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„Dreamgirls”,
opt
nominaliz`ri
la Oscar
Filmul care o are
pe afi[ pe Beyonce
domin` topul finali[tilor
din cursa pentru
celebrele premii
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Trenuri spre Europa

BUCURE{TI

CFR lanseaz` \n aprilie un serviciu comercial interna]ional
NA}IONAL InterRail 2007 va permite efectuarea unui num`r nelimitat de c`l`torii \n 31 de state europene, \ncep#nd din luna

aprilie. Biletele pentru noul serviciu comercial al CFR C`l`tori
vor putea fi achizi]ionate din 70
de puncte de v#nzare. Cele mai

mici pre]uri vor fi practicate pe
rutele Bulgaria, Cehia, Macedonia, Serbia, Slovacia, Slovenia [i
Pag. 4
Turcia.

An de co[mar
\n Bucure[ti
Primarul general Adriean
Videanu anun]` lucr`ri pe
Pag.
159 de bulevarde
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ECONOMIE

Hypermarketuri
noi \n 2007
Marile lan]uri de retail anun]`
proiecte de sute de milioane de
Pag. 6
euro \n Rom#nia

Foto: Cristian Simion
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A[a arat` Dacia Logan Van
AUTO

Cea mai ieftin` variant` a noului model lansat asear` cost`, cu taxe, 6.700 euro

Pag.
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Dupa exodul „creierelor” pe
pia]a din Vest,
Criza de pe pia]a muncii se
acutizeaz`
Cei mai r#vni]i angaja]i \n anul
2007 sunt din sectorul bancar,
juridic, marketing, construc]ii,
imobiliar [i IT.

ULTIMA OR~ ... 21:50 ... Ion Iliescu: „B`sescu are apuc`turi de tiran“...
PUBLICITATE
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Ast`zi:

condi]ii de
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11°
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4°
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7:52



17:01
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Vineri: 4°

Joi: 11°
cer
acoperit

Concert la Muzeul
Cotroceni
CLASIC La Muzeul Naţional
Cotroceni va avea loc vineri,
în sala Cherchez, concertul
Cameratei Dorin Teodorescu.
Concertul va fi dirijat de Cristian
Lupeş şi va avea în program
lucrări de J.S. Bach, A. Vivaldi,
A. Corelli şi T. Albinoni. Soliştii
vor fi: Alexandru Tomescu
– la vioară, Verona Maier
- la clavecin şi soprana Ioana
Damian. Manifestarea este
gândită ca un preambul pentru
o serie de concerte pe care
Camerata le va susţine în ţară
şi \n străinătate, în perioada
februarie-martie 2007.

Dialoguri şi fantezii
în jazz

/ Maximum

11°



Memorial Hospital, cel mai
mare spital privat din ]ar`
Unul dintre cele mai importante centre medicale private
cu capital integral românesc, MedLife, a inaugurat ieri,
în Capitală, primul spital privat de mare capacitate din
România, Memorial Hospital, cu sediul în Calea Griviţei
nr. 365, sector 1.

condi]ii de
ninsoare

văzut în ţară, cu ocazia unor
festivaluri de teatru, precum
şi în străinătate, la Institutul
Cultural Român din Londra,
informează TNB.

„Epoca de Aur”,
dup` 17 ani
INEDIT Muzeul Naţional de
Istorie a României (MNIR)
vernisează, vineri, o expoziţie
despre Epoca de Aur, în care
vor fi prezentate, printre
altele, daruri primite de
Nicolae Ceauşescu de-a
lungul vieţii şi alte piese ce
ilustrează cultul personalităţii
în regimul comunist. „Va fi o
foarte interesantă, incitantă
expoziţie referitoare la perioada
Ceauşescu, nu întâmplător
vernisajul are loc pe data de 26
ianuarie, ziua «conducătorului
mult iubit»", a spus, ieri,
ministrul culturii şi cultelor,
Adrian Iorgulescu, într-o
conferinţă de presă.

PREZENTARE Cele opt variante
de mobilier stradal, dintre
care va fi ales unul pentru a
fi instalat în Capitală, vor fi
prezentate publicului în cadrul
unei expoziţii. Aceasta va fi
organizată în luna martie, la
Romexpo. În cadrul expoziţiei,
vizitatorii îşi vor putea exprima
opiniile de care se va ţine cont
la alegerea modelului pentru
Bucureşti. Edilii vor să-i convingă pe cetăţeni să-şi scrie
propunerile pe hârtie şi să le
depună într-o urnă.

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

Al tău cum arată?
Aşteptăm fotografiile tale pe adresa:

foto@compact.info.ro

Noul spital va fi preferat de pacien]ii care au asigur`ri private

Hartă inteligentă pentru
traficul urban
COORDONARE - Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) a decis
extinderea informaţiilor din Banca
de Date Urbane cu date necesare
generării hărţii navigabile pentru
traficul rutier.
Pentru atingerea acestui scop
varianta aleasă a fost filmarea
tramei stradale, pentru ca dintr-o singură deplasare în teren
să se culeagă maximum de
informaţii posibile. Filmele vor
fi procesate pentru extragerea
informaţiilor referitoare la regulile
de navigare. Până acum au fost
efectuate filmări pe 3.000 km de
artere (fiecare arteră în dublu
sens), iar proiectul va fi finalizat în
3-4 luni. Informaţiile colectate

vor fi analizate şi structurate, iar
rezultatul final va fi o bază de
informaţii critică pentru proiectul
PMB de coordonare centralizată
a traficului rutier în Bucureşti.
Aceasta care va oferi informaţii
despre posibilităţile reale de
orientare şi deviere a traficului în
cazurile de blocaje sau urgenţe.
Contractul pentru realizarea
proiectului a fost atribuit prin licitaţie publică firmei S.C. Interfraph
Computers Services SRL. Lucrările
vor dura 8 luni, iar valoarea totală a proiectului este de peste 2,5
milioane de lei. Obiectivul este
alc`tuirea unei h`r]i navigabile,
care s` con]in` toate informa]iile
legate de trafic.
D.L. ||||

INAUGURARE - Spitalul
este realizat în conformitate
cu cerinţele obligatorii ale
Uniunii Europene. Aici vor fi
asigurate servicii de spitalizare,
ambulatoriu,
chirurgie
şi
maternitate, într-o clădire
ultramodernă, cu servicii şi
utilit`]i de 4 stele.
Unitatea sanitară are o
suprafaţă de 10.000 metri
pătraţi, o capacitate de 223
paturi şi 6 săli de operaţie,
Memorial Hospital fiind primul
spital privat cu ambulatoriu
propriu şi laborator. În plus, aici
va funcţiona un departament
de chirurgie plastică, cu centru
de recuperare şi înfrumuseţare
integrat.
Medicii vor oferi asistenţă
medicală pacienţilor care beneficiază de asigurări medicale
private. Memorial Hospital va
asigura servicii medicale pentru
următoarele specialităţi: chirurgie generală şi chirurgie plastică, oftalmologie, dermatologie,
ORL, ginecologie şi servicii
maternale, pediatrie şi neonatologie, oncologie şi medicina
muncii. Spitalul are în componenţă şi un centru de slăbire şi
întreţinere ultramodern. Personalul medical este compus din
37 de medici (din care 31 specialişti) şi 34 asistente, care vor
lucra cu aparatură medicală de
generaţie 2005-2006.
Dana Lascu ||||

Urbanism
şi arhitectură
bucureşteană
la München
COLOCVIU Societatea Culturală Româno-Germană
„Apoziţia”din Munchen
organizează vineri, la Centrul
cultural al Misiunii Unite
Române din Kreuzstrasse 16,
întrunirea „Bucureşti – discuţii
pe tema urbanismului şi
arhitecturii”, informează
Romanian Global News. Tema
va fi susţinută de ing. dr.
Gheorghe Sasarman, preşedinte
onorific al Ligii Asociaţiilor
Româno-Germane şi secretar al
Asociaţiei Scriitorilor Români şi
||||
Germani – München.

Rosetti, celebrat la liceul care-i poartă numele

Votează fotografia preferat`!

Oraşul se trezeşte – A. S.
.

Miercuri, 24 ianuarie 2007

S#mb`t`: 1°
condi]ii de
ploaie

Expoziţie pentru
viitorul mobilier
stradal

RECITAL Directorul general al
Teatrului Naţional din Bucureşti
(TNB), Ion Caramitru (foto), va
susţine vineri, împreună cu
Johnny Răducanu, recitalul
„Dialoguri şi fantezii în jazz",
iar două zile mai târziu, tot
la Sala Atelier a teatrului, va
conferenţia pe tema „Limitele
aşteptării". Dublul recital de
poezie şi jazz a mai putut fi

BUCURE{TI

Text [i foto: Adrian Ghiţă

TRADIŢIE - Primarul sectorului 2,
Neculai Onţanu, participă astăzi,
de la ora 10.00, alături de elevii
Liceului teoretic „C. A. Rosetti”,
la celebrarea „Zilelor Rosetti”.
Manifestarea va fi şi anul acesta
plină de surprize.
După deschiderea oficială,
elevii şi invitaţii vor participa
la inaugurarea unei expoziţii
de fotografii, icoane şi desene,
intitulată „Simboluri europene”,
după care vor avea loc sesiunile
de comunicări.
În cadrul acestora vor fi abordate teme de larg interes, dintre care: „Poluarea şi protecţia
mediului” [i „Profesie-dorinţă”.
Dana Lascu ||||

Elevii liceului [i invita]ii lor vor discuta despre „Simboluri europene“

BUCURE{TI
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Clădirile cu risc seismic vor
purta din nou buline roşii
MARCARE
- Guvernul va
marca, încă o dată, clădirile
cu risc seismic din Bucureşti,
a anunţat ieri primul ministru
Călin Popescu Tăriceanu, care a
luat parte la [edin]a de bilan] a
Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă (IGSU).
Premierul dore[te buline ro[ii
la cele peste 120 de clădiri cu risc
seismic din Bucureşti, pentru a
avertiza atât locatarii, cât şi potenţialii cumpărători sau chiriaşi,
asupra pericolului la care se expun în caz de cutremur.
Laszlo Borbely, ministrul delegat pentru lucrări publice, a
subliniat că, „în ceea ce priveşte
consolidarea clădirilor de locuit,
Bucureştiul este cel mai expus”. El
a atras atenţia că, atunci când „un
proprietar dintr-un bloc se opune
proiectului de consolidare, nu

Post electric
periculos pentru
circula]ie

avem ce face: îl protejează Constituţia, legile actuale”. Premierul
Tăriceanu a propus reintroducerea sistemului de buline, pentru
că „avem dificultăţi, într-adevăr,
cu cetăţenii care nu au responsabilitatea necesară pentru a înţelege că aceste lucrări trebuie făcute
şi că trebuie un efort din partea
lor”.
Primarul Adriean Videanu
crede că marcarea blocurilor cu
buline este o iniţiativă posibilă,
cu care este de acord, în principiu.
„Se poate face, dar important este
că cetăţenii dintr-o clădire cu risc
major ştiu de riscurile la care
se expun. Noile modificări aduse
legii, care presupun acordul doar
a jumătate plus unu dintre locatari, urgentează începerea consolidărilor”, a spus Videanu.

SECTORUL 2 Primarul
Neculai Onţanu a solicitat
Societăţii Electrica să demoleze de urgenţă un post
de transformare a energiei
electrice, scos din funcţiune de mult timp, care
este amplasat pe strada
Vasile Stolnicul aproape de
intersec]ia cu strada Dimitrie
Grozdea, din cartierul Baicului. Cl`direa reprezint` o
potenţială sursă de accidente
pentru conduc`torii auto, care
nu se a[teapt` s` \nt#lneasc`
un asemenea obstacol nesemnalizat \n mijlocul
drumului.

Amenzi pentru
maşinile
abandonate

Daniela Lascu ||||

Cl`dirile cu risc seismic de grad I se pot pr`bu[i la primul cutremur

Lucrările la pasajul Basarab
întârzie din cauza proprietarilor
de exproprieri nu a ajuns cu ei la
nicio soluţie”, a declarat
Videanu. Cei şase proprietari nu
renunţă \ns` la terenurile pe care
le deţin, din cauza preţului prea
mic oferit de municipalitate.
În lipsa acestor terenuri, continuarea lucrărilor de construire
a pasajului vor fi întârziate cu
câteva luni, a mai spus primarul,
care este însă optimist. „Cel mult
până la sfârşitul lunii mai vom
ajunge la o soluţie”, spune edilul
-[ef al Capitalei.
D.L. ||||

Foto: Ruxandra Ol`ra[u

AMÂNARE - Primarul general
al Capitalei, Adriean Videanu,
a declarat ieri că lucrările de
construire a Pasajului Basarab
(foto) sunt întârziate din cauza a
şase proprietari bucureşteni, care
nu vor să renunţe la terenuri.
Dacă reuşesc să-l construiască, Pasajul Basarab va uni
inelul central de circulaţie al
Capitalei. „Vă spun sincer: sunt
şase proprietari cu care suntem în
litigiu şi cu care, cel mai probabil,
vom ajunge în instanţă. Comisia

Imobil de
birouri cu 14
etaje, pe Duca
INVESTIŢIE Un nou imobil de
birouri, ce va avea 14 etaje şi
10.000 de metri pătraţi construiţi,
se va ridica la intersecţia străzii
Maltopol cu bulevardul I.G.Duca,
aproape de Gara de Nord. Blocul,
a cărui execuţie va fi demarată
în luna iunie şi va dura 12 luni,
va costa 10 milioane de euro şi va
avea o parcare subterană cu 80
de locuri. Investitorii estimează că
vor obţine un preţ de vânzare de
||||
circa 25 milioane de euro.

Angajaţii Serviciului de Ambulanţă, în grevă japoneză

Personalul medico-sanitar amenin]` cu greva general`, dac`
ministrul nu rezolv` situa]ia actual`

Foto: Ruxandra Ol`ra[u

Refacerea infrastructurii, coşmarul bucureştenilor
DIFICULTĂŢI - În 2007, traficul
se va desfăşura cu mai mare dificultate pe arterele Capitalei, din
cauza lucrărilor de investiţii în
infrastructura rutieră, a avertizat ieri primarul general Adriean
Videanu. „Anul 2007 este un an
greu pentru că voi crea un disconfort mai mare decât în 2006
bucureştenilor. Îmi asum riscul
supărărilor publice, dar nu avem
altă soluţie", a subliniat Videanu.
Vina o poartă începerea lucrărilor pe 159 de bulevarde ale oraşului. Potrivit primarului, la începutul lunii februarie vom afla
firmele câştigătoare ale licitaţiei
pentru refacerea a 59 de bulevarde, iar „alte 100 vor intra în proces de licitaţie, tot din februarie.
De asemenea, vom continua programul de extindere a reţelelor
de canalizare şi a aducţiunilor de
D.L. ||||
apă”.

SECTORUL 3 Primăria
continuă acţiunea de
identificare a autovehiculelor
abandonate pe domeniul
public, de la începutul
acestui an şi până în
prezent fiind somaţi 94 de
proprietari. Proprietarii care
îşi abandonează maşinile pe
domeniul public, blocând
locuri de parcare sau artere
de circulaţie, riscă amenzi de
până la 2000 RON, potrivit
Legii 421/2002, [i taxe de
transport.

Lucrări de refacere
ambientală
SECTORUL 4 Serviciul
Administrarea Domeniului
Public din cadrul Direcţiei
Gospodărie Comunală a Primăriei sectorului 4 a executat
în cursul săptămânii trecute
toaletări/defrişări în şase locuri şi a montat 552 m de gard
metalic. De asemenea, au fost
tăiaţi opt copaci şi curăţate
[apte şarpante afectate în
urma furtunii.

Se plătesc
ajutoarele sociale

Foto: Mediafax

8 miliarde lei, spune directorul
Ambulanţei Bucureşti, dr. Ovidiu
Cismaru. Casa de Asigurări de
Sănătate a promis, însă, că va
încheia contracte cu tarif per
solicitare şi pentru maşinile tip
A1 şi A2, astfel \nc#t activitatea
de consultaţii la domiciliu să
poată continua până când vor fi
livrate ambulanţele noi.
Serviciul de Ambulanţă al
Municipiului Bucureşti are în
dotare 150 de maşini, din care
circa 85% ar trebui casate, fiind
vechi şi uzate. Ministrul a promis
anul acesta că va cumpăra 1.000
de maşini, dar medicii [i asisten]ii
sunt sceptici şi nu cred că îşi va
ţine promisiunea.
D.L. ||||

PROTESTE - Angajaţii Serviciului de Ambulanţă ameninţă cu
greva generală, după ce ieri au
organizat o grevă japoneză, nemulţumiţi fiind de reglementările
impuse de Ministerul Sănătăţii [i
Familiei. Ei sunt sup`ra]i că ministrul Nicolăescu vrea ca, de la
1 februarie, maşinile vechi, tip A1
şi A2, să nu mai fie folosite.
O altă problemă o ridică ordinul ministrului potrivit căruia
casa de asigurări nu mai decontează decât urgenţele de grad 0 şi
1, nu şi pe cele de grad 2 şi 3, care
reprezintă circa 40% din activitatea Ambulanţei.
Drept urmare, pierderile
lunare se vor ridica la circa 6-

3
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Traficul, [i a[a dificil, va deveni infernal \n 2007

PUBLICITATE

SECTORUL 6 Cei 132 de beneficiari ai ajutorului social
pentru luna decembrie 2006
sunt aştepta]i astăzi şi mâine
la sediul Direcţiei Generale
de Asistenţă şi Protecţia Copilului Sector 6, situat în str.
Drumul Taberei nr. 18, pentru
a-şi ridica drepturile băneşti.
Programul de lucru este între
orele 11.00 şi 15.00.

4
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CFR lanseaz` un serviciu
pentru rutele externe

Stancev [i Mucea,
elibera]i
DECIZIE Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie a decis, \n
noaptea de luni spre mar]i,
punerea în libertate a celor
patru arestaţi din dosarul
privatizărilor strategice:
Stamen Stancev, Vadim
Benyatov, Dorinel Mucea şi
Mihai Radu Donciu. Ei au fost
acuzaţi, printre altele, de
spionaj şi trădare prin divulgare de date confidenţiale.

CFR Călători va lansa, la 1 aprilie, un serviciu comercial
internaţional, a anunţat ieri Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului (MTCT).
INI}IATIV~ - Noul serviciu al
CFR C`l`tori, denumit InterRail
2007, va permite efectuarea
unui număr nelimitat de călătorii în 31 de state europene.
Serviciul este disponibil în două
variante, InterRail Global Pass
şi InterRail One Country Pass,
se arată într-un comunicat al
MTCT. Versiunea InterRail Global Pass are o valabilitate de
cinci zile, zece zile, 22 zile sau o
lună şi permite deplasarea nelimitat` în 31 de state europene,
printre care Austria, Croaţia,
Cehia, Danemarca, Finlanda,
Franţa, Germania, Marea Britanie, Grecia, Italia, Spania, Elveţia şi Turcia. Varianta InterRail
One Country Pass are o valabilitate de trei, patru, şase sau opt
zile, în decurs de o lună, \ntr-o
singur` ]ar` din cele 31.
Cele mai reduse preţuri sunt
practicate pentru Bulgaria, Cehia, Macedonia, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Turcia. Instituţia
nu precizează nivelul tarifelor.

Suceviţa,
pe lista UNESCO

John Prescott,
la Bucure[ti
VIZIT~ John Prescott,
vicepremierul britanic, a
sosit ieri la Bucureşti, unde
va discuta cu preşedintele, premierul, ministrul
de externe, ministrul de
interne şi ministrul apărării
despre perspectiva relaţiilor
bilaterale în UE. Aceasta este
prima vizit` la cel mai înalt
nivel a unui oficial britanic,
dup` cea a premierului Tony
Blair, din mai 1999.

Cezar Preda,
vicepreşedinte la CE
NUMIRE Democratul
Cezar Preda a fost ales ieri
vicepreşedinte al Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei (CE). Funcţia de
preşedinte a fost adjudecată,
cu unanimitate de voturi,
pentru a treia oară consecutiv, de Rene van der Linden.

„România,
paralizată de criz`”
REUTERS Guvernul României
este în pragul unui colaps, la
numai trei săptămâni după
intrarea în UE, punând în
pericol speranţele ţării de
a obţine beneficii rapide în
urma aderării, comentează Reuters. România riscă
izolarea în rândul celor 27 de
membri ai uniunii, mai ales
dac` alian]a aflată la conducere se va destrăma. |n acest
caz, reformele vor stagna,
în special cele referitoare la
combaterea corupţiei.

Biletele vor putea fi cumpărate
din 70 de puncte de vânzare din
reţeaua CFR Călători.

2% dintre g`ri
devin eurosta]ii
MTCT va finaliza, p#n` \n
2008, modernizarea a 19 g`ri
ale c`ror lucr`ri au fost \ncepute din 2005, ceea ce reprezint` aproximativ 2% din totalul sta]iilor CFR din Rom#nia,
anun]` NewsIn.
Astfel, p#n` la sf#r[itul
acestui an vor fi recep]ionate
lucr`rile la g`rile Gala]i, Oradea, Fete[ti, Sibiu, Sighi[oara,
Drobeta-Turnu Severin, Bac`u,
Buz`u, Bra[ov, Arad, Ploie[ti
Sud, Ia[i, Cluj-Napoca, Timi[oara [i Craiova. Acestea se vor
ad`uga g`rilor din Tulcea [i
Foc[ani, finalizate \n 2005, [i
celor din Alba Iulia [i Suceava
Burdujeni amenajate \n 2006.
Pentru sf#r[itul anului 2008 se
preconizeaz` c` va fi deschis`
noua sta]ie CFR din Constan]a.

Campanie anti-viroz` \n [coli
CAMPANIE Ministerul Educaţiei [i Cercet`rii (MEdC) va lansa o
campanie de informare a elevilor şi părinţilor asupra riscurilor virozei
respiratorii şi asupra modalităţii de prevenire a bolii. MEdC a trimis o
adresă Inspectoratelor Şcolare Judeţene din ţară, cer#nd ca elevii să
fie informaţi despre viroz`. De asemenea, inspectoratele vor primi şi
||||
documentele necesare campaniei.

Suntem printre cei mai
exigen]i europeni
CEI MAI MANIERAŢI, |N OPINIA ROMÂNILOR
20%

4%
6%

39%
Sursa: GfK Custom Research Worldwide 2006

PATRIMONIU Ministerul
Culturii şi Cultelor (MCC) va
trimite \n aceast` lun`, la
UNESCO, un dosar prin care
solicită înscrierea Bisericii Mănăstirii Suceviţa pe
Lista Patrimoniului Cultural
Mondial. Demersul MCC este
determinat de faptul că pe
lista UNESCO sunt deja înscrise unele dintre bisericile din
nordul Moldovei.

Miercuri, 24 ianuarie 2007
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Rom#nii \i consider` cei mai maniera]i pe germani

MANIERE - Rom#nii sunt printre
cei mai exigen]i europeni cu ei
\n[i[i, \n ceea ce prive[te bunele
maniere, reiese dintr-o anchet`
realizat` de GfK Custom Research Worldwide, pentru „Wall Street Journal Europe”, citat ieri de
HotNews.
Cu toate acestea, rom#nii nu
apar nici \n topul celor mai maniera]i europeni, dar nici \n al
celor f`r` maniere, se arat` \n
studiu. La \ntrebarea „|n ce ]ar`

tr`iesc persoanele cu cele mai
bune maniere?”, numai 6% dintre rom#nii intervieva]i apreciaz`
bunele maniere rom#ne[ti (doar
maghiarii [i spaniolii sunt mai
exigen]i cu ei \n[i[i). Punctualitatea este foarte apreciat` de c`tre
rom#ni. 58% dintre ei apreciaz`
c` este potrivit s` ajungi pu]in
mai devreme la o \nt#lnire. Studiul a fost realizat \n 20 de ]`ri
europene [i SUA, cu 20.300 de
subiec]i, \n toamna anului trecut.

Din aprilie, c`l`torim mai u[or \n Europa
Noile g`ri vor dispune de
puncte de informare digitale,
accesibile c`l`torilor. |n plus,
chio[curile vor fi \nlocuite cu
noi spa]ii comerciale, mai mari
[i cu mai multe facilit`]i. La ni-

vel na]ional exist` 1.070 de g`ri
[i halte, \ns` doar aproximativ
2% dintre acestea vor fi la standardele europene \n urm`torii
doi ani.
Mihaela R`ileanu ||||

Siria achit` Rom#niei
35% din datorie
NEGOCIERI - Siria şi România au
semnat, luni, un memorandum
de \nţelegere privind stingerea
datoriilor de 118 milioane de
dolari, ca parte a unui proces în
care Siria vrea să rezolve problema datoriilor vechi. Rom#nia
a ob]inut, dup` negocieri, recuperarea a 35% din cuantumul
datoriei, acesta fiind cel mai bun
procent ob]inut cu un creditor al
acestei ]`ri arabe.
Siria va \ncepe pl`]ile \n opt
tran[e egale, pe o perioad` de patru ani. Ministrul sirian de finan-

ţe, Dr. Mohammad al-Hussein,
a declarat că acordul final între
cele două părţi va fi semnat în cel
mult 90 de zile.
România are de recuperat
peste două miliarde de dolari şi
circa un miliard de ruble transferabile în urma operaţiunilor
de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni
externe derulate înainte de 31
decembrie 1989. Printre statele
care au datorii către România
se numără, în principal, ţări din
Africa, Asia şi America Latină. ||||

Primii rom#ni angaja]i la UE
SELEC}IE - 16.000 de români s-au
înscris, în 2006, la preselecţia
pentru ocuparea a 800 de slujbe
în instituţiile sau agenţiile UE, a
informat ieri euroconcurs.ro.
Testele de preselec]ie s-au dat
pe calculator în octombrie 2006.
Pe 28 ianuarie va fi organizat un
seminar specializat pentru testele
de limba engleză.
Pentru a ocupa un post într-o
instituţie a UE, solicitanţii trebuie să promoveze un test, în care

vor fi verificate atât cunoştinţele
de specialitate, cât şi cele despre
uniune.
Etapele de selecţie pentru
institu]iile UE durează, în medie,
nouă luni, dar pregătirea pentru
competiţie poate dura între şase
luni şi câţiva ani, în funcţie de
fiecare solicitant.
După toate etapele pregătitoare, acesta intră pe lista de
rezerve şi poate candida efectiv
||||
pentru un post vacant.

TOP 10 SITE-URI TURISM |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-23 IANUARIE
POZIŢIE SITE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

WWW.TRAFIC.RO
VIZITATORI

www.hartionline.ro
56.579
www.vremea.com
28.498
www.roturism.com
3.165
www.abtravel.ro
2.533
www.flytickets.ro
3.025
www.meteo.ro
9.712
www.travelart.ro
1.243
www.evacanta.ro
3.285
www.alpinet.org
17.610
www.europatravel.ro
5.351
Clasament realizat de
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Imaginea Statelor Unite în
lume s-a deteriorat simţitor
WASHINGTON - Imaginea Statelor Unite în lume s-a deteriorat
în ultimul an din cauza războiului din Irak şi a situaţiei deţinuţilor de la Guantanamo, se arată
într-un sondaj de opinie efectuat
de BBC.
29% dintre persoanele intervievate consider` c` amercanii
au o influen]` pozitiv` pe scena interna]ional`, fa]` de 36%,
anul trecut. Circa 52 % dintre
respondenţi cred că influenţa
SUA este în special negativă,

SUA Fosta Prim` Doamn`
a Statelor Unite, senatorul
democrat Hillary Rodham
Clinton, a anun]at c` renun]`
la finan]area de la buget
pentru campania sa electoral`
pentru alegerile preziden]iale.
Decizia ei i-ar putea determina
pe ceilal]i contracandida]i
s`-i urmeze modelul,
comenteaz` Reuters. Hillary
Clinton, senator de New
York, şi-a început, sâmbătă,
campania electorală, devenind,
la scurt timp, primul candidat
care refuză finanţarea din bani
publici, în cazul în care va fi
desemnată reprezentant oficial
al partidului său la alegerile
prezidenţiale. Senatorul
ar putea colecta mult mai
multe fonduri decât banii
de la buget, dacă va obţine
nominalizarea din partea democraţilor. Imediat după ce a
intrat în cursa electorală, ea a
început să strângă donaţii pentru alegerile interne şi pentru
cele generale prin intermediul
||||
paginii sale de internet.

faţă de 47 %, care împărtăşeau această opinie în urmă cu
un an. Studiul a fost efectuat
\n perioada 3 noiembrie 2006
– 9 ianuarie 2007, pe un eşantion
de 26.381 de persoane, din 25 de
state.
Peste două treimi dintre cei
intervievaţi cred că prezenţa
militară a Statelor Unite în
Orientul Mijlociu provoacă mai
multe conflicte, în timp ce 17 %
cred că trupele americane sunt o
||||
forţă de stabilizare.

Pre[edintele
israelian, acuzat
de viol
IERUSALIM Procurorii
israelieni îl vor acuza pe
preşedintele Moshe Katsav
de viol şi alte infracţiuni
de natură sexuală, comise
împotriva a cel puţin unei
angajate, a declarat ieri un
oficial din cadrul Ministerului
de Justiţie. Katsav a negat
acuzaţiile de comportament
sexual inadecvat, formulate
de mai mulţi membri ai
cabinetului său.

Bloc pr`bu[it
\n Rusia

Parcare inedit`
GERMANIA Un pompier din ora[ul
german Langenhagen prive[te
neputincios un autoturism
sta]ionat pe jum`tate \n afara
parc`rii, \n urma unei manevre
gre[ite. Din fericire, [oferi]a,
\n v#rst` de 49 de ani, care a
\ncurcat pedala de fr#n` cu cea de
||||
accelera]ie, a sc`pat teaf`r`.

Nou model de scaner
\n aeroporturile britanice

care cere formarea unui guvern
de uniune naţională. Activităţile cotidiene au fost paralizate în
capitala Libanului, dar [i în alte
zone ale ţării. Mai multe companii aeriene arabe [i interna]ionale
[i-au suspendat cursele, iar numeroase magazine, şcoli şi firme au
||||
fost închise la Beirut.

„Au ales luna aprilie pentru
că premierul Tony Blair ar fi
anunţat că este ultima lună în
care va mai fi în funcţie. SUA
trebuie să ia măsuri împotriva
Iranului şi Siriei înainte de
aprilie 2007”, a subliniat
oficialul american, care a
solicitat să rămână anonim.
„Statele Unite şi aliaţii lor
vor ataca de pe mare instalaţiile
petroliere şi nucleare din Iran,
asigurându-se că nu va exista
o catastrofă ecologică sau alte
efecte. SUA au început să trimită
nave de război în Golful Persic,

{coli \nchise
din cauza gripei
SOFIA În Bulgaria au fost
închise aproape 600 de şcoli,
respectiv a cincea parte din
totalul lor, din cauza unei
epidemii de gripă. Oficiali
din Ministerul Sănătăţii
sus]in că epidemia a fost
cauzată şi de temperaturile
neobişnuit de ridicate din
sudul ]`rii, regiune \n care
iernile sunt foarte reci, \n
mod normal.

Fotografii: Mediafax

Din mai, Tony Blair
nu va mai fi premier

Scurgeri de clor
\n urma unui
accident

GERMANIA Vapori de
clor s-au ridicat ieri din
vagoanele unui tren
implicat într-un accident în
apropiere de Tornesch, însă
nu reprezintă niciun pericol
pentru populaţie, dup` cum
a anunţat poliţia germană.
Convoiul de 21 de vagoane,
dintre care trei transportau
materiale periculoase,
a deraiat, din cauze
necunoscute, la c#teva sute
de metri de gara Tornesch.

Statele Unite ale Americii intenţionează să lanseze, până
în aprilie 2007, un atac militar împotriva instalaţiilor
petroliere şi nucleare din Iran, declară o sursă oficială
americană, citată de cotidianul „Arab Times”.
specialistul.
Potrivit sursei oficiale, în
timpul şedinţei de la Washington, vicepreşedintele Cheney a
evidenţiat ameninţarea pe care
Iranul o reprezintă nu doar la
adresa Arabiei Saudite, ci şi
pentru întregul Orient Mijlociu.
„Teheranul nu se joacă. Liderii
iranieni se folosesc de influenţa
religioasă a ţării pentru a susţine
ambiţia agresivă a regimului de
a se extinde”, ar fi spus Cheney
la reuniune.

MOSCOVA O clădire cu trei
etaje s-a prăbuşit în Rusia,
în localitatea Kuşva, \n zona
mun]ilor Urali, dar cele
cinci persoane prinse sub
d`r#m`turi, dintre care doi
copii, au sc`pat cu via]`.
Motivul pr`bu[irii par]iale a
imobilului este o deflagra]ie
provocat` de o scurgere de
gaze.

LONDRA Cercetătorii au creat un nou model de scaner pentru
detectarea bombelor şi drogurilor din bagaje, potrivit „The Times”.
Scanerele tradiţionale cu raze X din aeroporturi nu prezintă decât
imagini ale conţinutului bagajelor. Noua tehnologie, care funcţionează
pe baza detectării atomilor de nitrogen, poate identifica substanţele
suspecte. Cercetarea, publicată în ziarul de profil „Superconductor
Science and Technology”, poate identifica şi minele, deoarece distinge
fragmente de metal. Sistemul operează la minus 196 de grade Celsius,
||||
pe bază de nitrogen lichid.

Statele Unite vor ataca
Iranul p#n` \n aprilie
SUA - O sursă oficială de la
Washington
dezvăluie
că
preşedintele Bush a organizat
de curând o reuniune la care au
participat vicepreşedintele Dick
Cheney, secretarul Apărării
Robert Gates, secretarul de Stat
Condoleezza Rice şi consilieri de
la Casa Albă. În timpul şedinţei
s-a discutat în detaliu planul
atacului împotriva Iranului.
Potrivit sursei, intervenţia va fi
lansată de pe mare.
Opera]iunea împotriva Iranului va fi precedată de manevre
tactice de amploare, care vor
include
chiar
amplasarea
rezervoarelor de alimentare
a bombardierelor în ţări ca
Bulgaria, declar` [i colonelul
în rezervă Sam Gardiner, citat
de site-ul institutului Global
Security. „Rezervoarele de
combustibil vor fi montate
în locuri dintre cele mai
neobişnuite
pentru
aceste
misiuni, cum ar fi Bulgaria.
Acestea vor fi folosite pentru
realimentarea bombardierelor
B-2 în misiunile de atacare a
Iranului. Când se va întâmpla
acest lucru vor mai fi doar
câteva zile până la atac”, susţine
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Hillary Clinton,
sigur` pe ea

Violen]e \n capitala Libanului

BEIRUT - Mii de protestatari musulmani şiiţi şi creştini au blocat
drumurile din Liban ieri, 3 persoane fiind ucise, iar 133 rănite de
focuri de arm` sau de pietre, întro campanie menită să înlăture
de la putere guvernul. Violenţele
au izbucnit pe fondul unei greve
generale declanşate de opoziţie,

www.compact.info.ro

Imagine din satelit a bazei de \mbog`]ire a uraniului de la Natanz, \n centrul Iranului
iar manevrele vor continua
până când Washingtonul va
avea forţele necesare. Trupele
americane din Irak şi din alte
ţări vor fi protejate de riposte
iraniene cu ajutorul sistemelor
de rachetă Patriot”, precizează
sursa citată.
„Potrivit
Arab
Times”,
deşi
secretarul
Apărării
Robert Gates şi secretarul
de Stat Condoleezza Rice au
sugerat amânarea intervenţiei

militare, preşedintele Bush şi
vicepreşedintele Cheney au
insistat să atace Iranul fără
nicio negociere prealabilă.
Administraţia Bush crede că
un atac împotriva Iranului va
modifica balanţa de putere în
Orientul Mijlociu, va conduce
la stabilizarea Irakului şi va
deschide
drumul
aplicării
proiectului
democratic
în
această regiune.
Anca Petrache ||||

Sediul unei
televiziuni, atacat
ANP O explozie a afectat
sediul postului de televiziune
al-Arabiya, din oraşul Gaza,
dar nu s-au înregistrat
victime. Potrivit poliţiei, în
studioul de ştiri nu se afla
nicio persoană în momentul
detonării dispozitivului
exploziv plasat în exterior.
Deflagraţia a distrus uşa de
la intrarea în sediul postului
de televiziune şi a avariat
mai mulţi pereţi.
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|mprumuturi
acordate ilegal
FRAUDE Peste jumătate
dintre operatorii care acordă
credite pentru consum
persoanelor fizice au fost
găsiţi în ilegalitate de
inspectorii de la Protecţia
Consumatorului. Inspectorii
au controlat 164 de firme
care acordă credite de
consum, la 89 dintre acestea
constatându-se abateri
privind modul de calcul al
dobânzii anuale efective,
normele de publicitate,
informarea consumatorilor
sau forma contractelor.

Mai multe
tranzacţii on-line
în 2006
CREŞTERE Tranzacţiile online efectuate prin carduri
bancare au crescut cu 17,5%
în 2006, peste o sută de mii
de tranzacţii, în valoare de
circa 9,4 milioane de euro,
fiind realizate anul trecut.
Valoarea medie a unei
tranzac]ii cu cardul a fost
de 160 de lei, cu 40% mai
mică decât valoarea medie
a tranzacţiei efectuate de un
cetăţean european, conform
Romcard.

Discu]ii de trecere
la euro \n 2014

ADOPTARE Guvernul discută
astăzi planul de convergenţă
la zona euro, conform căruia
moneda euro va fi adoptată
în 2014. Documentul a fost
elaborat de Ministerul
Finanţelor şi va fi înaintat
Comisiei Europene până la
sfârşitul lunii. Este necesar
ca rata inflaţiei să fie mai
mică de 1,5% şi ca deficitul
bugetar să fie de cel mult 3%
din PIB, pentru ca moneda
europeană să poată fi
adoptată.

3,39 LEI

2,60 LEI

Amendă-record
la Cluj
PENALIZARE O firmă de
taximetrie din Cluj a fost
amendată cu suma-record
de 72.000 de lei de către
Inspectoratul Teritorial de
Muncă (ITM), pentru că
angajaţii nu aveau contracte
legale de muncă. Dacă firma
nu va intra în legalitate în
30 de zile, va mai primi o
amendă ce poate ajunge
până la 100.000 de lei,
cuantumul maxim prevăzut
de lege.

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

2,09 LEI
2,23 LEI
53,47 LEI

Retailul ia amploare \n 2007
Marile lan]uri de retail
anun]` proiecte de sute de
milioane de euro \n 2007.
Companiile abia ap`rute pe
pia]a rom#neasc` vizeaz`
extinderea \ntr-un ritm c#t
mai rapid, iar veteranele
gr`besc deschiderile
anun]ate anterior.
EXTINDERE - Cei mai noi
juc`tori care s-au aventurat pe
pia]a retailului rom#nesc au fost
Auchan, Rewe [i Spar. Re]eaua
de hipermarketuri Auchan a
inaugurat primul s`u magazin
din Rom#nia la sf#r[itul anului
trecut, iar pentru 2007 preg`te[te alte patru unit`]i. P#n`
la sf#r[itul anului, Auchan [i-a
propus s` cheltuiasc` cu extinderea circa 160 milioane de
euro.
Un alt „proasp`t” competitor
este Real-Hypermarket, divizie a
grupului german Metro. Acesta
anun]` deschiderea a nu mai
pu]in de [apte unit`]i \n 2007,
\n urma unei investi]ii de 120 de
milioane de euro.
Carrefour, liderul segmentului hipermarket de pe pia]a
retailului, cu 70% cot` de pia]`,
anun]` planuri mari. „|ncep#nd
cu 2007 vom deschide minimum
trei magazine pe an, \n ora[ele
mari din ]ar`”, a declarat, pentru
revista „Banii no[tri”, Andreea
Mihai, directorul de marketing

Rom#nii au din ce \n ce mai multe locuri unde s`-[i umple co[ul
al Carrefour Rom#nia. Grupul francez Cora are \n vedere
extinderea \n Timi[oara [i Ia[i.
Kaufland vrea s` ajung` anul
acesta la 30 de unit`]i \n toat`
]ara, ceea ce \nseamn` deschiderea a 14 hipermarketuri.
Grupul olandez Spar a intrat \n
Rom#nia anul trecut prin Arad [i
inten]ioneaz` s` deschid` 20 de
Otilia Cristea ||||
magazine.

Macao a detronat Las
Vegas-ul la jocuri de noroc

Proiectele acestui an
Carrefour - 3 hipermarketuri, 2 în Ia[i [i unul la Cluj Napoca
Real - [apte noi hypermarketuri, în Bucure[ti [i alte ora[e din ]ar`
Auchan - 4 hipermarketuri, în Bucure[ti-Berceni, T#rgu Mure[,
Cluj-Napoca [i Pite[ti
Kaufland – 16 magazine noi, în Bucure[ti [i în ]ar`
Cora - posibil Timi[oara [i Ia[i
Spar – 20 de magazine, la nivel na]ional
Plus – 175 de magazine, p#n` în 2010
Rewe Rom#nia – 30 de magazine

Vicepre[edintele ANAF ocup`
locul lui Sebastian Bodu
PROVIZORAT Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
(ANAF), Daniel Chiţoiu \i va lua locul temporar lui Sebastian Bodu care
a fost demis la sf#r[itul săptămânii trecute de la conducerea ANAF prin
decizia premierului Călin Popescu Tăriceanu. Daniel Chiţoiu va ocupa
func]ia până la numirea noului pre[edinte. Ministrul finanţelor Sebastian
Vlădescu a declarat că speră că va fi consultat înainte de nominalizarea
noului [ef al Fiscului. Liderii PD au decis ieri seară să îl propună pentru
acest fotoliu pe Viorel Comăniţă, \n prezent director în cadrul Autorităţii
||||
Naţionale a Vămilor, au declarat pentru Mediafax surse din partid.

Promoţie la
abonamentele
Vodafone
OFERTĂ Vodafone a lansat
o ofertă, potrivit c`reia orice
abonament încheiat până la
11 martie prime[te o reducere
de 50% timp de trei luni, în
fiecare an, pe viaţă. Durata
minimă a contractului de
abonament este de doi ani.
Abonaţii beneficiază de
aceeaşi reducere şi pentru
convorbirile naţionale,
pentru mesaje text sau
imagine.

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

IT made in Rom#nia

Tot mai multe cazinouri sunt inaugurate la Macao
GAMBLING - Fosta colonie portughez` Macao a devenit cea mai
mare pia]` pentru jocurile de
noroc, titulatur` care a apar]inut
mult` vreme popularului Las Vegas, supranumit chiar „Sin City”
(n.r. Ora[ul P`catelor). Industria
jocurilor de noroc din ora[ul chinez Macao s-a ridicat anul trecut
la circa 6,95 miliarde de dolari, \n
timp ce \n Las Vegas a ajuns la circa 6,6 miliarde de dolari.
|ncep#nd cu 2004, Macao a
fost invadat de juc`torii „grei” ai
Americii, precum Las Vegas Sands
Corporation sau Galaxy Casino.
|n prezent, investitorii str`ini pun

pe mas` nu mai pu]in de 20 miliarde de dolari pentru a face din
Macao capitala jocurilor de noroc din Asia [i din lume. „Macao
cre[te mult mai repede dec#t Las
Vegas. {i \n acest an se vor deschide multe cazinouri”, sus]ine Rob
Hart, analist pe pia]a jocurilor de
noroc.
Anul trecut s-au deschis [apte
cazinouri \n Macao, urc#nd
num`rul total la 24. Marii juc`tori,
precum Winn Resorts, marc`
de]inut` de miliardarul american
Steve Winn, [i MGM Mirage, a lui
Kirk Kerkorian, se preg`tesc s`
||||
deschid` cazinouri \n ora[.

MARC~ - „România IT” este noul
brand de export al produselor şi
serviciilor tehnologice româneşti.
Primul eveniment în cadrul căruia
va fi utilizată noua imagine de
brand va fi târgul CeBit 2007, care
se va desfăşura în perioada 15-21
martie la Hanovra, în Germania.
Exporturile IT au crescut anul
trecut cu 46% fa]` de 2005 [i au
atins 500 de milioane de dolari. |n
2007, se estimeaz` c` valoarea lor
va ajunge la un miliard de dolari,
a declarat ieri, pentru NewsIn, ministrul delegat pentru economie [i
||||
comer], Iuliu Winkler (foto).

Ho]ii secretului Coca-Cola, judeca]i
PROCES Spionaj industrial, două mari corporaţii rivale şi fair-play
corporatist. Aşa s-ar putea rezuma procesul intentat în Atlanta unor
angajaţi ai Coca-Cola care au \ncercat să vândă secretul faimoasei băuturi
răcoritoare către tradiţionalul rival – PepsiCo. În mai 2006, PepsiCo informează Coca-Cola de inten]iile angaja]ilor, un agent FBI \nsceneaz` un
flagrant, iar ho]ii sunt prin[i. Principala acuzată, Joya Williams, a spus că
a fost înşelată de ceilalţi doi acuzaţi, dintre care unul ar fi furat documen||||
tele secrete pe care angajata le adusese acasă pentru a lucra în plus.
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Gyenes: „Mi-a pl`cut raliul Dakar”
MOTOCICLIST - Cel mai t#n`r
rom#n care a participat vreodat`
la raliul Dakar, Emanuel Gyenes
(22 de ani), a revenit ieri \n ]ar`,
dup` ce s-a clasat pe locul 46 \n
competi]ia motocicli[tilor.
Pilotul a \mp`rt`[it emo]iile
prin care a trecut [i a promis c`
se va \nscrie [i \n edi]ia 2008 a
acestei competi]ii. „|ntr-una dintre etape, am v`zut la un punct

de alimentare motocicletele lui
Coma [i Pujol c` sunt sparte [i
atunci mi-am zis c` dac` [i `ia
buni se rup, atunci ar trebui s` o
las mai moale. Oricum, a fost o
experien]` extraordinar`. Au fost
zile \n care am zis c` nu este pentru mine acest raliu, \ns` la sf#r[it
am decis: merg [i anul viitor”, a
spus t#n`rul Gyenes (foto).
{tefan B`lan ||||

Foto: Rompres
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Zodia remizei
Au \nceput Europenele de patinaj artistic
VAR{OVIA Cu dou` luni \nainte de Campionatele Mondiale (Tokyo
– 19-25 martie 2007), Campionatele Europene 2007 reprezint`
primul mare eveniment al anului pentru patinajul artistic. Edi]ia
cu numarul 98 a fost aleas` a se desf`[ura la Var[ovia. |ncep#nd
de ieri [i p#n` pe 28 ianuarie, Eurosport v` ofer` transmisiuni \n
direct de la aceast` competi]ie \n care ghea]a este arena unde
for]a se \mplete[te cu gra]ia.

Africa de Sud vine
la Bucure[ti

De]inu]ii n-au mai
jucat biliard

RUGBY Naţionala de rugby
a Africii de Sud a confirmat
participarea la turneul IRB Nations Cup, care va fi organizat în perioada 2-17 iunie, la
Bucureşti, cu participarea
reprezentativelor Argentinei,
Italiei, Georgiei, Portugaliei sau
Uruguay, şi României. Oficiali
din cadrul forului internaţional
de profil (IRB) s-au aflat la
Bucureşti zilele trecute, pentru
a inspecta bazele existente,
hotărându-se ca meciurile oficiale din cadrul IRB Nations Cup
să se desfăşoare pe Stadionul
Tineretului, iar antrenamentele
pe arenele Olimpia, Steaua şi
Dinamo.

AM^NARE Partida de biliard,
organizată de Asociaţia Club
Sportiv Alfa, în care trebuiau
să se întâlnească deţinuţi din
penitenciarele Jilava şi Rahova,
a fost amânată pentru o dată
care va fi anunţată ulterior,
deoarece proprietarii mall-ului
Plaza România nu ştiau de
acest eveniment. „Proprietarii
clubului Play Planet ştiau că
trebuie să vină deţinuţi şi şi-au
dat acordul, dar nu am ştiut
că trebuia să cerem acordul
celor de la Anchor Group,
patronii mall-ului”, a declarat
reprezentantul Asociaţiei Club
Sportiv Alfa, Liviu Ivaşcu.

STADION Edilul Capitalei a
precizat că, în cel mult două
săptămâni, municipalitatea
va desemna câştigătorul
licitaţiei pentru modernizarea
stadionului Naţional. Videanu
a precizat că începerea
lucrărilor „le încurcă socotelile”
acţionarilor clubului Dinamo,
care intenţionau ca echipa
antrenată de Mircea Rednic
să dispute meciurile din Liga
Campionilor pe stadionul
Naţional, în cazul în care
Stadionul Dinamo nu ar fi
îndeplinit criteriile de licenţiere
ale UEFA. „ Chiar dacă sunt
dinamovist, le-am spus
colegilor de la Dinamo că nu se
poate. O să găsim alte soluţii”,
a promis primarul general.

Mazilu (\n dreapta) a salvat c#t de c#t onoarea ofensivei rapidiste, prin golul marcat ieri
Rapid a \ncheiat la egalitate [i cel de-al treilea amical din
Spania, 1-1 cu Brann Bergen. Unicul gol al giule[tenilor a
fost marcat de Ionu] Mazilu.
RUTIN~ - Forma]ia lui R`zvan
Lucescu pare croit` s` nu \
nving`. Dup` ce a p`r`sit anul
trecut Cupa UEFA din cauza
celor patru egaluri, nici \n 2007,
Rapid nu scap` de obsesivele
remize.
|n stagiul de preg`tire
din Spania, „alb-vi[iniii” au
\nregistrat dou` rezultate albe
cu Rosenborg [i Brondby, iar
pleiada de atacan]i (Zicu,
Mazilu, Moldovan, Ganea, Buga)
r`m`sese datoare. Ieri, Rapid a
jucat contra norvegienilor de la
Brann Bergen, iar \n minutul

Urziceniul a \nvins
pe Leeds United
AMICAL Formaţia Unirea
Urziceni a învins, ieri, cu
scorul de 3-0 (2-0), echipa de
ligă secundă engleză Leeds
United (locul 23 din 24), într-o
partidă amicală disputată în
turneul din Cipru. Pentru echipa
noastr` au marcat Neagoe ‚19
(penalty), Szekely ‚26 [i Kiko
‚78. Antrenorul lui Leeds (tripl`
campioan` a Angliei), Dennis
Wise, a fost coechipier cu
tehnicianul Dan Petrescu, la
Chelsea Londra.

66 jubilau. Mazilu reu[ea
s` marcheze, d#nd speran]e
echipei c` vor reu[i s` c#[tige,
\n sf#r[it, un meci.

Giule[tenii se \ntorc vineri
Euforia „alb-vi[iniilor” a
]inut doar patru minute, la o
neaten]ie a defensivei rapidiste
Bjarnason egal#nd [i pun#nd
lucrurile pe f`ga[ul devenit
deja obi[nuit pentru Rapid.
Dup` trei jocuri \n care nimeni
n-a str`lucit, rapidi[tii revin
vineri \n ]ar`.
Ciprian Voiculescu ||||

ACHIZI}II Echipa Universitatea
Craiova a învins, ieri, cu scorul
de 2-0, formaţia din liga
secundă CFR Timişoara, într-o
partidă amicală disputată în
cadrul stagiului de pregătire
de la Băile Herculane. Ambele
goluri ale oltenilor au fost
marcate de achizi]iile din
aceast` iarn` ale Craiovei,
Njock [i Woobay. „Mă bucur
că am înscris un gol pentru
Universitatea după doi ani şi
jumătate. Alcătuim acum o
echipă puternică şi vom avea
un cuvânt greu de spus în
campionat”, a spus dup` meci
Jeremie Njock.

Copos vrea
stadionul pentru
49 de ani
CONCESIONARE FC Rapid
SA a solicitat, ieri, în scris
Ministerului Transporturilor
concesionarea stadionului
„Valentin Stănescu“ pe
o perioadă de 49 de ani,
a anunţat pe blogul său,
principalul acţionar, George
Copos. Pentru a putea
organiza partide de Cupa
UEFA, stadionul ar avea
nevoie de o investi]ie de
c#teva milioane de euro, pe
care Copos este dispus s` o
fac` dac` \i va fi concesionat` arena.

CM de
handbal

Primele goluri
pentru Njock
[i Woobay

Foto: Mediafax

Videanu: „Dinamo
nu va juca
pe Na]ional”

Foto: Mediafax

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

Francezii (\n alb) sunt principalii favori]i la c#[tigarea titlului suprem

CALIFICATE - Luni seara s-au
desf`[urat ultimele partide din
grupele Campionatului Mondial
de handbal care are loc \n aceste
zile \n Germania. Echipele clasate
pe primele două locuri s-au calificat \n grupele semifinale unde îşi
vor păstra rezultatul înregistrat
cu echipa calificată din aceeaşi
grupă. Componenţa celor două
grupe este următoarea:
Grupa 1: 1.Islanda 2 puncte,
2.Slovenia 2 p, 3.Polonia 2 p,
4.Germania 0 p, 5.Tunisia 0 p,
6.Franţa 0 p.
Grupa 2: 1.Spania 2 puncte,
2.Croaţia 2 p, 3.Ungaria 2 p,
4.Danemarca 0 p, 5.Rusia 0 p,
||||
6.Cehia 0 p.
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ALEGERE Fosta gimnastă Dana
Sofronie a renunţat să mai
participe alături de fostele
colege de la lotul olimpic,
Corina Ungureanu, Oana Ban
şi Silvia Stroescu, la turneele
demonstrative ale Golden
Romanian Team, pentru a învăţa
pentru examenul de Bacalaureat.
„Am decis că este mai bine să
mă retrag, pentru a avea timp
de învăţat şi pentru a-mi putea
continua şi munca în cadrul
Direcţiei Judeţene pentru Sport a
Judeţului Constanţa“, a declarat
||||
Dana Sofronie.

Selec]ionerul Victor Pi]urc` a anun]at numele fotbali[tilor
care activeaz` \n str`in`tate, convoca]I pentru amicalul
cu italia, din 7 februarie. Site-ul Federa]iei Rom#ne de
Fotbal anun]` pre]ul biletelor pentru rom#ni la primul
meci oficial, cel din Olanda (22 de euro), dar are [i o
sc`pare: vinde bilete pentru un meci disputat anul trecut.
Adrian Mutu (Fiorentina) şi
Ciprian Marica (Şahtior).

Tineretul merge \n Moldova

Ciprian Voiculescu ||||

Federa]ia a r`mas \n urm`
GAF~ Site-ul Federaţiei Române de Fotbal anunţa ieri, posibilitatea ca suporterii echipei naţionale să cumpere bilete on-line
la partida România - Belarus contând pentru grupa G a preliminariilor Campionatului European, deşi meciul s-a disputat acum
două luni şi jumătate. Partida România - Belarus s-a disputat pe
7 octombrie 2006, pe stadionul Steaua, şi s-a încheiat cu victoria
echipei antrenate de Victor Piţurcă, scor 3-1. |n cursul dup`amiezii de ieri, federa]ia remediase eroarea.

Monopost
refuzat
Foto: Mediafax

Lotul na]ionalei va fi
completat vineri, 2 februarie
cu \nc` 11 juc`tori, provenind
din campionatul intern. |n timp
ce tricolorii mari vor pleca spre
Italia pe 5 februarie, echipa
de tineret, condus` de Emil
S`ndoi, va decola \n aceea[i zi
spre Republica Moldova, unde
va \nt#lni \ntr-o partid` amical`
echipa similar` a acestei ]`ri.

Chivu, Ro[u, Mutu [i Marica nu vor lipsi contra „squadrei azzurra“

Veste bun`: Ruud refuz` Olanda
ADVERSAR Marco van Basten, selec]ionerul Olandei, adversara noastr` din grupa G preliminar` a EURO 2008, are probleme serioase \n
ofensiv`. Dup` ce Arjen Robben [i Robin van Persie s-au accidentat \
n week-endul trecut, van Basten nu va miza contra Rom#niei nici pe
Ruud van Nistelrooy. Acesta a declarat că nu va reveni în naţionala
Olandei, în ciuda discuţiei pe care a avut-o de curând cu selecţionerul: „N-am cerut s` fiu titular ci doar s` mi se dea o [ans`. Am decis
s`-l refuz pe selec]ioner”. Rom#nia va \nt#lni Olanda, \n deplasare,
pe data de 24 martie, la Rotterdam.

Steaua a plecat \n t`cere spre Cipru
STAGIU - Cu trei s`pt`m#ni \naintea
confrunt`rii cu FC Sevilla (pentru care
s-au v#ndut deja 1.500 de bilete), din
[aisprezecimile Cupei UEFA, atmosfera \n
lotul campioanei Rom#niei este una trist`.
Accidentarea lui Dic` i-a marcat at#t pe
juc`tori, c#t [i pe antrenorul Ol`roiu, ieri
la plecarea spre Larnaca, delega]ia stelist`
refuz#nd s` discute cu presa. Pentru sta-

giul din Cipru, singura noutate din lotul
ro[-albastru este juniorul Cristian Iancu
(mijloca[). Din lot nu fac parte jucătorii
Andrey Nazario, Mihai Neşu, Daniel
Opriţa, Nicolae Dică, toţi aflaţi la Bologna
în recuperare după operaţiile suferite la
genunchi, şi Florin Lovin, plecat în Antalya
pentru a negocia un contract cu gruparea
||||
rusă Amkar Perm.

Petru Luncanu \n optimi
la Australian Open

Foto: Rompres
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Bacalaureat
\n loc de
gimnastic`

Zece stranieri
pentru Italia
NA}IONAL~ - Nicio surpriz` \n
ce prive[te stranierii convoca]I
pentru primul [I ultimul amical
\naintea meciului cu Olanda.
Pentru partida de la Siena (7
februarie, ora 21.50, \n direct la
TVR 1), \mpotriva campioanei
mondiale, Italia, Victor Pi]urc`
a nominalizat zece fotbali[ti:
Cosmin Contra (Getafe), Gabriel
Tamaş (Celta Vigo), Cristian
Chivu (AS Roma), Răzvan Raţ
(Şahtior), Florentin Petre (ŢSKA
Sofia), Paul Codrea (Siena),
Răzvan Cociş (Sheriﬀ Tiraspol),
Laurenţiu
Roşu
(Huelva),

www.compact.info.ro

TENIS - Juniorul Petru-Alexandru Luncanu (foto),
cap de serie numărul 4, s-a calificat, ieri, în optimile
de finală ale probei de simplu juniori de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.
Luncanu l-a învins, în turul doi, cu scorul de 6-4,
6-4, pe australianul Jared Easton şi va juca, în faza
următoare a competiţiei, cu un alt australian JohnPatrick Smith.
|n competi]ia seniorilor, primii semifinali[ti sunt
Roger Federer [i Andy Roddick, care au trecut, fiecare, \n trei seturi de Tommy Robredo, respective
Mardy Fish. La fete, Serena Williams a reu[it un 86 \n setul decisiv cu Shahar Peer [i s-a calificat \n
penultimul act al competi]iei, unde o va \nt#lni pe
Nicole Vaidisova, c#[tig`toare \n fa]a Luciei Safarova.
C.V. ||||

Atleta Maria Cioncan va fi condus` azi
pe ultimul drum
|NMORM^NTARE Corpul neînsufleţit al Mariei Cioncan, a ajuns, ieri dimineaţă, în jurul orei
7.00, în satul natal (Maieru – jude]ul Bistri]a N`s`ud), unde a fost aşteptat de familie, de
autorităţile locale şi de preoţi. Sicriul sportivei a fost adus într-o dubă în care se aflau şi
mai multe coroane cu flori, printre care şi cele de la preşedintele României şi Federaţia
Română de Atletism. Autorităţile au anunţat că înmormântarea va avea loc, azi, la ora
12.00, cel mai probabil în curtea bisericii din sat. La ceremonial sunt aşteptate mii de
persoane. Cioncan, medaliată cu bronz în proba de 1.500 de metri la Jocurile Olimpice de
la Atena, din 2004, a murit, duminică, după ce maşina pe care o conducea, o Skoda Fabia,
s-a izbit de un copac de pe marginea şoselei dintre Sofia şi Plevna. Maria Cioncan se întorcea în România, împreună cu membrii staﬀ-ului său tehnic, după un stagiu de pregătire
efectuat în Grecia.

PUBLICITATE

FORMULA 1 Noua ma[in` a
echipei Super Aguri-Honda,
SA07, a eşuat la testul Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), obligând astfel
echipa de Formula 1 să amâne
debutul pe pistă al noii maşini. Super Aguri a refuzat să
dea mai multe detalii, în timp
de FIA a refuzat orice comentariu, \ns` un lucru este cert:
Pentru a putea să participe la
Campionatul Mondial de Formula 1, monoposturile trebuie
mai întâi să treacă de testele
de securitate ale FIA. Tot ieri,
Kimi Raikkonen a efectuat
primele teste cu pentru Ferrari,
finlandezul declare#ndu-se
||||
mul]umit de ma[in`.
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„Dreamgirls”, favorit
Academia Americană
de Film a anunţat, ieri,
nominaliz`rile la premiile
Oscar 2006. Pelicula
„Dreamgirls” a ob]inut opt
nominalizări, urmat` de
„Babel“, cu [apte.

Livia Taloi [i-a luat porc de Guineea
LIVIA TALOI, frumoasa brunet` din serialul „Tr`sni]i \n NATO“ de
la Prima TV, [i-a luat un porc de Guineea, c`ruia s-a g#ndit s` \i
dea un nume mai pu]in obi[nuit - Prozac. „Face g`l`gie, alearg`,
chi]`ie, roade, se pune pe spate [i d` din picior, zici c` e... depresiv. Cu toate astea, \mi face via]a mai frumoas`”, a spus Livia.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruise, Iisus al religiei scientologice
Actorul american TOM CRUISE este considerat drept Iisus al cultului
scientologic, de c`tre adep]ii acestuia. Starul a fost ales de aceştia
pentru a propovădui scientologia în lume, informează thesun.
co.uk. Liderul bisericii scientologice, David Miscavige, este de
părere că, în viitor, Cruise va fi venerat aşa cum a fost Iisus, pentru
munca depusă pentru răspândirea acestei religii.


„A fost sau n-a fost?”, cel mai bun film al
anului 2006 \n Rom#nia
Pelicula românească „A FOST SAU N-A FOST ?” a fost aleasă „Cel
mai bun film al anului 2006” într-un top realizat de critici de film
şi jurnalişti de specialitate din România, potrivit datelor furnizate
de Agenţia Champions. Pe locul doi se află pelicula „Volver”, iar pe
al treilea este filmul „Match Point”. |n acest clasament se g`sesc
produc]ii ca „United 93”, „Cârtiţa” sau „Borat”.
PUBLICITATE

EVENIMENT - Lista nominaliz`rilor la cea de-a 79-a edi]ie
a premiilor Oscar a fost f`cut`
public` ieri, la Hollywood.
Prezentarea a fost asigurat`
de actri]a Salma Hayek [i Sid
Ganis, pre[edintele Academiei
Americane de Film. Pelicula
„Dreamgirls”, o dramă muzicală
inspirată de grupul muzical
„The Supremes“, s-a remarcat
\n mod deosebit, ob]in#nd opt
nominalizări, potrivit site-ului
oficial, oscar.com. Numai la
o singură categorie, „Cea mai
bună melodie originală“, filmul,
care va avea premiera \n Rom#nia pe 16 februarie, are trei
nominaliz`ri.
„Babel”, o analiză îndrăzneaţă
a problemelor umanităţii la
începutul secolului XXI, s-a clasat pe locul doi, cu şapte nominalizări.
Basmul pentru adulţi în
spaniolă, „Labirintul lui Pan”,
şi drama despre familia regală
britanică, „The Queen”, au primit şase nominalizări fiecare.
„Diamantul Sângeriu” are cinci

Anika Noni Rose, Beyonce Knowles [i Jennifer Hudson, \ntr-o scen`
nominalizări, la fel „Cârtiţa”,
iar „Letters from Iwo Jima”,
„Fiecare se crede normal”,
„Notes on a Scandal” şi „Piraţii
din Caraibe: Cufărul Omului
Mort” au câte patru, fiecare.
La categoria „Cel mai bun
regizor” au fost nominalizaţi
Alejandro Gonzalez Inarritu,
pentru „Babel”, Martin Scorsese

pentru „Cârtiţa“, Clint Eastwood
pentru „Letters from Iwo Jima“,
Stephen Frears pentru „The
Queen” şi Paul Greengrass pentru „Zborul United 93“. Peliculele
„After the Wedding”, „Days of
Glory (Indigènes)“, „The Lives
Of Others“, „Labirintul lui Pan“,
„Water“ au fost nominalizate
la categoria „Cel mai bun film

De Niro, un lider f`r` ru[ine
INSOLIT - Robert de Niro (foto) ocupă
primul loc în topul actorilor „cei mai
lipsiţi de ruşine“, conform thesun.
co.uk . Artistul s-a ales cu aceast`
etichet` deoarece a acceptat să joace
un rol mediocru, doar pentru onorariu,
\n filmul „Aventurile lui Rocky şi
Bullwinkle“. „Este cel mai mare actor al
nostru în viaţă. Nu se îndoieşte nimeni
de acest lucru. Totuşi, \n cariera sa există
o aberaţie uriaşă numită «Aventurile
lui Rocky şi Bullwinkle»“, a declarat
un renumit critic de film al publica]iei
„Entertainment Weekly”. |n topul ru[inii
mai figureaz` colegi de breasl` ai lui De
Niro, precum Richard Burton, care a
jucat \n „Exorcistul II: Ereticul“, Sir Ben
Kingsley în „BloodRayne“ (nominalizat
anul acesta la premiile „Zmeura de
Aur“), Demi Moore în „Striptease”,
Elizabeth Taylor în „Familia Flintstone“
[i Marlon Brando în „Superman“.
Iulia Roman ||||

Adina de la Heaven,
ma[in` de 80.000 de euro
ACHIZI}IE - Componenta trupei Heaven,
Adina Postelnicu, nu s-ar putea pl#nge c` o
duce tocmai r`u. Dup` cum m`rturise[te,
solista a reu[it s` str#ng` dup` un an plin
de concerte nu mai pu]in de 80.000 de
euro. Blondina a preferat s`-[i cumpere
o ma[in` de ultim` genera]ie. Ea a optat
pentru un Audi Q7, care \i va veni din Germania \n luna martie. Adina a ales acest
autoturism, deoarece potrivit

declara]iei sale, \i confer` mult
mai mult` siguran]` dec#t
fosta ei ma[in`, un Renault
L.D. ||||
Scenic.
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NOMINALIZĂRI - PRINCIPALE CATEGORII:
CEL MAI BUN FILM AL ANULUI
„Babel“
„C#rti]a“
„Letters From Iwo Jima“
„Fiecare se crede normal“
„The Queen“

CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL PRINCIPAL
Leonardo DiCaprio („Diamantul S#ngeriu“)
Ryan Gosling („Half Nelson“)
Peter O’Toole („Venus“)
Will Smith („|n c`utarea fericirii“)
Forest Whitaker („Ultimul rege al Sco]iei”)

CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ ÎN ROL PRINCIPAL
Penélope Cruz („Volver“)
Judi Dench („Notes On A Scandal“)
Helen Mirren („The Queen“)
Meryl Streep („Diavolul se \mbrac` de la Prada”)
Kate Winslet („Little Children“)

CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR

din celebra pelicul` care a c#[tigat deja trei Globuri de Aur

străin”. Academia Americană de
Film îi va acorda un Oscar onorific
lui Enio Morricone. Ceremonia
de decernare a premiilor Oscar
va avea loc pe 25 februarie la
Kodak Theatre din Los Angeles
[i va fi prezentat` de actri]a Ellen
DeGeneres. Fastuosul eveniment
va fi transmis de postul ABC.
Laura Dud`u ||||

Alan Arkin („Fiecare se crede normal“)
Jackie Earle Haley („Little Children”)
Djimon Hounsou („Diamantul S#ngeriu“)
Eddie Murphy („Dreamgirls“)
Mark Wahlberg („C#rti]a“)

Filmele de Oscar ajung în România
PREMIERE Trei dintre producţiile nominalizate la Oscarul pentru „Cel mai bun film”
vor putea fi vizionate, \n cur#nd, în România. „Cârtiţa” şi „Fiecare se crede normal”
pot fi văzute acum în cinematografe. „Babel“, care \i are \n distribuţie pe Brad Pitt
[i Cate Blanchett, va avea premiera pe marile ecrane de la noi pe 2 februarie. Pelicula este un proiect ambiţios filmat` în patru limbi, pe trei continente, de regizorul
Alejandro Gonzalez Innaritu. Pe 9, respectiv 23 martie, vor rula în România „Letters
from Iwo Jima”, în regia lui Clint Eastwood, [i, respectiv „The Queen”, în regia lui
||||
Stephen Frears.

Paris Hilton, trei ani de
închisoare cu suspendare
LEGE - Paris Hilton (foto) a
fost condamnată la trei ani de
supraveghere judiciară, după ce
şi-a recunoscut vinovăţia în urma
acuzaţiei de conducere în stare
de ebrietate, informează Reuters.
În luna septembrie, Paris a fost
arestată la Hollywood, după ce
poliţia a remarcat că aceasta
conducea maşina sub influenţa
băuturilor alcoolice. În afară de
această pedeapsă, Hilton a mai
fost amendată cu suma de 390
de dolari şi obligată să urmeze
un program de dezintoxicare. În
urma unei înţelegeri cu procurorii,
Paris poate să-şi reducă pedeapsa
cu un an, în schimbul efectuării
a 40 de ore de muncă în folosul
comunităţii. Avocaţii vedetei au
obţinut această înţelegere întrucât
nivelul de alcool din sângele
starletei era la nivelul minim. ||||

Salma Hayek,
primul film în
limba spaniolă
DEBUT Salma Hayek va fi
producător şi actor în comedia
romantică „La Banda”, primul
film în limba spaniolă al vedetei, după telenovelele de acum
mai bine de zece ani, în care a
debutat. Proiectul este finanţat
de companii independente, iar
filmările vor începe în Mexic,
la vară. Realizatorii proiectului
au spus că un album cu piesele
muzicale din film, în care cântă
şi actriţa, este, de asemenea, în
||||
pregătire.

Starleta nu se afl` la prima abatere de acest gen

Buena Vista Social Club,
din nou în România
CONCERT - Buena Vista Social Club va reveni pe
30 aprilie la Bucureşti pentru a susţine, la Teatrul
Naţional, un concert care îl va avea cap de afiş pe
celebrul compozitor, chitarist şi vocalist Eliades
Ochoa. Acesta va fi însoţit de şapte muzicieni.
Eliades Ochoa a colaborat, de-a lungul carierei
sale, cu muzicieni ca Bob Dylan, Manu Dibango,
Compay Segundo [i Omara Portuondo. Preţurile
biletelor la concert sunt de 100, 150 şi 200 de lei,
acestea putând fi cumpărate după 1 februarie de
la Teatrul Naţional, Magazinul Muzica şi Librăriile
Cărtureşti. Între timp, pot fi rezervate on-line pe
site-urile www.bilete.ro şi www.phoenix.ro. Este al
[aselea eveniment purt#nd marca Buena Vista, pe
care Funda]ia Phoenix \l organizeaz` \n Rom#nia. ||||

PUBLICITATE

{tefan B`nic` jr., pentru a treia oar` gazda emisiunii

„Dansez pentru tine”
\[i a[teapt` concuren]ii
PRESELEC}IE - „Dansez pentru tine”, emisiunea difuzat` de PRO TV, se preg`te[te s`-[i deschid` pentru a treia oar` ringul pentru competi]ie. De c#teva
luni, rom#nii s-au \ndr`gostit de dans [i au \nceput
s` cread` c` visele pot deveni realitate. Cei care doresc s` participe pot s` se \nscrie deja la preselec]ie
pentru cel de-al treilea sezon al emisiunii „Dansez
pentru tine”. Fiecare aspirant trebuie doar s` spun`
cine este, pentru cine vrea s` danseze [i care este
visul pentru care s-ar lupta al`turi de o vedet` \n
pa[i de dans.
L.D. ||||
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Chery Automobile
se extinde
CHINA Cel mai mare
constructor auto chinez,
Chery Automobile Co., a
anunţat că intenţionează
să construiască trei uzine
de asamblare în Orientul
Mijlociu, Europa de Est şi
America de Sud. Anunţul intervine la scurt timp după ce
Chery a \n[tiin]at c` a ajuns
la un acord cu grupul auto
DaimlerChrysler AG, în urma
căruia grupul chinez va
începe să producă autovehicule marca Dodge, Chrysler şi
Jeep pentru DaimlerChrysler.

Logan Furgon a fost lansat
UTILITAR - Automobile Dacia
a lansat asear` modelul Logan
Van. Acesta înlocuieşte modelul Pick-Up, scos din producţie
la sfârşitul anului trecut. Noua
utilitar` are un pre] de pornire de
6.700 de euro [i este construit`
pe platforma modelului MCV.
Potrivit lui Constantin Stroe,
vicepre[edintele consiliului de
administra]ie al companiei,
aproximativ 40 de ma[ini
utilitare vor fi produse pe zi la
Mioveni. Sunt disponibile trei
variante de motorizare: 1.4 MPI
de 75 CP, 1.6 MPI de 90 CP [i

varianta diesel 1.5 dCI de 70
CP. Modelul are o lungime de \
nc`rcare de 1936 mm, o sarcin`
util` de 800 kg [i 4 u[i de acces
pentru \nc`rcare (dou` \n spate
[i dou` laterale). Geamurile
laterale şi cele din spate au fost
înlocuite cu panouri de tablă, iar
suspensiile sunt setate pentru
o sarcină mai mare. Greutatea
maxim` pe care noul model o
poate transporta este de o ton`.
Dacia Van poate fi achizi]ionat`
\ncep#nd de azi \n Rom#nia, iar
din toamn` \n majoritatea ]`rilor
||||
din Europa.

Miercuri, 24 ianuarie 2007

Ma[ina perfect` pentru femei,
\n aglomera]iile urbane

Ford v#ndut
cu 535.000 de euro

Japonezii se a[teapt` ca ma[ina s` aib` mare succes \n r#ndul fetelor

Ajutor
pentru Bertone
SPRIJIN Compania Fiat are
\n plan redresarea companiei Bertone, care se afl`
\ntr-o situa]ie grav`. Italienii inten]ioneaz` s` lanseze
\n 2009 un model care s`
revitalizeze compania. Fiat
va semna un contract \n
valoare de 220 de milioane
de euro, care prevede construirea unui coupé cabriolet
de dimensiuni mici. Viitorul
model este a[teptat s`
soseasc` \n 2009, cifra de
v#nz`ri \n primul an fiind
estimat` la 15-20.000 de
unit`]i.

Jeep nu mai
fabric` modelul
Commander

DECIZIE Constructorul american Jeep a decis scoaterea
modelului Commander din
produc]ie, la finalul lui 2009.
Commander se aseam`n`
prea mult cu alte modele
construite de Jeep [i nu
aduce un alt tip de clien]i
pentru produc`torul de
peste ocean, conform automarket.ro. SUV-ul american este construit la Detroit,
\mpreun` cu modelul Grand
Cherokee. Commander a
reu[it s` v#nd` 88.497 de
exemplare \n 2006, \n detrimentul modelului Grand
Cherokee, care a \nregistrat o
sc`dere a v#nz`rilor.

Predic]ii pentru pia]a auto 2007
Foto: Cristian Simion

LICITA}IE Primul automobil Ford din istorie, un
model fabricat \n 1903, a
fost v#ndut s`pt`m#na
trecut` la o licita]ie \n SUA
cu aproape 535.000 de euro
(700.000 de dolari). Ford A
este dotat cu 8 cai putere,
iar pre]ul ini]ial al automobilului a fost, \n 1903,
de 600 de dolari. Licita]ia a
fost organizat` de cea mai
mare cas` de licita]ii pentru
ma[ini de epoc` din lume,
RM Auctions Inc.

AUTOMOBIL Produc`torul japonez Nissan Motors a prezentat ieri, la
Tokyo, un nou vehicul din clasa mini, numit Pino. Ma[ina este destinat` \n special femeilor tinere, care conduc din pl`cere. Cu un consum
urban de doar 5 litri la 100 de km, ma[ina este perfect` pentru ora[ele
aglomerate, precum Bucure[tiul. Motorul ma[inii are trei cilindri \n
linie, 12 valve [i 660cc. Pino este echipat cu trei cutii de viteze diferite.
Dou` dintre cutii sunt automate cu 3 sau 4 trepte [i una manual` cu 5
trepte. Ma[ina beneficiaz` de trac]iune integral`, ABS, EBS [i cauciucuri
de 13 inchi. Automobilul va fi disponibil \n Japonia din 27 ianuarie la un
||||
pre] cuprins \ntre 7.300 [i 9.750 de dolari.

Logan Van a fost lansat \n cadrul unui show la Word Trade Center

EVOLU}IE - Piaţa auto va creşte în acest an cu circa 7% faţă de anul
trecut, conform declara]iilor preşedintelui Asociaţiei Producătorilor
şi Importatorilor de Automobile (APIA), Brent Valmar. Printre factorii enumeraţi de reprezentanţii APIA pentru creşterea vânzărilor se
numără creşterea veniturilor populaţiei, accesul facil la diverse modalităţi de creditare, gradul redus de motorizare, nevoia tot mai mare
de mobilitate. De asemenea, clarificarea rapidă a problemelor legate
||||
de taxa de primă înmatriculare ar duce la creşterea vânzărilor.

DaimlerChrysler, \n Rom#nia
DaimlerChrysler, unul
dintre cei mai mari
constructori de autoturisme
de lux [i autovehicule
comerciale din lume, este
prezent de luna aceasta \n
Rom#nia.
MARC~ - DaimlerChrysler AG
a intrat pe piaţa din România.
Acest lucru a fost realizat printr-un joint venture cu Grupul ŢiriacAuto. Începând din aceast`
lun`, noua companie, DaimlerChrysler Automotive Romania
SRL, se va ocupa de activităţile
de import, marketing şi vânzări
ale brandurilor DaimlerChrysler
în România: Mercedes-Benz,
smart, Chrysler, Jeep, Dodge şi
Fuso.
Printre modelele pe care
compania le va lansa pe piaţa
românească se num`r` noua
Clasă C de la Mercedes-Benz,
noul smart fortwo, Dodge Nitro,
Jeep Compass şi Patriot. Noua
clas` C va fi disponibil` pe pia]a
rom#neasc` din a doua decad`
a lunii aprilie. Modelul Clasa C
este cel mai vândut autovehicul
Mercedes pe plan mondial.
DaimlerChrysler a v#ndut anul
trecut \n Rom#nia 1.685 de
ma[ini Mercedes, dintre care
aproximativ 400 au fost clasa C.
Anul acesta, produc`torul
sper` s` v#nd` aproximativ
2.000 de autoturisme Mercedes, iar ]inta de v#nz`ri pentru
toate m`rcile sale este de 6.000

Modelul Clasa C a fost prezentat la Bucure[ti la numai o or` de la lansarea oficial` de la Stuttgart
de unit`]i pe pia]a rom#neasc`.
Tot \n aprilie va fi lansat pe piaţă
noul smart fortwo. Smart fortwo
are cei mai tineri clien]i, 85%
dintre cumpărători av#nd mai
puţin de 40 de ani. Se aşteaptă ca
noul fortwo să continue povestea
de succes a predecesorului său,
vândut acum în 36 de ţări din întreaga lume, \n peste 750.000 de
Bogdan Biszok ||||
exemplare.

Mobilitate maxim`
ASISTEN}~ DaimlerChrysler AG nu ofer` nu numai autoturisme, ci [i
servicii. Astfel, fiecare autoturism nou Mercedes-Benz achiziţionat
după 1 ianuarie 2007 are inclus serviciul MobiloLife. Pachetul de
servicii MobiloLife cuprinde punerea la dispoziţie a unui autoturism
la schimb, servicii de remorcare, transportul gratuit cu taxi-ul, cu
trenul şi chiar cu avionul, precum şi ajutorul acordat pe loc în caz
de defecţiune sau asistenţă pentru pornirea autoturismului. Pentru
autoturismele noi, valabilitatea iniţială este de doi ani.

VIA}~ S~N~TOAS~

Miercuri, 24 ianuarie 2007

Seleniul poate
încetini evoluţia
virusului HIV

www.compact.info.ro

Psihoterapie cu filme
Vizionarea de filme
artistice este o metod`
recent` utilizat` cu
succes de psihoterapeu]i.
Psihologii apelează din ce
în ce mai des la pelicule
celebre pentru a-şi ajuta
pacienţii să rezolve
anumite probleme de via]`
sau să-[i conştientizeze
dorin]ele [i sentimentele.

SPERAN}Ă Suplimentele nutritive
de seleniu pot încetini ritmul de
evolu]ie al virusului HIV. Aceasta
este concluzia la care au ajuns
cercetătorii Universităţii din Miami,
potrivit Reuters. 260 de pacienţi
infestaţi cu HIV au luat, zilnic, 200
de micrograme sub form` de capsule, con]in#nd seleniu. După nouă
luni de experiment, specialiştii au
remarcat că stadiul de progresie
HIV era neschimbat la pacienţii
cărora li s-a administrat suplimentul, spre deosebire de cei care nu
au fost supuşi tratamentului. Odată
cu încetinirea ritmului de dezvoltare a virusului, s-a constatat şi o
creştere semnificativă a numărului
celulelor imunitare T CD4 (care sunt
un barometru al s`n`t`]ii sistemului imunitar). Seleniul este doar
un adjuvant care nu poate înlocui
medicamentele prescrise. Dozele
mai mari de 400 de micrograme pe
zi de seleniu pot deveni fatale. ||||

INSTRUMENT - Psihologii au
demonstrat că filmele pot fi
un tratament extrem de folositor în cadrul şedinţelor de
psihoterapie, potrivit handbag.com. Personajele din pelicule pot determina pacienţii
să privească lucrurile dintr-o
nouă perspectivă. „Filmul potrivit poate ajuta pacientul să
conştientizeze situaţia în care
se află şi să devină mai obiectiv
în alegerile pe care le face”, a
declarat Birgit Wolz, un cunoscut psiholog din California. Mai
mult, scenele sau personajele
care stârnesc emoţii sau reacţii
puternice pot indica faptul
că inconştientul pacientului
dezvăluie informaţii care vor
ghida demersurile de vindecare întreprinse de medic. În
cartea sa, „E-Motion Picture”,
psihologul american a povestit
cum partenerii dintr-un cuplu

„Diavolul se îmbracă de la Prada” este un film recomandat pentru cei neîncrezători [i lipsi]i de curaj
au devenit mai toleranţi unul
cu celălalt, în urma vizionării
unei pelicule care înfăţişa o
relaţie tensionată între doi so]i.
Psihologii atrag aten]ia \ns` c`

puţină carne şi beau un pahar de vin pe zi. Un rol important îl deţine sprijinul
acordat de familie, prieteni
sau religie. Dan Buettner,
conducătorul echipei de

Iulia Roman ||||

OPTIMISM Dacă pacienţii se identifică cu personaje precum cel
interpretat de Bill Murray, în filmul „Lost in Translation”
(„R`t`ci]i printre cuvinte”) , terapeuţii [tiu că au în faţa lor o
persoană deprimată. Ca antidot împotriva depresiei şi, mai ales,
ca metodă de creştere a încrederii în sine, aceştia recomandă
pelicule precum „The last King of Scotland” („Ultimul rege al
Sco]iei”), „Dreamgirls” sau „Bridget Jones’s Diary” („Jurnalul lui
Bridget Jones”). Motivul? Personajele înfăţişate de acest gen de
lungmetraje se confrunt` cu situaţii dificile.

Climatul mediteranean oferă unele dintre cele mai favorabile condiţii de viaţă
STUDIU - Savanţii au identificat trei locuri în lume
unde oamenii trăiesc peste
100 de ani, potrivit dailymail.co.uk.
Este vorba de insula Sardinia din Marea Mediterană, oraşul Loma Linda din
California şi insula Okinawa din Japonia. Cercetând
modul de viaţă al locuitorilor acestor regiuni, specialiştii au ajuns la concluzia
că secretul longevităţii
constă în dieta sănătoasă,
exerciţiile fizice şi atitudinea pozitivă. Oamenii din
aceste zone sunt foarte activi, consumă multe fructe
şi legume, m`n#nc` foarte

vizionarea de filme nu este o
terapie \n sine, ci doar o metod` din cadrul procesului terapeutic.

Filme anti-depresive

Unde se poate trăi 100 de ani

cercetători americani care
au efectuat acest studiu,
apreciază că, dacă ne-am
ameliora stilul de viaţă, am
trăi, \n medie, cu opt ani
I.R. ||||
mai mult.

Obiceiuri longevive
SECRET Locuitorii insulei Okinawa din Japonia nu au în
vocabularul lor un cuvânt pentru pensionare. Ei folosesc
un termen echivalent al propoziţiei „De ce să te mai
trezeşti dimineaţa?”. Înainte de fiecare masă, aceştia
spun „Trebuie să mă opresc din mâncat când \nc` nu
m` simt sătul”. În satele de munte din Sardinia, sătenii
merg pe jos aproximativ opt kilometri pe zi. Rezidenţii
oraşului Loma Linda, situat în apropiere de Los Angeles,
sunt majoritatea adventişti. Savanţii explică longevitatea acestora prin faptul că aplică principiile religiei pe
care o predică, adică munca de voluntariat, exerciţiul
fizic moderat şi dieta vegetariană.

PUBLICITATE
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Un nou transplant
de faţă reuşit
OPERA}IE O a dou` grefă
de faţă a fost efectuat` în
Franţa, zilele trecute, potrivit
cotidianului „Le Parisien”.
Premiera mondială a fost
realizată de chirurgii esteticieni care au operat-o,
în 2005, pe Isabelle Dinoire,
o femeie în vârstă de 38 de
ani, desfigurată de câinele
ei. Doctorii au f`cut, de
această dată, un transplant
nas-buze-maxilar, similar primului, dar şi o grefă
parţială de obraji. Pacientul
a fost un tânăr în vârstă de
27 de ani, victima maladiei
Von Recklinghausen, o boală
incurabilă care deformează
faţa.

Vaccinul-plasture
împotriva maladiei
Alzheimer
SOLU}IE Un vaccin sub
formă de plasture împotriva
maladiei Alzheimer a fost
dezvoltat de o echipă de
cercetători din SUA, potrivit bbc.co.uk. În urma
primelor teste de laborator,
noul remediu şi-a dovedit
eficacitatea, fiind capabil să
cureţe creierul de plăcile care
se dezvoltă în timpul maladiei. Cercetătorii au anunţat
că vor continua studierea
noului remediu, pentru a afla
dacă medicamentul poate
împiedica apariţia pierderilor
de memorie şi dacă poate
reduce plăcile de pe creier.
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CONCERT &
PARTY

Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142
www.expirat.org
Underworld
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 3
Telefon: 0721.569.329

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

21.00

Ziua bancherilor

DJ Ruky

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

Tonka Soul Café
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 317.83.42
Coyote Café
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 311.34.87

Cinema Studio

21.00

13.00

AI |NCREDERE |N B~RBA}I!
SUA, comedie, 2005
Regia: Bart Freundlich
Cu: Julianne Moore,
David Duchovny
Premier`
Hollywood Multiplex
20.00, 22.30
Movieplex
16.00, 20.30, 22.30,

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

APOCALYPTO

Big noise with Hefe
21.00

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

Cafe del mar
21.00

Movieplex

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

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

Girl Crew
Stuf Vama Veche
Str. Berzei nr. 25A
Telefon: 316.22.42
Karola by N
21.30
Pia]a Valter Mărăcineanu nr. 1-3
Telefon: 0723.113.113

BORAT

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

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

Open Microphone

Cinema Patria

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

14.00, 16.00, 18.00,
20.00

Muzic` alternativ` cu Balamuc

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

Expirat

Cinema Union

16.00

15.00

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

15.30

LA FEMME D’A COTE

Love & folk
20.00

LEMMING

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

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

Hollywood Multiplex

Cinema Scala

13.00, 15.45,
18.30, 21.15
Movieplex
14.15, 17.00, 19.30, 22.00
City Cinema
13.00, 15.15,
17.30, 20.00, 22.15

EI ATAC~!
SUA, horror, 2006
Regia: David Moreau
Cu: Olivia Bonamy
15.30, 22.15
18.15, 22.30

ERAGON
SUA, fantastic, 2006
Regia: Stefen Fangmeier
Cu: Edward Speleers, Jeremy Irons,
John Malkovich
13.45, 16.00,
18.15
Movieplex
14.30, 19.15
City Cinema 14.15, 16.45, 19.15, 21.45

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

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

13.15, 20.15
13.30, 18.00

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

12.00, 14.30, 17.00,
19.30

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

FILIERA KEBAB

BRASILEIRINHO

22.00

16.00

FIECARE SE CREDE NORMAL

14.00, 16.00,
18.00
City Cinema 14.45, 17.00, 19.00, 21.00
Movieplex
15.15, 17.15

Cinema Eforie

Cinema Elvira Popescu

Cinema Festival

Hollywood Multiplex

Hits

ILUZIA CEA MARE
Fran]a, dram`, 1937
Regia: Jean Renoir
Cu: Jean Gabin, Dita Parlo

Movieplex

Hollywood Multiplex

Hollywood Multiplex

14.45, 17.15,
19.45
Movieplex
13.00, 17.45, 20.00
Corso 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Fran]a, dragoste, 1981
Regia: Francois Truﬀaut
Cu: Gerard Depardieu,
Fanny Ardant

Movieplex
Hollywood Multiplex

13.00, 15.00, 17.00,
19.00

HABANA BLUES
Coproduc]ie, musical, 2005
Regia: Benito Zambrano
Cu: Alberto Joel Garcia Osorio,

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

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

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

DINCOLO DE TRECUT

10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00

Cinema Eforie

Atmosfer` route 66 & Harley
Davidson

18.00

CR~CIUN CU SC^NTEI

SUA, dram`, 1967
Regia: Mike Nichols
Cu: Anne Bancroft, Dustin Hoﬀman
21.00

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

ABSOLVENTUL

Alternative Lounge

13.45, 19.15,
21.30
17.00, 21.45

COD 46

3 Ceasuri rele

21.00

PARTY

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

Movieplex

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

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

Fire Club
Intrarea liberă
Str. Gabroveni nr. 12
Telefon: 312.70.19
www.fire.ro

Hollywood Multiplex

13 NEGRU

Karaoke day and night

16.15

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

Club Hook
Str. Mântuleasa nr. 27
Telefon: 0722.355.377

20.00

HAPPY FEET – MUMBLE,
CEL MAI TARE DANSATOR

Hollywood Multiplex

CLASA DE T~NT~L~I

FILME

KARAOKE

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

22.15
16.00, 21.30

C^RTI}A

What’s up
Str. Slănic nr. 2
Telefon: 0722.331.226

Club A
21.00
Intrare: 3 lei b`ie]ii, liber` pentru fete
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92
www.cluba.ro

Cinema Union

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

Rock and Roll Night

Sear` hard & heavy
22.00

DJ Iorgu

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

Hollywood Multiplex
Movieplex

Hollywood Multiplex

DJ Alessandro, DJ Massimo,
DJ Tavi
Suburbia
Str. {elari nr. 19

20.00

Studio Bar
Str. Col. Iosif Albu nr. 62B
Telefon: 0724.935.076

DJ

Roberto Sanmartin

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

Punk rock show

FOLK

Miercuri, 24 ianuarie 2007

NOI HR~NIM LUMEA
Austria, documentar, 2005
Regia: Erwin Wagenhofer
Cu: Jean Ziegler, Peter Brabeck
14.00

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

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

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

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

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

15.00, 17.00, 19.00

S-A FURAT O BOMB~

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

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

VACAN}A

Hollywood Multiplex

15.00, 18.00,
21.00
13.00, 18.30, 21.30

TEATRU

19.15

10.00

De: G. M. Zamfirescu
Regia: Ion Cojar
Cu: Magda Catone, Mi[u Fotino,
Matei Alexandru
Teatrul Na]ional I. L. Caragiale
Sala Atelier
Telefon: 314.71.71

19.00

POVESTE DIN }ARA DE FOC
Cu: Clara Flores
Casa de Cultur` a Studen]ilor
Sala Pod
Telefon: 315.25.42

20.00

EXPOZI}II

Dup`: Fraţii Grimm
Regia: Cristian Pepino
Cu: Cristian Mitescu, Claudiu
Iordan, Graţiela Ene

Expoziţie de grafică religioasă
„Aripi de înger“
De: Elena Murariu
10.00

BANI DIN CER

Teatrul de Comedie

Teatrul Ion Creang`
Telefon: 317.85.90

EVENIMENTE

ALBĂ CA ZĂPADA ŞI CEI
ŞAPTE PITICI

Teatrul }`nd`ric`
Sala Lahovari
Telefon: 315.23.77

Regia: Cornel Todea
Cu: Lucian Ifrim, Vera Linguraru,
Anca Zamfirescu

IDOLUL {I ION ANAPODA

17.00

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

18.30

HARAP ALB

Hollywood Multiplex
20.30, 22.45
Movieplex
13.00, 19.15, 21.45

De: Ray Cooney
Regia: Hora]iu M`l`ele
Cu: George Mih`i]`, Virginia Mirea,
Gheorghe D`nil`

Rom#nia, comedie, 1962
Regia: Ion Popescu-Gopo
Cu: Florin Piersic, Emil Botta
Cinema Eforie

Sala Mare
Telefon: 315.91.37

SCANDALOS

13.15, 19.00

Cinema Union

|n clubul El Comandante re\ncepe ast`zi, de la ora 21.00,
sezonul c#nt`rilor live. Cea care deschide seria este o
artist` t#n`r` [i talentat`. Alina Manole c#nt` \mpreun`
cu cei de la Gashkademia de Folk. Piesele pe care le-a
preg`tit pentru ast`zi fac parte din „Seria Amantelor”
[i dezvolt` tema nebuniei iubirii, tratat` \n manier`
romantic` sau ironic`. „|ndr`gosti]ii pot face orice. Pot
fi suficient de nebuni, de \ndr`zne]i, de frumo[i, \nc#t
s` smulg` luna de pe cer. Pot chiar s`-i schimbe forma!
Pentru c` nebunia iubirii este infinit`”, spune Alina.

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

Expoziţie de medalii
„Medalii şi însemne masonice.
Istorie şi simbol“
Muzeul Naţional de Istorie
Calea Victoriei nr. 12
Telefon: 315.70.56
Ultima zi – 31 martie
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TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

PRIMA

TVR 2

20.20 Impresioni[tii

20.30 Detonatorul

20.30 Tablou de nunt`

16.25

21.30

11.25 Al. I. Cuza
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 Oameni ca noi
16.00 Convieţuiri
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Pe ce dăm banii?
17.45 Dis-de-seară
18.40 Eurovision 2007
Videoclipuri
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Impresioniştii (dramă,
Anglia)
21.20 Ochiul magic
22.15 Un european ca mine
22.45 Jurnalul TVR
23.15 Lumea citeşte!
0.00 Viaţa ca-n filme (s, SUA)

10.15 Om sărac, om bogat (comedie, România) (r)
11.15 Marele cutremur din Los
Angeles (catastrofă, SUA)
13.00 Ştirile PRO TV
13.45 Miracol
pe
munte
(dramă, SUA)
16.00 Tânăr şi neliniştit (s,
SUA)
17.00 Ştirile PRO TV
17.45 Om sărac, om bogat (comedie, România)
18.55 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30 Detonatorul
(thriller,
SUA)
22.15 La Bloc (r)
23.00 Ştirile PRO TV
23.45 Renegatul (s, SUA)
0.45 La Bloc (r)
1.10 Omul care aduce cartea (r)
1.15 Ştirile PRO TV
2.15 Detonatorul (thriller, SUA)

ACAS~

HALLMARK

7.00 Iubire de mamă (s, Mexic/
SUA) (r) 9.00 Culoarea păcatului
(s, Brazilia) 11.00 Pariul iubirii
(s, Mexic) 13.30 Jurământul (s,
SUA/Columbia) 14.30 Iubire ca
în filme (s, România) (r) 15.30
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA)
17.30 Poveştiri adevărate 18.30
Rebelde (s, Mexic) 20.30 Iubire
ca în filme (s, România) 21.30
SOS, viaţa mea! (s, Argentina)
23.30 Jurământul (s, SUA/
Columbia) (r) 0.30 Poveştiri
adevărate (r)

5.15 Vivere - A trăi cu pasiune
(s, Italia) (r)
6.00 În gura presei
7.00 Dimineaţa devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 Vivere - A trăi cu pasiune
(s, Italia)
12.00 Vocea
inimii
(s,
România)
13.00 Observator
13.45 Din dragoste (r)
16.00 Observator
16.45 9595 - te învaţă ce să
faci
18.00 Vocea inimii (s, România)
19.00 Observator
20.30 Tablou de nuntă
22.30 Animat Planet Show
23.00 Observator
0.00 Detectivul Stone (s,
Canada)

DISCOVERY

6.00 Mare şi păros (familie,
SUA) 8.00 Câmpul sălbatic
(dramă, SUA) 10.00 Lumi
diferite (s, SUA) 11.00 Ed (s,
SUA) 12.00 Semnul celor patru
(poliţist, SUA) 14.00 Câmpul
sălbatic (dramă, SUA) 16.00
Lumi diferite (s, SUA) 17.00 Ed
(s, SUA) 18.00 Semnul celor
patru (poliţist, SUA) 20.00
Alegeri dificile (dramă, SUA)
22.00 Brigada omucideri (s,
SUA) 23.00 Pasiunea lui Ayn
Rand (dramă, SUA)

11.00 Confruntări şi fiare vechi
12.00 Tehnologie extremă 13.00
O pradă mortală 14.00 John
Lydon şi atacul rechinilor 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
Petrol, sudoare şi platforme
22.00 Dr. G, medic legist 23.00
Constructorii de motociclete
0.00 Ultimele 24 de ore

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

Ce vrăji a mai făcut
nevasta mea
reinventeze cariera. El
este atras de o versiune
actualizată a serialului de
comedie din anii ’60, „Ce
vrăji a mai făcut nevasta
mea“, regândită pentru el.
Acest lucru îi oferă posibilitatea de a-l interpreta
pe Darrin, pământeanul
de rând.
SUA, 2005
Regia: Nora Ephron
Cu: Nicole Kidman, Will Ferrell,
Shirley MacLaine

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
MINGI-ARID-IMN-MUCEDE-SP-OPRESIV-COMPAS-OLEADAUS-ORAL-TORS-CAT-O-BI-ORZ-AP-VITEJEASCAIRITAT-TIR-DISC-AVIDE
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DRAM~

Viaţa mult
aşteptată

20.00 COMEDIE

În San Fernando Valley din California, Isabel
(Nicole Kidman, foto) încearcă să-şi facă ordine
în viaţă. Vrăjitoarea naivă
şi bună este hotărâtă să
renunţe la puterile ei supranaturale şi să ducă un
trai liniştit. În acelaşi timp,
în altă parte a oraşului,
Jack Wyatt (Will Ferrell),
un actor impozant şi fermecător, încearcă să-şi

23.00
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Filmul
lui
Manuel
Gutiérrez Aragón aduce în prim-plan povestea confrunt`rii modului
tradiţional de creştere a
animalelor cu rigorile politicii agricole impuse de
Uniunea Europeană. Aderarea Spaniei la UE aduce
schimbări dramatice într-o
modestă comunitate izolată de crescători de vite. Vechile tensiuni ies la iveal`,
certurile se termină cu un
omor, iar viaţa este din ce
în ce mai grea.
Spania, 2004
Regia: Manuel Gutiérrez Aragón
Cu: Juan Diego, Luis Tosar,
Marta Etura

Rezolvarea integramei din num`rul trecut
C-P-VATAF-TARA-MARAR-C-U-CNUT-PLASELE-A-ABURI-FTAX-RASNI-ORE-MARX-ANALGEZIC
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Dezleg`rile Sudoku
din edi]ia de ieri

SURS~ PROGRAME TV:

Al [aptelea cer

8.30 Conan aventurierul (s,
Germania/SUA)
9.30 Al şaptelea cer (s, SUA) (r)
11.00 Tele RON
12.30 Play
14.10 Dragoste şi putere (s,
SUA)
14.45 Viziunile lui Sarah (dramă, SUA)
16.25 Al şaptelea cer (s, SUA)
17.25 Dezastre
în
lumea
sportului
18.00 Focus
19.00 Camera de râs
19.20 Cele mai uimitoare filme
din lume
19.45 Celularul (s, România)
20.00 Ameninţare
mortală
(acţiune, SUA)
22.00 Totul despre sex (s, SUA)
22.30 Focus Plus
23.30 Celularul (s, România) (r)
23.45 Poliţia în acţiune (r)

TV SPORT
15.00 Ştirile TV Sport 15.15
"Bătălia pentru Anglia", Et.
23: Arsenal - Manchester
United 16.00 Ştirile TV Sport
16.30 Fotbal, Cupa Ligii Angliei
- Semifinala 1, retur, Chelsea
- Wycombe Wanderers 18.30
Ştirile TV Sport 19.00 Baschet
- "Best of NBA": Los Angeles
Lakers - Boston Celtics 21.30
Ştirile TV Sport 21.45 Fotbal,
Cupa Ligii Angliei - Semifinala
2, Tottenham - Arsenal 23.55
Sexy Sport Clips
PUBLICITATE

15

HBO

Patinaj artistic

10.00 Tonomatul DP2
11.30 Lege şi ordine (s, SUA) (r)
12.25 Şcoala părinţilor (r)
13.00 Omul între soft şi moft
(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 E Forum
17.00 Dinotopia
(aventură,
SUA)
18.00 Lecţia de... istorie
18.35 Lege şi ordine (s, SUA)
19.25 Cum să nu ne îmbrăcăm
20.00 Bugetul meu
20.30 Bazar
21.00 Jurnal TVR
21.30 Patinaj artistic
23.00 Viaţa mult aşteptată
(dramă, Spania)

PRO CINEMA
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 Joan din
Arcadia (s, SUA) 19.00 Walker,
poliţist texan (s, SUA) 20.00
Entertainment News 20.20
Ele spionează (s, SUA) 21.30
Prietenii tăi (s, SUA) 22.00
Războiul viitorului (acţiune,
SUA) 23.45 Schimbul trei (SUA)

18.35

B`iatul din balon

9.35 Comoara naţională (acţiune, SUA)
11.45 În locul ei (comedie,
Belgia/Franţa)
13.15 Gol puşcă (comedie, Anglia/SUA)
14.50 Fiica preşedintelui (comedie, SUA)
16.35 Ocolul Pământului în 80
de zile (aventură, coproducţie)
18.35 Băiatul din balon (comedie, SUA)
20.00 Ce vrăji a mai făcut
nevasta mea (comedie,
SUA)
21.40 Comoara naţională (acţiune, SUA)
23.50 Calvarul (horror, coproducţie)
1.25 Un război murdar (dramă,
Anglia/SUA)

MTV
6.00 MTV Wake Up 7.00 Breakfast
Club 9.30 MTV Super Hits 11.00
Making the video 11.30 MTV
Urban 12.30 MTV Siesta 13.30
Dance floor chart (r) 14.30 8th
& Ocean 15.00 MTV Classroom
16.00 MTV News 16.30 MTV Popular Music 18.00 Total Request
Live 19.00 Popular Music 20.00
MTV Super Hits 20.30 US Top 20
21.30 MTV News (r) 22.00 Punk'd
22.30 Where My Dogs At? 23.00
MTV Popular Music 0.00 Latino
Music

16
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4

21 MARTIE - 20 APRILIE

Iubi]i prea mult bunăstarea [i confortul pentru a recunoa[te că pentru moment nu trece]i
printr-o perioadă financiară tocmai bună.
Considera]i că este mai bine să creadă cei din
jur că ave]i tot ce vă trebuie. Orgolii ciudate!
S–QB–VN–V

TAUR
21 APRILIE - 20 MAI
|n]elepciunea vă îndeamnă să trece]i u[or
peste supărări [i conflicte, să găsi]i clipe de
fericire în orice eveniment ce preconizează
stabilitatea. Vă sunt răsplătite eforturile în
momentele cele mai nea[teptate!
S–QB–QN–Q
GEMENI
21 MAI - 20 IUNIE
În familia dv., s-a reinstaurat pacea [i buna
în]elegere, a[a că nu vă rămâne decât să
recupera]i timpul pierdut [i să vă finaliza]i
proiectele profesionale. Celibatarii au cele
mai serioase gânduri matrimoniale!
S–VB–QN–V
RAC
21 IUNIE - 22 IULIE
Rela]iile colegiale sunt armonioase [i vă
ajută să lansa]i, împreună cu echipa din
care face]i parte, un proiect foarte avantajos
din punct de vedere financiar. Planifica]i de
acum o deplasare peste hotare.
S–QB–QN–Q
LEU
23 IULIE - 22 AUGUST
Ve]i cunoa[te azi o persoană care vă va deveni cu timpul foarte dragă [i care vă va ajuta
să depă[i]i toate problemele cu partenerul
de cuplu. Primi]i de această dată sfaturile cu
multă bunăvoin]ă [i încredere nelimitată.
S–W B–VN–V
FECIOAR~
23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Vi se confirmă perspectivele de a face o călătorie lungă [i prinde]i curaj să vă pregăti]i
cu binecunoscuta dv. meticulozitate. Eforturile sunt riscante [i ve]i fi „penalizat”
printr-o disfunc]ie renală ori cardiacă.
S–QB–WN–W
BALAN}~
23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Vă îndeplini]i toate responsabilită]ile ca de
obicei, numai că, de această dată, prefera]i
să ave]i [i invita]i seara, cu care să depăna]i
amintiri frumoase [i să vă relaxa]i. Oferi]i [i
primi]i clipe de relaxare minunate!
S–VB–QN–W
SCORPION
23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Cei dragi [i prietenii vă dau o mână de ajutor, însă este posibil să nu vă placă „intruziunea”, pentru simplul fapt că spera]i
că v-a]i fi descurcat [i singur. Întreaga zi,
energie maximă [i inteligen]ă sclipitoare.
S–QB–VN–V
S~GET~TOR
22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Apar schimbări majore în via]a sentimentală, dar se ivesc [i unele probleme pentru
că trebuie să alege]i un partener dintre mai
multe persoane. Amânarea momentului deciziei este periculoasă pentru to]i!
S–W B–QN–V
CAPRICORN
22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Cei tineri nu trebuie să refuze propunerea
celor dragi de a cunoa[te un posibil partener
sentimental. Famili[tii se dedică în continuare ajutorării unei rude foarte bolnave
ori lipsite de suficiente mijloace de trai.
S–QB–VN–Q
V~RS~TOR
20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Ca de obicei, nu vă teme]i să risca]i, dar descoperi]i prea târziu că ar fi o eroare să o face]i
pentru cine nu merită. O femeie din anturaj
vă enervează [i evita]i acumularea de resentimente, pentru a nu exploda pe nea[teptate.
S–VB–VN–W
PE{TI
19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Sunte]i din ce în ce mai atras de o schimbare
profesional`, tocmai când vi se confirmă de
către mai multe persoane că sunte]i apreciat
de toată lumea. Rutina vi se pare de-a dreptul dezagreabilă, ineficientă [i maladivă.
S–QB–VN–Q
LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc
V - sus; Q - mediu; W - jos

Rubric` realizat`
de Tina Rizea
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SUDOKU presupune completarea careului de 81 c`su]e dup` O SINGUR~ REGUL~: orice rând, orice coloan` [i oricare

p`trat de 3x3 c`su]e s` con]in` o singur` dat` fiecare cifr` cuprins` \ntre 1 [i 9.
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REBUS

CHEMĂRI
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ORIZONTAL: 1) Vas scufundat – Slut. 2) Vlăjgan
(reg.) – Curea! 3) Plin de distincţie. 4) În
şagă! – Torente de apă. 5) Creangă – Sfârşitul
zilei (pl.). 6) Tină – A se zbârci. 7) Mioare –
Nevăzător – Plasă de pescuit. 8) Surse de lapte
– Singular. 9) Bot de porc – Nun – Inel de lanţ.
10) Trimitea ereticii la rug.
VERTICAL: 1) Interdicţii comerciale. 2) Cupă!
– Om înalt (pop.). 3) Ofiţer otoman – În smoc! –
Şi aşa mai departe. 4) Cremă neagră de pantofi
– Alean. 5) Completare – Cerbi nordici. 6) Parte
de vorbire – În vază! 7) Câteodată – Porţi.
8) Teren viran. 9) Suprafeţe – Mică navă
de pază. 10) A nu vorbi – Macagiu.
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Cititor
\n palm`
Bonuri
de plat`

Avantaj
la c`r]i

Plant`
textil`
O dat` la
12 luni

P`[une

Ap`rat
de boli

Iede!
Imbold

Ceas

O ma[in` se love[te brutal de o
c`ru]`. |n urma accidentului, calul
[i c`ru]a[ul sunt r`ni]i destul de
grav. Poli]istul vine la fa]a locului
[i, v`z#nd calul chinuindu-se, \ntrun acces de mil`, \l \mpu[c`. Apoi
se \ndreapt` c`tre c`ru]a[ cu pistolul \n m#n` [i \l \ntreab`:
- {i dumneavoastr` sunte]i r`nit?
- Nu, nu! Doamne fere[te, a[a de
bine nu m-am sim]it niciodat`!...



A alunga
p`s`rile
Vraf
Civil luat
garant
Fiin]`
ra]ional`
Clasa
superioar`
A apuca
Acela
Con]in
datele problemelor

|nchinare
pe o carte
Sunete
ascu]ite

Lipsit
de glas
Cut`!

Copiii st`teau la r#nd pentru a servi
pr#nzul \n cantina unei [coli gimnaziale catolice. Pe un col] al mesei era o gr`mad` mare de mere.
M`icu]ele lipiser` pe tav` cu merele
un bilet pe care scria „Ia doar unul,
Dumnezeu te supravegheaz`“.
Pu]in mai \n fa]`, la cap`tul cel`lalt
al mesei, se afla o gr`mad` mare
de pr`jituri cu ciocolat`. Unul dintre
copii a scris un bilet: „Ia c#te vrei,
Dumnezeu supravegheaz` merele“
Trimise de Iuliana C`lin

Fi]i glume]i
[i trimite]i bancuri
Barbi[on

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

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

