00
Glendale Studio  15.00, 18.00, 21.00
Movieplex  13.00, 17.45

BABEL
Coproduc]ie, dram`, 2006
Regia: Alejandro Gonzalez Inarritu
Cu: Brad Pitt, Cate Blanchett
Avanpremier`
Movieplex  21.30
City Cinema  21.15

BANDITELE 
SUA, comedie, 2006
Regia: Joachim Roenning, 
Espen Sandberg
Cu: Penelope Cruz, Salma Hayek
Premier`
Hollywood Multiplex  13.15, 20.00, 
 22.15
Movieplex  16.15, 20.30, 22.30
City Cinema  14.00, 15.45, 18.00, 
 20.00, 22.00
Cinema Scala  13.30, 15.30, 
 17.30, 19.30

BORAT
SUA, comedie, 2006 
Regia: Larry Charles
Cu: Sacha Baron Cohen, 
Pamela Anderson
Cinema Corso  11.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 19.30

BRASILEIRINHO
Coproduc]ie, documentar, 2005
Regia: Mika Kaurismaki
Cu: Teresa Cristina, 
Ademilde Fonseca
Cinema Union  16.00  

CASINO ROYALE
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Martin Campbell
Cu: Daniel Craig, Judi Dench
Hollywood Multiplex  22.30
Movieplex  15.45
Cinema Gloria  14.00, 16.30, 19.00

C^RTI}A
SUA, poli]ist, 2006 
Regia: Martin Scorsese
Cu: Leonardo DiCaprio, Matt 
Damon, Jack Nicholson
Hollywood Multiplex  15.15

CIOC^RLIILE PE S^RM~
Cehoslovacia, comedie, 1990
Regia: Jiri Menzel
Cu: Rudolf Hrusinsky, Vera 
Kresadlova
Cinema Eforie  18.30

CLASA DE T~NT~L~I
SUA, comedie, 2006 
Regia: Todd Phillips
Cu: Billy Bob Thornton, Jon Heder
Hollywood Multiplex  13.15, 22.00
Movieplex  13.15, 17.45

COD 46
Marea Britanie, romantic, 2003
Regia: Michael Winterbottom
Cu: Tim Robbins, Togo Igawa
Cinema Union  18.00

CUM MI-AM PETRECUT 
SF^R{ITUL LUMII

Rom#nia, dram`, 2005
Regia: C`t`lin Mitulescu
Cu: Doroteea Petre, Timotei Duma
Cinema Elvira Popescu  18.00, 20.00

DIAMANTUL S^NGERIU
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Edward Zwick
Cu: Leonardo DiCaprio, 
Djimon Hounsou
Premier`
Hollywood Multiplex  12.45, 15.45, 
 18.45, 21.45
City Cinema  13.45, 16.30, 19.30, 22.30
Movieplex  13.45, 16.30, 19.15, 22.00
Cinema Patria  11.00, 14.00, 
 17.00, 20.00

DINCOLO DE TRECUT
SUA, S.F., 2006
Regia: Tony Scott
Cu: Denzel Washington, Val Kilmer, 
James Caviezel
Hollywood Multiplex  16.30, 19.15, 
 22.00
Movieplex  13.00, 18.45, 21.30
City Cinema  17.00, 21.45

EI ATAC~!
SUA, horror, 2006
Regia: David Moreau
Cu: Olivia Bonamy
Hollywood Multiplex  15.30

ERAGON 
SUA, fantastic, 2006
Regia: Stefan Fangmeier
Cu: Edward Speleers, Jeremy Irons, 
John Malkovich
Hollywood Multiplex  14.15
Movieplex  14.45, 17.15
City Cinema  14.45, 19.15

FIECARE SE CREDE NORMAL
SUA, aventur`, 2006 
Regia: Jonathan Dayton, 
Valerie Faris
Cu: Greg Kinnear, Toni Collette, 
Paul Dano
Hollywood Multiplex  14.30

HABANA BLUES
Coproduc]ie, musical, 2005
Regia: Benito Zambrano
Cu: Alberto Joel Garcia Osorio, 
Roberto Sanmartin
Cinema Union  20.00

HAPPY FEET – MUMBLE, 
CEL MAI TARE DANSATOR

Australia-SUA, 
film de anima]ie, 2006 
Regia: George Miller
Voci: Elijah Wood, Robin Williams, 
Hugh Jackman
Hollywood Multiplex  15.30, 17.45
Movieplex  14.00, 18.15

LEMMING
Fran]a, dram`, 2005
Regia: Dominik Moll
Cu: Charlotte Gainsbourg, 
Laurent Lucas
Cinema Europa  14.00, 16.30, 19.00

MORGAN!
Marea Britanie, comedie, 1966
Regia: Karel Reisz
Cu: David Varner, 
Vanessa Redgrave
Cinema Eforie  16.45

NUME DE COD: 
AGENTU’ DE SERVICIU

SUA, comedie, 2007
Regia: Les Mayfi eld
Cu: Lucy Liu, Cedric the Entertainer
Premier`
Hollywood Multiplex  13.30, 15.45, 
 18.00, 20.15
Movieplex  13.30, 18.00, 20.15, 22.30
Cinema Pro  14.15, 16.30, 18.45, 21.00

O NOAPTE LA MUZEU
SUA, comedie, 2006
Regia: Shawn Levy
Cu: Robin Williams, Ben Stiller, 
Mickey Rooney
Hollywood Multiplex  15.00, 17.30, 
 20.00, 22.30
City Cinema  14.30, 16.45, 19.00
Movieplex  13.00, 15.15, 
 17.30, 19.45, 22.15

OASE FRAGILE
SUA, dram`, 2006
Regia: Frederic Galfo
Cu: Sharon Hogg, Aneese Khamo
Avanpremier`
Movieplex  19.30

OSS 117 – CAIRO, 
CUIBUL SPIONILOR

Fran]a, comedie, 2006
Regia: Michel Hazanavicius
Cu: Jean Dujardin, Aure Atika
Premier`
Hollywood Multiplex  17.30, 19.45
Movieplex  13.00, 18.00, 20.00
Studio  10.00, 12.00, 14.00, 
 16.00, 18.00, 20.00

PRESTIGIUL
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Christopher Nolan
Cu: Hugh Jackman, Christian Bale
Hollywood Multiplex  18.15, 21.00
Movieplex  15.00, 19.45, 22.30

SCANDALOS
SUA, dram`, 2006
Regia: Douglas McGrath
Cu: Toby Jones, Daniel Craig
Premier`
Hollywood Multiplex  13.45, 19.00
Movieplex  15.45

UN AN BUN
SUA, dram`, 2006 
Regia: Ridley Scott
Cu: Russell Crowe, Marion 
Cotillard, Albert Finney
Cinema Festival  13.00, 16.00, 19.00

VACAN}A
SUA, comedie, 2006
Regia: Nancy Meyers
Cu: Cameron Diaz, Kate Winslet, 
Jude Law
Hollywood Multiplex  16.15, 21.30
Movieplex  15.00, 22.00

TEATRU
ALBĂ CA ZĂPADA 
ŞI CEI ŞAPTE PITICI

Dup`: Fraţii Grimm
Regizor: Cristian Pepino
Cu: Cristian Mitescu, Claudiu 
Iordan, Graţiela Ene
Teatrul }`nd`ric` 

Sala Lahovari  10.00
Telefon: 315.23.77

AVENTURILE LUI NILS
De: Ioan Lucian
Dup`: Selma Lagerlof
Regia: Mihaela Boboc Manea
Cu: Annemary Ziegler, Paula 
Sorescu Lucian
Palatul Copiilor  10.30 
Telefon: 315.97.36

BILOXI BLUES
De: Neil Simon
Regia: Iarina Demian
Cu: Tudor Chiril`, Paul Ipate, 
Constantin Di]`
Teatrul de Comedie
Sala Mare  18.30
Telefon: 315.91.37               

BURGHEZUL GENTILOM
De: Moliere
Regia: Petric` Ionescu
Cu: Victor Rebengiuc, Cecilia 
B#rbora, Medeea Marinescu
Teatrul Na]ional I. L. Caragiale
Sala Mare  18.30
Telefon: 314.71.71

CENU{~REASA
Dramatizare de: Virgil Puicea, Ion 
Lucian
Regia: Ion Lucian
Cu: Monica Florescu, Anca 
Zamfi rescu, Cerasela Constantin
Teatrul Ion Creang`  10.00
Telefon: 317.85.90

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  19.00
Telefon: 314.71.71

MAMOURET
Regia: Dinu Cernescu
Cu: Tamara Buciuceanu 

Teatrul Bulandra
Sala Izvor  19.00
Telefon: 314.75.46

OLENNA
De: David Mamet
Regia: Andreea Vulpe
Cu: Adrian Titieni, Emilia Barbu
Teatrul ACT  19.00
Telefon: 310. 31. 03
e-mail: act@teatrulact.ro

UN TANGO MAS
Spectacol de: R`zvan Mazilu
Direc]ia de scen`: Alexandru 
Dabija
Costume: Wilhelmina Arz
Cu: Monica Petric` [i
R`zvan Mazilu
Teatrul Odeon  18.30
Telefon: 314.72.34

EVENIMENTE
APARI}II NOI DE CARTE

„Ochii tuaregului”
De: Alberto Varzquez-Figueroa
Editura Polirom
Colec]ia: Biblioteca Polirom
Pre]: 26,95 lei

„Brick Lane”
De: Monica Ali
Editura Curtea Veche
Colec]ia: Byblos
Pre]: 25,50 lei

OPER~
„La Traviata”
De: Giuseppe Verdi
Regia [i coregrafi a: Cristian 
Mih`ilescu
Cu: Simonida Lu]escu, 
Mihaela I[pan, Cezar Sanchez
Opera Na]ional`  18.30
Bd. M Kog`lniceanu nr. 70 – 72
Telefon: 313.18.57

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

Ştefan Mardare este liderul grupului Cri Gri, înfi inţat 
în toamna anului 1996. El face parte din generaţia mu-
zicienilor ce apreciază valoarea muzicii prin dimensiunea 
artistică a versurilor şi valoarea incontestabilă a liniei 
melodice. Se exprim` acustic, cu pu]ine artifi cii stilistice, 
pun#nd \n eviden]` [i textele pieselor sale. Acesta v` 
a[teapt` ast`zi, \n clubul El Comandante, \ncep#nd 
cu ora 19.30, la un maraton muzical de 30 de piese, 
incluz#nd compozi]ii de pe albumele forma]iei Cri Gri. 
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Fantoma de la Operă
Când diva tempera-

mentală La Carlotta (Mi-
nnie Drivers, foto st#nga) 
părăseşte compania în 
mijlocul repetiţiei genera-
le pentru cea mai recentă 
producţie a sa, noii direc-
tori entuziaşti ai Operei 
nu au de ales. Ei trebuie 
sub orice formă să o adu-
că pe Christine în lumina 
refl ectoarelor. Interpreta-
rea ei din seara premierei 
captivează atât publicul, 
cât şi pe Fantomă (Gerard 

Butler), un geniu muzical 
desfi gurat, care îşi pro-
pune să o transforme pe 
protejata sa în următoarea 
mare vedetă a Operei. El 
nu este însă unicul om pu-
ternic din viaţa tinerei so-
prane. Christine este cur-
tată de o persoană bogată 
şi infl uentă, un spectator 
fi del al Operei, vicontele 
Raoul de Chagny.  
SUA/Anglia, 2004
Regia: Joel Schumacher
Cu: Emmy Rossum, Gerard 
Butler, Patrick Wilson

20.20 MUSICAL

SURS~ PROGRAME TV:

Dezleg`rile Sudoku 
din edi]ia de ieriBONOM-OMIS-APEDUCT-UT-ITA-

RARITE-GI-AGRESIV-UMEDA-AT-I-
IAMA-SPETI-LOPATARE-T-TOGA-IAC-
AFISE-OCNE-PIETRIFICA

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut

O-B-F-ZBORSIT-SIRENA-ATE-SAL-
C-E-ARAT-C-ZODIAC-REGI-RU-NO-
VARRO-APOCALIPTIC

Rezolvarea integramei din num`rul trecut

55 22 33 88 66 99 11 44 77
99 44 77 11 22 33 88 66 55
66 11 88 44 55 77 99 22 33
11 99 22 55 77 44 66 33 88
88 33 66 22 99 11 55 77 44
44 77 55 33 88 66 22 99 11
77 88 99 66 44 55 33 11 22
22 66 11 77 33 88 44 55 99
33 55 44 99 11 22 77 88 66

Alexandru
Filmul lui Oliver Stone 

prezintă povestea celui mai 
mare strateg al antichităţii, 
Alexandru cel Mare, fi ul 
regelui Filip al Macedo-
niei. Acesta din urm` a 
cucerit Egiptul şi Orientul 
Apropiat până în India. 
Dup` moartea tatălui său, 
Alexandru devine rege, 
dovedindu-se un mare 
strateg militar. Alături de 
el va sta mereu mama sa, 
Regina Olimpia. Pelicula 
abundă în scene de luptă, 
în decoruri impresionante, 
având o distribuţie de zile 
mari, cu Angelina Jolie 
(foto), Colin Farrell (foto) 
şi Val Kilmer în rolurile 
principale.
Coproducţie, 2004
Regia: Oliver Stone
Cu: Colin Farrell, Angelina Jolie, 
Val Kilmer

21.30 AVENTUR~

www.compact.info.ro

13.30  Desene animate. 
Club Disney

14.00 Jurnalul TVR
15.00 Deliciile bucătăriei
15.30 Oameni ca noi
16.00 Bagaj pentru... Europa
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Pe ce dăm banii?
17.45 Dis-de-seară
18.40  Eurovision 2007

Videoclipuri
19.00 Jurnalul TVR
20.20  Fantoma de la Operă 

(musical, SUA/Anglia)
21.20 Ochiul magic
22.15 Un european ca mine
22.45 Jurnalul TVR
23.15 Lumea citeşte!
0.00 Viaţa ca-n filme (s, SUA)
0.35  Enigma (thriller, 

co pro ducţie)
2.35 Puterea florilor (r)
2.45 Jurnalul TVR (r)

0.35

ACAS~
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) 21.30 
SOS, viaţa mea! (s, Argentina) 
23.30 Jurământul (s, SUA/
Columbia) (r) 0.30 Poveştiri 
adevărate (r) 1.30 Iubire ca în 
filme (s, România) (r) 

6.00 Lumile lui H.G. Wells 
(S.F., SUA/Anglia) 8.00 Frankie 
şi Hazel (comedie, Germania/
SUA) 10.00 Lumi diferite (s, 
SUA) 11.00 Ed (s) 12.00 Pentru 
o noapte (dramă, SUA) 14.00 
Frankie şi Hazel (comedie, 
Germania/SUA) 16.00 Lumi 
diferite (s, SUA) 17.00 Ed (s) 
18.00 Pentru o noapte (dramă, 
SUA) 20.00 Localul lui Ruby 
(dramă, SUA) 22.00 Brigada 
omucideri (s) 23.00 Războiul 
din Golf (dramă, SUA) 

13.00 O pradă mortală 14.00 
Zbo rul 175 15.00 Cum se fabrică 
di verse lucruri? 16.00 Maşini pe 
alese 17.00 Automobile ame-
ricane recondiţionate 18.00 
Mo tociclete americane 19.00 
Vânătorii de mituri 20.00 Teh-
nologie extremă 21.00 Petrol, 
su doare şi platforme 22.00 
Dr. G, medic legist 23.00 
Constructorii de motociclete 
0.00 Radiografia unui dezastru 
1.00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 2.00 Curse 

14.00 Ştirile TV Sport 14.15 Fot-
bal, Cupa Angliei - Semifinala 
2: Tottenham - Arsenal 15.00 
Ştirile TV Sport 15.15 Fotbal, 
Cupa Angliei - Semifinala 2: To-
t tenham - Arsenal 16.00 Ştirile 
TV Sport 16.30 Fotbal amical: 
{ahtior - Hapoel Tel Aviv 18.30 
Ştirile TV Sport 19.00 Baschet 
- „Best of NBA": Los Angeles 
Lakers - Boston Celtics 21.30 
Ştirile TV Sport 21.45 Fotbal, 
Cupa Ligii Angliei - Semifinala 
2, Arsenal - Tottenham 

DISCOVERY
15.00 Telefonul de la miezul 
nopţii (s, SUA) (r) 16.15 
Entertainment News (r) 16.30 
Iu bire în lumina reflectoarelor 
(s, SUA) (r) 17.00 Calea miste-
relor (s) 18.00 Joan din 
Arcadia (s, SUA) 19.00 Walker, 
poliţist texan (s, SUA) 20.00 
Entertainment News 20.20 
Ele spionează (s, SUA) 21.30 
Iubire în lumina reflectoarelor 
(s, SUA) 22.00 Puşcaşii marini 
(acţiune, SUA) 0.00 Cartelul 
crimelor (s, SUA) 

HALLMARK
6.00 MTV Wake Up 7.00 
Breakfast Club 9.30 MTV Super 
Hits 11.00 Making The Video 
11.30 MTV Urban 12.30 MTV 
Siesta 13.30 Dance Floor Chart 
(r) 14.30 8th & Ocean 15.00 
MTV Classroom 16.00 MTV News 
16.30 MTV Popular Music 18.00 
Total Request Live 19.00 MTV 
Popular Music 20.00 MTV Super 
Hits 20.30 US Top 20 21.30 MTV 
News (r) 22.00 Punk'd 22.30 
Where My Dogs At? 23.00 MTV 
Popular Music 

10.15  Om sărac, om bogat (co-
medie, România) (r)

11.15  Marele cutremur din Los 
Angeles (catastrofă, SUA) 

13.00 Ştirile PRO TV
13.45  Al şaptelea manuscris (s, 

SUA/Italia) (r)
16.00  Tânăr şi neliniştit (s, 

SUA)
17.00 Ştirile PRO TV
17.45  Om sărac, om bogat 

(comedie, România)
18.50 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30  Al şaptelea manuscris (s, 

SUA/Italia)
22.15 La Bloc (r)
23.00 Ştirile PRO TV
23.45  Renegatul (s, SUA)
0.40  Omul care aduce cartea 

(r)
0.45 Ştirile PRO TV 
2.15 Pro Vest (r)

23.45
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, Ro-

mânia)
13.00 Observator
13.45 Din dragoste (r)
16.00 Observator
16.45  9595 - te învaţă ce să 

faci
18.00  Vocea inimii (s, Ro-

mânia)
19.00 Observator
20.30  Poliţist de grădiniţă (co-

medie, SUA)
22.30 Animat Planet Show
23.00 Observator
0.00  Detectivul Stone (s, 

Canada)
2.00 Concurs interactiv

16.45
8.00 Sport cu Florentina
8.15 Camera de râs
8.30  Conan aventurierul (s, 

Germania/SUA)
9.30 Al şaptelea cer (s, SUA) (r)
11.00 Tele RON
12.30 Play
14.10  Dragoste şi putere (s, 

SUA)
14.45  În tandem (comedie, 

SUA) (r)
16.25 Al şaptelea cer (s, SUA)
17.25 Mondenii (r)
18.00 Focus
19.00 Camera de râs
19.20  Cele mai uimitoare filme 

din lume 
20.00  Atentat la libertate 

(acţiune, SUA)
22.00 Mondenii (r)
22.30 Focus Plus
23.30 Poliţia în acţiune (r)
0.30 Focus (r)

20.00
12.25 Şcoala părinţilor (r)
13.00  Omul între soft şi moft 
14.00 ABC... de ce?
14.30  Aventuri din Kytera (s, 

Australia)
15.00 Împreună în Europa!
16.00 Jurnalul TVR (r)
16.30 E Forum
17.00  Dinotopia (aventură, 

SUA)
18.00 Lecţia de... istorie
18.35 Lege şi ordine (s)
19.25 Cum să nu ne îmbrăcăm
20.00 Bugetul meu
20.30 Bazar
21.00 Ora de ştiri
22.10  Regulile atracţiei 

(dramă, SUA)
1.10  Jurnalul Euronews pentru 

România
1.25 Tonomatul DP2 (r)
2.50  Manon, fata izvoarelor 

(dramă, coproducţie) (r)

22.10
7.25  Cinema, cinema, 

cinema (s)
7.55 Paravanul (dramă, SUA)
9.30  A treia dorinţă (comedie, 

SUA)
11.05 Charly (dramă, SUA)
12.40  Pe platourile de filmare 
13.10 Jack (comedie, SUA)
15.05  Filmul lui Clifford (ani-

maţie, SUA)
16.25  Echipa sfarmă-tot 

(co medie, SUA)
18.20  Hoţ de diamante 

(acţ iune, SUA)
20.00  A fost sau n-a fost? 

(dramă, România)
21.30  Alexandru (aventură, 

coproducţie)
0.25  Celularul (thriller, SUA/

Germania)
2.00  Patrula (acţiune, China/

Hong Kong)

18.20

TVR 1 TVR 2ANTENA 1PRO TV PRIMA HBO

Enigma Renegatul 9595 - te \nva]` ce 
s` faci Atentat la libertate Regulile atrac]iei Ho] de diamante

MTVPRO CINEMATV SPORT

PUBLICITATE



HOROSCOP |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Prietenii refuză să vă ajute [i chiar este de preferat să 
nu mai insista]i, deoarece s-ar putea ca rela]iile de 
amici]ie să se răcească brusc. Femeile din anturaj vă 
bârfesc, dar totu[i recunosc că vă simpatizează.
S –   B –   N –  

BERBEC  21 MARTIE - 20 APRILIE

TAUR  21 APRILIE - 20 MAI

GEMENI  21 MAI - 20 IUNIE

RAC  21 IUNIE - 22 IULIE

LEU  23 IULIE - 22 AUGUST

FECIOAR~  23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

BALAN}~  23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

SCORPION  23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

S~GET~TOR  22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

CAPRICORN  22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

V~RS~TOR  20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

PE{TI  19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Ve[tile foarte bune pe care le primi]i diminea]ă vă fac 
să vă bucura]i înainte de vreme. Deocamdată nu a]i 
rezolvat mai nimic din ceea ce v-a]i propus (mai ave]i 
mult de muncit, fără niciun fel de sprijin).
S –   B –  N –  

O discu]ie serioasă cu persoana iubită este absolut 
necesară. Repro[urile pe care aceasta vi le face din ce 
în ce mai des sunt binemeritate. Ave]i însă programul 
supraîncărcat [i prea pu]in timp pentru discu]ii.
S –   B –   N – 

Sunte]i din ce în ce mai nemul]umit de activitatea pro-
fesională sau de recompensele băne[ti aferente. Nu 
lua]i totu[i decizii pripite! Dacă dori]i o schimbare în 
bine, mai a[tepta]i până vine [eful de peste hotare!
S –   B –  N –  

Adversarii se decid să vă ajute, sperând că nu reu[i]i 
nici în aceste condi]ii. Le ve]i oferi surprize seara, mai 
mult decât plăcute numai pentru dv. Răsturnarea de 
situa]ie este facilitată de rudele cu care lucra]i.
S –      B –     N – 

Nu vă menaja]i du[manii! Mila cre[ tină este de prefe-
rat să o manifesta]i fa]ă de cei încerca]i de soartă, iar 
adversarilor da]i-le pedepsele meritate! Drumurile nu 
vă aduc, din păcate, fi nalizările dorite.
S –   B –  N – 

Vă asuma]i foarte multe responsabilită]i, chiar fără să 
fi ]i solicitat în mod expres. Feri]i-vă de to]i partenerii 
născu]i în zodia Rac, deoarece sunt supu[i unor mari 
presiuni familiale [i vă demoralizează [i mai mult!
S –   B –   N – 

Primi]i nenumărate informa]ii diminea]ă [i vi se fac 
din nou promisiuni fără măsură. Ofertele exagerate 
nu sunt întotdeauna [i adevărate, iar dv. chiar nu vă 
lipse[te deocamdată nimic din ceea ce vă dori]i.
S –   B –   N –  

După o perioadă tensionată, merita]i o mică vacan]ă 
(ce vi se oferă pe tavă). Face]i noi cuno[tin]e, noi 
rela]ii, ba chiar [i prieteni. Seara, relaxare totală, mai 
ales dacă vine [i persoana iubită.
S –    B –   N – 

Nu ave]i încredere în cei ce vă iubesc sau, mai bine 
zis, în cei ce vă fac declara]ii de iubire tot timpul. Din 
păcate, de această dată vă în[ela]i oarecum [i pierde]i 
un sprijin ce ar fi  fost extrem de folositor în viitor.
S –   B –  N – 

Păstra]i-vă libertatea de ac]iune! Accepta]i cadourile 
ce vi se fac, dar ave]i grijă să nu vă crea]i obliga]ii in-
utile. Sanc]iona]i întreaga zi încercările de a fi  condus 
de cei din jur [i ve]i fi  mul]umit când ajunge]i acasă.
S –   B –   N – 

Primi]i sfaturi dubioase [i participa]i la discu]ii criti-
ce despre prietenii dv. intimi. Vă mira]i când cei din 
anturaj nu vă mai fac confi den]e ca până acum, dar 
uita]i că i-a]i dezamăgit prin criticile foarte dure.
 S –  B –   N –  

LEGEND~:  S = Sex; B = Bani; N = Noroc;  - sus;  - mediu;  - jos Rubric` realizat` de Tina Rizea

DIVERTISMENT16 Miercuri, 31 ianuarie 2007

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

BANCURI |||||||||||||||||||||||||||||

Fi]i glume]i [i 
trimite]i bancuri

Compact v` a[teapt` ban cu rile, 
\nso]ite de nume [i v#rst`, la

 ionut.zgondoiu@compact.info.ro 
Haide]i s` râdem \n fi ecare zi!

REBUS |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCENTAJ

ORIZONTAL: 1) Maritim – Învăţat. 2) 
Alună americană – În raid! 3) A da 
naştere – Formularea problemei. 4) În 
ziar! – Pedepse. 5) Murări – A se iţi. 6) 
Om mărginit. 7) Sfârşit de stih! – Câine 
sălbatic din Australia. 8) Pantof pentru 
casă – Personaj din cărţi. 9) Comic – 
Descendent. 10) Băutură alcoolică tare 
– Aci.

VERTICAL: 1) Fluier multiplu – Ieşit 
din obişnuit. 2) Os la piciorul vitelor 
– Cerc luminos. 3) Gălăgie – Domnul 
polonezilor. 4) În pahar! – Infernuri. 
5) Lei! – Ceas vechi. 6) Aspect exterior 
– Miez de nucă! 7) Magazie în port 
– Isteţ. 8) Constanţi. 9) Odată – Vorba 
broaştei. 10) Petrol – Plecaţi.

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

SUDOKU ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

22 44
88 99 66 33
33 44 88 22

44 11 33
99 88 55 77

88 22 44
55 77 44 66
77 22 99 44

11 55
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. 

www.compact.info.ro

INTEGRAM~ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|n timpul dansului, pe o melodie lent`, 
partenerul se uit` cu insisten]` la decol-
teul partenerei [i o \ntreab`:
- Nu v` sup`ra]i, ave]i p`r pe piept ?
- Nu, domnule.
- Atunci \nseamn` c` decolteul dum-
neavoastr` este foarte ad#nc.    

Un marinar b#lb#it vede ni[te oameni \n 
ap` [i spune:
- Re-re-repede, o-o-oameni la ap`!
Marinarii sar \n ap` s`-i salveze.
A doua oar`, la fel:
- Re-re-repede, o-o-oameni la ap`!!!
La fel, marinarii sar \n ap` s`-i salveze 
pe nec`ji]ii aceia.
A treia oar`, marinarul b#lb#it:
- Re-re...
{i marinarii sar \n ap`, crez#nd c` sunt 
oameni \n ap`, dar f`r` s` asculte p#n` 
la cap`t ce vroia s` spun` marinarul 
b#lb#it. La care, marinarul continu`:
- Rechinii!!! 

A se ramoli

Cump`nit`

Regina 
frumuse]ii

R`u

A exista

Clarifi cat

Reac]ie 
la frig

Jelitor

Prev`zut 
cu scar` 
gradat`

Fir

Lucr`tor 
\n min`
Fir de 

urzeal`

Acela

Tr#nd`vie

Ode!

Cerb 
nordic!

Folositor

Filon gol!

Unele 
fr`]e[ti

Ie[it!

Ren!

Dar divin

Fricoas`

Legat de 
cutremur

Acid 
la gust

Nun

B`tr#ni

Pelerin` 
mexican`

Vechi mu-
sul mani vest-

europeni
Cr`pat

Cursuri de 
ap` rapide

Actri]a 
american` 

din imagine 
(Tatum)

Bomboane 
pe b`]


