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M`ru]`,
f`r` emo]ii
pentru Andra

85% din Salv`ri
pot fi casate!
Directorul Serviciului Municipal
de Ambulan]` trage un semnal
de alarm`
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Iubita prezentatorului
TV s-a calificat
\n semifinala
na]ional` a
concursului
Eurovision
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B`sescu-T`riceanu,
r`zboi pe fa]`
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Pre[edintele a dezv`luit con]inutul biletului trimis de premier
Traian B`sescu a prezentat ieri biletul pe care i l-a
trimis C`lin Popescu T`riceanu,
pre[edintele preciz#nd c` „domNA}IONAL

nul prim-ministru \mi propunea
un parteneriat cu oligarhiile
noastre. Acest tip de parteneriat
era inacceptabil pentru mine”.

Premierul a replicat asear`: „Biletul nu con]ine nimic care s` sugereze o interven]ie \n actul de
Pag. 4
justi]ie”.

Mai scump la noi
dec#t la Bruxelles
Apartamentele de lux din
Bucure[ti cost` mai mult dec#t
cele din capitala Belgiei Pag. 6
PEOPLE

Foto: Mediafax

S-a n`scut feti]a
Columbenilor
Monica a adus ieri pe lume un
copil de 3,6 kilograme. Feti]a va
fi botezat` Irina
Pag. 11

ULTIMA OR~ ... 23:20 ... {apte statui, printre care una de Rodin, au fost furate dintr-un muzeu olandez...
PUBLICITATE
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Team building
la Aventura Parc
DISTRACŢIE Primul parc de
aventuri din România, „Aventura Parc”, situat la doar 18 km
de Bucureşti, îşi va deschide
porţile pentru public în martie
2007. Pentru firme însă, parcul
este deschis tot anul. Aici pot
fi organizate team buildinguri, „murder party”-uri sau
„treasure hunt”-uri, sub
supervizarea unei echipe de
traineri profesionişti. Informaţii suplimentare pe www.
aventeam.aventuraparc.ro.

Brăţările dacice,
expuse la Muzeul
Naţional de Istorie

cer senin

14°



16:53
apus

Duminic`: 13°
cer par]ial
acoperit

avea loc luni, 22 ianuarie, la
ora 12.00, la sediul muzeului
din Calea Victoriei nr. 12, în cadrul expoziţiei „Dacia Augusti
Provincia. Crearea provinciei”.

British Council
inaugurează un loc
de \nt#lnire
EXTINDERE Preşedintele British
Council, Lordul Neil Kinnock,
inaugurează astăzi clădirea
„Network Central” din complexul British Council din Capitală.
Noul spaţiu a fost gândit ca loc
de întâlnire cu toţi prietenii
şi partenerii British Council.
România şi Marea Britanie
sunt deja parteneri europeni,
cu o agendă comună care îşi
propune să faciliteze dialogul
în era schimburilor interculturale şi să dezvolte o generaţie
de tineri conştienţi de rolul
lor în Europa Unită. Cu această
ocazie, va avea loc şi vernisajul
expoziţiei „Life in Europe”,
care cuprinde fotografii premiate la „The Picture Editors
Awards 2006”.

Bazinul Floreasca
nu este de vânzare
PREMIERĂ Muzeul Naţional de Istorie al României,
în colaborare cu Ministerul
Culturii şi Cultelor, va prezenta
în premieră cele patru brăţări
plurispiralice dacice din aur,
recuperate recent de autorităţile române. Evenimentul va

ERATĂ: Dintr-o regretabilă
eroare, în materialul de ieri,
intitulat „Licitaţia pentru
Clubul Floreasca, anulată”
s-a strecurat o inadvertenţă.
Bazinul de înot Floreasca nu
face parte din Clubul Floreasca
şi nu este de vânzare. Doar
Clubul Floreasca, situat pe
Bulevardul Mircea Eliade, este
cel scos la licitaţie.

FII FOTOREPORTER |N BUCURE{TI |||||||||||||||||||||||||||
Fiecare dintre noi vede Bucureştiul în felul său.
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Ambulanţele r`m#n
f`r` girofar şi sirenă
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85 la sut` dintre ma[inile Ambulan]ei din Capital` ar trebui casate
Pentru Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti
anul 2007 ar putea însemna sfârşitul. Peste trei sferturi din
ambulanţe trebuie scoase din circulaţie, medicii şi asistenţii
pleacă spre locuri de muncă mai bine plătite, banii pentru
benzină nu sunt suficienţi, iar promisiunile făcute de
Ministerul Sănătăţii Publice nu s-au materializat.
SĂRĂCIE - Directorul Serviciului
de Ambulanţă al Municipiului
Bucureşti, medicul Ovidiu
Cismaru, ne-a declarat că, din
cele 150 de maşini, câte are
Salvarea în dotare, 85% ar
trebui casate imediat.
„Sunt vechi, uzate, consumă
foarte mult, iar reparaţiile costă
mai mult decât merită. Anul
trecut, Ministerul Sănătăţii a
promis că achiziţionează 300 de
ambulanţe noi. S-a răzgândit.
Anul acesta ne promit 1.000
de ambulanţe noi. Abia aştept
să le văd, s-o văd şi pe asta!”,
spune Cismaru.
Condiţiile
proaste
de
muncă şi salariile mici îi fac
pe medicii şi asistenţii de la
Ambulanţă să-şi găsească alte
locuri de muncă. Dacă în 2006
serviciul avea 95 de medici şi
190 de angajaţi ca personal
mediu sanitar, anul acesta
au rămas doar 82 de medici
şi 108 asistenţi. Acest număr

Al tău cum arată?
Cutremur de
4,4 grade pe
scara Richter

Aşteptăm fotografiile tale pe adresa:

foto@compact.info.ro
Votează fotografia preferat`!

Un colţ muzical din Bucureşti – Ateneul Român
.

Sorin Pipos

SEISM Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara
Richter a avut loc ieri, în jurul
orei 15.20. Aceast` mi[care
tectonic` este prima de peste
4 grade pe scara Richter, cu
epicentrul \n zona Vrancea, de
la începutul acestui an. Cutremurul, care a fost resimţit
uşor în Capitală, s-a produs
la o adâncime de circa 120 de
kilometri, zona Vrancea fiind
cunoscută pentru activitatea
seismică intensă. Nu au fost
\nregistrate pagube. Ultimul
cutremur de peste 4 grade pe
scara Richter a fost înregistrat
pe 10 noiembrie 2006 şi a avut
||||
4,7 grade.

este, bine\n]eles, insuficient,
pentru că Ambulanţa trebuie
s` r`spund` unei medii zilnice
de 1.200 de apeluri. Salariile
pornesc de la cel mediu pe
economie şi urcă până la 1.2001.300 lei pe lună, cât prime[te
un medic.

„Legi [i a[a proaste!“
Doctorul Cismaru spune că
relaţia cu Casa de Asigurări a
fost şi este bună. „Nu am avut
probleme niciodată cu Casa
de Asigurări de Sănătate.
Am depus dosarul pentru
contractul pe anul 2007, iar
săptămâna viitoare îl vom
semna”.
Numeroase probleme ridică
însă ordinele ministrului Eugen Nicolăescu şi hotărârile de
guvern. „Problema o constituie
ordinele ministrului, care se
adaugă la legile şi aşa proaste!
Spre exemplu, ambulanţele nu
vor mai avea dreptul la sire-

nă şi girofar! Nu ştiu cum ne
vom strecura în trafic, nu ştiu
în câte ore vom ajunge la pacienţi, poate în şase ore. Şi cetăţenii nu vor înţelege asta. Prima reacţie va fi contra noastră,
noi suntem cei care ajungem
târziu. De ce? Nu se întreabă
nimeni!”, spune directorul.

Tarife de decontare mici
Pe lângă acestea, tariful de
decontare este mult sub costul
real, cel din 2007 fiind mai mare
doar cu câţiva bani faţă de 2006.
Dată fiind uzura maşinilor, care
determină un consum mai mare,
„probabil că vom rămâne repede
şi fără bani de benzină”. În 2006,
tariful de decontare, care este
stabilit prin hotărâre de guvern,
a fost cuprins între 0,85 – 1,33
lei pe kilometru. Dana Lascu ||||

Sper ca anul 2007 să
nu însemne sfârşitul
pentru Ambulanţă.
Nu sunt pesimist,
dar previziunile sunt
sumbre
Ovidiu Cismaru,
director SAMB

Bani olandezi pentru Centrul istoric
MAJORARE - Consiliul General
al Municipiului Bucureşti va
lua în discuţie, în şedinţa de
astăzi, proiectul de hotărâre
privind majorarea investiţiei
pentru reabilitarea zonei pilot a
Centrului istoric, de la 20 la 21,8
de milioane de euro.
Investiţia va fi suplimentată
astfel cu suma de 1,8 milioane
de euro, banii reprezent#nd
fonduri nerambursabile oferite
Bucureştiului de guvernul Olandei. Lucrările de reabilitare a
infrastructurii au demarat în
toamna anului trecut, dar se
lucreaz` [i \n aceast` perioad`,
profit#ndu-se de vremea neobişnuit de caldă. Fondurile alocate
investiţiei au fost ob]inute de
la BERD – 8 milioane de euro şi
din bugetul propriu al primăriei
||||
generale - 12,1 milioane.

Centrul istoric a primit bani \n

plus pentru refacerea infrastructurii
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Acte necesare la
schimbarea numelui

Continuă extinderea
Bibliotecii Metropolitane
deschide trei spaţii: pe strada
Traian - Biblioteca Public` „I. H.
Rădulescu”, în Pia]a „Alba Iulia”
- biblioteca pentru copii „Emil
Gârleanu” şi va fi \nfiin]at` prima mediatecă din România.
Pe lângă acestea, cele 33 de
filiale ale BMB au fost dotate cu
un program informatic care furnizează utilizatorilor informaţii
despre activităţile administraţiei
publice locale.
Potrivit directorului Bibliotecii Metropolitane, Florin Rotaru,
acest tip de program nu există în
multe capitale din Uniunea EuD.L. ||||
ropeană.

UTIL - Cei care doresc s`-[i
schimbe, pe cale administrativă, numele de familie sau prenumele, trebuie s` depun` la
Serviciul Stare Civilă o serie de
acte. Schimbarea de nume este
permis` de lege (Ordonanţa nr.
41/2003), „pentru motive temeinice”.

- copii legalizate de pe certificatele de stare civilă;
- un exemplar al Monitorului
Oficial, Partea a III-a, în care a
fost publicat extrasul din cererea
de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu
fi trecut mai mult de un an;
- consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ,
în cazul schimbării numelui de
familie comun purtat în timpul
căsătoriei;
- pentru persoanele divorţate
este necesară sentinţa de divorţ
legalizată şi rămasă definitivă;
- cazier fiscal şi judiciar al solicitantului;
- pentru minor, cererea se face
de părinţi, cu acordul ambilor;
- dac` minorul a împlinit 14
ani, va semna cererea;
- în cazul în care părinţii copilului sunt decedaţi, necunoscuţi,
puşi sub interdicţie, declaraţi
judecătoreşte morţi ori dispă-

Primarul Capitalei a t`iat panglica noului sediu al bibliotecii

Foto Mediafax

Acte necesare:

Foto Mediafax

INAUGURARE - Primarul general Adriean Videanu a participat
ieri la inaugurarea noului sediu
al Bibliotecii „B. P. Haşdeu”, din
strada Traian nr. 2.
Ac]iunea s-a \nscris \n programul de extindere a Bibliotecii Metropolitane a municipiului
Bucureşti (BMB) şi va continua
cu inaugurarea, în acest an, a
încă zece instituţii de acest gen.
Investiţia de la „B. P. Haşdeu”
s-a ridicat la aproape 4 milioane
de lei, la care se va adăuga un
fond de 1,6 milioane de lei pentru achiziţia de carte. La \nceputul anului 2007, BMB va mai
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Amenda]i din
cauza gunoaielor
SECTORUL 3 Inspectorii Direcţiei Gospodărie Locală din
cadrul primăriei au aplicat
sancţiuni în valoare de 2.500
lei pentru nerespectarea
normelor de salubritate.
Controalele s-au efectuat
în zonele Calea Călăraşi,
Vulturilor şi Traian. Locuitorii
sectorului 3 pot semnala
încălcări ale normelor de
salubritate la dispeceratul
primăriei – telefon nonstop, 9854.

Sesizări la
telefonul copilului
ruţi sau decăzuţi din drepturile
părinteşti şi nu a fost instituită
tutela, în cazul în care copilul
a fost declarat abandonat prin
hotărâre judecătorească rămasă
definitivă, precum şi în cazul în
care instanţa judecătorească nu
a hotărât încredinţarea copilului
unei familii sau unei persoane, în
condiţiile legii, cererea de schimbare a numelui minorului se face
de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului din
subordinea consiliului judeţean
ori, după caz, a consiliului local
al sectorului municipiului Bucureşti;
- în cazul în care copilul a fost
adoptat, este necesară sentinţa
de adopţie definitivă şi irevocabilă.
Alexandra Du]ulescu ||||

SECTORUL 6 De la începutul
acestui an, la linia telefonică
dedicată copiilor aflaţi în
dificultate ce funcţionează în
cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protec]ia
Copilului, au fost primite 5
sesizări legate de situaţiile
deosebite în care se aflau
copiii din sector. Pe parcursul anului 2006, au fost
recepţionate 144 de astfel de
sesizări, dintre care 40 au
semnalat situaţii reale de
risc, precum abuz fizic sau
exploatare prin muncă, delincvenţă juvenilă, situaţii de
violenţă în familie etc. Telefonul verde: 0800.800.660.

Mai multe spaţii
verzi în Bucure[ti

Grav accident de munc` pe un [antier din Pipera
PRĂBUŞIRE - Două platforme ataşate de exteriorul unei macarale turn
s-au prăbuşit ieri, în jurul orei 10.40, provocând moartea a patru muncitori şi rănirea gravă a altor doi. Echipa de [ase muncitori lucra, la
înălţime, la dezmembrarea unei macarale folosite la construcţia unui
imobil de birouri cu opt etaje, în strada Dimitrie Pompeiu, când cele
dou` pasarele s-au prăbuşit una peste alta.
Rămaşi ca prin minune în viaţă, doi dintre muncitorii răni]i grav
au fost transportaţi rapid de Salvare la Spitalul de Urgenţă Floreasca.
Amândoi erau conştienţi şi, spre seară, au fost supuşi altor intervenţii
chirurgicale. Ancheta este condusă de un procuror de la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
D.L. ||||

EXPLICA}II Novo Parc Doi SRL, beneficiarul construcţiei din Dimitrie
Pompeiu nr.6, a încheiat cu societatea de construcţii COMNORD SA un
contract de execuţie, în baza unei autorizaţii de construcţie emisă
de Primăria Sectorului 2. Contractul s-a încheiat, structura fiind
finalizată în proporţie de 100%. COMNORD a încheiat, la rându-i, un
contract cu firma Girueta pentru a demonta macaraua care a efectuat
lucrări în şantier. La momentul accidentului, aceasta nu funcţiona
şi nu era sub sarcină, lucrarea fiind finalizată încă din 11 ianuarie.
Tragicul accident a avut loc în cadrul operaţiunilor de demontare.

Foto Cristian Simion

Preciz`ri de la Novo Parc, proprietarul cl`dirii

Poli]ia a supravegheat locul accidentului p#n` c#nd oamenii legii
au str#ns probele necesare

Pământul, pe înţelesul copiilor Aderarea,
PROIECT - La Muzeul Naţional de
Geologie se desf`şoară, sâmbătă,
de la ora 12.00, cea de-a patra
temă din proiectul „Pământul pe
înţelesul celor mici”, intitulată
„Modelarea feţei Pământului”.
Lecţia este structurată în două
etape. În prima, copiii vor participa la o proiecţie de imagini care
ilustrează atât factorii cât şi rezultatele acestor efecte asupra formei
suprafeţei scoarţei terestre.
În partea a doua, sunt evidenţiate unele aspecte discutate în
cadrul proiecţiei pe baza vizionării unor exponate din muzeu.
Proiectul „Pământul pe înţelesul
celor mici” se desfăşoară lunar
şi se adresează claselor din ciclul
primar care au în programă lecţii
de ştiinţe ale naturii şi ale Pământului.

în viziunea lui
Mihai Stănescu

Taxa de participare este de 2,5
lei de persoană, iar înscrierile se
fac la telefonul: 212.89.52. A.D. ||||

EXPOZIŢIE Caricaturile lui Mihai
Stănescu, cele mai multe pe
tema aderării României la Uniunea Europeană, pot fi admirate,
până pe 8 februarie, la Galeria
Artis din clădirea Teatrului
Naţional. Desenele expuse abordează, pe lângă tema integrării,
subiecte şi personaje puternic mediatizate în 2006, de la
„latifundiarul” Gigi Becali sau
„fugarul” Omar Hayssam, până
la gripa aviară şi căsătoriile între
homosexuali. În cadrul expoziţiei
este prezentată şi o scrisoare pe
care Stănescu a adresat-o primarului general Adriean Videanu,
prin care caricaturistul sancţiona, în propriul stil, aspectul
Pieţei Universităţii [i al centrului
||||
Capitalei.

PUBLICITATE

SECTORUL 6 Peisajul din
acest sector s-a îmbogăţit cu
110.000 mp de spaţiu verde.
În anul 2006, Administraţia
Domeniului Public a derulat
o serie de lucrări de amenajare şi reamenajare a zonelor
verzi, astfel încât cetăţenii
să se poată bucura de cât
mai multe spaţii verzi pentru
petrecerea timpului liber.
Tot anul trecut, în sector au
fost plantaţi 2.200 de arbori,
95.000 de arbuşti şi peste
2 milioane de fire de flori
perene şi bienale, iar 5.600
de arbori au fost supuşi unor
operaţiuni de toaletare şi
reducere de coronament,
informeaz` prim`ria.

NA}IONAL
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REFORM~ Un num`r de 410
grădiniţe vor fi construite,
la nivel naţional. Alte 340
de astfel de unităţi vor fi
reabilitate prin proiectul
pentru reform` a educaţiei
timpurii. Valoarea investiţiei
este estimată la 105 milioane
de euro. Proiectul este
cofinanţat de Guvernul
României şi de Banca de
Dezvoltare a Consiliului
Europei. Se urm`resc
trei obiective majore:
îmbunătăţirea infrastructurii,
perfecţionarea personalului
şi îmbunătăţirea serviciilor
oferite de sistemul preşcolar
de învăţământ.

Majorări salariale
pentru bugetari
AVANS Personalul bugetar
va beneficia, în avans, de
creşteri salariale, după ce
guvernul a decis ieri ca
măsura să fie aplicată încă
din aceast` lun`, şi nu din
aprilie, cum era prevăzut
iniţial. Salariile personalului
bugetar vor fi m`rite, în
2007, în trei tranşe, în
lunile ianuarie, aprilie şi
octombrie.

Bani \n loc
de trusou
M~SUR~ Statul acordă,
temporar, 150 de lei pentru
nou-născuţi, în lipsa
regulilor legate de trusoul
acestora. Părinţii copiilor
care se nasc în perioada
1 ianuarie - 31 mai vor
primi aceast` sum`, ea
reprezentând echivalentul
valoric al trusoului pentru
bebelu[i. Autorităţile nu
au elaborat deocamdată
normele de aplicare a legii
care a intrat în vigoare la
începutul anului.

Anca Boagiu, \n
competi]ia „Young
Global Leaders”

„Tăriceanu mi-a propus un
parteneriat cu oligarhiile”
Un nou episod \n conflictul dintre pre[edinte [i premier
a avut loc ieri, dup` ce pre[edintele Traian B`sescu a
prezentat con]inutul biletului care ar confirma tentativa
de influen]are a justi]iei de c`tre T`riceanu.
DECLARA}IE
- Preşedintele
Traian Băsescu a declarat ieri,
la \ntoarcerea din Serbia, c`
a trimis la guvern raportul
şi cardul de corespondenţă
privată cu prim-ministrul Călin
Popescu Tăriceanu.
B`sescu a precizat că
premierul
„îmi
propunea
un parteneriat cu oligarhiile
noastre” [i că raportul şi cardul
de corespondenţă i-au fost
trimise de Tăriceanu în prima
parte a anului 2005.
Şeful statului a spus că primministrul îl informa în card că
îi anexează un raport referitor
la Petromidia şi îl întreba dacă ar
putea să vorbească cu procurorii
în acest caz. „Drag` Traian,
1. |]i trimit al`turat un document
redactat de Petromidia \n

leg`tur` cu cercet`rile care au
loc. 2. Dac` ai ocazia s` vorbe[ti
la Parchet despre subiect?”,
scrie T`riceanu [i semneaz`.
Băsescu a arătat ieri, pentru
scurt timp, biletul primit de la
premier.
Traian B`sescu a mai precizat
ieri c` premierul T`riceanu a
fost consecvent \n acest caz.
Dup` ce a trimis biletul, l-a
sunat [i pe procurorul general
al Rom#niei, a ]inut un discurs
\n parlament \n leg`tur` cu
Petromidia [i a \ncercat acela[i
lucru [i cu ministrul justi]iei,
Monica Macovei. „Biletul are
un anumit grad de ambiguitate
şi nu a produs efecte”, a ţinut
să precizeze Băsescu, la finalul
conferinţei de presă.
Mihaela R`ileanu ||||

T`riceanu: „afirma]iile lui
B`sescu sunt o minciun`“
CONTRAATAC Premierul Tăriceanu
(foto) a declarat asear` că afirmaţiile
preşedintelui Băsescu reprezintă o
minciună, o acţiune de manipulare şi că
biletul nu conţine nimic care să sugereze
o intervenţie în actul de justiţie. |n
opinia premierului, documentul respectiv
era menit s`-l informeze pe pre[edintele
B`sescu despre abuzurile grave s`v#r[ite
\n justi]ie. T`riceanu a arătat că această
intervenţie a preşedintelui face parte
din războiul politic declanşat la adresa
lui, „pentru că refuz de fiu o marionetă în jocurile politice şi
economice ale şefului statului”. El a precizat că se referă inclusiv
la „povestea anticipatelor”. Tăriceanu a spus că nu acceptă
s` subordoneze guvernul intereselor preşedintelui Băsescu şi
oligarhiei de care acesta s-a înconjurat la Cotroceni. „Acest atac
are loc deoarece am refuzat s` fac jocurile pre[edintelui B`sescu”,
a declarat premierul care a promis c` va dezv`lui oligarhia din
jurul pre[edintelui.

Foto: Mediafax

Peste 400
de grădiniţe noi
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Biletul bucluca[ a fost prezentat de pre[edintele Traian B`sescu
Obiectivul celor din jurul lui (n.r. - premierului)
este să rămână la putere, iar eu nu pot să-i
cer aşa ceva. Vom avea relaţia instituţională pe care
o prevede Constituţia
Traian B`sescu

Domnul Tăriceanu
ar trebui să-şi dea
demisia, pentru că şi-a
bătut joc de Alianţa D.A.,
de eforturile sutelor de mii
de oameni care au luptat în
opoziţie împotriva sistemului
generalizat ticăloşit de
corupţie, iniţiat de PSD
Theodor Stolojan,
pre[edinte PLD

Preşedintele şi
premierul sunt în
egală măsură vinovaţi şi
amândoi au o vină politică
incontestabilă, pentru care
trebuie să plătească
Mircea Geoan`, pre[edinte PSD

Copşa Mică, printre cele mai
poluate oraşe europene

NOMINALIZARE Ministrul
integr`rii, Anca Boagiu
(foto), este singurul rom#n
nominalizat de Forumul
Economic Mondial pe lista
tinerilor lideri propu[i
pentru titlul de „Young
Global Leaders 2007”,
anun]` Realitatea TV. Au
fost selecta]i \n competi]ie
250 de candida]i din peste
4.000 de propuneri. Pe
list` figureaz` oameni de
afaceri, reprezentan]i ai
vie]ii politice, ai mediului
academic, mass-media [i
societ`]ii civile din peste 70
de ]`ri. Summitul anual al
„Young Global Leaders” va
avea loc \n Dalian, China, la
\nceputul lunii septembrie.

PERICOL - Nivelul emisiilor de
plumb din oraşul Copşa Mică a
făcut ca acest oraş să fie printre
cele mai poluate localităţi din
Europa, relatează BBC.
Emisiile poluante de la
fabrica din localitate, construită
la sfârşitul anilor 1930, au
contaminat foarte grav mediul.
Statisticile oficiale arată că
speranţa de viaţă în oraş este cu
nouă ani mai redus` decât media
naţională. Analizele f`cute \n
ultimii ani au demonstrat c` solul

este contaminat cu plumb de 92
de ori peste nivelul permis, iar
vegetaţia conţine plumb de 22 de
ori peste nivelul permis.
Un alt studiu, făcut pe copii cu
vârste între 2 şi 12 ani, a arătat
că aceştia aveau în corp un nivel
ridicat de plumb şi semne de
încetinire a dezvoltării.
|n ora[ au fost plantaţi \n
ultimii ani sute de copaci, însă
toxinele au ajuns p#n` la cel
puţin un metru adâncime în
||||
sol.

Noi posturi de manageri de spital
SELEC}IE Un nou concurs pentru fotoliile de manager în spital
va avea loc la începutul lunii martie, anun]` Realitatea TV. Sunt
vacante aceste func]ii pentru 90 de spitale din toat` ]ara, unde
posturile nu au fost ocupate în urma selecţiei din noiembrie 2006.
Numirea managerilor de spitale publice ar putea fi realizat` de o
comisie constituită prin ordin al ministrului sănătăţii, conform unei
propuneri aflate \n dezbatere pe pagina de internet a ministerului
de resort. Înscrierea candidaţilor se va face în perioada 21-24
februarie, la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar din Bucure[ti. Examenul va avea loc între 4 şi 10
||||
martie.

Reacţia preşedintelui
mă dezamăgeşte,
pentru că toată
demonstraţia pe care a
făcut-o este «subţire»,
de pe o poziţie care
demonstrează că
adevărul nu este
acesta
Radu Stroe,
secretar general al guvernului

Băsescu a interpretat
acest bilet conform
cu natura sa conflictuală,
pentru că preşedintele
are o natură
conflictuală
Dinu Patriciu

Incendii \n Delta Dun`rii

Delta este cea mai mare rezerva]ie de ]inuturi umede din Europa,
inclus` de UNESCO din 1990 \n patrimoniul mondial
PAGUBE - Zeci de hectare din
rezerva]ia biosferei Delta Dun`rii
au ars \n ultimele trei zile, anun]`
Hotnews. Focul a fost stins
complet abia ieri. Incendiile, ai
c`ror autori sunt necunoscu]i
deocamdat`, s-au \ntins pe circa
1.620 de hectare [i au avut loc
\n urm`toarele districte: Maliuc,
Caraorman, Cri[an, Sulina, Sf#ntu
Gheorghe. Incendiul a izbucnit

simultan în mai multe locuri,
iar vântul a favorizat extinderea
focului, până la aproape 20 de km
de localitatea Vadu. Specialiştii
spun că flăcările au afectat grav
ecosistemul. Cuiburile mai multor
specii de păsări şi de reptile au fost
distruse. Autorităţile au demarat
o anchetă pentru a determina
cauzele care au dus la izbucnirea
||||
flăcărilor.
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Papa Ioan Paul al II-lea,
pe jum`tate sf#nt

Rom#n de renume
mondial
WASHINGTON Un simplu test,
care poate identifica nivelurile reduse de infecţie la
femeile însărcinate şi permite
medicilor să intervină rapid,
înainte ca acestea să nască
prematur, a fost dezvoltat
de o echipă de cercetători
americani, coordonată de
C`t`lin Buhimschi, profesor de origine română la
Universitatea Yale, potrivit
newscientist.com.

Acasă, după 31 de ani
SEUL Dup` ce, timp de 31 de ani, a stat departe de familie, Choi Uk-Il,
un pescar sud-coreean răpit de nord-coreeni \n 1975, a reu[it s` scape
[i s` se \ntoarc` \n ]ar`. Dup` ce a contactat autorit`]ile din ]ara sa,
visul de a-i vedea pe cei dragi s-a \mplinit. Pe aeroportul din Incheon,
la vest de capitala Seul, Choi Uk-Il, \n v#rst` de 67 de ani, a fost
\nt#mpinat de so]ie. Ajuns \n China pe 25 decembrie, dup` ce a traversat r#ul Tumen, Choi i-a contactat pe diplomaţii sud-coreeni şi le-a
cerut să îl ajute să ajungă acasă. Choi Uk-Il este unul dintre cei 33 de
membri ai echipajului de pe vasul „Chunwang”, capturat de Coreea de
Nord în urm` cu 31 de ani. Colegii săi de pe vasul pescăresc au reuşit
să ajungă la Seul anul trecut. Evadările din Coreea de Nord sunt rare,
||||
pentru că ostaticii sunt pedepsiţi sever sau chiar ucişi.

De Sf#ntul Anton, caii trec prin foc

Mineri bloca]i
\n subteran

Foto Rompres

încă un miracol. TVP mai informează că acest al doilea miracol
este o vindecare inexplicabilă care
s-ar fi produs în America de Sud.
În luna mai 2005, Papa Benedict a iniţiat procedurile de sanctificare a predecesorului său, fără
a mai respecta regulile bisericii,
care impun, în mod normal, o perioadă de cinci ani de la moartea
unui candidat înainte ca demersul
să înceapă.
În timpul voiajului său în Polonia, în 2006, papa Benedict
al XVI-lea a declarat că speră ca
„providenţa” să acorde o beatificare şi sanctificare rapidă pentru
||||
predecesorul său.

Foto Mediafax

VATICAN - Prima etapă în procesul
de sanctificare a lui Ioan Paul al IIlea se va încheia pe 2 aprilie, când
se împlinesc doi ani de la moartea
acestuia, conform unor surse de la
Vatican.
Ancheta asupra unei presupuse
vindecări miraculoase a unei călugăriţe franceze, prin intermediul
fostului Papă, se va încheia în luna
februarie, conform televiziunii poloneze TVP, care citeaz` surse de
la Vatican. Pentru a putea trece la
beatificare, primul pas spre sanctificare, Biserica are nevoie de un
miracol dovedit, realizat de Ioan
Paul al II-lea. Pentru sanctificarea
completă, Biserica are nevoie de

CHINA 36 de mineri au r`mas
blocaţi \n trei tuneluri verticale, \nc` de acum dou` zile,
într-o mină de exploatare
de fier din China. Potrivit
agen]iei de [tiri chineze Xinhua, nu se [tie nimic despre
starea lor. Exploatarea este
situată lângă zona mongoleză Baotou.

Statisticile ministerului britanic
de interne, inexacte

Foto Mediafax

LONDRA - Statisticile ministerului
britanic de interne nu îndeplinesc
standardele necesare, a afirmat
un oficial de rang înalt din cadrul
instituţiei, citat de „The Guardian”. Sir David Normington a fost
nevoit să prezinte scuze Comisiei
pentru afaceri publice din Camera Comunelor, pentru furnizarea
de date inexacte.
El a precizat că 30 din 160 de
seturi de cifre utilizate de Ministerul de Interne, referitoare la
infracţiuni, imigraţie şi închisori,
nu îndeplineau standardele necesare. Lipsa de precizie a unor
indicatori-cheie a fost descoperită

SPANIA Ca \n fiecare an, cresc`torii de cai din San Bartolome de
Pinares, o localitate din inima Spaniei, \[i trec caii prin foc, pentru a
feri satul de boli. Se [tie c` de Sf#ntul Anton, patronul animalelor,
necuv#nt`toarele sunt protejate [i nimic r`u nu li se poate \nt#mpla.
De altfel, \n \ntreaga Spanie, oamenii au f`cut coad` \n fa]a biserici||||
lor, a[tept#nd ca animalele de suflet s` le fie binecuv#ntate.

în timpul unei anchete referitoare
la calitatea şi acurateţea statisticilor Ministerului de Interne. Ancheta a fost efectuată la ordinul
noului ministru, John Reid, în
cadrul programului său privind
eficientizarea instituţiei.
Cele 30 de seturi de date, care
au fost cotate la zero din punctul
de vedere al acurateţei, sunt în
prezent verificate. Oficialii din cadrul ministerului urmeaz` să prezinte, \n cursul acestei s`pt`m#ni,
\ntr-o prim` faz`, noi măsuri
menite să conducă la o eficienţă
crescută a statisticilor în dome||||
niul imigraţiei.

{eful armatei
israeliene
a demisionat
IERUSALIM Şeful statului
major israelian, generalul
Dan Halutz, şi-a prezentat
demisia, în urma eşecurilor
înregistrate în războiul din
Liban, a anunţat postul public de radio israelian, citat
de agen]iile de pres`. Şeful
adjunct al Statului Major,
generalul Moshe Kaplinsky,
a fost desemnat să asigure
interimatul la conducerea
armatei.

Biletul de avion, \nlocuit
de telefonul mobil

Antecedente
JAL a introdus un sistem de
„check-in” numit „Touch and
Go” (atinge [i treci) \nc` din
2005, \n patru aeroporturi din
Japonia. Potrivit „New York
Times”, serviciul s-a extins, \n
decurs de un an, \n 44 de aeroporturi din Japonia, dar este
valabil numai \n cazul zborurilor interne, unde pasagerii nu
trebuie s` se legitimeze.

Foto Mediafax

|n septembrie anul trecut,
ANA a dotat 24 de aeroporturi
japoneze cu ma[ini care s` „citeasc`” telefonul mobil la sistemul de check-in. P#n` la sf#r[itul
anului, compania inten]ioneaz`
s` introduc` aceast` tehnologie
\n toate aeroporturile nipone \n
care opereaz`.
Tehnologia utilizat` \n aeroporturile japoneze este asem`n`toare cu cea folosit` \n unele
sisteme de control al biletelor
\n transportul urban, unde un
card sau un telefon mobil este
trecut prin fa]a unui senzor.
Chiar dac` cele dou` companii aeriene din Japonia consider` c` programele de checkin wireless sunt un succes, nu
este de a[teptat ca astfel de
sisteme s` func]ioneze \n viitorul apropiat [i pentru zborurile
interna]ionale sau \n alte p`r]i
ale globului. Unele guverne
s-ar putea opune unui asemenea sistem pentru zborurile
interna]ionale, din motive de
securitate.
Capacitatea de a identifica un

Aeroportul din
Tenerife, evacuat

Foto Rompres

Dou` companii aeriene japoneze experimenteaz` un
sistem care las` pasagerii s` se \mbarce \n aeronave prin
identificarea doar cu telefonul mobil, \n loc de bilet.
TOKYO - |n cazul celor dou`
companii japoneze de transport
aerian, Japan Airlines (JAL) [i
All Nippon Airways (ANA), care
experimenteaz` acest sistem
de identificare, operatorul nu
va mai trebui s` caute clientul
\n baza de date pentru a valida
biletul.
Totu[i, chiar dac` noile sisteme pot economisi h#rtie [i timp,
ele nu reu[esc s` scurteze timpul pierdut la controlul de securitate. |n cele mai multe cazuri,
bagajele de c`l`torie ale pasagerilor trebuie s` stea la coad`
pentru verific`ri.

5

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

Reprezentan]ii celor dou` companii nipone sus]in c` identificarea
cu telefonul mobil este la fel de sigur`
telefon mobil nu este o problem`,
pentru c` num`rul telefonului
este codat \n cartela SIM. Singura problem` ar ap`rea atunci
c#nd telefonul unui pasager e

furat. Dar acela[i lucru se poate
\nt#mpla [i cu actele sau biletele
de avion, dup` cum a declarat
un reprezentant al companiei
aeriene ANA. Anca Petrache ||||

Nou sistem de control al biletelor [i \n Italia
ROMA |ncep#nd de mar]i, italienii au pus \n func]iune un nou
sistem de control al biletelor pasagerilor din trenurile personale.
|n premier`, tichetele de c`l`torie vor fi controlate la sta]ia de
destina]ie, odat` cu cobor#rea din tren. Astfel, pasagerii sunt
invita]i s` se \ncoloneze pe coridoarele realizate special \n acest
scop. Odat` ar`tat biletul, c`l`torii pot trece mai departe. Cei
surprin[i f`r` bilet vor fi nevoi]i s` achite contravaloarea lui [i, \n
plus, o amend` de c#teva zeci de euro.

SPANIA Principalul aeroport
din Tenerife a fost evacuat
după ce un strat gros de fum,
provocat de un incendiu, s-a
răspândit, ieri, în terminal.
Avioanele care ar fi trebuit
să aterizeze pe aeroportul din
Tenerife au fost redirecţionate către cel din Gran Canaria.
Fumul a fost provocat de un
incendiu care a izbucnit în
sistemul de aer condiţionat
al aeroportului.

Om de afaceri rus
r`pit \n Irak
MOSCOVA Directorul unei
companii de construcţii
ruseşti a fost răpit în Irak,
unde se deplasase pentru a
discuta despre construirea
unui hotel, potrivit postului de televiziune NTV, citat
de agen]iile de pres`. So]ia
omului de afaceri Petr Makaikin, în vârstă de 44 de ani,
afirm` c` ar fi fost sunat` de
un antreprenor irakian, care
i-a cerut o r`scump`rare de
150.000 de dolari.
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Petromservice îşi
schimb` numele
REBRANDING Petromservice,
compania de servicii petroliere controlată de Asociaţia
Salariaţilor Petrom, vrea
să îşi schimbe denumirea
şi sigla, pentru a nu mai
fi confundată cu Petrom.
Această schimbare este
prevăzută într-un contract
încheiat între cele două
companii, care stipulează că
Petromservice îşi va schimba
numele şi emblema până la
sfârşitul acestui an.

Google, sinonim
cu „search”
CREŞTERE Google, motorul de căutare al c`rui
nume a intrat \n dic]ionar
cu semnifica]ia „a c`uta”,
şi-a mărit cota de piaţă cu
0,4%, astfel încât 47,4%
dintre utilizatorii de internet
îl folosesc în mod curent.
Yahoo este al doilea ca
popularitate, cu o creştere
de 0,3% la sfârşitul lui 2006.
Live Search, motor deţinut
de Microsoft, este în scădere
cu 0,5%.

Peste 500.000
de Skoda vândute
în 2006

RECORD Producătorul auto
Skoda a vândut anul trecut
549.667 de autoturisme la
nivel mondial, un record
pentru companie. Cele mai
multe maşini au fost comercializate pe piaţa germană,
vânzările din Asia având
şi ele un rol important în
atingerea acestei cifre,
printr-o creştere de peste
21%. Cel mai vândut model
este Octavia, cu 270.000 de
cumpărători.

Teren de golf
cu 18 g`uri
PROIECT Compania Swiss
Golf&Leisure Development
va amenaja, în apropierea
pădurii Buftea, un teren de
golf cu 18 găuri, primul de
această mărime din ţară.
Proiectul, în valoare de 50
de milioane de euro, va
conţine şi un teren de şase
găuri, pentru începători,
terenuri de tenis, un centru
de sănătate, un hotel şi
un ansamblu rezidenţial.
Proiectul va fi \ncheiat în
septembrie 2008.

O treime
din impozitele
pe 2005, pl`tite
CONTRIBU}II Autorităţile
fiscale aveau de încasat
155,45 milioane de lei de la
populaţie, sum` aferent`
impozitelor pe anul 2005.
Din această sumă s-au achitat deja 58,68 de milioane.
Banii vor fi str#n[i de la
665.596 de persoane care au
obţinut venituri din activităţi
independente. Contribuabilii au avut posibilitatea să
direcţioneze 2% din impozit
către organizaţii non–profit, 568.735 dintre aceştia
alegând să doneze bani.

3,39 LEI

2,63 LEI

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

5,17 LEI 1 franc elve]ian
1,33 LEI 1 dolar canadian
0,20 LEI 1 gram de aur

2,10 LEI
2,24 LEI
52,70 LEI

Natura a ]inut cu societ`]ile
de asigurare anul trecut
Anul 2006 a scos din
buzunarele asiguratorilor
11,6 miliarde de euro
pentru acoperirea
pagubelor produse \n lume
de catastrofele naturale.
Suma este foarte mic`
\n compara]ie cu recordul
istoric din 2005, de 64,2
miliarde de euro.
ACOPERIRE - Natura a fost mai
\ng`duitoare cu societ`]ile de
asigurare \n 2006. Potrivit unui
studiu efectuat de reasiguratorul Swiss Re, costul total al
daunelor produse de catastrofele de anul trecut a fost de 31
de miliarde, din care societ`]ile
de asigurare au acoperit 11,6
miliarde de euro, scrie „Ziarul
Financiar”. Anul 2006 a fost cel
mai pu]in costisitor din punct
de vedere al daunelor asigurate
din ultimii 20 de ani, dup` 1997
[i 1998.
|n 2005, uraganele Katrina, Wilma [i Rita „au u[urat”
companiile de asigur`ri de 50,2
miliarde de euro, dintr-un total
al daunelor asigurate de 64,2
miliarde de euro. |n schimb, \n
2006, un an mult mai pa[nic,
numai trei catastrofe au necesi-

Pe 21 septembrie 2006, uraganul Gordon lovea nord-vestul provinciei spaniole Galicia
tat o acoperire a pagubelor de
un miliard de euro. Este vorba
de dou` tornade din SUA [i de
un taifun \n Japonia.
Studiul a fost realizat \nainte de sf#r[itul anului trecut,
de aceea autorii au specificat
c`, anul nefiind \ncheiat, natura imprevizibil` ar mai fi putut
rezerva surprize dintre cele mai
nepl`cute. M`rturie stau furtunile Lothar [i Martin, care s-au
dezl`n]uit \n Fran]a \n 1999,

419 milioane lei, restan]ele
rom#nilor la credite
|NDATORARE - Valoarea total` a
restan]elor la creditele f`cute de
popula]ia Rom#niei s-a ridicat \n
luna decembrie a anului trecut la
419,1 milioane de lei, potrivit datelor Biroului de Credit. Din iunie
p#n` \n decembrie, datoria aproape c` s-a dublat, major#ndu-se cu
aproximativ 90%.
|ndator`rile cele mai mari
s-au \nregistrat \n cazul creditelor de consum, care s-au situat la
257,2 milioane de lei. Datoriile
cumulate pe cardurile de credit
s-au ridicat la 32,7 milioane de
lei, iar cele la împrumuturile ipotecare, la 7,1 milioane de lei. La
31 decembrie 2006, la Biroul de
Credit erau înregistraţi 278.524

debitori, cei mai mulţi (228.153)
fiind persoane cu datorii la o singură bancă sau altă instituţie de
credit.

pe 26, respectiv, 28 decembrie,
sau tsunami-ul care a distrus
coastele Asiei de sud-est pe 26
decembrie 2004. Totu[i, \n ciu-

da previziunilor meteorologice,
apele au fost lini[tite \n ultimele
zile ale anului trecut.
Otilia Cristea ||||

CELE MAI SCUMPE CALAMIT~}I |N 2006
13 aprilie
6 aprilie
12 septembrie
11 martie
23 august

tornad`
SUA
1.320 milioane euro
tornad`
SUA
990 milioane euro
taifun
Japonia
799 milioane euro
inunda]ii
SUA
710 milioane euro
furtun`, inunda]ii SUA
433 milioane euro
Surs`: Swiss Re, preluat de „Ziarul Financiar”

Televiziune Skype pe internet
LANSARE Compania Skype, care permite efectuarea apelurilor telefonice
gratuite pe internet prin intermediul site-ului cu acela[i nume, a lansat
mar]i un serviciu de televiziune virtual`, de asemenea, gratis. Pentru
finanţarea noului proiect de televiziune, denumit „Joost”, Janus Friis şi
Niklas Zennstrom, fondatorii companiei, au utilizat fondurile obţinute
din vânzarea companiei Skype către eBay, tranzac]ie \n valoare de 2,5
miliarde de dolari. Utilizatorii de internet pot testa serviciul accesând
site-ul www.joost.com. |ns`, fiind foarte multe cereri, cei care se vor
\nregistra vor trebui s` mai a[tepte p#n` vor avea acces. P#n` atunci,
||||
joost.com le transmite „s` stea cu ochii pe inbox!”.

Austria, salariu minim de 1.000 €

Rom#nii nu s-au \nghesuit la
ghi[ee s`-[i pl`teasc` ratele

GARAN}II Austriecii vor avea, \n premier`, un salariu minim pe
economie, \ns` cel mai interesant este c` acesta va fi de 1.000 de
euro, potrivit noului cancelar austriac, social-democratul Alfred
Gusenbauer. Austria nu dispune, în prezent, de un salariu minim
pe economie [i nici de o pensie minim garantat`, aplicând sistemul conven]iilor la nivelul fiec`rei ramuri de activitate. „Dorim s`
înt`rim ini]iativa individual` oferind, în acela[i timp, cât de mult`
protec]ie social` este posibil”, a declarat Gusenbauer, citat de
||||
smartfinancial.ro.

Luxul \n Bucure[ti, mai costisitor dec#t \n Bruxelles
IMOBILIARE - Un apartament de
lux din Capital` cost` mai mult
dec#t unul din Bruxelles, Atena,
Varşovia sau Budapesta, potrivit
site-ului
globalpropertyguide.
com, citat de Mediafax. Astfel,
Bucure[tiul se afl` printre cele
mai scumpe ora[e la categoria
apartamente de lux. Preţul unui
metru pătrat \ntr-o locuinţ` de
lux din Bucureşti ajunge la 2.350
de euro, în timp ce la Bruxelles
nu dep`[e[te 2.150 de euro. Un
apartament, cu o suprafaţă de
120 metri pătraţi, costă în Bucureşti mai mult de 280.000 de

euro, faţă de aproape 260.000
de euro în capitala Belgiei. Printre cele mai pu]in costisitoare
apartamente luxoase din Europa
se num`r` cele din Budapesta
(1.800 de euro/mp) sau Bratislava (1.300 de euro/mp). Cele
mai ieftine apartamente din
aceast` categorie se g`sesc \n
Skopje (Macedonia) şi Chişinău,
ele put#nd fi cumpărate cu 1.125
euro/mp, respectiv 917 euro/mp.
La extrema cealalt` se afl` Monaco, unde un cumpărător scoate
din buzunar 25.000 de euro pe
O.C. ||||
metru pătrat.
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Rapid, victorie la penalty-uri

Foto: Rompres

SUCCES - Rapid a \nvins asear`,
la loviturile de departajare, scor
4-2, pe Rosenborg Trondheim
\ntr-un meci amical ce s-a disputat \n Spania. Dup` 90 de minute,
scorul a fost 0-0.
Partida cu norvegienii a
\nsemnat [i primul meci pentru giule[teni din acest an. Lucescu jr. a \nceput cu Ganea
titular \n atac, Buga [i Moldovan
r`m#n#nd pe banca de rezerve.

Pe benzi Lucescu a \ncercat cu
Emil Dic` \n partea dreapt` [i
Perj`, \n st#nga. Mut`rile nu
au dat roade, \n prima parte Rapidul necre#ndu-[i nicio ocazie
clar` de gol. Mai mult, norvegienii puteau marca prin Kone, dar
[utul din foarfec` al ivorianului a
nimerit bara lui Coman. |n partea
a doua, intr`rile lui B`doi [i Buga
nu au schimbat mare lucru \n
jocul giule[tenilor. La finalul ce-

GEMENI Simon Scoch (\n prim-plan), n-a ]inut cont de faptul c` a
concurat \mpotriva fratelui s`u geam`n, Phillip, [i a c#[tigat proba
de slalom paralel desf`[urat` ieri la Arosa (Elve]ia).

METOD~ Fotbaliştii lui Schalke
04 au participat, marţi, la un
antrenament inedit, care a
cuprins un concurs de biatlon,
însă fără zăpadă şi schiuri.
Jucătorii au alergat mai multe
ture de teren, după care au
fost nevoiţi să tragă cu puşca
la ţintă. „Am vrut să mai
destind atmosfera în cantonament. În plus, acest exerciţiu
verifică puterea de concentrare a jucătorilor”, a explicat
antrenorul echipei germane,
Mirko Slomka.

Butuza s-a \ntors
\n Rom#nia

Una cald`, alta rece

Foto: Cristian Simion

IERARHIE Echipa de fotbal a
]`rii noastre a coborât o poziţie
şi ocupă locul 20, cu 912 puncte,
în clasamentul FIFA Coca-Cola,
dat publicităţii ieri, informează
site-ul oficial al forului
mondial. Adversarele României
în grupa G de calificare la EURO
2008 se află pe următoarele
locuri: Olanda - 7, Bulgaria 42, Belarus - 70, Slovenia - 77,
Albania - 86, Luxemburg - 186.
Primele pozi]ii ale clasamentului sunt ocupate, \n ordine, de
Brazilia, Italia [i Argentina.

REAL MADRID - Beckham va pleca la LA Galaxy,
iar Ronaldo vrea la AC Milan. Impresarul
atacantului a negociat cu Adriano Galliani, care a
acceptat condi]iile impuse de juc`tor: 6 milioane
de euro pe sezon [i p`strarea \n totalitate a
drepturilor de imagine. Un total de 11 milioane
pentru fiecare an la Milano, unde sud-americanul
ar putea evolua \n urm`torii doi ani [i jum`tate.

Madrilenii se las` greu
A[teptat ca un salvator de antrenorul „rossonerrilor”, Carlo Ancelotti, Ronaldo, care a mai
evoluat \n Italia la Internazionale, trebuie \ns` s`
aib` OK-ul bossului madrilen Ramon Calderon.
Acesta ar fi de acord cu mutarea numai \n dou`
cazuri. Primul: Kaka s` vin` la Madrid, iar spre
Milano se duce Ronaldo, \mpreun` cu 10 milioane
de euro. A doua variant` este ca Milanul s` pl`teasc`
20 de milioane pentru brazilian, ceea ce pare greu
de crezut \n acest moment.

VOLEI Formaţia feminin`
de volei Dinamo Bucureşti a
câştigat, miercuri, cu scorul de
3-0, partida disputată împotriva echipei Severodoncianka,
în prima manşă a optimilor
de finală ale Cupei CEV. Meciul
retur se va disputa peste o
săptămână, în Ucraina. |n Top
Teams Cup, fetele de la Rapid
au fost eliminate de formaţia
germană SC Schweriner. Ele au
pierdut ieri la Bucure[ti cu 3-0,
acela[i scor \nregistr#ndu-se [i
\n partida tur, din Germania.

Ciprian Voiculescu ||||

AUSTRALIAN OPEN Tenismenul
rom#n Andrei Pavel a reu[it
s` dep`[easc` primul tur al
probei de dublu, \n turneul de
la Melbourne. |n pereche cu
Alexander Waske, Pavel a \nvins
perechea Almagro/Verdasco cu
scorul de 6-1, 7-6. |n proba
de dublu feminin, perechea
Andreea Ehritt-Vanc/Anastasia
Rodionova (România/Rusia)
a p`r`sit competi]ia, fiind
dep`[it` cu scorul de 6-4, 6-4
de perechea Black/Huber.

Foto: Mediafax

Massimo Moratti, patron Internazionale

Pre[edintele lui Real Madrid i-a atacat pe juc`tori
DECLARA}II Ramon Calderon a fost nevoit s`-[i
cear` scuze, dup` ce, \ntr-un discurs ]inut la o
universitate madrilen` \n fa]a zecilor de studen]i,
a f`cut o serie de declara]ii \n care i-a luat la
]int` pe fotbali[tii care evolueaz` pe „Santiago
Bernabeu“. Despre juc`tori: „Sunt mândri [i
egoi[ti. Cu to]ii au senza]ia c` sunt supervedete... un juc`tor al lui Real Madrid niciodat` nu

CALIFICARE Echipa AS Roma,
cu fundaşul Chivu integralist, a
încheiat la egalitate, scor 2-2,
meciul disputat ieri, în deplasare, cu FC Parma, din sferturile
Cupei Italiei, şi s-a calificat
în semifinalele competiţiei
(în tur câştigase cu scorul de
2-1). O altă echipă calificată în
semifinale este Sampdoria, care
a învins, în deplasare, cu scorul
de 2-1, formaţia Chievo, după
ce şi în meciul tur s-a impus cu
scorul de 1-0.

pl`te[te pe unde merge’’, „Raul a \nceput odat`
cu Guti, iar cel din urm`, la 31 de ani, continu` s`
reprezinte o speran]`’’, „David Beckham o s` fie
o jum`tate de actor la Hollywood’’, „Iker Casillas
câ[tig` 9 milioane de euro pe an [i rezerva lui,
Diego López, doar 300.000’’. Cu studen]ii, despre
fotbali[ti: „Voi ave]i cultur` [i educa]ie, ei, \n
||||
general, n-au a[a ceva’’.

La trei ani, a f`cut spectacol la Australian Open

Prima competi]ie
pentru gimna[ti
PARTICIPARE Andreea Grigore
şi Flavius Koczi vor fi prezen]i,
în 3 martie, la Cupa Tyson,
competiţie ce se va desfăşura
la Jacksonville (SUA), aceasta
fiind prima pentru gimnaştii
români în 2007. Secretarul general al Federa]iei Rom#ne de
Gimnastic`, Mircea Apolzan, a
anun]at că, până la Europenele
de la Amsterdam, gimnaştii
români vor mai participa la trei
etape de Cupă Mondială şi la
Internaţionalele României de la
Ploieşti (13-15 aprilie).

Foto: Rompres

Pavel avanseaz`
la dublu

Ronaldo putea s` vin` la noi, \ns`,
\n acest moment, st`m excelent \n
atac, nu avem nevoie de el. Pe de alt`
parte, AC Milan are!

{i brazilianul ar \ntoarce spatele madrilenilor

Roma avanseaz`
\n Cupa Italiei
FERICIT Marcel Butuza (foto),
participant \n aceast` edi]ie a
raliului Dakar la clasa moto, s-a
\ntors ieri acas`, fiind a[teptat
la aeroport de familie. Dup` ce
a a[teptat 10 ore \n de[ert, pe
data de 14 ianuarie, el a fost
nevoit s` abandoneze cursa,
fiind lipsit de asisten]` tehnic`.
La revenirea \n ]ar`, Marcel
a declarat c` e bucuros c`
s-a \ntors [i are de g#nd s` se
\nscrie [i \n edi]ia de anul viitor
a competi]iei.

Au urmat loviturile de la 11
metri. Rapidi[tii au fost mai siguri pe ei [i au fructificat patru
din cele cinci lovituri de departajare. Pentru „alb-vi[inii” au
marcat Bădoi, E. Dică, Maftei şi
V. Moldovan. S`punaru a fost
singurul care a ratat.
C.M. ||||

Brazilianul a ajuns la un acord cu AC
Milan, care \i ofer` 6 milioane de euro
pe sezon. Singurul impediment este Real
Madrid, care i-ar da drumul doar pentru
20 de milioane de euro.

PE SCURT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenament inedit
pentru Schalke 04

S-a decis la penalty

Ronaldo, la AC Milan

Frate, frate, dar p#n` la snowboard!

Na]ionala Rom#niei,
pe locul 20 \n lume

lor 90 de minute, scorul a r`mas
neschimbat.

DEMONSTRA}IE La doar trei ani,
Rocco Piatti, fiul antrenorului
croatului Ivan Ljubicic, a intrat
pe unul dintre terenurile de la

Melbourne pentru pu]in`
mi[care. |n aplauzele publicului prezent, Rocco a fost un mic
Napoleon, reu[ind s`-[i men]in`

echilibrul, s` loveasc` mingea cu
racheta, toate acestea \n timp ce
\[i masca emo]iile inerente cu o
||||
suzet`.
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Au \nceput anul tot cu o victorie
Dinamo a \nvins, ieri,
\ntr-un amical, pe Dun`rea
Giurgiu cu 4-1, \n primul
meci din acest an al
„c#inilor”. La final, Rednic
s-a declarat mul]umit de
evolu]ia noilor achizi]ii.

Doar juc`tori
de na]ional`
ANTRENOR Nemul]umit de
evolu]iile celor doi fotbali[ti
veni]i \n probe, coreeanul
Cho [i brazilianul Tato,
Rednic a declarat la sf#r[itul
meciului c` la Dinamo vor
veni de acum \nainte doar
juc`tori de na]ional`. „Dacă
vom mai lua jucători, îi vom
lua pe unii care sunt titulari
în echipele lor naţionale.
Nu mai luăm jucători cu
care să ne completăm lotul.
Dacă ni se va ivi ocazia să
mai lu`m jucători buni,
aşa cum s-a întâmplat cu
Lobonţ, nu ne vom da la o
parte”, a declarat Rednic. ||||

DINAMO - 200 de spectatori
s-au str#ns pe terenul „Florea
Dumitrache” din Complexul
{tefan cel Mare, la primul
meci din 2007 al lui Dinamo.
Suporterii au venit s` vad` noile
achizi]ii, \n frunte cu Lobon].
Portarul care s-a re\ntors la
Dinamo dup` 5 ani a \nceput
meciul ca titular, la fel ca B`lace,
Homei [i Smirnovs. Nou veni]ii
au l`sat o impresie bun`, Rednic
fiind mul]umit de evolu]iile celor
patru.

A venit
[i Ze Kalanga

De goluri, tot cuplul N&D s-a
ocupat, Niculescu [i D`nciulescu
marc#nd trei goluri din cele
patru ale „c#inilor”. Adrian
Cristea a reu[it [i el s` \nscrie
pentru Dinamo, dar golul zilei
a fost marcat de giurgiuveanul
Cioc\rlan, cu un [ut superb din
lovitur` liber`.
Meciul a avut dou` reprize
a c#te 60 de minute, pe durata
\ntregii partide Rednic rul#nd
tot lotul pe care l-a avut la
dispozi]ie, mai pu]in pe Vranj-

Foto: Rompres

„Dubl`“ Niculescu

Claudiu Niculescu (\n galben) s-a distrat ieri cu ap`rarea celor din Giurgiu
kovici, care este u[or accidentat,
[i Ze Kalanga, sosit abia ieri
din Angola. Dinamo a \nceput

meciul \n urm`torul unsprezece:

Mărgăritescu, D. Şerban, Ad.
Cristea - Cl. Niculescu, L. Ganea.
Cristian Marcu ||||

Lobonţ - Homei, Şt. Radu,
Smirnovs, Bălace - C. Munteanu,

Merge [i Dic` la Isokinetic?

{evcenko vrea alt antrenor
CERERE Publicaţia „Daily Mirror” a scris ieri că atacantul Andrei
Şevcenko i-a cerut patronului Roman Abramovici să renunţe la
serviciile lui Jose Mourinho şi să-l aducă la Chelsea pe fostul său
antrenor de la AC Milan, Carlo Ancelotti. „Roman, ar trebui să-i
deschizi uşa lui Carlo. El este omul potrivit pentru noi“, i-ar fi spus
Şevcenko lui Abramovici, potrivit cotidianului englez. Ancelotti,
în vârstă de 47 de ani, va pleca de la AC Milan în vară, după şase
sezoane pe San Siro, şi se pare că va fi înlocuit de antrenorul echipei
FC Barcelona, Frank Rijkaard, sau de selecţionerul Olandei, Marco
||||
van Basten, ambii foşti coechipieri ai italianului.

Victorie la Riga:
Letonia – Rom#nia 26 - 30
HANDBAL - Echipa na]ional`
masculin` de handbal a \nvins,
asear`, la Riga, echipa Letoniei cu
scorul de 30-26 (11-11). După o
prim` repriz` echilibrat`, Letonia
a reu[it s` se desprind` la trei
goluri, 24-21, cu nou` minute
\nainte de final, dar Marius
Novanc a marcat trei goluri şi a
restabilit egalitatea. Imediat, Rom#nia a preluat conducerea pe
care nu a mai cedat-o p#n` la

final. Cu 5 victorii din tot at#tea
meciuri, Rom#nia este pe primul
loc \n grupa a III-a de calificare
pentru Campionatul European din
2008 [i are [anse mari s` termine
pe prima pozi]ie, loc ce-i va oferi
[ansa \nt#lnirii unui adversar mai
accesibil \n play-off. Returul cu
Letonia va avea loc s#mb`t`, la
Constan]a, meciul fiind transmis
\n direct pe TV Sport, de la ora
11.00.
C.M. ||||

Eto’o, cu g#ndul la gol

echip`: Cernea (C. Lungu ‘70) S. Stancu, Prunescu, Ghionea, G.
Coman - Nicoliţă (Ochiroşii ‘65),
Paraschiv, Ov. Petre, Boştină Croitoru, V. Rusu.
Partida de verificare cu
tineretul echipei Siena a fost
primul meci al Stelei în acest
an. A doua partidă a „ro[alba[trilor” şi ultima în turneul
din Italia va avea loc vineri, de
la ora 16.00, la Coverciano, în
compania formaţiei FC Sion,
locul doi în campionatul elveţian.
Delegaţia stelistă va reveni în ţară
sâmbătă.
C.V. ||||

United [i-a luat
un chinez
ACHIZI}IE Gruparea Manchester
United a anunţat, miercuri, că a
semnat un contract valabil până
în 2010 cu internaţionalul chinez
Dong Fangzhou, achiziţionat încă
din 2004, însă pentru care nu s-a
putut obţine permis de muncă
în Marea Britanie. „Suntem toţi
mulţumiţi că a venit, în sfârşit,
şi că poate începe să joace. El
a sacrificat doi ani şi jumătate
la FC Anvers, dând dovadă de o
mare răbdare şi determinare. Este
un jucător rapid şi atletic şi nu
poate decât să devină mai bun la
antrenamentele primei echipe“, a
declarat Alex Ferguson. Semnarea
contractului dintre Manchester
United şi Dong vine la o lună
după ce liderul din Premiership a
obţinut un permis de muncă pentru internaţionalul chinez. Dong,
care a acumulat şapte prezenţe în
reprezentativa Chinei, a jucat în
câteva meciuri de pregătire disputate de Manchester United înainte
||||
de începerea sezonului.

Foto: Rompres

Foto: Rompres

STEAUA - Campioana Rom#niei a
\nvins ieri cu scorul de 3-1 echipa
de tineret a Sienei, prin golurile
marcate de Ov. Petre [i Bo[tin`,
primul gol stelist fiind un autogol.
|n ciuda victoriei, Ol`roiu are
probleme, \n minutul 30 al
meciului Nicolae Dic` p`r`sind
terenul, dup` o accidentare
la genunchi. Steaua a \nceput
\n formula: Cernea - Saban,
D. Goian, E. Baciu, P. Marin Nicoliţă, Rădoi, Lovin, Ochiroşii
- N. Dică (M. Croitoru‚ 31’), V.
Iacob. Dup` pauz`, tehnicianul
stelist a introdus urm`toarea

SOSIRE La meciul de ieri, Dinamo nu a putut conta pe s#rbul
Vranjkovici, accidentat, [i pe
Ze Kalanga. Angolezul a sosit
abia ieri \n Rom#nia, dup`
o s`pt`m#n` de \nt#rziere.
Mijloca[ul lui Dinamo [i-a
motivat absen]a prin faptul
c` so]ia sa a avut probleme cu
acordarea vizei. Juc`torul nu
va sc`pa, \ns`, nepenalizat,
conduc`torii lui Dinamo fiind
deci[i s`-l amendeze pentru
||||
\nt#rziere.

REVENIRE - Atacantul camerunez
al echipei FC Barcelona, Samuel
Eto‘o, a revenit, luni, la antrenamentele formaţiei catalane, însă a
subliniat că nu va forţa o revenire
pe teren, după accidentarea la

genunchi care l-a ţinut departe de
gazon de la sfârşitul lunii septembrie. Chiar dac` abia a \nceput
antrenamentele, instinctul de
golgeter \l face pe camerunez s`
||||
caute mereu plasa.
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„Nu am emo]ii
pentru Andra”
C`t`lin M`ru]`, moderatorul „Tonomatului DP 2”,
m`rturise[te c` va fi \n continuare spaima c#nt`re]ilor,
\ntruc#t emisiunea va mai sta mult` vreme \n grila de
programe a televiziunii publice. |n ceea ce o prive[te pe
iubita lui, Andra, M`ru]` nu are niciun fel de emo]ii pentru
participarea ei la preselec]iile na]ionale ale Eurovision-ului.
- Ce mai e nou \n „Garsoniera
lui M`ru]`”?
Am redecorat-o. {i am adus
rubrici noi \n noul sezon al
emisiunii, de genul „Ri[ti s`
fii generos”, concursuri cu
premii pentru telespectatori,
catalogul arti[tilor, unde fanii
pot da note pe site-ul www.
garsonieraluimaruta.ro.
De
asemenea, o s` prezent`m
un clip cu greii din muzica
interna]ional`, complet#ndu-l
cu informa]ii interesante
despre respectivul artist.
- C#t va mai fi \n gril`
„Tonomatul DP 2”?
Cred c` mult timp.
C#teodat` ne e team`
s` nu oboseasc`
formatul. Dar, de[i
au trecut patru ani
de c#nd sunt la

Donald Trump, stea pe „Walk of Fame”
Magnatul american imobiliar DONALD TRUMP a primit o stea la
Hollywood, pe celebrul „bulevard al gloriei”. Este recompensa
pentru incursiunea sa în lumea divertismentului cu o emisiune
de televiziune de tip reality show, „The Apprentice” („Ucenicul”),
transmite AFP. Miliardarul a fost însoţit la ceremonie de cea de-a
treia lui soţie, Melania, de 36 de ani, şi fiul lor, Barron, în vârstă
de 10 luni.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepe are echip` de scen`
PEPE a terminat de \nregistrat cele 11
piese de pe noul s`u album, care va fi
lansat la mijlocul lunii februarie. Recent, solistul a terminat de filmat videoclipul pentru primul single, melodia
„Cheam`-m`”. |n clip este prezentat`,
\n premier`, noua echip` de scen` a
lui Pepe care este compus` din nou`
persoane. Film`rile au avut loc la
Teatrul Odeon din Bucure[ti.


Rom#nia nu particip` la Oscar
Pelicula românească „Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii”,
regizată de Cătălin Mitulescu, nominalizată de România pe
lista posibililor candidaţi la OSCARUL pentru „Cel mai bun
film străin”, nu se află printre cele nouă producţii care vor
trece în faza finală de votare, potrivit Reuters. Nominalizările
pentru cea de-a 79-a ediţie a Oscar-urilor vor fi anunţate pe
23 ianuarie, iar ceremonia de premiere va avea loc pe 25 februarie
la Kodak Theatre.

„Tonomatul
DP
2”, telespectatorii au dat semne c` vor, \n
continuare, emisiunea.
- Ai reu[it s`
faci pu]in` „cur`]enie” \n muzica
rom#neasc`?


Valeria, clip cu peripe]ii
VALERIA MIHALI a filmat recent videoclipul piesei „Vieni da me”
(versuri [i compozi]ie proprie), la malul m`rii, av#nd parte [i de
c#teva incidente. „Am filmat \ntr-o rochie sub]ire din dantel`
neagr`. La un moment dat, a venit un val, a udat camera [i un
proiector, care costa 1.000 de euro, [i care s-a f`cut praf. Cu toate
acestea, am zis c` cioburile aduc noroc”, a spus Valeria.



Show cu 3 Sud Est

Cameron Diaz se mut` cu p`rin]ii
CAMERON DIAZ, \n v#rst` de 34 de ani,
plănuieşte să se mute cu părinţii pentru a
trece peste despărţirea de Justin Timberlake,
informează cotidianul „The Sun”. Pentru
moment, lucrurile lui Cameron se află încă
în casa pe care o împarte cu Justin la Los
Angeles. Starul nu a mai locuit \ns` acolo
de la Crăciun, când între cei doi a avut loc o
ceartă aprinsă.

COLABORARE C`t`lin M`ru]` va prezenta, pe 10 februarie, finala
na]ional` pentru desemnarea reprezentantului României la
Eurovision. Surpriza acestui eveniment o constituie [i prezen]a
trupei de 3 Sud Est, \n calitate de co-prezentator. „A fost ideea
lui Dan Manoliu, coordonatorul proiectului Eurovision Song Contest din partea TVR, de a prezenta \mpreun` cu C`t`lin M`ru]`.
Noi vom fi un fel de „Men in Black” \n acest show”, a declarat
Viorel de la 3 Sud Est.

TOP DIVERTA AL V^NZ~RILOR MUZICALE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEC}IUNEA STR~IN~ 01 – 15 IANUARIE
LOC INTERPRET
TITLUL

SEC}IUNEA ROM^N~ 01 – 15 IANUARIE
LOC INTERPRET
TITLU

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

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

Rebelde
Rebelde
Andrea Bocelli
Compila]ie
Akon
Compila]ie
Rebelde
The Pussycats Dolls
Julio Iglesias
Abba

Rebelde
Nuestro amor
Amore
Mega Hits 2007
Konvicted
Bravo Hits 2006
Live in Hollywood
PCD
La Carretera
Number one

Cleopatra Stratan
Compila]ie
Holograf
Voltaj
3 Sud Est
DJ Project
{tefan B`nic` jr.
Compila]ie
Zdob [i Zdub
Cenaclul Flac`ra

La v#rsta de 3 ani
C#ntecele noastre toate vol. 2
Taine
Revelator
Iubire
Povestea mea
Duete
Trenule]ul muzical
Ethnomecanica
volumul 2

Clasament realizat de

Nu prea. Ceea ce am reu[it
s` fac a fost s` \i demasc pe
arti[tii „contraf`cu]i”. Poate
am pus um`rul la destr`marea
trupei Elegance [i dispari]ia
din muzic` a lui Fizz.
- Pe Andra o menajezi \n emisiune?
Nu, din contr`. Anul trecut, la
Callatis, din dorin]a de a ar`ta
oamenilor c` nu conteaz` c`
suntem \mpreun`, am gre[it
f`c#nd-o s` se simt` \n plus.
S-a tot scris c`, din cauza
rela]iei noastre, Andra ar fi
favorizat` la preselec]ia pentru
Eurovision. Nu am emo]ii
pentru ea [i nu are nevoie
de mine \n sensul `sta. E un
artist profesionist, are multe
albume v#ndute, numeroase
premii ob]inute [i a c#ntat \
ntotdeauna live.
- Te-a impresionat \n mod
special un invitat?
Da, de obicei din genera]ia
veche. De exemplu, Angela
Similea a venit cu 20 de minute
mai devreme la emisiune [i nu
a vrut s` se a[eze pe scaun ca
s` nu-[i [ifoneze rochia. {i am
zis, Doamne, femeia asta vine
dintr-o alt` lume! Dar p#n`
la urm`, e normal!
- Te-ai certat cu
mul]i c#nt`re]i?
Au
fost
mul]i
c#nt`re]i cu care
m-am certat [i, apoi,
m-am \mp`cat. Costi
Ioni]`, Irina Loghin,
Akcent [i Andreea B`lan
sunt c#]iva. Au vrut s` m`
dea mul]i \n judecat`, dar
au renun]at pentru c` erau
nervi de moment. Ceea ce nu
\n]eleg arti[tii e c` \ntr-un
show de televiziune trebuie
s` ai sim]ul umorului.
- Consideri c` ai [i gre[it?
Da. Am insistat mai mult pe
anumite lucruri mai mult dec#t
trebuia [i nu am mai luat piciorul de pe accelera]ie....
-Cine \]i refuz`, \n mod constant, invita]ia?
Pe Anna Lesko o a[tept de mai
mult de un an. Acum \ncerc s`
le invit pe fetele de la Heaven,
dar sunt sup`rate pe mine
pentru c` le-am \ntrebat mai
demult cum se numesc piesele
de pe albumul pe care urmau
s`-l lanseze. {i nu au [tiut! Eu
L.D. ||||
ce vin` am avut?

S-au ales piesele pentru
semifinala na]ional` Eurovison
CONCURS - Prima etap` a
preselec]iei Eurovision-ului s-a
\ncheiat asear`, la sediul TVR.
Andreea Bălan şi Toni Pop Tămaş,
de la trupa Desperado, participă
fiecare cu câte două piese în
semifinala naţională, a c`rei prim`
etap` va avea loc pe 27 ianuarie.
Ceilalţi 20 de semifinalişti
au fiecare câte o piesă admisă la
preselecţie. Pe listă se regăsesc
Andra - cu o melodie realizată
\mpreun` cu Simplu, Morandi
- în colaborare cu trupa Wassabi,

Nico, Mandinga, Trupa Veche,
Spitalul de Urgenţă, Ionuţ Ungureanu de la trupa Provincialii, Indiggo, Marcel Pavel, Gabi Huiban,
New Effect, Respect, Alexandra
Bădoi, Moni-k, Giulia Nahmani,
Tibi Scobiola, Ro-Mania - cu o
piesă înregistrată în colaborare cu
Rednex, Celia, Daniela Răduică [i
Jasmine. Juriul de la preselecţia
naţională a Eurovision-ului s-a
declarat nemulţumit de calitatea
pieselor înscrise la concurs.
Laura Dud`u ||||
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Marton şi Plu[enko, show
pe gheaţă la Bucureşti
PATINAJ - Violonistul maghiar
Edvin Marton şi patinatorul
rus Evgheni Plu[enko vor oferi
bucureştenilor spectacolul „Kings
on ice’’. Evenimentul va avea loc
pe 25 februarie, la patinoarul „Lia
Manoliu“ din Capitală. Timp de
două ore, campionul olimpic din
2006 Evgheni Plu[enko, acompaniat de o echipă de 15 patinatori profesionişti şi o cunoscut`
acrobată, Gabriela Path, va patina pe muzica lui Edvin Marton.
Va fi un show inedit de muzică,
proiecţii de lumini şi dans, conform organizatorilor. Preţul unui
bilet va fi de aproximativ 170

lei, iar tichetele vor fi disponibile începând de săptămâna viitoare. După spectacolul susţinut
\n toamna anului trecut la Sala
Palatului, violonistul va concerta
pe patinoarul „Lia Manoliu“ cu
aceeaşi vioară Stradivarius, unul
dintre cele mai scumpe intrumente muzicale din lume. Edvin a primit preţiosul exemplar
Stradivarius în 1996, de la Banca
Elveţiei.
Vioara, evaluată la patru
milioane de dolari, este \nso]it`
permanent de paznici, care-l
urmează pe artist peste tot în
I.R. ||||
lume.

Astrologii i-au prevestit Irinei Columbeanu un viitor strălucit, multă popularitate şi funcţii de conducere

Monica, naştere în direct
Monica Columbeanu, soţia omului de afaceri Irinel
Columbeanu, a născut ieri seară, \ntr-un spectacol mediatic,
la Spitalul Elias din Bucureşti.
EVENIMENT - Monica Columbeanu a născut în direct la B1 TV,
ieri seară, la ora 20.00, la spitalul
Elias din Capitală. După un travaliu de doar patru ore, soţia lui Columbeanu a adus pe lume o fetiţă
sănătoasă, de 3,650 kilograme,
măsurând 53 de centimetri lungime. Primul copil al cuplului Columbeanu, n`scut \n zodia Cap-

ricornului, a primit de la doctori
Apgar 10 (scor cu care se apreciaz` starea de s`n`tate a noun`scutului). Naşterea naturală
s-a derulat rapid şi fără incidente.
Doctorii au lăudat curajul Monicăi
de a naşte natural, întrucât
această opţiune este mult mai
sănătoasă atât pentru copil, cât şi
pentru mamă. Proaspăta mămică,

în vârstă de 20 de ani, nu s-a
arătat câtuşi de puţin emoţionată.
La c`p`t#iul ei s-a aflat soţul iubitor, care a luat primele lecţii de
tătic de la medici. Evenimentul a
fost comentat cum se cuvine, în
studioul B1 TV, de doctori, ziarişti
şi chiar astrologi, care şi-au dat cu
părerea asupra viitorului micuţei
Irina Columbeanu. După o nuntă
şi o naştere în direct la televiziune, ne întrebăm ce surprize ne
mai rezervă familia Columbeanu.
Iulia Roman ||||

PUBLICITATE

Gwyneth Paltrow joacă \n „Iron Man”
ROL Actriţa Gwyneth Paltrow deţine unul dintre
rolurile principale în filmul „Iron Man”, peliculă
inspirată de benzi desenate, potrivit imdb.com.
Iron Man este un celebru personaj de benzi desenate,
creat la începutul anilor ‘60. Gwyneth va interpreta
personajul Virginia Pepper Potts, secretara unui
industriaş care, îmbrăcat într-o armură de fier,
luptă împotriva personajelor negative.
Studiourile Paramount vor începe,
în martie, filmările pentru noua
producţie, \n Los Angeles. Pelicula
va rula în cinematografe din
prim`vara anului 2008.

Kyle Minogue, Moby şi Paul McCartney
strâng bani pentru un spital
CARITATE - Mai multe celebrităţi, printre care
Kyle Minogue, Moby, Sir Paul McCartney, fostul
jucător de fotbal Pelé şi faimosul artist Damien
Hirst, s-au implicat într-o acţiune caritabilă
pentru a str#nge fonduri ce vor fi donate unui
spital de copii din Londra.
Artiştii vor picta fiecare câte un tablou cu un
câine, pornind de la schiţa unui copil de cinci
ani. Operele vor fi vândute la casa de licitaţii
Sotheby’s, la sfârşitul acestei luni. Organizatorii speră să obţină peste 600.000 de dolari.
Desenele vor putea fi admirate pe site-ul
www.dogproject.co.uk şi în cadrul expoziţiei
„The Alive and Well Dog Project”, care va fi
organizată la spitalul Great Ormond Street.
Publicul va putea să cumpere şi unul dintre
cele 600 de exemplare ale unui album de artă
||||
cu reproducerile creaţiilor.

Evgheni Plu[enko, deţinătorul a 48 de medalii, patinează frecvent
pe muzica lui Marton
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Un nou ruj
hidratant
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Tendinţe \n moda
anului 2007
Trendul în materie de vestimentaţie, coafură şi machiaj
pentru 2007 se caracterizează prin culori sobre, haine şi
accesorii voluminoase, coafuri şi machiaje naturale.

BENEFIC Maybelline New
York a lansat recent pe
piaţă rujul hidratant „Hydra
Extreme”. Inovaţia acestui
produs constă într-o hidratare profundă şi de durată.
Cu un procent ridicat de
alantonină şi un factor de
protecţie solară ridicat, noul
produs de machiaj ajută
la repararea şi prevenirea
uscării buzelor, îndeplinind
astfel şi rolul unui balsam
de buze. Rujul este disponibil într-o paletă de 20 de
nuanţe.

Heliotrop s-a
mutat \n Voaleta
SCHIMBARE Cunoscutul magazin de paltoane şi mantouri, Heliotrop, şi-a mutat
reprezentanţa comercială
din Unirea Shopping Center
în galeriile comerciale Voaleta, din strada Lipscani. |n
aceast` perioad`, reducerile
la paltoane sunt semnificative, unele articole putând
fi achiziţionate chiar la
jumătate din preţul iniţial.
PUBLICITATE

MOD~ - Din punct de vedere
cromatic, negrul revine în modă
alături de gri [i de culori puternice, precum roşu, violet sau
auriu. Imprimeurile sunt foarte
rare în acest sezon, creatorii de
modă preferând simplitatea.
Designerii fie merg pe un
look androgin (masculin) creat
prin costumul în trei piese –
cămaş` bărbătească asortată cu
vestă sau pulover pe gât [i trenciul, fie pe haine largi şi voluminoase, formate din multiple
straturi de materiale suprapuse,

cum ar fi bluzele foarte largi,
purtate sub vestoane lungi, ori
rochiile şi fustele în formă de
clopot.

Machiaj natural
şi păr bogat
Mai mult ca niciodată, părul
este cel pus în evidenţă. Se
poartă lung şi lăsat liber, fie
într-o parte sau strâns în bucle, fie într-un coc. Pentru un
păr bogat şi strălucitor este
importantă îngrijirea podoabei
capilare cu o gam` de produse

care asigură rezistenţă,
str`lucire [i volum.
În machiaj, se
pune accentul pe aspectul perfect al tenului, realizat prin fonduri de ten cu o textură
ultraconsistentă şi cu un
grad mare de acoperire.
În sezonul primăvară–vară
2007, se recomandă rujurile
şi fardurile de obraz în tonuri delicate de corai sau
roz natural. În schimb,
sunt la mod` sprâncenele
a căror formă este subliniată cu ajutorul creionului dermatograf negru
sau maro. Iulia Roman ||||

Accesorii
voluminoase
DIMENSIUNE Genţile rămân, în continuare, supradimensionate, decorate cu ornamente din metal sau blană. Se poartă din nou dresurile opace
şi cizmele pe gleznă, pantofii decupaţi,
cu botul rotund şi tocurile mai groase
sau chiar ortopedice. În fotografia
alăturată, modele casei Trussardi au
prezentat colecţia toamnă-iarnă 20072008 defilând pe o bandă de bagaje, la
„Milano Fashion Week”.

Designerii au
etalat creaţii
extravoluminoase pe
podiumul de
la „Hong Kong
Fashion Week”

Shoppingul, influen]at de emoţii
CERCETARE - Ideea conform căreia avem
un comportament raţional la cumpărături
a fost infirmată de un studiu recent publicat în revista „The Economist”. Conform
sursei precizate, deciziile de cumpărare
sunt luate pe baza emoţiilor, chiar şi atunci
când motivaţia este puternic implicată.
Aceasta a fost concluzia la care au
ajuns cercetătorii de la Universitatea Stanford, în urma unei analize a proceselor
care se petrec la nivelul creierului atunci
când luăm decizia de achiziţionare a unui
produs. Comportamentul oamenilor, în
momentul în care fac cumpărături, se
sprijină pe două vechi instincte - anticiparea recompensei şi evitarea pericolului.
Descoperirea interesantă a fost faptul
că evaluarea produsului se face printr-o
procesare neurologică la nivelul zonei corticale „nucleus accumbens”, iar evaluarea
pre]ulului se proceseaz` în cortexul insular. Însă, ambele aspecte sunt sintetizate
de către cortexul prefrontal. Ipoteza neu-

La cumpărături, plăcerea dictează alegerea produsului

ropsihologilor a fost aceea că oamenii, în
loc să aleagă obiectul compar#ndu-l cu
diverse alternative, ei de fapt echilibrează
plăcerea imediată a posesiei viitoare a
produsului cu durerea imediată provocată
||||
de plătirea acelui articol.

Produse de machiaj inspirate de Barbie
FANTEZIE - Renumita companie de produse
profesionale de machiaj „MAC Cosmetics“ a
semnat recent un contract cu firma Mattel,
pentru a lansa o linie de machiaj inspirată
de legendara păpuşă Barbie, potrivit fema-

lefirst.com. Noile farduri în culori kitsch
vor fi lansate într-o colecţie limitată care
se va numi „MAC Barbie Doll”. Linia de
machiaj va fi disponibilă pe pia]` din luna
martie. Mai mult, magazinele care vor
comercializa aceste produse se vor pregăti
special pentru această ocazie, amenajând
un dormitor decorat în stil Barbie, iar
vânzătoarele vor fi costumate asemenea
păpuşii.
„Aceasta este prima dată când Barbie se
adresează unui target format din adulţi. În
crearea acestei linii de cosmetice am descoperit că avem mai multe lucruri în comun
cu lumea lui Barbie decât ne aşteptam”, a
declarat James Gager, vicepreşedintele de
la MAC Cosmetics. Din nefericire pentru
fanii lui Barbie din România, firma mai sus
menţionată nu are încă reprezentanţă la
||||
noi în ţară.
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Companiile low-cost
au \mp`r]it cerul Rom#niei
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Zboruri BucureştiNew York

Biletele de avion sunt din ce \n ce mai ieftine. „Compact”
v` prezint` firmele low-cost care \mpart cerul: Blue Air,
MyAir, Sky Europe [i Wizz Air. Locurile cu pre] redus trebuie
rezervate din vreme, num`rul biletelor fiind mic.
a transportat \n 2006, pe singura rut` deservit`, Bucure[ti
–
Bratislava,
aproximativ
35.000 de pasageri. |n 2007,
obiectivul este de 140.000 de
pasageri. Sky Europe a f`cut [i
primul zbor spre Roma – Fiumicino.
MYAIR are curse \n acest moment c`tre Milano, Vene]ia, Napoli, Roma [i Catania. „|n 2006
au fost transporta]i pe aceste rute
un total de 220.000 de pasageri”,
a declarat Alina Rus, manager
general.
Compania va lansa o nou`
destina]ie, c`tre Milano Malpensa, de la 1 februarie, urmat` de
alta, de la 15 martie, spre Bari.
{i alte companii low cost vor
investi \n Rom#nia. Ryanair s-a
oprit deocamdat` la grani]`,
scrie wall-street.ro, iar operatorul EasyJet, al doilea ca m`rime
din Europa, poart` negocieri cu
un num`r de aeroporturi pentru
extinderea rutelor.
Alexandra Du]ulescu ||||

LANSARE Compania americană Delta Air Lines va începe
din data de 6 iunie 2007 să
opereze curse aviatice pe ruta
Bucureşti-New York. Delta Air
Lines va fi singurul operator
aerian care va avea curse
directe către aeroportul internaţional John F. Kennedy.
Avioanele vor zbura spre SUA
de patru ori pe s`pt`m#n`.
Durata zborului va fi de zece
ore şi jumătate.

Foto: Cristian Simion

WIZZ AIR, care este cel mai
mare operator low-cost din
Europa Central` [i de Est, a
lansat [apte noi curse c`tre cinci
destina]ii europene: Barcelona,
Budapesta, Dortmund, Londra
[i Roma. Jozsef Varadi, reprezentantul companiei, a declarat
pentru wall-street.ro c` se dore[te
ca p#n` \n 2008 s` se ajung` la
un num`r de 18 curse. Wizz Air
are ca obiectiv transportarea a
500.000 de pasageri, \n 2007.
BLUE
AIR
[i-a propus
pentru acest an s` duc` la
destina]ie 600.000 de pasageri. Conform datelor oferite de
wall-street.ro, Blue Air este liderul pie]ei locale de low-cost. „|n
2007 inten]ion`m s` introducem
zboruri c`tre Stuttgart, Lisabona,
Londra, Zürich, Atena [i Larnaca”, a declarat Raluca P`una,
Marketing Assistant. |n acest
moment Blue Air zboar` c`tre 14
destina]ii europene.
SKY EUROPE, un alt operator
low-cost de pe pia]a rom#neasc`,

C`l`torii se \nghesuie s` cumpere bilete ieftine

Cum alegem compania
UTIL Companiile low-cost reu[esc s` ofere bilete la pre]uri sc`zute
prin eliminarea unor servicii tradi]ionale oferite pasagerilor. |ns`
atunci c#nd se apeleaz` la variante de zbor low-cost se ]ine cont
de pre]ul final. Astfel, la pre]ul biletului, sunt ad`ugate: taxele
de aeroport; cheltuielile de deplasare la destina]ia final` (c#nd
aterizarea se face pe un aeroport la 100 km dep`rtare de ora[);
taxe suplimentare pentru bagaje; taxe de rezervare mai mari prin
telefon sau prin intermediul agen]iilor de voiaj; renun]area la
rezervare (posibil` ori nu contra cost).

Drume]ie montan` [i fotografie
CURSURI Agen]ia de Turism Montan Step
by Step Agency [i Ghidul Montan Iulian
Cozma organizeaz` drume]ii montane. Pe
parcursul a dou` zile, s#mb`ta [i duminica, pute]i participa la dou` drume]ii cu
rachete de z`pad`, \n zona Moeciu de Sus.
Durata turelor este de 4-5 ore. Organizatorii v` \ndeamn` s` v` lua]i [i aparatele
de fotografiat, pentru c` peisajele merit`
imortalizate. Pre]ul unei drume]ii este de

210 lei/persoan`, \n camer` dubl`, sau 260
lei/persoan`, \n camer` single. Pachetul cuprinde: transport Bra[ov – Moeciu
de Sus [i retur, cazare la pensiune de 2
stele \n Moeciu de Sus, cin`, micul dejun,
sandvi[uri pentru drum, o pereche de rachete de z`pad`, o pereche de be]e [i ghid
montan. Rezerv`ri, la num`rul 0368-810
568. www.mountainguide.ro/drumetii/in||||
dex.htm

Reduceri la munte
PRE}URI - Cei care vor alege s`
se relaxeze la munte, la sf#r[itul
s`pt`m#nii, vor avea noroc
de reduceri. Staţiunile de pe
Valea Prahovei au mic[orat deja
preţurile la cazare cu 30%. {i
\nc` se schiaz`, a[a c` pasiona]ii
acestui sport vor fi primii care vor
profita.
Pârtiile din staţiunile Poiana
Braşov şi Predeal sunt în continuare funcţionale, chiar dac`
temperaturile au crescut sim]itor.
Spre bucuria iubitorilor z`pezii,
meteorologii au anunţat că va
ninge la munte, de la \nceputul
lui februarie.
Agen]iile de turism spun c`
\n Poiana Braşov au mai r`mas
doar c#teva locuri libere la hotel.
Rezerv`rile sunt f`cute p#n` la
sf#r[itul lui februarie. La Predeal,
tarifele sunt mai mici cu 20%. ||||

Schiorii se vor bucura de z`pad` [i luna viitoare

Oferte de cazare \n Predeal
Perfect Tour (str. Sevastopol, nr. 26 - tel:
080 10 88888, 031.402.2458) – Complex
hotelier «Rozmarin» - 35 euro/noapte/persoan`.
apartament cu 4 camere pentru cel
mult 8 persoane (www.cazare-regimhotelier.com) – pre]: 40 de euro/camer`/
noapte.

Vila Select este situată în Predeal, în
imediata apropiere a pârtiilor de schi Cocoş
şi Clăbucet. (www. Vila-select.ro) - Cazare
+ mic dejun: 63 Lei/pers./zi (bonuri valorice
– 10 lei/pers./zi); Cazare (regim single) +
mic dejun: 92 lei/pers./zi (bonuri valorice
– 10 lei/pers./zi); Taxa animal companie - 15
lei/zi.

PUBLICITATE

Curs` aerian` din
Craiova, \n Capital`
ZBOR De la sf#r[itul lunii
ianuarie, oltenii vor putea
veni la Bucure[ti cu avionul. Mai mult, din martie,
Aeroportul Craiova ar putea
deservi [i zboruri externe, a
declarat directorul Aeroportului Craiova, Mircea Dumitru.
Cursele c`tre Capital` se vor
face lunea [i joia, cu o aeronav` Tarom. Pre]urile vor fi
mai mari cu 40% fa]` de cele
pentru o c`l`torie cu trenul
dus-\ntors.
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CONCERT &
PARTY

Telefon: 0723.531.841
www.clubsalsa.ro
Terminus
Str. George Enescu nr. 5
Telefon: 318.16.67
www.terminus.ro

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

DJ Botanik [i DJ Ebbie
21.00

Cinema Union
22.00

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

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

JAZZ
Marius Vernescu Trio
21.30

8 years after Petrucciani
Green Hours 22 Club Jazz Cafe
20.00
Calea Victoriei nr. 120
Telefon: 314.57.51/0788.452.485
www.green-hours.ro

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

Nemo
Str. Tudor Arghezi nr. 16
Telefon: 315.23.00

Salsa 3
Str. Mihai Eminescu nr. 89

13.45
15.30

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

Tep Zep!

Hollywood Multiplex
22.30
Movieplex
15.00, 18.30, 21.30
City Cinema
14.00, 18.45

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

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

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

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

22.15

Cinema Union

16.00

CLASA DE T~NT~L~I
SUA, comedie, 2006
Regia: Todd Phillips
Cu: Billy Bob Thornton, Jon Heder
16.00, 18.15,
20.30, 22.45
13.00, 22.30

COPIII TAT~LUI
Marea Britanie-SUA, S.F., 2006
Regia: Alfonso Cuaron
Cu: Clive Owen, Julianne Moore,
Michael Caine
Hollywood Multiplex
Movieplex

14.15
16.30

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

14.45
14.00, 18.00
16.45

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

In Memoriam
Institutul Francez [i Green Hours 22 Jazz-Café v` invit`
ast`zi la a VIII-a comemorare a marelui pianist [i
compozitor francez de jazz, Michel Petrucciani. Artistul
s-a stins prematur la 6 ianuarie 1999, la mai pu]in de
o lun` dup` extraordinarul s`u concert din Bucure[ti.
|n spectacol vor performa: George Natsis – pian, Vlad
Popescu – baterie, Arthur Balogh – contrabas. Concertul
„In Memoriam” va fi precedat, \ncep#nd cu orele 21.00,
de o proiec]ie video a concertului „Live at Stuttgard”.

FILIERA KEBAB

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

13.00, 15.15,
17.45, 20.15
14.45, 17.00, 19.15
13.00, 15.30, 17.45, 20.00

Movieplex
Patria

Coproduc]ie, dram`, 2005
Regia: Danis Tanovic
Cu: Emmanuelle Beart, Karin Viard
Cinema Union

18.00

|N SLUJBA VIE}II

Hollywood Multiplex
16.45
Movieplex
13.15, 18.45, 21.45

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

13.45, 16.30,
19.15, 22.15
Movieplex 13.00, 17.30, 20.00, 22.30
City Cinema
13.00, 15.15,
17.45, 20.15, 22.45
CinemaPro
12.15, 15.00, 18.00
Corso
12.00, 14.30, 17.00, 19.30

EI ATAC~!

Hollywood Multiplex
Movieplex

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

22.00
21.15
21.15

PRESTIGIUL
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Christopher Nolan
Cu: Hugh Jackman, Christian Bale

Cinema Eforie

13.00

BILOXI BLUES

Club Malibu
Foaierul teatrului Ion Creang`
Telefon: 231.32.23

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

19.30

CINCI FEMEI DE TRANZI}IE

Movieplex

Teatrul Na]ional I.L. Caragiale
Sala Atelier
Telefon: 314.71.71

R~ZBUNARE {I ADRENALIN~

Festival

19.00

DE-A{ FI SCUFI}A RO{IE

SUA-Marea Britanie,
ac]iune, 2006
Regia: Mark Neveldine,
Brian Taylor
14.00, 16.30, 19.00

SABRINA
SUA, comedie, 1954
Regia: Billy Wilder
Cu: Humphrey Bogart,
Audrey Hepburn

Dup`: Charles Perrault
Cu: Carmen Palcu, Cristian Irimia,
Alexandrina Halic
Teatrul Ion Creang`
Telefon: 317.85.90

10.00

MOTANUL |NC~L}AT

Cinema Eforie

15.15

SCANDALOS

Avanpremier`
Hollywood Multiplex
Movieplex

SO}UL P~C~LIT
19.45
20.15

UN AN BUN

Scala
Movieplex

De: Charles Perrault
Regia: Cristian Pepino
Cu: Daria G`nescu, Ionu] Brancu,
Gabriel Apostol
Teatrul }`nd`ric`
Telefon: 315.23.77

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

19.30

De: Muray Schisgal
Regia: Virgil Og`[anu
Cu: Orlando Petriceanu, Ciprian
Bra[oveanu, Ioana Bercaru

De: Rodica Popescu Bit`nescu
Cu: Aimee Iacobescu, Magdalena
Cernat, Rodica Popescu Bit`nescu

12.45, 15.45,
18.45, 21.45
14.00, 16.45, 19.30, 22.15

Teatrul Nottara
Sala George Constantin
Telefon: 317.41.01

V^NZ~TORI AMBULAN}I

TEATRU

Premier`
Hollywood Multiplex

Premier`
Movieplex
16.00, 20.00, 22.00
Hollywood Multiplex
13.45, 19.45

De: Moliere
Regia: Mircea Corni[teanu

10.00

20.00

VERONIKA SE HOT~R~{TE
S~ MOAR~
Dup`: Paulo Coelho
Regia: Gelu Colceag
Cu: C`t`lina Musta]`, Florin
Zamfirescu, Valeria Sitaru
Teatrul Odeon
Telefon: 314.72.34

18.30

VINE BARZA!!!
De: Andre Roussin
Regia: Constantin Dicu
Cu: Sandu Pop, Adriana Trandafir,
Viorica Tabl`
Teatrul de Comedie
Sala Studio
Telefon: 315.91.37

19.00

EVENIMENT
EXPOZI}IE
Expoziţie de grafică
Expune: Mircea Nechita
Galeria Simeza
Bdul. Magheru nr. 20
Telefon: 659.75.80
Ultima zi – 22 ianuarie

PUBLICITATE

12.00, 14.30, 17.00, 19.30
16.15

VACAN}A

SUA, fantastic, 2006
Regia: Stefan Fangmeier
Cu: Jeremy Irons, John Malkovich

SUA, comedie, 2006
Regia: Nancy Meyers
Cu: Cameron Diaz, Kate Winslet,
Jude Law

Hollywood Multiplex

Hollywood Multiplex

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

Cu: Ion Haiduc, Cerasela Iosifescu,
{tefan Radof

Coproduc]ie, comedie, 1959
Regia: Henri Verneuil
Cu: Fernandel, Pierre-Louis

19.30, 22.15
17.00, 22.15

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

12.00, 16.45,
19.00, 21.15

Ast`zi, la Club Malibu, \ncep#nd cu ora 20.00, ve]i
putea urm`ri piesa de teatru „V#nz`tori ambulan]i”
dup` Murray Schisgal, \n regia lui Virgil Og`[anu. Piesa
este o incursiune tragi-comic` \n „a[a-zisa civiliza]ie”
[i „a[a-zisul Vis American”, cu care se confrunt` doi
compatrio]i, emigran]i din ]`rile baltice. |nt#mpl`rile
din acest spectacol contureaz` personalitatea fiec`rui
personaj \n diferite situa]ii comice, care \n final ajung s`
ascund` o \ntreag` tragedie uman`.
VACA {I PRIZONIERUL

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

SUA, dram`, 2006
Regia: Ridley Scott
Cu: Russell Crowe, Marion
Cotillard, Albert Finney

ERAGON

A[a-zisul Vis American

14.00, 16.30, 19.00

REDAC}IE

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

13.30

HAPPY FEET – MUMBLE,
CEL MAI TARE DANSATOR

MARIE-ANTOINETTE

Coproduc]ie, aventuri, 2006
Regia: Roger Donaldson
Cu: Anthony Hopkins, Saginaw
Grant

Movieplex

15.00, 17.15
14.30, 19.45

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

Europa

CEL MAI RAPID
MOTOR DIN LUME

Hollywood Multiplex

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

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

The Upstairs Café
Str. Berzei nr. 20
Telefon: 314.50.68
21.00

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

INFERNUL

Hollywood Multiplex
Movieplex

Sear` ruseasc`

Vamayoth Party

Crazy night

15.45, 17.45
13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30
13.45, 16.15, 18.15

BORAT

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

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

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

Hollywood Multiplex
City Cinema

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

Rockoteka

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

PARTY

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

Movieplex

R&B cu CRBL

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

Atmosfer` route 66 & Harley
Davidson

19.00

14.15, 19.00, 21.30
14.45, 17.15, 22.15
15.00, 17.00, 19.00
15.00, 18.00, 21.00

Hollywood Multiplex

ARUNCAT LA CANAL

Party El Comandante

Movieplex
City Cinema
Gloria
Glendale Studio

Hollywood Multiplex
Movieplex

13.30, 16.30,
19.30, 22.30
Movieplex
13.30, 16.15, 19.00, 21.45
Cinema Studio
10.00, 12.30, 15.00,
17.30, 20.00

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

DJ Ruky

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

Night Club

Oriental Party

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

18.30

APOCALYPTO

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

DJ Mammut

Art Jazz Club
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 23A
Telefon: 0722.589.058
www.artjazzclub.com

Italia, dram`, 2003
Regia: Marco Bellocchio
Cu: Maya Sansa, Luigi Lo Cascio

Joi de Joy – Asub Party
Club Azteca
Splaiul Independenţei nr. 290A
Telefon: 0723.433.803
www.azteca.ro

20.00

AFACEREA ALDO MORO

Electro sax live

DJ

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

Avanpremier`
City Cinema

Joi, 18 ianuarie 2007
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PROGRAM TV

Joi, 18 ianuarie 2007

TVR 1

0.35

Intr`-n joc!

11.30 Un european ca mine (r)
12.00 Ne vedem la... TVR!
13.00 Hannah Montana (s,
SUA)
13.30 Desene animate. Club
Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.00 Deliciile bucătăriei
15.30 Akzente
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Poveşti întunecate
17.45 Dis-de-seară
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Culoarea banilor (dramă,
SUA)
22.20 Atunci şi Acum
22.45 Jurnalul TVR
23.15 Prim Plan
0.00 Viaţa ca-n filme (s, SUA)
0.35 Intră-n joc! (thriller,
Franţa)
2.25 Pe ce dăm banii? (r)
2.50 Jurnalul TVR (r)

PRO TV

ANTENA 1

PRIMA

TVR 2

23.45 CSI: Miami

0.00

20.00 Super Nanny

22.10

10.15 Om sărac, om bogat (comedie, România) (r)
11.15 Planuri ascunse (dramă,
SUA) (r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.45 Inelul Nibelungilor (dramă, coproducţie) (r)
16.00 Tânăr şi neliniştit (s,
SUA)
17.00 Ştirile PRO TV
17.45 Om sărac, om bogat (comedie, România)
18.55 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30 Inelul Nibelungilor (dramă, coproducţie)
22.15 Meseriaşii (r)
23.00 Ştirile PRO TV
23.45 CSI: Miami (s, SUA)
0.55 Omul care aduce cartea
(r)
1.00 Ştirile PRO TV
2.00 CSI: Miami (s, SUA) (r)

ACAS~

HALLMARK

11.00 Pariul iubirii (s, Mexic)
13.30 Jurământul (s, SUA/
Columbia) 14.30 Iubire ca
în filme (s, România) (r)
15.30 Suflete rănite (dramă
romantică, Mexic) 16.30 Iubire
de mamă (s, Mexic/SUA) 17.30
Poveştiri adevărate 18.30
Rebelde (s, Mexic) 20.30
Iubire ca în filme (s, România)
22.30 S.O.S., viaţa mea! (s,
Argentina) 23.30 Jurământul (s,
SUA/Columbia) (r) 0.30 Poveştiri
adevărate (r)

www.compact.info.ro

T`cerea mor]ii

7.00 Dimineaţa devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 Vivere - A trăi cu pasiune
(s, Italia)
12.00 Vocea inimii (s, România)
13.00 Observator
13.45 Afacerea Nairobi (dramă,
SUA)
16.00 Observator
17.00 9595 - te învaţă ce să
faci
19.00 Observator
20.30 Divertisment: Test de
fidelitate
21.30 Divertisment: Neveste de
fotbalişti
22.30 Animat Planet Show
23.00 Observator
0.00 Tăcerea morţii (thriller,
SUA)
2.00 Concurs interactiv

DISCOVERY

8.00 Maria, mama lui Iisus
(dramă, SUA) 10.00 Lumi
diferite (s, SUA) 11.00 Ed (s,
SUA) 12.00 Familia Osmond
(dramă, SUA) 14.00 Maria,
mama lui Iisus (dramă, SUA)
16.00 Lumi diferite (s, SUA)
17.00 Ed (s, SUA) 18.00 Familia
Osmond (dramă, SUA) 20.00
Numai dragostea (thriller,
coproducţie) 22.00 Lege şi
ordine: Intenţii criminale
(s, SUA) 23.00 Nu privi în jos
(thriller, SUA)

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

11.00 Curse şi fiare vechi
12.00 Tehnologie extremă
13.00 Când se produce dezastrul 14.00 Ray Mears şi
tehnicile indigenilor 15.00
Cum se fabrică 16.00 Maşini pe
alese 17.00 Automobile americane recondiţionate 18.00
Motociclete americane 19.00
Vânătorii de mituri 20.00
Tehnologie extremă 21.00
Zborul 175 22.00 Dr. G, medic
legist 23.00 Constructorii de
motociclete

22.00

S.F.

8.30 S.O.S., Salvaţi-mi casa!
(r)
9.30 Al şaptelea cer (s, SUA) (r)
11.00 Tele RON
12.50 Play
14.00 Dragoste şi putere (s,
SUA)
14.30 O nouă primăvară (dramă, SUA)
16.30 Al şaptelea cer (s, SUA)
17.30 Dezastre
în
lumea
sportului
18.00 Focus
19.00 Cele mai uimitoare filme
din lume
19.45 Celularul (s, România)
20.00 Super Nanny
21.30 Ciao TV
22.00 Totul despre sex (s, SUA)
22.30 Focus Plus
23.30 Celularul (s, România) (r)
23.45 Spaima şoselelor (r)
0.45 Focus (r)

HBO

Iubiri [i secrete

12.25 Cum să nu ne îmbrăcăm
13.00 Bugetul meu (r)
14.00 ABC... de ce?
14.30 Poveste fără sfârşit (s,
Canada/Germania)
15.00 Împreună în Europa!
16.00 Jurnalul TVR (r)
16.30 Tribuna partidelor
parlamentare
17.00 Dinotopia
(aventură,
SUA)
18.00 Lumea de lângă noi
18.35 Lege şi ordine (s, SUA)
19.25 Câţiva paşi spre un management mai bun
20.00 Arena leilor
21.00 Ora de ştiri
22.10 Iubiri şi secrete (s, Italia)
0.00 Marcă înregistrată
0.30 Familia mea dementă (s,
SUA)
1.00 Jurnalul Euronews pentru
România

PRO CINEMA

TV SPORT
14.15 Fotbal, Cupa Angliei: Newcastle United - Birmingham
City 15.00 Ştirile TV Sport 15.15
Fotbal, Cupa Angliei: Newcastle
United - Birmingham City 16.00
Ştirile TV Sport 16.30 Fotbal
amical: Rosenborg - Rapid
18.30 Ştirile TV Sport 19.00
Baschet masculin, EuroCup
Challenge: Mobitelco Cluj Pizzaexpress Apollon Limassol
21.30 Ştirile TV Sport 22.00
World Wrestling Entertainment,
PPV - „SURVIVOR"

20.00

15

13.45 Taz-Mania (s, SUA)
14.15 O familie ciudată 14.45
Entertainment News (r) 15.00
Telefonul de la miezul nopţii
(s, SUA) (r) 16.15 Entertainment
News (r) 16.30 Prietenii tăi (s,
SUA) (r) 17.00 Calea misterelor
(s, Canada/SUA) 18.00 Verdict:
Crimă! (s, SUA) 19.00 Walker,
poliţist texan (s, SUA) 20.00
Entertainment News 20.20
Dispăruţi fără urmă (s, SUA)
21.30 Prietenii tăi (s, SUA) 22.00
Creatura (S.F., SUA)

23.30

Dragoste mare

7.55 Solstiţiul de iarnă (dramă,
SUA)
9.25 Cinema, cinema, cinema
(s)
9.55 Crăciunul lor (comedie,
SUA/Canada)
11.25 Ora Americii (romantic,
India)
13.05 Pe platourile de filmare
(s)
13.35 Crăciun cu scântei (comedie, SUA)
15.05 Frizeria 2 (comedie, SUA)
16.55 Coldplay Live
18.00 Dl. şi Dna. Smith
(acţiune, SUA)
20.00 Patrula (acţiune, China/
Hong Kong)
21.30 Cel mai faimos joc
(dramă, SUA)
23.30 Dragoste mare (s, SUA)
1.25 Marea depravare (comedie,
Anglia)

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

13.45

DRAM~

THRILLER

Numai dragostea

Creatura

20.20 DRAM~

Culoarea banilor
Felson vânează tineri
nepricepuţi în domeniul
biliardului pe care să-i şcolească şi de pe urma cărora
să profite. Acesta împreună
cu iubita lui, Carmen, pun
la cale un plan prin care
să transforme aptitudinile
lui Vincent (Tom Cruise)
în dolari grei. Cei trei
pornesc într-un turneu
prin baruri, iar Vincent
nu rezistă tentaţiei de
a se făli cu talentul său.
Din păcate, lauda lui îi

costă cam mult. Pentru
că, aşa cum spune poate
cel mai simpatic escroc al
ecranului, „nu e vorba de
biliard, e vorba de bani“.
Pentru interpretarea sa din
filmul lui Scorsese, Paul
Newman (foto) a primit
premiul Oscar la categoria
„Cel mai bun actor într-un
rol principal”.
SUA, 1986
Regia: Martin Scorsese
Cu: Paul Newman, Tom Cruise,
Mary Elisabeth Mastrantonio

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
PRODUS-ACI-INVIZIBILA-O-AFINI-IZ-AL-INERTESIPCA-LINI-AGII-PICTA-HELANCA-H-ZEI-BE-LAN-OABAUTORI-INDIC-OSIE
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O navă spaţială se prăbuşeşte pe Pământ şi este
îngropată sub gheaţa Antarcticii. După ani de zile,
oamenii de ştiinţă scot la
lumină Creatura, dar îşi dau
seama prea târziu că aceasta
trăieşte şi poate imita orice
formă de viaţă. În izolarea
staţiei de cercetare din
Nordul îngheţat, Creatura
începe să atace fiinţele
umane, pe măsură ce le
surprinde singure, după
care le fură identitatea.
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Coproducţie, 2003
Regia: Thomas Vinterberg
Cu: Joaquin Phoenix, Claire Danes, Sean Penn

Dezleg`rile Sudoku
din edi]ia de ieri.

SURS~ PROGRAME TV:

Afacerea
Nairobi
Lee Cahill (Charlton
Heston, foto) şi fiul lui,
Rick (John Savage), nu se
înţeleg deloc de când Lee a
divorţat de mama lui Rick.
Situaţia e şi mai tensionată,
fiindcă Lee are o relaţie cu
fosta iubită a fiului său
(Maud Adams). Rick, angajat al guvernului kenyan,
este, în acelaşi timp, preocupat de urmărirea unui
grup de braconieri. Singurul om care-l poate ajuta
e chiar bărbatul pe care-l
urăşte cel mai mult - tatăl
său!
SUA, 1984
Regia: Marvin J. Chomsky
Cu: Charlton Heston, John
Savage, Maud Adams

SUA, 1982
Regia: John Carpenter
Cu: Kurt Russell (foto), Wilford
Brimley, T. K. Carter

Rezolvarea integramei din num`rul trecut
F-A-O-M-BURLESCA-REAL-UL-P-ITA-ICRA-MOLAU-SNOPILIHNIT-LEE-CONTAMINANT

2
3
1
9
4
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6
5

John (Joaquin Phoenix, foto) şi campioana mondială de patinaj Elena (Claire Danes) au o căsătorie
modernă şi au trăit separat mai mulţi ani. John a
fost în Polonia şi Elena a stat mai mult la New York.
Timpul scurs a făcut ca distanţa dintre ei să crească. Într-un final, John se duce să o vadă pe Elena
la New York şi afl` ce lucruri stranii şi neaşteptate
se întâmplă în jurul ei. Oameni pe care îi cunoştea
cândva drept prieteni nu îi mai sunt acum amici. Iubirea, pe care el o credea moartă, renaşte!

20.00

AC}IUNE

Patrula
În momentul în care Ga Yu (Zhang Lei), un jurnalist
din Beijing, ajunge în tabăra mistică a Patrulei Montane
Kekexili, el este martor al unei înmormântări tibetane şi
observator al priveghiului la care ia parte întregul sat.
Ga Yu vrea să afle cine este în spatele decesului misterios
al voluntarilor din patrulă şi cine a măcelărit antilopele
tibetane. De asemenea, Ga Yu doreşte să ştie dacă este
adevărat zvonul potrivit căruia căpetenia Patrulei Montane lucrează cu vânătorii ilegali.
China/Hong Kong, 2004; Regia: Chuan Lu; Cu: Zhang Lei, Qi Liang
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BERBEC

1 6

21 MARTIE - 20 APRILIE

Chiar dacă partenerul de cuplu vă ignoră, vă
pute]i reorienta interesul sentimental către
o persoană care vă în]elege [i este gata întotdeauna să vă înso]ească în peregrinări.
Nu mai sunte]i riguros, ca până acum.
S–QB–VN–V
TAUR
21 APRILIE - 20 MAI
Vă în[ela]i când crede]i că a]i finalizat toate
actele cu care v-a]i chinuit vreme de atâtea
luni. Mai există destule persoane nemul]umite sau care doresc să profite de ajutorul
dv. financiar ([i nu numai) necondi]ionat.
S–QB–QN–Q
GEMENI
21 MAI - 20 IUNIE
Vor apărea tot felul de limitări de care în zadar ve]i încerca să nu ]ine]i cont. Se ivesc în
continuare câ[tiguri u[oare, dar [i cheltuieli
neprevăzute care încarcă bugetul planificat
cu, aten]ie, datorii inutile.
S–VB–QN–V
RAC
21 IUNIE - 22 IULIE
Vă este lăudată perseveren]a [i vi se recomandă să vă organiza]i mai bine. Vă considera]i nedreptă]it [i sunte]i gata să vă căuta]i
un alt job până intervine unul dintre colegi [i
reveni]i brusc cu picioarele pe pământ.
S–QB–QN–Q
LEU
23 IULIE - 22 AUGUST
Vă avânta]i cu prea mult elan în alian]e
profesionale care presupun activită]i noi,
în parte necunoscute pentru dv. Lipsa de
experien]ă nu vă demobilizează, ba chiar vă
accentuează interesul [i dorin]a de afirmare.
S–W B–VN–V
FECIOAR~
23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Momentele de inspira]ie sunt din ce în ce
mai multe [i le pute]i considera salvatoare,
dacă vă gândi]i la starea de plictiseală [i pesimism din ultima vreme. Seara, târziu, primi]i
cu destulă [i vădită neplăcere un musafir.
S–QB–WN–W
BALAN}~
23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Planifica]i un fel de excursie ce are menirea
să vă ]ină departe de problemele familiale
[i de to]i cei care se declară nemul]umi]i de
eforturile dv. de a-i ajuta. Partenerul de cuplu pare neatent, dar este doar o impresie.
S–VB–QN–W
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CAPRICORN
22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Scăpa]i de toate tensiunile, mai pu]in de cea
sentimentală, produsă de o aventură mai
veche, care acum este dezvăluită în condi]ii
neplăcute. Este bine să nu recunoa[te]i nimic
[i să apela]i la diploma]ie (adică ipocrizie)!
S–QB–VN–Q
V~RS~TOR
20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Problemele care se ivesc astăzi nu sunt
multe [i nici foarte mari, dar, ca de obicei,
chiar dacă sunt fără importan]ă, vă enervează că nu le pute]i rezolva singur. Lipsi]i
de la o întâlnire planificată cu prietenii.
S–VB–QN–W
PE{TI
19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Vă împiedica]i de mici detalii [i pierde]i viziunea de ansamblu. Analiza activită]ilor este
exemplară, la fel ca planul pentru începerea
anului, dar nu sunte]i mul]umit [i prelungi]i
programul de lucru pentru toată lumea.
S–QB–QN–Q
LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc
V - sus; Q - mediu; W - jos
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SUDOKU presupune completarea careului de 81 c`su]e dup` O SINGUR~ REGUL~: orice rând, orice coloan` [i oricare
p`trat de 3x3 c`su]e s` con]in` o singur` dat` fiecare cifr` cuprins` \ntre 1 [i 9.

REBUS
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DOVEZI

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

ORIZONTAL: 1) Tub care pulverizează o substanţă – Câine
cu botul turtit. 2) Înlocuitoare a unui organ – În dotă!
3) Nimic, în expresie – A cădea cu zgomot. 4) Aclamaţie
– Menire. 5) Cui bont – Maghiare. 6) În vază! – Parte
a corpului. 7) Aflate aproape de sol – Puiul caprei. 8)
Izbândit – În trup! 9) A coti – Zibelină. 10) Produsă de
albine – A dezminţi.
VERTICAL: 1) Acţiune desfăşurată de o iscoadă – Margini
de vălătuc! 2) Nepermanentă. 3) Înfoiat – A vântura.
4) Ajunge! – Monument funerar. 5) Primele în Yemen!
– Năvală. 6) Neastâmpăr – În vise! 7) Luat cu o lovitură
la cap – Şiret de ornament. 8) Mecanisme de oprire la
maşini – Mese goale! 9) Povârniş abrupt – Bară de fier.
10) Şiş – Duşmănie.

INTEGRAM~ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SCORPION
23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Eforturile profesionale din ultima perioadă
sunt, în sfâr[it, răsplătite [i din punct de
vedere financiar. Considera]i că a]i făcut o
alegere bună [i dori]i să implica]i [i pe cineva din familia dv. în noile activită]i.
S–QB–VN–V
S~GET~TOR
22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Nu dori]i să fi]i în centrul aten]iei [i totu[i
nu scăpa]i în niciun fel de admira]ia persoanelor de sex opus care sunt decise să vă
atragă interesul. Gândi]i-vă că astfel ve]i
beneficia de ajutor, fără să insista]i deloc!
S–W B–VN–V
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Necaz

Excesiv
de moral

Sugrum`turi

Cut`!

P`trat
agricol

Plecare
\n curs`
C#ntec
na]ional

Obi[nuite

Carmin
Transmite
impulsuri
\n corp
M`sur`
de lungime
britanic`
Burdu[it

|n snop!
Steag
turcesc

Pantofi
turce[ti

Lupt`
\n doi
A fi neam
cu cineva
Atmosfer`
|n]eap`
vitele
Nichel
(simb.)

Om din
suita regelui

Actorul
american
din imagine
(Christopher)

Agoniseli

PUBLICITATE

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

Rubric` realizat`
de Tina Rizea

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

