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Femeile,
mai sexy
c#nd sunt
fertile
Reprezentantele
sexului frumos
atrag aten]ia prin
]inute \n perioada
fertilit`]ii
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Un milion de ma[ini!
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Acesta e num`rul automobilelor \nmatriculate \n Capital` la sf#r[itul lui 2006
BUCURE{TI La
sf#r[itul anului
trecut, \n Bucure[ti erau \nscrise
988.362 de ma[ini, dezv`luie revista „Capital”. Dac` lu`m \n con-

siderare c` sunt 10.000 de locuri
de parcare, rezult` c` o sut` de
posesori de ma[ini se bat pe un
loc! |n plus, 900.000 de ma[ini

tranziteaz` Bucure[tiul, ceea ce
explic` de ce Capitala e printre
cele mai aglomerate 30 de ora[e
ale lumii.
Pag. 2

Noul look al Unirii
Prim`ria Sectorului 3 va schimba
\nf`]i[area bulevardului din
Pag. 3
centrul ora[ului
ECONOMIE

Brichete tip UE
Din martie, vor fi interzise
brichetele ce pot fi
aprinse de copiii
p#n` \n 4 ani

Foto: Mediafax

Pag.

Cuplu de aur
la Globuri
Angelina Jolie [i Brad
Pitt au f`cut furori pe
covorul ro[u de la
Golden Globes
PEOPLE

Pag.
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Cursuri gratuite
APROFUNDARE Cei care doresc
s` afle mai multe despre
„Bazele Intelligence-ului
Competitiv” pot participa la
un curs gratuit ce va avea loc
pe 8 februarie, la Romexpo, sala Madgearu. Cursul \[i
propune s` ofere o imagine
asupra celor mai bune practici
privind func]ia de „Intelligence
Competitiv” \ntr-o organiza]ie.
Mai multe informa]ii se g`sesc
pe site-ul: www.intellcompetitiv.ro.

Campanie \mpotriva
cer[etoriei
UMANITAR Poli]ia Metrorex [i
Prim`ria Sectorului 3 organizează acţiuni pentru combaterea fenomenului cerşetoriei.
Vor fi identifica]i cei care
cerşesc sau spală parbrize
în intersecţii şi în alte locuri
din sectorul 3. Cei care nu au
un ad`post vor fi g`zdui]i \n
două centre de urgenţă. Copiii
vor merge la Adăpostul „Casa
Noastră”, din strada Rotundă
nr. 2, iar adul]ii vor fi g`zdui]i
în Centrul de Urgenţă pentru
Persoane fără Adăpost din
Bulevardul Basarabia nr.
256. Informa]ii la telefon:
0725.126.100.

Prim`ria angajeaz`
asisten]i maternali
JOB Cei care doresc s` aib`
grij` de copii orfani se pot angaja ca asisten]i maternali \n
sectorul 6. Direc]a de Asisten]`
Social` scoate la concurs 84 de
posturi vacante. Persoana care
devine asistent maternal va
avea carte de munc`, salariu fix [i sporuri de vechime.
Fiecare copil va primi tot ce
are nevoie: materiale igienico-sanitare, rechizite, hran`,
\ntre]inere, asisten]` medical`. Informa]ii suplimentare
la telefon: 745.72.37.

Ateliere pentru copii
EDUCA}IE Muzeul Naţional de
Geologie organizează duminică, 21 ianuarie, în intervalul
11.30 – 14.30, cea de-a doua
întâlnire din cadrul programului „Atelierul de Mărţişor
– Exerciţiu de creativitate”.
Acesta se desfăşoară înaintea sărbătorii de Mărţişor,
sub forma unor ateliere în
cadrul cărora copiii vor \nv`]a
că informa]iile din domeniul
geologiei pot fi folosite, în
mod creativ, în viaţa de zi cu
zi. Participarea se face prin înscriere la numărul de telefon:
212.89.52.

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

Al tău cum arată?
Aşteptăm fotografiile tale pe adresa:

foto@compact.info.ro
Votează fotografia preferat`!
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Un milion de ma[ini
Anual, \n Bucure[ti sunt \nscrise 60.000 de ma[ini, astfel
c`, \n peste patru ani, Capitala va avea circa 1,3 milioane
de autovehicule, informeaz` ultimul num`r al revistei
„Capital”. Autorit`]ile au promis \ns` c` vor amenaja doar
30.000 de locuri de parcare [i c` vor lua m`suri pentru
fluidizarea traficului.
PROBLEME - |n prezent, Poli]ia
Rutier` are \nscrise aproape un
milion de ma[ini (988.362).
Locurile de parcare sunt doar
10.000, a declarat Gheorghe
Udri[te, directorul Direc]iei
de
Transporturi,
Drumuri
[i Siguran]a Circula]iei din
Prim`ria Capitalei. Acest lucru
face ca un singur loc s` fie solicitat de nu mai pu]in de 100 de
posesori de automobile.
Conform revistei „Capital“,
statisticile plaseaz` Capitala
Rom#niei \n primele 30 cele
mai aglomerate ora[e ale lumii,
din punct de vedere al densit`]ii
popula]iei, aproape 9.000 de
persoane pe kilometru p`trat.
O problem` major` o reprezint`
traficul. „Capital“ informeaz` c`
la \nceputul anilor ‘90 circulau
de zece ori mai pu]ine ma[ini.
Poli]i[tii de la Direc]ia Regim
Permise de Conducere [i |nmatriculare a Vehiculelor au calculat c`, la sf#r[itul lui 2006, erau
exact 988.362 de ma[ini. |n
afar` de acestea, Capitala este
tranzitat` de \nc` 900.000 de
autovehicule.

Cea mai cunoscut` intersec]ie, din cele 340 c#te exist` \n
ora[, este R`zoare, unde \n fiecare diminea]` 6.000 de [oferi
se \nghesuie s` ajung` la serviciu la timp. Nervii [i \njur`turile
matinale ale [oferilor au fost
amendate de poli]i[ti \n noul
Cod rutier. De la 1 decembrie
2006, de c#nd a intrat \n vigoare
noua lege, [i p#n` la 9 ianuarie
2007, poli]i[tii au „t`iat“ aproximativ 26.000 de amenzi, cu
peste 13.000 mai pu]ine fa]` de
aceea[i perioad`, cu un an \n
urm`.
„Capital“ a f`cut [i un top
al sanc]iunilor. Pe primul loc,
\n ordinea num`rului lor, sunt
cele aplicate pentru nepurtarea
centurii de siguran]`. Pe locul
doi se afl` dep`[irea vitezei,
iar pe trei o contraven]ie
pentru pietoni - traversarea
neregulamentar`.
Alexandra Du]ulescu ||||

ORA{
Bucure[ti
Budapesta
Praga

NR. DE LOCUITORI
2.000.000
1.700.000
1.200.000

Elevii Liceului de Muzică
înva]` \n dou` clădiri
CURSURI - Elevii Liceului de Muzică „George Enescu“ aleargă între două clădiri pentru a ajunge
la ore. Cursurile de cultură generală se ţin în Şcoala generală 186,
iar cursurile de muzică, în incinta
Liceului „George Enescu“, care
se află în reparaţii înc` din vara
anului 2006.
Deşi lucrările trebuia s` fie
terminate în cel mai scurt timp,
se pare că acestea vor fi finalizate
abia în 2008, ceea ce-i nemulţumeşte pe părinţii elevilor. Din cauza faptului că trebuie să alerge
între două şcoli, copiii au un program anormal şi epuizant. Dimineaţa la ora nou` se duc la liceu
pentru orele de specialitate, după
care, la prânz, pentru a ajunge la
orele de cultură generală, pleacă
nesupravegheaţi pe stradă, până
la Şcoala 186. Programul se termină abia seara, la ora 19.00.
„Copiii deja nu mai rezistă unui

asemenea program, sunt zăpăciţi
de cap. Dacă facem comparaţie
cu perioadele trecute, constatăm
că şi notele au scăzut drastic. Noi,
părinţii suntem disperaţi că nu-i
putem controla, disperaţi sunt
şi profesorii“, a declarat, pentru
Mediafax, Cristina Manole, un
D.L. ||||
părinte îngrijorat.

Aglomera]iile de pe str`zi
le dau mari b`t`i de cap
bucure[tenilor

SUPRAFA}~
228 kmp
525 kmp
512 kmp

NR. DE MA{INI
990.000
600.000
820.000

Proiecte
imobiliare
\n Capitală
CONSTRUC}II Un grup de investitori străini va construi în
zona Iancu Nicolae, cartierul
Băneasa, un imobil cu cinci
nivele şi 18 apartamente,
investi]ie care se va ridica la
dou` milioane de euro.
Ansamblul „Tresident“ va fi
finalizat în octombrie 2007
şi va avea o suprafaţă total`
construită de 2.821 metri pătraţi. Primele apartamente se
vor vinde la preţ promoţional,
între 1.100 şi 1.500 de euro pe
metru p`trat. Al doilea proiect
va fi un complex rezidenţial şi va fi dezvoltat de Irish
Holdings la Străuleşti, lângă
Bucureşti. Investiţia se ridică
la 6 milioane de euro şi va
cuprinde 23 de vile tip duplex.
Preţul mediu al unei vile este
estimat la 1.500 de euro pentru un metru pătrat. Proiectul
va fi \ncheiat în vară. D.L. ||||

Du-mă acasă, măi tramvai…

Maxeritos

RELUARE Licitaţia pentru vânzarea Clubului Floreasca a fost
anulată din lips` de ofertanţi.
Regia Autonomă a Patrimoniului
şi Proprietăţii de Stat a anunţat
că, până la expirarea termenului
legal, 15 ianuarie, nu s-a înscris
niciun ofertant la licitaţie, deşi
au fost cumpărate 11 dosare.
Procedura va fi reluată, preţul de
plecare fiind de 45 de milioane
de euro fără TVA. Anul trecut, un
incident \n bazinul de \not al clubului a ]inut prima pagin` a ziarelor. Cinci copii au fost intoxica]i
cu clor, \n timp ce urmau cursuri
D.L. ||||
de \not.

Foto Mediafax

Licitaţia pentru Clubul Floreasca, anulată

Bazinul „Floreasca“ nu-[i g`se[te proprietar

BUCURE{TI
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sufoc` ora[ul

Autorit`]ile au f`cut planuri pentru schimbarea radical` a Bulevardului Unirii

Negoi]` construie[te „Fântâni
europene” pe Bulevardul Unirii

Tot mai multe ma[ini pe cap de locuitor
STATISTIC~ |n ceea ce prive[te num`rul de autovehicule pe cap de locuitor,
Bucure[tiul se situeaz` \ntre alte dou` capitale europene, Praga [i Budapesta.
Capitala Rom#niei are o densitate a popula]iei de trei ori mai mare dec#t Budapesta
[i de patru ori mai mare dec#t Praga. Sursele folosite sunt site-urile prim`riilor [i
ambasadelor Rom#niei de la Praga [i Budapesta.

Concurs de „Miss Popularitate”
pe patinoarul „X-mas Park”

Cele mai frumoase patinatoare se vor \ntrece pentru titlul de „Miss Popularitate“
SURPRIZE - Toată lumea
este aşteptată duminic`
pe gheaţă, pe patine, la o
seară de distracţie la X-mas
Park Bucureşti, din parcul
Kiseleff. Aici, va avea loc a
doua ediţie a „Miss X-mas
Park“ pe gheaţă. Din cele
18 concurente înscrise, în
concursul de miss vor intra

doar 10. Acestea vor fi notate de un juriu alcătuit din
invitaţi surpriză, care vor şi
cânta pentru spectatori.
Cu aceea[i ocazie, va fi
lansată trupa „Reverse“,
al cărei producător este
Viorel de la 3rei Sud Est.
Mai mult, accesând www.
xmaspark.ro şi cunoscând

concurentele, puteţi vota
candidata preferată, p#n`
pe 20 ianuarie. Sâmbătă, în funcţie de numărul
voturilor de pe site, doar
10 candidate vor intra
în concurs, iar primele
3 vor avea ocazia s` câştige titlul de „Miss PopulariD.L. ||||
tate“.

Cupa Liceelor la fotbal, edi]ia 2007
COMPETIŢIE - Ediţia 2007 a „Cupei Liceelor” la fotbal a debutat la începutul acestei
săptămâni. Competiţia, devenită tradiţională printre iubitorii sportului-rege cu vârsta de până în 18 ani, a fost marcat`, din
prima zi, de victorii detaşate.
Marea câştigătoare a primei zile a fost
echipa Liceului „Ştefan Odobleja“, care a

profitat de faptul că adversara de la Liceul
„Dimitrie Gusti“ nu avea în teren o echipă
completă şi s-a impus cu un scor uluitor:
11-1. Alte victorii clare au obţinut fotbaliştii de la „Ion Creangă“, care au învins
Liceul „Material Rulant“ cu scorul de 5-1,
„Unirea“ - „Nicolae Tonitza“ 7-0, „Gheorghe Asachi“ - „Şcoala Centrală” 7-2. D.L. ||||

Mai multe imagini cu planul acestui proiect
se g`sesc la adresa www.compact.info.ro
PUBLICITATE

PROIECT Primăria Sectorului 3,
împreună cu Primăria Municipiului Bucureşti, va demara
operaţiunea de reconfigurare a
zonelor pietonale de pe Bulevardul Unirii. Proiectul prevede replantarea totală a spaţiilor verzi
aferente bulevardului, desfiinţarea construcţiilor şi amenajărilor
cu caracter provizoriu, înlocuirea
completă a mobilierului stradal,
amplasarea limitatorilor de trafic
şi realizarea a peste 500 de locuri
de parcare la sol. A fost proiectat şi un ansamblu de fântâni
- simbol european - la intersecţia dintre Bd. Unirii şi str. Anton
Pann. Valoarea finală estimată a
proiectului este de circa 900.000
D.L. ||||
de euro.
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Protec]ia
consumatorilor,
materie obligatorie
EDUCA}IE Protecţia consumatorilor devine materie
obligatorie de studiu şi va fi
introdusă în programa şcolară a liceelor începând din
toamna acestui an, a anunţat ieri secretarul de stat
Marian Zlotea, preşedintele
Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor.
Noua materie va cuprinde
legislaţia privind drepturile
consumatorilor, precum şi
metode de identificare a
produselor neconforme.

Foto: Rompres

Facilităţi
pentru cetăţenii
moldoveni

VIZE Preşedintele Traian
Băsescu şi omologul său
moldovean, Vladimir Voronin, au decis ieri să deschidă
temporar două consulate la
Bălţi şi Cahul. Cei doi şefi de
stat speră ca, prin înfiinţarea birourilor, moldovenii
s` ob]in` mai u[or vizele
pentru Rom#nia. Cele două
consulate se vor deschide
în maximum zece zile şi vor
funcţiona până la soluţionarea problemei vizelor.

Circulaţie dificilă
pe DN 10
ALUVIUNI Circulaţia rutieră
pe Drumul Naţional 10 Buzău-Braşov se desfăşoară
cu dificultate, în zona Siriu,
din cauza aluviunilor şi a
bolovanilor care alunecă
de pe versanţi. Traficul se
desfăşura ieri cu dificultate
la kilometrul 81, circulaţia
fiind blocată pe un sens, pe
o distanţă de circa 300 de
metri. Pe restul tronsonului,
şoferii trebuie să respecte
restricţiile de viteză. Traficul
rutier pe DN 10 a fost blocat,
luna trecută, timp de mai
multe zile, din cauza căderilor de bolovani.

Un spectacol
despre istorie
PREMIER~ „Balul”, un
spectacol ce ilustrează istoria
contemporană a României
prin povestiri redate prin
intermediul muzicii şi al
dansului, într-o estetică
apropiată filmului mut, are
premiera în weekend la Teatrul Naţional „Radu Stanca”
din Sibiu, în cadrul sezonului
teatral al Capitalei Culturale
Europene. Povestea începe
în anul 1920 şi se sfârşeşte
în postmodernism. Spectacolul urmăre[te sintetic felul
în care au evoluat mentalitatea şi modul de viaţă al
românilor în ultimele opt
decenii.

Miercuri, 17 ianuarie 2007

Românii vor să muncească
în alte ]`ri, dar temporar
571 euro pe lun`
\n Spania

|n intervalul 1989-1998,
cei mai mulţi români au
emigrat în Germania,
Ungaria [i Statele Unite ale
Americii, potrivit datelor
B`ncii Mondiale.
STUDIU - Majoritatea românilor care lucrează în străinătate plănuie[te să se întoarcă în
]ar`, după intervale scurte de
timp, iar cea mai mare parte
a sumelor transmise familiilor
provine de la cei care părăsesc
ţara pe termen lung, potrivit
unui raport al Băncii Mondiale.
Peste 60% dintre românii care
muncesc în străinătate pleacă
pentru pu]in timp, iar circa o
cincime părăsesc România pe
termen lung, dar au planuri de
revenire, se arată în studiul Băncii Mondiale, denumit „Migraţia
şi transferurile de bani: Europa
de Est şi fosta Uniune Sovietică”.
Ponderea românilor care pleacă
temporar, dar nu au planuri de
întoarcere, este de circa 8%,
iar a celor care pleac` definitiv
din România se apropie de 5%.
Dintre statele foste membre ale
blocului comunist, România se
situa, în 2004, pe penultimul
loc în ceea ce priveşte fondurile
trimise de emigranţi în ţară, cu

Banii veni]i din str`in`tate sunt cheltui]i \n principal pentru consum
circa 1% din PIB, înaintea Cehiei. Pe primul loc în clasamentul
Băncii Mondiale, se plasează Republica Moldova (cu o pondere
de aproape 30% din PIB), urmată de Bosnia şi Herţegovina.
Autorii raportului notează
că banii trimişi în ţările de origine de către lucrătorii din străinătate sunt cheltuiţi, în principal, pentru consum, alimente,
haine [i, apoi, pentru educa]ie.
Doar o mică parte a sumelor
este economisită, investită sau
destinat` activit`]ilor caritabile.
Potrivit datelor Băncii Mondiale, în intervalul 1989-1998, cei
mai mulţi români au emigrat
în Germania (aproape 140.000

Cresc salariile profesorilor
MAJORARE - |n urma \nt#lnirii
de ieri dintre reprezentan]ii celor
patru federa]ii sindicale [i ministrul educa]iei, Mihail H`rd`u, s-a
decis ca \n 2007 personalul didactic din \nv`]`m#nt s` beneficieze
de trei cre[teri salariale: 5% (de
la 1 ianuarie 2007), 2% (de la 1
aprilie 2007) [i 15% (de la 1 octombrie 2007), anun]` Hotnews.
|n urma discu]iilor [i a propune-

rilor venite din partea federa]iilor
sindicale s-a hot`r#t ca, pe l#ng`
majorarea salarial`, personalul
nedidactic s` beneficieze de un
spor de complexitate [i unul de
stabilitate. |n ceea ce prive[te majorarea salarial` pe 2007 pentru
personalul nedidactic, aceasta se
va face identic \n cazul primelor
dou` major`ri [i va fi de 11% de
||||
la 1 octombrie 2007.

de persoane), Ungaria (în jur
de 30.000) [i SUA (mai puţin
de 30.000). De asemenea, în
intervalul menţionat, 2.100 de
studenţi au plecat la studii în
străinătate.
Aproape 15% dintre emigranţii români cu studii superioare
lucrează însă pe poziţii pentru
care sunt supracalificaţi, mai
notează analiştii Băncii Mondiale. Conform B`ncii Mondiale,
România are circa 21,7 milioane de locuitori. Numărul total
estimativ al persoanelor care
lucrează în străinătate este de 2
milioane, nefiind cunoscut` \ns`
o cifr` exact`.
Mihaela R`ileanu ||||

SALARIU Rom#nii care vor s`
lucreze \n Spania, pentru o
perioad` de maximum 120 de
zile, vor ob]ine anul acesta un
salariu zilnic de 27,02 euro,
cu aproape un euro mai mult
dec#t anul trecut, a informat
ieri Departamentul pentru
Munc` \n Str`in`tate. Consiliul de Mini[tri din Spania
a aprobat, pentru 2007, o
cre[tere a salariului minim cu
29,70 de euro pe lun` pentru
muncitorii sezonieri. Astfel,
persoanele care vor s` lucreze
\n Spania pot s` ob]in` un
salariu minim lunar de 570,60
||||
de euro.

Permis de munc`
pentru Irlanda
M~SUR~ Românii care vor
să muncească în Irlanda au,
în continuare, nevoie de
permis de muncă, întrucât
autorităţile de acolo au
impus măsuri tranzitorii
privind accesul cetăţenilor
români. Fac excepţie persoanele care au lucrat legal,
cel puţin un an, înainte de 1
ianuarie 2007, sau cet`]enii
rom#ni care au fost scuti]i
||||
de aceast` obliga]ie.

Contract Eurocopter
cu Jandarmeria Franceză

Artă italiană abstractă din 1910
VERNISAJ La Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR) din Capitală a
fost deschisă o expoziţie de artă abstractă italiană din perioada anilor
1910-1960. Vernisajul expoziţiei a avut loc în prezenţa preşedintelui
Consiliului de Miniştri al Italiei, Romano Prodi, aflat în vizită oficială
la Bucureşti. Sunt prezentate publicului cinci decenii de artă abstractă,
prin intermediul a 63 de opere de pictură, sculptură şi grafică ale unor
importanţi artişti italieni ai secolului XX: Carlo Carra, Giacomo Balla,
Alberto Burri, Emilio Vedova, Lucio Fontana, Piero Manzoni, Giuseppe
Capogrossi, Atanasio Soldati, Bruno Munari, Osvaldo Licini. Organizatorii sunt Ambasada Italiei şi Institutul Italian de Cultură „Vito Grasso”.
||||
Lucr`rile pot fi admirate în perioada 17 ianuarie - 25 martie.

2007, an cu secet`
[i fenomene extreme
PROGNOZ~ - Prima încercare serioasă de instalare a iernii în România va fi în zilele de 2 şi 3 februarie. |n acele zile, la munte va
ninge abundent, în restul ţării va
ploua, iar temperaturile vor scădea considerabil, a declarat ieri
Ion Sandu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie
(ANM), \n cadrul unei conferin]e
de pres`.
Sandu a precizat că, deşi peste două zile vremea se va răci şi,
pentru scurt timp, va ninge la
munte [i va ploua în restul ţării,
aceast` perioad` de r`cire va fi

urmat` de una de încălzire. Conform datelor oferite de ANM,
anul 2007 va fi un „an greu” din
punct de vedere meteorologic,
marcat în principal de secetă, dar
care ar putea fi presărat de fenomene cu intensitate amplificată,
chiar extreme.
Pe fondul lipsei de precipitaţii,
fenomenele meteo ar putea cre[te
în intensitate. Ministrul mediului,
Sulfina Barbu, a declarat că, în
principiu, autorităţile sunt „mai
pregătite” decât în trecut pentru
a interveni în cazul unor situaţii
||||
de urgenţă.

Aparatele EC135 vor moderniza flota francez` de elicoptere
ACHIZI}IE - Eurocopter a semnat un contract cu Jandarmeria
Franceză pentru achiziţia a 37
de elicoptere EC135, dintre care
12 prin comandă fermă, iar 25
prin ofertă opţională, anun]` un
comunicat de pres` Eurocopter.
Acest aparat este inclus [i în oferta Eurocopter pentru modernizarea flotei de elicoptere din România, în conformitate cu cele mai

ridicate standarde de calitate şi
siguranţă din domeniu.
În prezent, 250 de astfel de
aparate sunt folosite de 50 de
servicii de salvare din 20 de ţări,
iar aproximativ 150 de elicoptere operează în Europa. Valoarea
contractului dintre Eurocopter
şi Jandarmeria Franceză este de
aproximativ 233 de milioane de
||||
euro.

TOP 10 SITE-URI „S~N~TATE” ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERIOADA 10–16 IANUARIE, WWW.TRAFIC.RO
Pozi]ie
Site
Num`r de vizitatori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

www.desprecopii.com
www.sfatulmedicului.ro
www.copilul.ro
www.romedic.ro
www.parinti.com
www.naturaplant.ro
www.terapii-naturiste.com
www.sanatatea.com
www.utilecopii.ro
www.farmaline.ro

104173
73587
66211
57614
53854
41671
33473
20883
19283
26199
Clasament realizat de
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Sarkozy se bate cu trei
femei pentru pre[edin]ie
Cinci candidaţi se vor confrunta în
primul tur al alegerilor prezidenţiale din
Fran]a, la 22 aprilie 2007, însă numărul
lor ar putea creşte, după obţinerea
semnăturilor necesare \nscrierii \n curs`.

 Nicholas Sarkozy, 51 de ani, actualul ministru de

interne [i pre[edintele partidului aflat la guvernare

FRANCOIS BAYROU, 55 de ani, politician de centru proeuropean, se
prezint` drept „al treilea” om din
cursă, fiind convins că electoratul
se va sătura, în final, de competi||||
ţia dintre „Sego şi Sarko”.

ARLETTE LAQUILLER, în vârstă de
66 de ani, lider al principalului
partid troţkist, este o fostă angajată din domeniul bancar, care
a candidat pentru prima dată în
||||
1974.

MARIE-GEORGE BUFFET, în vârstă de 57 de ani, fost ministru
al tineretului, este preşedintele
Partidului Comunist, formaţiune care a pierdut teren după
încheierea Războiului Rece. ||||

Secretarul Papei Benedict, muza casei Versace
ROMA - În căutarea unui model
„cerebral” de eleganţă masculină
pentru colecţia din 2007, Donatella Versace a declarat c` s-a l`sat
inspirat` de Georg Gaenswein, secretarul particular al Papei Benedict al XVI-lea, informeaz` ANSA,
ob]in#nd, astfel, un stil elegant,
dar auster. Creatoarea a declarat
că a căutat un bărbat „cu mai puţini muşchi şi mai mult suflet” şi,
de aceea, a încercat să creeze o ţinută „lipsită de toate detaliile etice

şi spirituale inutile”. Presa italiană
vorbeşte de un nou stil în modă,
„stilul părintelui Georg”. „Acest
bărbat caută calităţi interioare şi
îşi antrenează muşchii sufletului”,
a subliniat Donatella Versace.
Georg Gaenswein, \n v#rst`
de 50 de ani, originar din sudul
Germaniei, ador` tenisul şi este un
pasionat pilot de avioane. Ţinuta
sa elegantă este foarte apreciată
de media italiană.
Anca Petrache ||||

PUBLICITATE

Foto: Rompres

Noul preşedinte al Ecuadorului
şi-a redus salariul la jum`tate

TAIWAN Dou` case de renume,
“Victoria’s Secret” [i “Hearts on
Fire”, [i-au dat m#na pentru
a crea o bijuterie de lenjerie la
care p#n` [i cele mai bogate
mo[tenitoare ale lumii ar jindui.
Sutienul, cotat la peste [ase
milioane de dolari americani,
\mpodobit cu diamante de 800 de
karate, a fost purtat cu m#ndrie
de un model taiwanez ieri, \n
capitala Taipei, la un eveniment
||||
monden.

QUITO Noul preşedinte al Ecuadorului, economistul de stânga Rafael
Correa, a anunţat, prin decret, reducerea la jumătate a salariului
şefului statului, precum şi diminuarea semnificativă a veniturilor
funcţionarilor de rang înalt. Correa nu va mai câştiga decât 4.000 de
dolari pe lună, adică de 25 de ori salariul minim din ţara sa. Salariile
funcţionarilor de rang înalt nu vor putea fi mai mari de 3.500 de
dolari pe lună. Economiile realizate astfel vor fi transferate în secto||||
rul social, potrivit decretului.

Castro este în stare gravă
SPANIA - Liderul cubanez Fidel
Castro se află în stare gravă, după
trei intervenţii chirurgicale nereuşite la intestinul gros, pentru diverticulită sau inflamarea intestinului,
cu complicaţii din cauza infecţiei,
potrivit cotidianului spaniol pasionat „El Pais”. Castro a suferit o
infecţie gravă, care a degenerat în
peritonită, relatează cotidianul, ci-

tând surse medicale. Ca reac]ie la
aceste informa]ii, medicul spaniol
Jose Luis Garcia Sabrido a precizat
ieri c` orice declara]ie care nu provine direct din partea doctorilor lui
Castro este „nefondat`”. Sabrido a
precizat că-şi menţine declaraţia
făcută luna trecută, conform căreia Castro se află într-o perioadă
||||
postoperatorie.

ROMA Patru persoane au
murit, iar 88 au fost rănite
în coliziunea produsă luni
seara între un cargobot şi o
ambarcaţiune de pasageri,
în strâmtoarea Messina
din sudul Italiei, potrivit
postului de televiziune Sky
TG24, care citează surse din
cadrul echipelor de salvare.
Coliziunea s-a produs din
cauza unei greşeli umane, a
declarat căpitănia portului
Messina.

Hans-Gert
Poettering, noul
pre[edinte al PE
BRUXELLES Conservatorul
german Hans-Gert Poettering a fost ales, ieri, la
conducerea Parlamentului
European, succedându-i în
funcţie eurodeputatului socialist spaniol Josep Borrell.
Poettering, în vârstă de 61
de ani, este un veteran al
instituţiei, ocupând funcţia
de parlamentar european,
fără întrerupere, din 1979.

BULGARIA O explozie puternică i-a trezit, ieri-dimineaţă, pe cetăţenii unui cartier
din sudul Sofiei, potrivit
Novinite.com. Deflagra]ia sa produs cu puţin înainte de
ora 06.00, în cartierul Strelbişte, provocând importante
pagube materiale. Ţinta exploziei ar putea fi o femeie
în vârstă de 35 de ani, fără
antecedente penale.

Stare de urgen]`
\n Oklahoma
SUA George W. Bush a
decretat stare de urgenţă în
Oklahoma, după ce statul a
fost afectat, pentru a patra
zi consecutiv, de furtuni de
zăpadă însoţite de polei şi
inundaţii, care au produs
moartea a cel puţin 29 de
persoane. Un val-record de
frig a afectat şi California,
informeaz` agen]iile
de pres`.

Foto: Rompres

Sutien de
6 milioane $

Accident maritim
\n sudul Italiei

Explozie \ntr-un
cartier al Sofiei

Foto: Rompres

Foto: Mediafax

Foto: Rompres

SEGOLENE ROYAL, 53 de ani,
candidată a Partidului Socialist,
speră să devină prima femeiepreşedinte din istoria Franţei.
Criticii susţin că mizează prea
||||
mult pe imagine.

FAVORIT Nicholas Sarkozy,
candidatul dreptei franceze, şi-a recăpătat avantajul
electoral asupra socialistei
Segolene Royal, beneficiind de
o popularitate de 52%, faţă de
48%, în cazul unei confruntări în al doilea tur de scrutin.
Potrivit unui sondaj realizat
de Institutul Ifop, la comanda
Paris-Match, diferenţa dintre
candidatul UMP şi reprezentanta stângii este de 3%. Un studiu de opinie similar, realizat
la 17-18 noiembrie 2006, releva
că Segolene Royal ar fi putut
câştiga al doilea tur de scrutin
în faţa lui Sarkozy. Sondajul a
fost efectuat prin telefon la 15
ianuarie, pe un eşantion de 817
||||
persoane.

Foto: Rompres

Sarkozy, Segolene Royal, Francois Bayrou,
Arlette Laguiller [i
Marie-George Buffet.
Lista ar mai putea
cuprinde \nc` aproximativ [apte nume,
din estim`rile f`cute
de Reuters. Există [i
politicieni,
precum
Jacques Chirac sau
Dominique de Villepin, care nu au făcut,
deocamdat`, nicio declaraţie privind intenţia lor de a candida. ||||

Avantaj Sarkozy

Foto: Mediafax

FRAN}A - Candidaţii la prima funcţie în
statul francez vor trebui, până la 16 martie, să găsească 500
de primari care să le
sponsorizeze campania electorală, pentru
a-şi putea lansa candidatura. Deocamdat`,
doar cinci politicieni
au strâns semnăturile
necesare particip`rii
la scrutinul electoral. Potrivit Reuters,
ace[tia sunt: Nicholas
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Reclama]ii
non-stop la ANPC

3,38 LEI

PROGRAM Agen]ia
Na]ional` pentru Protec]ia
Consumatorului (ANPC)
vrea s` pun` la dispozi]ie,
p#n` la sf#r[itul acestei
s`pt`m#ni, un dispecerat cu
program ne\ntrerupt pentru
a prelua reclama]iile de la
consumatori, a anun]at ieri
pre[edintele ANPC Marian
Zlotea. Acesta a anun]at c`
a mai fost alocat un TelVerde
gratuit, pentru consilierea
operatorilor economici la
0800. 888.881.

}ara noastr` s-a clasat a 67-a printre 157 de state \n
topul \ntocmit \n func]ie de libertatea economic`, dup`
ce \n 2006 a ocupat abia pozi]ia 92.

TRANSPORT SkyEurope a
lansat un nou zbor direct,
Bucureşti - Roma. Cursele low-cost vor ajuta la
preluarea celor circa 300.000
de turişti italieni care vin să
îşi petreacă anual vacanţa
în România. Noua cursă
va opera de patru ori pe
săptâmână, luni, miercuri,
vineri şi sâmbătă, decolând
de pe aeroportul Fiumicino
din Roma şi aterizând pe
aeroportul Băneasa.

Foto: Mediafax

7,2 miliarde
de euro investiţi
în România

CLASAMENT - Economia românească este liberă în proporţie
de 61,3%, cu 2,3 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în
2006, fapt ce a clasat-o pe locul
67 din cele 157 de state luate \n
considerare, informeaz` Mediafax. Ascensiunea \n acest top
se datoreaz`, \n mare parte,
modific`rilor survenite \n metodologia de calcul folosit` de
autorii studiului, Fundaţia Heritage şi Wall Street Journal.
Conform noii pozi]ion`ri,
economia autohton` este \ncadrat` \n categoria economiilor
cu un grad moderat de libertate, reiese din raportul publicat
ieri de Heritage Foundation. |n
urm` cu 12 ani, libertatea economică din Rom#nia abia depăşea nivelul de 40%.
Comparativ cu ]`rile din Europa, Rom#nia nu st` prea bine,
ocup#nd locul 31 printre 41 de
state, iar punctajul se plasează
cu mult sub valorea medie la nivel regional. Clasamentul este
întocmit pe baza unor punctaje,

Chinezii vor bea
mai mult vin
STUDIU Consumul de vin
în China va creşte cu 36%
până în 2010, ţara devenind
a noua piaţă globală de
consum, loc ocupat în prezent de România. Principala
piaţă asiatică va rămâne
însă Japonia, reiese din
studiul prezentat la salonul
de vin de la Bordeaux. Cei
mai mari cumpărători de
vin sunt consumatorii din
Statele Unite, urmaţi de cei
din Franţa.

5,12 LEI 1 franc elve]ian
1,33 LEI 1 dolar canadian
0,20 LEI 1 gram de aur

2,09 LEI
2,23 LEI
52,42 LEI

Nr.
Nr.

}ar`
}ar`

Punctaj
Punctaj

1

Hong Kong

89,3
89,3

2

Singapore

85,7
85,7

Plusuri [i minusuri
ale economiei

3

Australia

82,7
82,7

4

SUA

82,0
82,0

5

Noua Zeelandă

81,6
81,6

6

Marea Britanie

81,6
81,6

62

Bulgaria

62,2
62,2

63

Peru

62,1
62,1

64

Swaziland

61,6
61,6

65

Madagascar

61,4
61,4

66

Albania

61,4
61,4

67

România

61,3
61,3

Autorităţile rom#ne au înregistrat progrese în reducerea tarifelor la importuri, dar au fost
menţinute alte tipuri de bariere
comerciale. Sistemul financiar
este în concordanţă cu standardele internaţionale şi a fost îmbunătăţit recent cu un program
de reformă şi de privatizări.
|n schimb, gradul de libertate din sectorul monetar şi cel
al proprietăţii intelectuale este
redus, iar corupţia se menţine
ridicată. Inflaţia este, \n continuare, mare fa]` de celelalte
ţări europene.
At#t apari]ia clasei de mijloc,
care a diminuat u[or gradul de
s`r`cie, c#t [i num`rul mare
al investi]iilor au reprezentat
puncte forte ale economiei
noastre, amintite \n raport.
Otilia Cristea ||||

Primul magazin Ikea
se deschide la prim`var`

FINALIZARE - Construc]ia primului magazin Ikea din Rom#nia se
apropie de sf#r[it, urm#nd s` se
finalizeze luna viitoare. Magazinul este situat \n nordul Capitalei,
\n zona comercial` a proiectului
B`neasa, [i va ocupa o suprafa]`
total` de 26.000 de metri p`tra]i.
Au mai r`mas de f`cut numai
lucr`rile de amenajare interioar`.
Acestea vor fi terminate p#n` la
deschiderea oficial` a noului centru, programat` pentru aceast`
prim`var`, \ntre martie [i aprilie.
Magazinul reprezint` o investi]ie

LIBERTATEA ECONOMICĂ ÎN LUME

cuprinse între 0 şi 100 (cel mai
ridicat grad de libertate), acordate pentru zece criterii.

Cu 18% mai multe
amenzi în 2006
SANCŢIUNI Garda Financiară a desfăşurat 143.437
acţiuni de control în 2006,
suma sancţiunilor fiind
cu 18% mai mare decât în
2005, de 192,6 milioane de
lei. |n scădere sunt sumele
obţinute de stat din confiscări, de 89,33 milioane de
lei, faţă de 124,1 milioane
în 2005. Garda Financiară
a primit cu 16% mai multe
sesizări decât în 2005, potrivit unui comunicat remis
redac]iei.

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

Rom#nia, locul 67 pentru
libertatea economiei

Curse low-cost
către Roma

CREŞTERE Varujan Vosganian
(foto), ministrul economiei şi comerţului, a făcut
publice ieri, la Viena, datele
provizorii ale dezvoltării
economice naţionale în
2006. Economia a crescut cu 7,7 – 7,8 procente,
încadrându-se în estim`rile
autorităţilor, iar investiţiile
străine au ajuns şi ele la
7,2 miliarde de euro, 2,2
miliarde fiind aduse statului
de privatizarea BCR.

2,60 LEI

de aproximativ 25 de milioane de
euro. Magnatul Ingvar Kamprad,
care ocup` locul patru \n topul celor mai boga]i oameni din lume,
\ntocmit de Forbes, este fondatorul companiei Ikea. El este cel
care a dezvoltat conceptul pe baza
c`ruia func]ioneaz` Ikea – acela
de a vinde mobil` u[or de asamblat, la pre]uri reduse.
|n momentul inaugur`rii sale,
magazinul din Rom#nia va pune
la dispozi]ia cump`r`torilor peste
7.000 de articole de mobilier [i ac||||
cesorii.

Europenii nu folosesc roamingul,
din cauza costurilor ridicate
COMUNICA}II Mai mult de 70% dintre europeni nu folosesc serviciul de
roaming, atunci c#nd se afl` \n str`in`tate, din cauza costurilor prea
mari, potrivit ultimului Eurobarometru, informeaz` bloombiz.ro.
Aproximativ 59% dintre utilizatorii de telefoane mobile le-ar folosi mai
mult \n timpul c`l`toriilor, dac` tarifele ar fi mai mici, iar 15% nu folosesc deloc telefonul mobil \n str`in`tate. Aproape 43% dintre utilizatori
nu \n]eleg care sunt tarifele ce trebuie pl`tite c#nd telefoneaz` sau
||||
c#nd primesc apeluri din str`in`tate.

Comisie pentru
Castelul Bran
|NFIIN}ARE Consilierii jude]eni bra[oveni au votat ieri
\nfiin]area unei comisii care
s` analizeze capacitatea
achizi]ion`rii Castelului Bran,
anun]` Hotnews. Comisia,
format` din 5 membri, are ca
scop analizarea posibilit`]ii
CJ Bra[ov de a achizi]iona
castelul, alegerea firmei de
audit ce urmeaz` s` evalueze
investi]ia [i demararea negocierilor cu actualii proprietari.
Castelul Bran a fost retrocedat
în mai 2006 proprietarului de
drept, Dominic Habsburg, care
l-a oferit spre v#nzare pentru
||||
60 de milioane de euro.

Record de turi[ti
\n Bulgaria
BILAN} Mai mult de cinci milioane de turişti străini au vizitat
Bulgaria în 2006, vecinii no[tri
de la sud stabilind un nou record
propriu, potrivit agen]iei Novinite, citat` de The Money Channel.
Turi[tii, \n num`r de peste cinci
milioane, au adus Bulgariei anul
trecut venituri de mai mult de
dou` miliarde de euro, potrivit
directorului adjunct al Agenţiei
Naţionale de Turism din Bulgaria,
Stanislav Novakov. Comparat cu
aceeaşi perioadă a anului trecut,
numărul turiştilor străini care au
ales Bulgaria drept destinaţie a
crescut cu 5,39%, iar veniturile
provenite de pe urma turismului
||||
au crescut cu 5,45%.

Brichetele care pot fi aprinse
de copii, interzise din martie
INTERDIC}IE - Brichetele care pot
fi aprinse de copii sunt interzise
\n Rom#nia \ncep#nd de luni [i
vor fi \nlocuite cu modele care
au dispozitive de aprindere mai
rigide, a anun]at ieri pre[edintele
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC),
Marian Zlotea. Brichetele care
nu sunt conforme noilor standarde vor fi scoase de pe pia]` din luna martie. |ncep#nd cu data de
11 martie 2007, vor fi acceptate pentru v#nzare doar brichetele care
nu pot fi acţionate de copii cu vârste de până la patru ani. Vor mai fi
interzise brichetele care imită personaje din desene animate, jucării,
arme, ceasuri, telefoane sau instrumente muzicale, denumite „brichete fantezii”. Nerespectarea acestei norme va atrage amenzi de
||||
3.000 de lei.
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30 de lei, cel mai ieftin bilet
la Steaua – FC Sevilla
PRE}URI - Site-ul oficial al Stelei a anun]at ieri costul biletelor
pentru prima man[` a [aisprezecimilor Cupei UEFA, dintre campioana Rom#niei [i FC Sevilla,
programat joi, 15 februarie, de la
ora 20.30. Preţurile biletelor sunt
următoarele: 30 de lei la peluze,
50 de lei la tribuna a doua, 100

de lei la tribuna întâi, 200 de lei
la tribuna zero şi 300 de lei la
fotolii.

Se v#nd de lunea viitoare
Biletele se vor pune \n v#nzare
\ncep#nd cu 22 ianuarie. Fiecare
abonat are dreptul să îşi cumpere
maximum trei bilete. Începând

cu 1 februarie, rezervarea abonaţilor încetează şi vor fi scoase la
vânzare bilete şi pentru persoanele f`r` abonament, maximum
două bilete de persoană. Distribuirea tichetelor se va face prin
12 case de bilete situate în zona
parcării exterioare a stadionului
Steaua.
{.B. ||||

Foto: Rompres

Bogdan Lobon]:
„Sunt bucuros!“

Ponor le \nva]` gimnastic` pe canadience
DEMONSTRA}IE Campioan` mondial` [i tripl` campioan` olimpic`,
C`t`lina Ponor va vizita regiunea Montrealului timp de dou`
s`pt`m#ni, \ncep#nd cu data de 19 ianuarie. Vizita va cuprinde
antrenamente [i demonstra]ii pentru c#teva cluburi de gymnastic`
din regiunea ora[ului Quebec.

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

Foto: Rompres

Stoicikov renun]`,
dac` rateaz` EURO

POSIBILITATE Selecţionerul
bulgar Hristo Stoicikov a declarat că va demisiona din funcţie
dacă reprezentativa Bulgariei
nu va reuşi să se califice la
turneul final al Euro-2008 din
grupa G a preliminariilor, din
care face parte şi România.
„Voi fi primul care va pleca,
dacă nu ne calificăm, aşa este
normal. Nu aş putea cere mai
mult. Mi s-a acordat destulă
libertate la echipa naţională şi
beneficiez de sprijin total, ceea
ce îmi dă multă încredere”, a
spus Stoicikov, pentru postul de
televiziune btv.

Turneu de futsal
la Deva
CALIFIC~RI De joi, la Deva, va
începe primul turneu de califi-

Adversarii echipelor
feminine de handbal

Foto: Mediafax

GENEROS Românul Emanuel
Gyeneş, concurent în cadrul
Raliului Dakar, la secţiunea
moto, şi-a golit rezervorul spate al KTM-ului 660 Rally, pentru
a-i da combustibil pilotului de
NASCAR, Robby Gordon, participant la clasa auto. În etapa
de ieri, desfăşurată în jurul
localităţii Nema, cu 40 de kilometri înainte de finalul probei
speciale, Gyenes, împreună
cu francezul Patrick Arnoult,
i-au dat combustibil lui Robby
Gordon, care concurează pe
un Hummer, pentru a termina
etapa.

care la Campionatul European
din Portugalia 2007. Echipa
na]ional` a României face parte
din grupa B, al`turi de reprezentativele Angliei, Bulgariei [i
Letoniei, prima clasat` urmând
s` se califice la turneul decisiv
care se va disputa în Slovenia.
Rom#nia va \nt#lni Anglia (joi,
ora 20.00), Bulgaria (vineri, ora
20.00) [i Letonia (duminic`, ora
13.30). La acest ultim meci va
asista [i directorul general al
Federa]iei Rom#ne de Fotbal,
Ionu] Lupescu.

SOR}I Rulmentul Braşov va
întâlni în optimile de final` ale
Cupei EHF formaţia spaniolă S.D. Itxako, primul meci
la Bra[ov. |n optimile Cupei
Cupelor, Oltchim Rm. Vâlcea va
juca \n manşa tur pe terenul lui
FC 1. Nürnberg. În aceeaşi fază,
în Challenge Cup, „U“ Jolidon
Cluj va evolua în compania lui
HC Energo Lvov (Ucraina), prima
manşă la Cluj. Celelalte dou`
echipe româneşti participante \n Challenge Cup vor juca
dup` cum urmează: TV Uster
(Elveţia) - Tomis Constanţa şi
Karpati Ujgorod (Ucraina) - HCM
Roman. Meciurile se vor juca la
17-18 februarie (turul) şi în 2425 februarie (returul).

Portarul venit de la Fiorentina va avea un salariu anual de 320.000 de euro
Bogdan Lobonţ a fost prezentat oficial ieri de Dinamo,
care a pl`tit 750.000 de euro pentru transfer. El ar putea
redebuta pentru „c#ini” ast`zi, \n amicalul dintre echipa
sa [i Dun`rea Giurgiu.
DINAMO - Portarul Bogdan Lobonţ a sosit, ieri, în România
şi a fost prezentat oficial la FC
Dinamo, club cu care va avea
contract pe patru ani şi jumătate, fotbalistul afirmând că
este bucuros să joace pentru o
echipă mare, cum este formaţia
„alb-roşie“.
Lobon], care a mai evoluat \n sezonul 2001/2002 la
Dinamo, a declarat c` nu se

S-a \nfiin]at
na]ionala feminin`
de rugby \n 15
PREMIER~ FR Rugby a anunţat, ieri, că a fost constituită
naţionala de rugby în 15. Lotul
format din 34 de sportive va
participa la Campionatul European din Belgia, între 10 şi 14
aprilie, alături de ţara gazdă,
Germania, Serbia, Norvegia,
Luxemburg şi Finlanda. Apoi,
selecţionata României va juca
în grupa B a preliminariilor
Campionatului Mondial, la un
turneu în Croaţia (26-27 mai),
alături de Germania, Rusia,
Elveţia, Lituania, Belgia, Andorra, Bulgaria, Cehia, Polonia,
Norvegia şi echipa ţării gazdă.
La Campionatul Mondial se vor
califica primele cinci clasate la
acest turneu.

teme de concuren]` [i sper` s`
dep`[easc` performan]a din
acel sezon: „Am ocazia s` joc
pentru o echip` mare, cu care
am reu[it s` cuceresc titlul \n
sezonul 2001/2002. Sper s`
avem un drum lung \n Europa,
s` men]inem actuala distan]`
fa]` de principalele rivale [i s`
avem o evolu]ie c#t mai reu[it`
\n Liga Campionilor”.
Ciprian Voiculescu ||||

Rednic a mul]umit
conducerii
REAC}IE Tehnicianul lui
Dinamo, Mircea Rednic, a
asistat la evenimentul de
ieri. El a subliniat că problema sa acum este reprezentată de concurenţa mare
pentru postul de portar.
„Mulţumesc conducerii, cu
care sunt certat”, a glumit
el, adăugând: „Am ţinut să
vin la conferinţă pentru a
demonstra că mi l-am dorit
foarte mult, este un portar
valoros”, a spus Rednic.

Accidentat [i depresiv, Deisler renun]`
|NCHEIERE - Mijlocaşul lui Bayern München, Sebastian Deisler
(foto), a anunţat, ieri, că a decis
să îşi încheie cariera, după ce a
suferit cinci operaţii la genunchiul drept şi a trecut prin stări
depresive. „Nu mai am încredere
în genunchiul meu. Nu am mai
putut să mă bucur de faptul că
joc fotbal, pentru că am simţit tot
timpul că am un handicap faţă de
ceilalţi“, a declarat Deisler.
Foto: Mediafax

Gyenes d` benzin`
\n de[ert

Bayern \nc` sper`
Directorul sportiv al clubului
Bayern München, Uli Hoeness,
a lăsat o poartă deschisă unei

eventuale reveniri a lui Deisler,
precizând că nu va rupe, pentru
moment, contractul cu acesta,
scadent în 2009.
Internaţionalul german a
debutat în Bundesliga în 1998,
la Borussia Monchengladbach,
după care a mai evoluat la Hertha
Berlin, în perioada 1999-2002, de
unde a fost transferat la Bayern
pentru 9,5 milioane de euro.
Deisler a fost operat, în martie
2006, pentru a cincea oară la genunchiul drept, în Statele Unite,
\ns` moralul s`u a fost profund
afectat, chiar dac` opera]ia a fost
un succes.
C.V. ||||
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Zg#rcit sau precaut?

Dup` experien]a cu Andrey de la Steaua, Copos [i-a luat toate
m`surile de precau]ie

Grigore era s` r`m#n` acas`
INCIDENT Plecarea rapidi[tilor spre Spania n-a fost lipsit` de
peripe]ii, oficialii giuleşteni constat#nd la aeroport că au fost
uitate la baza Pro Rapid paşaportul şi biletul de avion ale mijlocaşului Nicolae Grigore. Problema a fost rezolvat`, \n a[teptarea
documentelor, juc`torul st#nd în aeroport alături de antrenorul
Răzvan Lucescu şi directorul de imagine Cristian Costache.

RAPID - Delega]ia giule[tean`
a decolat ieri spre Spania, f`r`
ca macedoneanul Omoniei Nicosia, Vlatko Grozdanovski, s`
fi ajuns \n Rom#nia. Potrivit directorului tehnic Grigore Sichitiu, transferul a picat deoarece
George Copos condi]ionase
semnarea contractului de efectuarea vizitei medicale, pentru
ca „alb-vi[iniii” s` nu p`]easc`
precum Steaua cu Andrey.
Varianta ciprio]ilor este
un pic diferit`. Ei spun c`,
de[i Rapid oferise 350.000 de
euro pentru un transfer imediat, c#nd s-a pus problema
semn`rii acordului, clubul
rom#n mic[orase oferta la
doar 250.000 de euro. Aceasta
era suma minim` pentru care
Grozdanovski ar fi putut semna abia \n var`, astfel c` mutarea a picat.
Ciprian Voiculescu ||||

Palmares mai s`rac cu 33 de partide
NA}IONAL~ - Comitetul
Executiv al FRF a decis,
luni, ca din palmaresul
oficial al primei reprezentative a României să fie
scoase 33 de partide, care
vor fi trecute în cel al naţionalei olimpice, astfel

că în palmaresul all-time
al „tricolorilor“ figurează
acum doar 571 de întâlniri.
Hot`r#rea vine ca urmare
a deciziei comune a FIFA
şi a Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică
a Fotbalului ca meciurile

contând pentru reprezentativele olimpice (meciuri
amicale, preliminarii şi turnee finale) disputate după
anul 1956 să nu mai facă
parte din palmaresul oficial
al echipelor naţionale „A“.
{tefan B`lan ||||

Foto: Rompres

Hewitt, chinuit de locul 114 mondial

Desc`tu[at, la finalul partidei, australianul a s`rutat terenul de joc
AUSTRALIAN OPEN - Favoritul publicului
de la Antipozi, Leyton Hewitt, a avut nevoie de cinci seturi pentru a trece \n turul
al doilea al Openului de la Melbourne.
Americanul Michael Russell (locul 114 \n
clasamentul ATP) a c#[tigat primele dou`
seturi, cu 6-3, 6-2, [i d`dea senza]ia c` \l
poate elimina pe australian. Hewitt [i-a

revenit [i, spre deliciul spectatorilor, [i-a
adjudecat urm`toarele seturi, cu un triplu
6-3.
Rom#nul Victor H`nescu a fost eliminat ieri de canadianul Frank Dancevici,
scor 3-6, 3-6, 6-7. El p`r`se[te turneul cu
cinci puncte ATP [i cu un cec \n valoare de
||||
aproape 20.000 de dolari.

PUBLICITATE

Foto: Rompres

Foto: Rompres

Copos n-a fost de acord
s` pl`teasc` transferul
lui Grozdanovski \nainte
ca acesta s` fac` vizita
medical`. Varianta
ciprio]ilor de la Omonia
este c` Rapid n-a mai
vrut s` pl`teasc` suma
stabilit` anterior,
aproximativ 350.000 de
euro.

Ravanelli pe podium
HOBBY Fostul interna]ional italian, Fabrizio Ravanelli, \[i umple timpul
liber cu fete frumoase [i prezent`ri de mod`. Dup` ce s-a retras \n 2005
de la Perugia, italianul (care a mai jucat pentru Juventus, Middlesbrough, Lazio sau Marseille), urc` din c#nd \n c#nd pe podiumul de
mod`, cum a f`cut ieri la Milano, unde a prezentat o vestimenta]ie
||||
marca Bikkembergs.
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„Dreamgirls“ [i „Babel“,
|n cadrul celei de-a 64-a
edi]ii a premiilor Globurile
de Aur, au fost desemna]i
c#[tig`torii. Ceremonia a
avut loc luni noaptea la
Hotelul Hilton din Beverly
Hills, Los Angeles. Marile
\nving`toare ale serii au
fost peliculele „Dreamgirls”
[i „Babel”, iar Helen Mirren
a fost cea mai premiat`
actri]`.

Naomi, vinovată pentru vătămare corporală
Supermodelul britanic NAOMI CAMPBELL a recunoscut în faţa
instanţei din Manhattan că şi-a atacat menajera, Ana Scolavino,
cu un telefon mobil. Prin urmare, vedeta a fost condamnată de
judecător la cinci zile de muncă în folosul comunităţii, potrivit Reuters. În plus, Campbell trebuie să plătească o amendă
ustur`toare şi să meargă la reuniuni pentru controlul furiei.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record de înscrieri la Eurovision
Selecţia naţională pentru ediţia din acest an la EUROVISION SONG
CONTEST a înregistrat un record de participare: peste 250 de piese
înscrise. Preselecţia se va desfăşura în mai multe etape, iar finala
naţională, în care vor intra doar 12 melodii, va avea loc pe 10 februarie. Toate etapele preselecţiei vor fi transmise în direct pe TVR 1.



Românii se pot răzbuna pe Buzdugan
DANIEL BUZDUGAN va fi ţinta răzbunării victimelor sale cărora le-a
înscenat nenumărate farse. Radio 21 şi Roton îi invită pe toţi cei
interesaţi să se „răzbune“ pe Buzdugan la cea mai „bătăioasă”
petrecere din Bucureşti. Evenimentul va avea loc m#ine sear` de
la ora 20.00, în Salsa 3, unde Daniel Buzdugan va putea fi atacat
cu frişcă.

CEREMONIE - Premiile Globurile
de Aur, organizate de Asociaţia
Presei Străine de la Hollywood,
au recompensat în acest an
presta]iile celor mai buni actori
[i cele mai bune produc]ii de
film [i televiziune într-un show
extraordinar, de aproape patru
ore. Ceremonia s-a desf`[urat
luni noaptea \n Hotelul Hilton
din Beverly Hills [i s-a bucurat de
prezen]a a peste 50 de celebrit`]i,
precum Drew Barrymore, George
Clooney, Cameron Diaz, Jennifer
Garner, Hugh Grant, Tom Hanks,
Salma Hayek, Dustin Hoffman,
Jeremy Irons, Eva Longoria, Jennifer Lopez, Sienna Miller, Sarah
Jessica Parker, Joaquin Phoenix,
Steven Spielberg, Sharon Stone,
Hilary Swank, Justin Timberlake, Reese Witherspoon [i mul]i
al]ii. Drama „Babel”, cu Cate
Blanchet şi Brad Pitt, şi musicalul
„Dreamgirls”, cu Eddie Murphy
şi Jennifer Hudson, au câştigat

Eddie Murphy, actriţa

Jennifer Hudson, cântăreaţa Beyonce Knowles şi actorul

cele mai importante Globuri de
Aur. „Dreamgirls” a câştigat trei
trofee, mai mult decât orice alt
film, pentru „Cel mai bun musical/comedie”, dar şi pentru „Cei
mai buni actori în roluri secundare” - Eddie Murphy şi Jennifer
Hudson. „Babel” a luat un singur

premiu, dar cel mai important,
adic` „Cel mai bun film/dram`”.
Anul 2007 a marcat o premieră
\n istoria acestui eveniment - categoria animaţie, la care a câştigat
lungmetrajul „Ma[ini”, produs de
Disney.
Laura Dud`u ||||

PUBLICITATE

SACHA
BARON COHEN,
câştigătorul premiului pentru „Cel mai
bun actor într-un musical-comedie”
pentru rolul său din filmul „Borat”, i-a
mulţumit colegului său, Kenneth Davitian, f`c#nd aluzie la scena de wrestling
nud pe care au jucat-o amândoi.
CAMERON DIAZ a atras aten]ia pe covorul
ro[u, prin apariţia angelică în rochia lungă
şi albă de la Valention, cu aplicaţii din tulle.
Un alt detaliu care a surprins a fost faptul c`
blonda [i-a schimbat culoarea podoabei
capilare.

CÂŞTIGĂTORII PREMIILOR GLOBUL DE AUR - CINEMA
Cel mai bun film
Cea mai bună actriţă
Cel mai bun actor
Cel mai bun film
Cea mai bună actriţă
Cel mai bun actor

- dramă
- dramă
- dramă
- musical/comedie
- musical/comedie
- musical/comedie

Cea mai bună actriţă în rol secundar
Cel mai bun actor în rol secundar
Cel mai bun regizor
Cel mai bun scenariu
Cel mai bun film străin
Cea mai bună coloană sonoră
Cel mai bun cântec
Cel mai bun lungmetraj animat

- „Babel“
- Helen Mirren, „The Queen“
- Forest Whitaker, „Ultimul rege al Scoţiei“
- „Dreamgirls“
- Meryl Streep, „Diavolul se îmbracă de la Prada“
- Sacha Baron Cohen, „Borat! - Învăţături din America
pentru ca toată naţia Kazahstanului să profite“
- Jennifer Hudson, „Dreamgirls“
- Eddie Murphy, „Dreamgirls“
- Martin Scorsese, „C#rti]a”
- Peter Morgan, „The Queen“
- „Letters From Iwo Jima“, SUA/Japonia
- Alexandre Desplat, „The Painted Veil“
- „The Song of the Heart“ din „Happy Feet – Mumble,
cel mai tare dansator”
- „Maşini”
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c#[tig`toare la Globurile de Aur 2007
„Anatomia lui Grey“,
cel mai bun serial
TROFEU - În cadrul ceremoniei de decernare a
premiilor pentru televiziune, „Anatomia lui Grey“,
difuzat de TVR 1 în fiecare mar]i seara, de la
21.50, a ob]inut premiul pentru „Cel mai bun serial-dram`”. Acesta nu este primul mare premiu înregistrat de „Anatomia lui Grey“, serialul ob]inând
în 2006 Globul de Aur pentru Cea mai bun` actri]`
în rol secundar – Sandra Oh [i un Premiu Emmy,
tot în 2006. Produc]ia a concurat la aceast` categorie al`turi de „24“, Big Love“, „Heroes“ [i „Lost:
Naufragia]ii“ (TVR 1 transmite, \n aceast` perioad`,
cea de-a doua serie a acestuia din urm`). „Anatomia
lui Grey“ a început s` fie difuzat` în S.U.A. în martie
2005, iar la ora actual` povestea spitalului din serial are cea mai mare audien]` în rândul adul]ilor
||||
din Statele Unite.

Actri]a
britanic` HELEN MIRREN a
c#[tigat premiul pentru „Cea mai bună actriţă
într-un rol principal”, cu rolul reginei Elisabeta
I, din miniseria TV cu acelaşi titlu, şi pentru rolul
reginei Elisabeta a II-a din drama „The Queen”.

Jack Nicholson,
apari]ie-surpriz`
REVENIRE - Jack Nicholson a venit la ceremonie,
\nso]it de fiica sa, Lorraine, \n v#rst` de 15 ani,
care a c#[tigat titlul de „Miss Golden Globes 2007”.
Apari]ia a fost o adev`rat` surpriz` pentru cei
prezen]i, \ntruc#t actorul a avut, \n ultima vreme,
serioase probleme de s`n`tate. Starul, \n v#rst` de
69 de ani, a preferat s` r`m#n` discret \n privin]a
bolii sale, chiar [i fa]` de cei apropia]i. Anul trecut,
\n luna septembrie, actorul a fost surprins de paparazzi \ntr-un spital din Los Angeles, fiind internat
cu diagnosticul unei infec]ii. De atunci, Jack a fost
nevoit s` anuleze participarea la o mul]ime de evenimente [i proiecte. C#[tig`tor de [apte ori la Globurile de Aur, anul acesta actorul nu a primit niciun
||||
premiu.

Jamie Foxx au făcut echipă bună în pelicula câştigătoare, „Dreamgirls“

Barometrul Oscarurilor
ANTICIPARE Globurile de Aur, acordate de cei aproape 90 de membri
ai Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press
Association), sunt considerate cel mai important barometru pentru
Oscarurile decernate pe 25 februarie. De multe ori, câştigătorii Globurilor sunt şi cei care cuceresc premiile Academiei Americane de Film.
PUBLICITATE

Cuplul BRAD – ANGELINA
a monopolizat aten]ia de cum a sosit pe
covorul ro[u. Cei doi actori au afi[at o
atitudine mult prea sobr`, iar Angelina, din
pricina vestimenta]iei, a fost comparat` cu
o statuie de c`tre criticii de mod`.
JENNIFER LOPEZ nu [i-a dezam`git admiratorii. Diva latino a abordat o ]inut` oriental`,
inspirat` din sari-ul indian [i brodat` cu aur.
Rochia a fost creat` de designerul Marchesa, iar
bijuteriile au purtat semn`tura lui Lorraine
Schwartz.

CÂŞTIGĂTORII PREMIILOR GLOBUL DE AUR - TELEVIZIUNE
Cel mai bun serial
Cea mai bună actriţă
Cel mai bun actor
Cel mai bun serial

- dramă
- dramă
- dramă
- musical/comedie

- „Anatomia lui Grey”, ABC
- Kyra Sedgwick, “The Closer”
- Hugh Laurie, “House”
- „Ugly Betty” („Betty cea ur#t`”varianta american`), ABC
Cea mai bună actriţă
- musical/comedie - America Ferrera, „Ugly Betty”
Cel mai bun actor
- musical/comedie - Alec Baldwin, „30 Rock”
Cea mai bună miniserie
- „Elizabeth I”, HBO
Cea mai bună actriţă
- miniserie/film
- Helen Mirren, „Elizabeth I”
Cel mai bun actor
- miniserie/film
- Bill Nighy, „Gideon’s Daughter”
Cea mai bună actriţă în rol secundar - miniserie/film
- Emily Blunt, „Gideon’s Daughter”
Cel mai bun actor în rol secundar
- miniserie/film
- Jeremy Irons, „Elizabeth I”
Premiul Cecil B. DeMille
- Warren Beatty

12

AUTO

www.compact.info.ro

PE SCURT |||||||||||||||||||||
A doua fabric`
Honda \n India
PRODUC}IE Compania
japonez` Honda a anun]at
c` va investi \ntre 150 [i 200
milioane de dolari pentru
a construi o a doua fabric`
\n India, \n nord-vestul
statului Rajahthan, pentru
a face fa]` cererii mari din
aceast` ]ar`. Honda mai
are o fabric` cu o capacitate
de 50.000 de unit`]i pe an
\n Uttar Pradesh. Compania a anun]at c` va m`ri
capacitatea de produc]ie la
100.000 de unit`]i, p#n` la
sf#r[itul lui 2007.

BMW Seria 3 Cabrio, lansat
la Salonul Auto de la Detroit
PREMIER~ - Constructorul german de automobile BMW a
lansat noul Seria 3 Cabrio, cu
ocazia Salonului auto de la Detroit, care se desf`[oar` zilele
acestea \n SUA. Seria 3 Cabrio
este primul model decapotabil
al companiei, care are un plafon
rigid (hard-top). Automobilul
beneficiaz` de un propulsor de
ultimă generaţie de şase cilindri

pe benzină, dota]i cu tehnologia
HPI (High Precision Injection)
şi un interior luxos şi confortabil. „BMW are o experienţă de
peste 70 de ani în producerea de
decapotabile dinamice şi toată
această experienţă, plus spiritul
nostru inovativ, se reflectă în
acest nou model”, a spus Klaus
Draeger, membru în consiliul de
||||
administraţie al BMW.

Un nou Rolls Royce
apare \n 2010
MODEL Constructorul britanic Rolls Royce a anun]at
c` va construi un model entry-level, care s` se situeze
\ntre BMW Seria 7 [i Phantom, conform automarket.
ro. Surse din interiorul
companiei au afirmat c`
modelul se va lansa \n 2010
[i va avea un pre] cuprins
\ntre 200.000 [i 240.000 de
euro. Designul noii ma[ini a
fost finalizat [i aprobat luna
trecut`, iar acum proiectul
este \n faza de construc]ie.

DECAPOTABIL Conceptul
Ocean Drive, prezentat de
Mercedes-Benz la Salonul
Auto de la Detroit, ar putea
intra \n produc]ia de serie.
Ocean Drive este un automobil decapotabil cu patru
u[i, echipat cu un motor
de 12 cilindri, construit pe
platforma lui S600. Oficialii germani au declarat c`
acesta va intra \n produc]ia
de serie \n momentul \n care
cererea va fi evident`.

Roomster, cea mai
sigur` Skoda

PERFORMAN}~ Skoda
Roomster, primul model din
noua genera]ie de design
Skoda, a primit punctajul
maxim de 5 stele la testele
EuroNCAP. Roomster este
produs la uzina din Mlada
Boleslav din Cehia [i este cel
mai sigur model din istoria
Skoda. Pre]ul de pornire
pentru Skoda Roomster
\n Rom#nia este de 10.386
euro, f`r` TVA, pentru versiunea 1.2 HTP.

Nissan \[i mut`
sediul
la Yokohama
DECIZIE Compania Nissan
Motor a decis s` \[i mute
sediul central din Tokyo la
Yokohama. Noul sediu social
al grupului Nissan Motor
va fi o cl`dire-turn de 22
de etaje, cu o în`l]ime de
99 de metri, programat` a
fi gata în luna octombrie
2009. Costul lucr`rilor de
construc]ie este estimat la
42 miliarde yeni (270 milioane euro).

Logan, versiunea pentru raliu
CURSE Automobile Dacia a lansat o versiune a modelului Logan care
poate fi configurată special pentru raliuri cu sisteme Renault Sport.
Compania care va echipa noua versiune Logan se nume[te Mach1
Motorsport [i este importatorul general al sistemelor pentru raliuri.
Maşina, care va putea fi înscrisă în competiţii la clasa N, pentru maşini
de serie cu modificări minime, este echipată cu un motor de 1,6 litri şi
opt supape (90 de cai putere), cuplat la o cutie de viteze \n cinci trepte.
Suspensiile faţă şi spate sunt cu sistem arc-amortizor şi bară antiruliu.
Autoturismul are un rezervor de 50 de litri şi o masă totală de 1.020 de
kilograme. Preţul fără dotări specifice de competiţie este de 6.500 de
euro, dar, \n func]ie de echipare, pre]ul unei astfel de ma[ini poate
||||
ajunge la circa 18.000 de euro.

Lamborghini a v#ndut peste 2000
de automobile \n 2006

Plafonul se pliaz` \n 22 de secunde, din telecomand`

CIFRE - Produc`torul italian
Lamborghini a reu[it s` v#nd`
peste 2.000 de ma[ini Gallardo
Spyder [i Murcielago LP640
Coupé, \ncheind anul 2006 pe
profit. V#nz`rile la nivel mondial
au crescut cu 30 de procente,
ajung#nd la 2.087 unit`]i, fa]` de
1.600 unit`]i \n 2005. Din totalul
v#nz`rilor, 876 automobile au fost
comercializate \n Statele Unite ale

Americii, \nregistr#nd o cre[tere
cu 37 la sut` fa]` de 2005. |n
Europa, Lamborghini a v#ndut
746 de modele, cu 50 la sut`
mai mult fa]` de 2005. Cele mai
multe automobile au fost v#ndute
\n Marea Britanie, 151 de exemplare. Cre[terea considerabil` a
v#nz`rilor se datoreaz` extinderii
re]elei de dealeri, de la 65 \n 2005
||||
la 100, \n anul 2006.

Taxa de \nmatriculare
a automobilelor va sc`dea
Dup` o \ntrevedere \ntre
pre[edin]ii partidelor din
coali]ie, s-a luat hot`r#rea
mic[or`rii taxei pentru
prima \nmatriculare a
ma[inilor.
SCHIMBARE - Taxa pentru prima \nmatriculare va fi redus`.
Aceasta este decizia pe care au
luat-o [efii coali]iei, \n urma
unei sedin]e neoficiale. O prim`
ajustare a taxei se va produce
cel mai probabil \n prima sedin]` de guvern de ast`zi. Conform declara]iilor ministrului
finan]elor, Sebastian Vl`descu,
taxa nu se va modifica \n privin]a
ma[inilor noi, pentru c` nu este
foarte ridicat`.
Potrivit unei liste date ca
exemplu de c`tre Ministerul
Finan]elor Publice, taxa de
\nmatriculare se aplic` \n mai
multe ]`ri europene [i este cuprins` \ntre c#teva zeci [i c#teva
mii de euro, \n func]ie de gradul
de poluare sau de valoarea
ma[inii.
Astfel, \n Grecia, exist` o tax`
care variaz` \ntre 35 [i 385 la
sut` din valoarea rezidual`, \n
func]ie de gradul de poluare al
autoturismului. |n Austria, taxa
de prima \nmatriculare este de
16% din pre]ul de pe factur` al
ma[inii, iar \n Finlanda aceasta
este de 28% din pre]ul ma[inii.
Germania [i Spania percep o
tax` fix` de 25,6 euro, respectiv
66,6 euro, arat` acelea[i date.

Foto Mediafax

Ocean Drive, \n
produc]ia de serie

Miercuri, 17 ianuarie 2007

Taxa de \nmatriculare a fost introdus` pentru a preveni invazia ma[inilor de m#na a doua
|n Fran]a se percepe o tax` care
variaz` \n func]ie de puterea automobilului, plus o tax` pentru
poluare bazat` pe emisia de dioxid de carbon.
|n Rom#nia, taxa de prima
\nmatriculare, aplicat` de la 1
ianuarie 2007, variaz`, în func]ie
de vechimea ma[inii, gradul de
poluare [i capacitatea cilindric`,
între 160 [i peste 8.000 de euro.
Bogdan Biszok ||||

Taxa auto este incompatibilă
cu articolul 90 al Tratatului
European, dar Comisia
Europeană aşteaptă ca
România să schimbe
legislaţia în acest sens.
Laszlo Kovacs, purtătorul
de cuvânt al comisarului
european pentru taxe şi
uniune vamal`

VIA}~ S~N~TOAS~

Miercuri, 17 ianuarie 2007

www.compact.info.ro

Femeile se îmbracă
sexy când sunt fertile
Reprezentantele sexului feminin vor să impresioneze
prin vestimentaţie atunci când sunt fertile. Aceasta
este concluzia la care au ajuns speciali[tii de la
Universitatea California din Los Angeles, potrivit siteului dailymail.co.uk.
STUDIU - Cercetătorii au
descoperit legătura dintre atenţia acordată vestimentaţiei feminine şi fertilitate, printr-un studiu
realizat la Universitatea
din California. Experimentul a fost efectuat cu ajutorul
a 30 de stu-

dente cu vârste cuprinse între 18
şi 37 de ani, implicate într-o relaţie
stabilă. Fără să ştie obiectul studiului, acestea au fost fotografiate atât
în perioada de ovulaţie, cât şi în
afara acesteia.
Ulterior, alţi 41 de voluntari
(jumătate femei, jumătate bărbaţi)
s-au uitat la fotografii şi au decis în
care dintre imagini femeile ar`tau
mai atrăgătoare. În proporţie de
60%, participan]ii la studiu au
ales, ca fiind cele mai sexy, pozele

făcute atunci când femeile erau în
perioada de fertilitate, respectiv la
ovulaţie. Astfel, cercetarea a dovedit
că, în mod inconştient, femeile
preferă fustele în locul pantalonilor
şi acordă o mai mare atenţie imaginii când sunt la ovulaţie.
Mai mult, alte analize au relevat faptul că şi comportamentul
femeilor se schimbă în această
perioadă. Reprezentantele sexului frumos tind să flirteze cu alţi
bărbaţi decât partenerii lor, devin
mai spontane şi sunt mai înclinate
către un comportament infidel.
Studiul mai arată faptul că şi
bărbaţii devin mai susceptibili când
partenerele lor trec prin această
Iulia Roman ||||
perioadă.

s`pun. Riscul apariţiei iritaţiilor poate fi
redus printr-un preludiu prelungit sau
prin aplicarea lubrifianţilor pe partea
interioară a labiilor. Reacţiile adverse
sunt vizibile în câteva ore. Un accident
mai rar, survenit în timpul partidelor
amoroase, este ruperea ]esutului erectil
al penisului, cauzat de contactul prea
dur cu osul pubian.
Reacţia este foarte dureroasă, iar
deplasarea, de urgenţă, la doctor este
absolut necesară. În urma unei operaţii
chirurgicale se repară şi se previne
||||
rănirea acestui ţesut.

SPRIJIN Compania ROWE
oferă, gratuit, clienţilor
consultanţă în demararea
şi derularea afacerilor în
domeniul frumuseţii, prin
programul „Beauty Business
Institute”. Aceste servicii sunt
disponibile din aceast` lun`
şi ofer` soluţii practice privitoare la amenajarea centrului
de frumuseţe, conceperea
pachetelor de abonamente,
angajarea personalului. Mai
multe detalii sunt disponibile
pe site-ul www.rowe.ro.

FRUMUSE}E Cunoscuta linie
de produse dermato-cosmetice „La Roche-Posay” va
fi disponibilă şi în farmaciile
din România, începând cu
luna februarie. Acestea sunt
folosite ca adjuvante în
tratamentul dermatologic al
tenurilor sensibile, afectate
de cuperoză, acnee sau de
alte afecţiuni de natură dermatologică. Principalul ingredient al gamei îl reprezintă
apa termală „La Roche-Posay”, bogată în seleniu. Acest
element conferă produselor
proprietăţi calmante, antioxidante şi anti-iritante.

Mai multe informa]ii
www.idieta.ro

Rolul iPod-urilor în
antrenamentele de fitness

Consultanţă
pentru saloanele
de frumuseţe

O nou` gamă
dermato-cosmetic`
în Rom#nia

Partide de sex fără accidente
PRECAUŢII - În timpul
unui act sexual pot apărea diverse accidente. Potrivit site-ului
idieta.ro, neplăcerile provocate de
întinderile musculare pot fi eliminate prin aplicarea unor comprese
înmuiate în apă caldă [i ]inute pe
zonele afectate, în următoarele 24
de ore.
Exerciţiile de încălzire a musculaturii de tipul genuflexiunilor
sunt extrem de benefice pentru
prevenirea acestor neplăceri.
Iritaţiile vaginale, cauzate de
insuficienta lubrifiere a vaginului sau de reacţiile alergice la prezervativ, se pot calma cu o baie caldă, f`ră
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Medicament de protecţie
anti-SIDA din alge marine

Speranţe
de vindecare
pentru Alzheimer

INOVAŢIE - Savanţii brazilieni
au inventat un remediu care
împiedică transmiterea virusului HIV. Medicamentul constă
într-un gel dotat cu proprietăţi
microbicide, care împiedică
transmiterea bolii datorit` unei
substanţe izolate, extrasă dintr-o
algă marină. Spre deosebire de
alte mijloace de protecţie, gelul
prezintă avantajul că „femeia va
putea utiliza gelul fără ca soţul
ei să ştie“, potrivit imunologului
Luiz Castello Branco, coordonatorul echipei de cercetători brazilieni. Până acum, conform AFP,

DESCOPERIRE Savanţii au
identificat o genă care ar
putea fi responsabilă de producerea maladiei Alzheimer,
potrivit cnn.com. În urma
unui studiu, care a analizat ADN-ul la peste 6.000
de oameni, cercetătorii au
descoperit faptul că gena,
numită SORL 1, are un rol
important \n apari]ia acestei
boli. Descoperirea este foarte
importantă, deoarece va
ajuta la dezvoltarea unor
tratamente noi. |n prezent,
nu există remedii împotriva
maladiei.

testele iniţiale au demonstrat
că acest tratament este eficace
\n propor]ie de 95%. Încurajaţi
de rezultatele promiţătoare,
speciali[tii se pregătesc să treacă
la cea de-a doua fază a testelor
gelului microbicid. Experimentele se vor face pe cobai şi pe celule vii prelevate din colul uterin.
Efectul noului produs asupra
subiecţilor umani va fi testat din
2008. Dacă studiile se vor solda,
în continuare, cu rezultate pozitive, medicamentul va fi disponibil pe piaţă în aproximativ şapte
Iulia Roman ||||
ani.

Acte de studii
medicale pentru UE

Muzica ritmată dance este foarte potrivită pentru jogging
RITM - iPod-urile şi diversele dispozitive de ascultare a muzicii la
căşti pot fi benefice la antrenamentele din sălile de sport. Potrivit unui studiu publicat pe cnn.
com, muzica ne ajută să ţinem
mai bine ritmul mişcării şi ne
inspiră în executarea exerciţiilor
de fitness şi aerobic. Aceasta a
fost concluzia unui experiment
întreprins de britanici, studiu la
care au participat 18 persoane.
Subiecţii au pedalat cu 13%
mai mult cu muzică, decât în
linişte. Cercetătorii şi-au explicat
această reacţie printr-un efect

de disociere. Muzica distrage
atenţia de la disconfortul resimţit
la exerciţiile fizice.
Totuşi, această tehnică de
stimulare a mişcării nu este la fel
de benefică \n cazul sportivilor
de performanţă. Studiile efectuate de cercetătorii Universităţii
din Ohio au demonstrat că
exerciţiile sunt cu atât mai lent
executate cu cât atletul este mai
distrat. În consecinţă, sportivii de
performanţă trebuie să renunţe
la dispozitivele gălăgioase, pentru a putea face exerciţii fizice la
||||
intensitate maximă.

Alga marină Dictyota pfaﬀi, principalul ingredient al

medicamentului anti-SIDA, creşte doar pe coasta braziliană

AVANTAJ Ministerul Sănătăţii
Publice eliberează certificatele
şi adeverinţele necesare recunoaşterii, în celelalte state
membre UE, a titlurilor de calificare dobândite în România
în profesiile de medic, medic
dentist, farmacist, asistent
medical şi moaşă. Documentele se eliberează numai
pentru titularii care întrunesc
condiţiile de cetăţenie, afiliaţiune, convieţuire şi rezidenţă
prev`zute de Legea nr.95/2006
privind reforma în domeniul
sănătăţii şi, respectiv, nr.
307/2004, privind exercitarea
profesiei de asistent medical
generalist şi a profesiei de
moaşă.
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GHID BUCURE{TI
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CONCERT &
PARTY

Sear` Folk

CASINO ROYALE

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

Miercuri, 17 ianuarie 2007

INFERNUL

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

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

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

Cinema Union

DJ Botanik şi DJ John

Seara RocKultura
Proiec]ie DVD
Gazd`: Len]i Chiriac

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

Club A
23.00
Bilet: 3 lei b`ie]ii, intrare liber` pentru
fete
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92

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

DJ Marika

Sports

DJ

Expirat
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142

22.00

DJ Ruky

21.30

20.00

Hollywood Multiplex

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

Movieplex
Cinema Studio

Bucharest Hottest Party

20.00

„Coolin Me Softly” cu Licaman
21.00

Erasmus party

SUA, comedie, 2006
Regia: Todd Phillips
Cu: Billy Bob Thornton, Jon Heder
16.00, 18.15,
20.30, 22.45
13.00, 22.30

Movieplex
16.00

Hollywood Multiplex
Movieplex

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

14.15
16.30

SUA, comedie, 2006
Regia: John Whitesell
Cu: Kristin Davis, Danny DeVito
14.45
14.00, 18.00
16.45

DINCOLO DE TRECUT

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

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

Hollywood Multiplex
City Cinema

Movieplex

Hollywood Multiplex

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

Movieplex

19.00

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

Cinema Pro

BORAT

Hollywood Multiplex
Movieplex

City Cinema

13.45
15.30

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

Corso

13.45, 16.30,
19.15, 22.15
13.00, 17.30,
20.00, 22.30
13.00, 15.15,
17.45, 20.15, 22.45
12.15, 15.00,
18.00, 21.00
12.00, 14.30,
17.00, 19.30

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

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

12.00, 16.45,
19.00, 21.15
14.15, 19.00, 21.30
14.45, 17.15, 22.15
15.00, 17.00, 19.00
15.00, 18.00, 21.00

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

15.00, 17.15
14.30, 19.45

FILIERA KEBAB

Ast`zi, \ncep#nd cu orele 18.30, Centrul Naţional al
Dansului organizeaz` cea de-a doua înt#lnire din cadrul
proiectului „Sertar”. Înt#lnirea este dedicată lui Trixy
Checais, personalitate artistică importantă a anilor
’30-’40, precursor al dansului contemporan românesc.
„Sertar” este un proiect de documentare, dar, în aceeaşi
măsură, doreşte să pună într-un mediu activ resursele
istoriei contemporane. Este un exerciţiu de a pune în
discuţie oameni, poveşti şi fapte care, într-un anumit
moment al devenirii lumii coregrafice, au însemnat
schimb`ri inedite.

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

14.00, 16.30, 19.00

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

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

22.00
21.15
21.15

SUA, comedie, 1932
Regia: Ernst Lubitsch
Cu: Maurice Chevalier, Jeanette
MacDonald
Cinema Eforie

Premier`
Hollywood Multiplex

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

R~ZBUNARE {I ADRENALIN~
SUA-Marea Britanie, ac]iune, 2006
Regia: Mark Neveldine, Brian
Taylor
Festival

14.00, 16.30, 19.00

SCANDALOS

Avanpremier`
Hollywood Multiplex
Movieplex

19.45
20.15

Hollywood Multiplex
Movieplex
Patria

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

ILUZIA CEA MARE
Fran]a, dram`, 1967
Regia: Jean Renoir
Cu: Jean Gabin, Pierre Fresnay
13.00

DEGE}ICA
Dup`: Hans Christian Andersen
Regia: Victor Radovici
Cu: Veronica Popescu Neagu
Palatul Copiilor
Telefon: 315.97.36

10.00

Cinema Eforie

Teatrul Odeon
Telefon: 314.72.34

15.00

Teatrul Ion Creang`
Sala Mare
Telefon: 317.85.90

18.30

10.00

THE SHAPE OF THINGS

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

De: Neil LaBute
Regia: Vlad Massaci
Cu: Mihaela S#rbu, Irina Velcescu

Scala
Movieplex

Teatrul Act
Telefon: 310.31.03

12.00, 14.30, 17.00, 19.30
16.15

De: Murray Schisgall
Regia: Liliana C#mpeanu
Cu: Cornel Bulai, Raluca Urea

Hollywood Multiplex 15.30, 18.15, 21.00

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

TEATRU

10.00

A{TEPTÂND LA ARLECHIN
De: Noel Coward
Regia: Ion Cojar
Cu: Simona Bondoc, Ioana Bulc`
Teatrul Na]ional I. L. Caragiale
Sala Amfiteatru
Telefon: 314.71.71

18.30

Contact
redactie@compact.info.ro
prenume.nume@compact.info.ro

19.30

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

Expoziţie de grafică
„Ianuarie 2007”
De: Mihai Stănescu
Galeria Artis
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Telefon: 313.50.10
Ultima zi – 9 februarie

Expoziţie de fotografie
„Daylight”
De: Nikolaus Schletterer
Muzeul Naţional de Artă Contemporană
Program:
Mi - D: 10.00-18.00
Palatul Parlamentului, aripa E4
Calea 13 Septembrie
Telefon: 318.91.37
Ultima zi – 11 februarie

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

Expoziţie de covoare
„De la mihrab la grădina
paradisului”

EXPOZI}II

Muzeul Naţional de Artă, Corp
Kretzulescu
Program:
S - Mi: 10.00 - 18.00
Calea Victoriei nr. 49-53
Telefon: 313.30.30
Ultima zi – 1 aprilie

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

Expoziţie de grafică religioasă
„Aripi de înger“
De: Elena Murariu
Ministerul Culturii şi Cultelor
Sos Kiseleff nr. 30
Ultima zi – 27 ianuarie

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

Cuptorul cu Lemne
B-dul Pache Protopopescu nr. 63
Telefon: 252.24.14
Ultima zi – 31 ianuarie

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

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

BILOXI BLUES
De: Neil Simon
Regia: Iarina Demian
Cu: Tudor Chiril`, Paul Ipate

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

19.00

EVENIMENTE

ALBĂ CA ZĂPADA ŞI CEI
ŞAPTE PITICI

Teatrul de Comedie
Sala Mare
Telefon: 315.91.37

19.00

TIGRUL

VACAN}A
SUA, comedie, 2006
Regia: Nancy Meyers
Cu: Cameron Diaz, Kate Winslet

Expoziţie de caricatură
„5 Ani“
Expun: Ştefan Popa Popa’s,
Iulian Pena-Pai, Cezar şi Bogdan
Petry, Mihai Stănescu,
Puiu Gazdaru, Tudor Banuş,
Mihai Pânzaru-Pim,
Horaţiu Măl`ele, Albert Poch,
Nik Lengher

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

INIM~ RECE

SUA, comedie, 1985
Regia: Woody Allen
Cu: Mia Farrow, Jeﬀ Daniels

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

18.30

Dup`: Wilhelm Hauﬀ
Dramatizare de: Banu R`dulescu
Cu: Lucian Ifrim, Alexandrina Halic

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

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

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

De: Heiner Muller
Regia: Drago[ Galgo]iu
Cu: Marius St`nescu, Oana
{tef`nescu, Antoaneta Zaharia

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

Hollywood Multiplex

13.30

De: Moliere
Regia: Petric` Ionescu
Cu: Victor Rebengiuc, Cecilia B#rbora

HAMLET MACHINE

Dup`: Fraţii Grimm
Regizor: Cristian Pepino
Cu: Cristian Mitescu, Claudiu Iordan

HAPPY FEET – MUMBLE,
CEL MAI TARE DANSATOR

La Opera Na]ional` ve]i putea urm`ri ast`zi, \ncep#nd cu
orele 18.30, spectacolul „Decebalo” \n limba italian`, sub
conducerea muzical` a lui Tiberiu Soare. O prim` interpretare modern` a piesei a fost realizat` în luna august,
cu ocazia celui de-al XXI-lea Festival Interna]ional „Mezza
Estate“ din Italia. Spectacolul teatral în dou` acte „Decebalo“ de Leonardo Leo a fost pus în scen` prima oar` la
Napoli în 1743, cu ocazia zilei de na[tere a prin]esei Maria
Elisabeta. Partiturile în manuscris ale operei se afl` la
Paris [i la Milano.
BURGHEZUL GENTILOM

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

Movieplex

„Decebalo”,
\n limba italian`

19.00

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

Cinema Eforie

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

19.30, 22.15
17.00, 22.15

UN AN BUN

ERAGON

Dans la „Sertar”

Hollywood Multiplex
16.45
Movieplex
13.15, 18.45, 21.45

TRANDAFIRUL RO{U DIN
CAIRO

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

Movieplex
City Cinema
Gloria
Glendale Studio

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

PRESTIGIUL

CR~CIUN CU SC^NTEI

Hollywood Multiplex
Movieplex
City Cinema

18.00

|N SLUJBA VIE}II

O OR~ CU TINE

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

22.30

Party El Comandante

17.00

CLASA DE T~NT~L~I

Hollywood Multiplex

ARUNCAT LA CANAL

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

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

Cinema Eforie

APOCALYPTO

Best of cu Paul Rogge

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

Avanpremier`
City Cinema

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

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

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

SUA, comedie, 1924
Regia: Ernst Lubitsch
Cu: Florence Vidor, Monte Blue

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

Cinema Union

Atmosfer` route 66 & Harley
Davidson

20.00

CERCUL DRAGOSTEI

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

PARTY

22.15

CEL MAI RAPID MOTOR DIN
LUME

Cinema Union

AFACEREA ALDO MORO

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

Hollywood Multiplex

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

13 NEGRU

KARAOKE

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

21.30

FILME

Tonka Soul Café
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 317.83.42
Cafeneaua Actorilor
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

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

C^RTI}A

EVENIMENT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SPECTACOL DE DANS
„Sertar 2”
Trixy Checais
Centrul Na]ional al Dansului
Bd. Nicolae B`lcescu nr. 2
Telefon: 318.86.76

18.30

SPECTACOL DE OPER~
„Decebalo”
Regia: R`zvan Dinc`
Cu: Adrian George Popescu, Anna
Mirescu
Opera Na]ional`
18.30
Bd. Mihail Kog`lniceanu nr. 70-72
Telefon: 313.18.57
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PROGRAM TV

Miercuri, 17 ianuarie 2007

TVR 1

0.00

Via]a ca-n filme

10.20 Celebrităţile timpului tău
10.30 Garantat 100% (show de
întâlniri) (r)
11.30 Reflector (r)
12.00 Ne vedem la... TVR!
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Desene animate. Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.00 Deliciile bucătăriei
15.30 Oameni ca noi
16.00 Convieţuiri
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Pe ce dăm banii?
17.45 Dis-de-seară
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Impresioniştii
21.20 Ochiul magic
22.15 Un european ca mine
22.45 Jurnalul TVR
23.15 Lumea citeşte!
0.00 Viaţa ca-n filme (s, SUA)
0.35 Un om în genunchi (dramă,
Italia)

PRO TV

ANTENA 1

PRIMA

TVR 2

23.45 Renegatul

0.00

22.00 Totul despre sex

18.35

7.00 Ştirile PRO TV
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tânăr şi neliniştit (s, SUA) (r)
10.15 Om sărac, om bogat (comedie,
România) (r)
11.15 Punctul zero (SUA) (r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.45 Planuri ascunse (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 Inelul Nibelungilor (dramă,
coproducţie)
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 Renegatul (s, SUA) (r)

ACAS~

HALLMARK

8.00 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 Suflete rănite
(dramă romantică, Mexic) 16.30
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA)
17.30 Poveştiri adevărate 18.30
Rebelde (s, Mexic) 20.30 Iubire ca
în filme (s, România) 21.30 S.O.S.,
viaţa mea! (s, Argentina) 23.30
Jurământul (s, SUA/Columbia) (r)
0.30 Poveştiri adevărate (r)

Detectivul Stone

4.00 9595 - te învaţă ce să faci (r)
5.15 Vivere - A trăi cu pasiune (s)
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
17.00 9595 - te învaţă ce să faci
19.00 Observator
20.30 Ninja din Beverly Hills
(comedie, SUA). Cu: Chris
Farley, Nicollette Sheridan,
Chris Rock
22.30 Animat Planet Show
23.00 Observator
0.00 Detectivul Stone (s, Canada)
2.00 Concurs interactiv
3.00 Observator (r)

13.00 Când se produce dezastrul
14.00 Ray Mears şi tehnicile
indigenilor 15.00 Cum se
fabrică 16.00 Maşini pe alese
17.00 Automobile americane
recondiţionate 18.00 Motociclete
americane 19.00 Vânătorii de
mituri 20.00 Tehnologie extremă
21.00 Petrol, sudoare şi platforme
22.00 Dr. G, medic legist 23.00
Constructorii de motociclete 0.00
Aglomeraţie în aer 1.00 Cele mai
ciudate poveşti cu OZN-uri din
lume 2.00 Curse

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

20.30

COMEDIE

Ninja din
Beverly Hills

Răsplata pentru această
faptă este moştenirea
unei comori imense,
care însă este protejată
de un blestem cumplit.
Aceasta este râvnită şi de
maleficul Hagen (Julian
Sands), care apelează la
magia neagră pentru a-l
îndepărta pe Siegfried de
aurul blestemat.

Un bebeluş scăpat dintrun naufraugiu este găsit de
un clan de luptători Ninja,
care văd în el împlinirea
unei profeţii străvechi. Dar
copilul, Haru, creşte şi…
nu se mai opreşte! Astfel,
el devine prea dolofan şi
mult prea neîndemânatic.
Atras \n Beverly Hills de
o tânără superbă, care
dăduse de bucluc şi care
îi ceruse ajutorul, Haru
(Chris Farley) crede că
acum are şansa de a arăta
ce poate. Demonstraţiile
lui sunt însă foarte comice
şi vor stârni, cu siguranţă,
râsul telespectatorilor.

Coproducţie, 2004; Regia: Uli
Edel; Cu: Benno Fürmann, Kristanna Loken, Max von Sydow

SUA, 1997; Regia: Dennis Dugan
Cu: Chris Farley, Nicollette
Sheridan, Chris Rock

20.30 DRAM~

Inelul Nibelungilor

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
ELEVI-SURE-RIGI-EC-AN-ZM-ESCHIVE-ABA-URICAR-TUGUIAT-SGTEREN-FIE-RIAL-ERA-T-A-MAU-IUBI-ZEI-RODNIC-EXERSA-ARI
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Rezolvarea integramei din num`rul trecut
P-M-C-TONOMAT-PILOTE-F-PANEL-M-ZIARSCAME-SL-NEUTIL-SITUA-LISI-COMPLECSI

Dezleg`rile Sudoku
din edi]ia de ieri.

SURS~ PROGRAME TV:

8.00 Sport cu Florentina
8.15 Camera de râs
8.30 Autoforum (r)
9.00 Imobiliare blitz (r)
9.30 Al şaptelea cer (s, SUA) (r)
11.00 Tele RON
12.50 Play
14.00 Dragoste şi putere (s, SUA)
14.30 Rebecca (dramă, Anglia)
16.30 Al şaptelea cer (s, SUA)
17.30 Dezastre în lumea sportului
18.00 Focus
19.00 Cele mai uimitoare filme din
lume
19.45 Celularul (s, România)
20.00 Evadare din Los Angeles
(S.F., SUA)
22.00 Totul despre sex (s, SUA)
22.30 Focus Plus
23.30 Celularul (s, România) (r)
23.45 Poliţia în acţiune (r)
0.45 Focus (r)
2.00 Totul despre sex (s, SUA) (r)

TV SPORT

DISCOVERY

8.00 Călăreţul fără cap (Canada)
10.00 Lumi diferite (s, SUA) 11.00 Ed
(s, SUA) 12.00 Micul dejun cu Dick
[i Dorothy (poliţist, Canada/Anglia)
14.00 Călăreţul fără cap (Canada)
16.00 Lumi diferite (s, SUA) 17.00
Ed (s, SUA) 18.00 Micul dejun cu
Dick [i Dorothy (poliţist, Canada/
Anglia) 20.00 Lupta pentru fiica
mea (dramă, SUA) 22.00 Brigada
omucideri (s, SUA) 23.00 Fidel
(dramă, SUA) 1.00 Lupta pentru
fiica mea (dramă, SUA) 3.00 Brigada
omucideri (s, SUA)

Filmul prezintă povestea tânărului fierar Siegfried (Benno Furmann).
Victimă a unor conspiraţii
de la curtea tatălui său,
regele Xanten, el ajunge
să fie crescut de o familie de fierari. Fără să afle
nimic despre originile
lui nobile [i f`r` s` [tie
c` este moştenitorul regatului, tânărul devine
faimos după ce-l ucide
pe
dragonul
Farnir.

www.compact.info.ro

14.15 „Bătălia pentru Anglia”, Et.
23: Manchester United - Aston
Villa 15.00 Ştirile TV Sport 15.15
„Bătălia pentru Anglia”, Et. 23:
Chelsea - Wigan Athletic 16.00
Ştirile TV Sport 16.30 Fotbal, Cupa
Angliei: Manchester City - Sheffield
Wednesday 18.30 Ştirile TV Sport
19.00 Baschet - „Best of NBA”: New
York Knicks - Los Angeles Lakers
21.30 Ştirile TV Sport 22.00 Fotbal,
Cupa Angliei: Newcastle United Birmingham City 23.55 Sexy Sport
Clips 0.00 Ştirile TV Sport
PUBLICITATE

15

HBO

Lege [i ordine

12.25 Şcoala părinţilor (r)
13.00 Omul între soft şi moft (r)
14.00 ABC... de ce?
14.30 Poveste fără sfârşit (s)
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 Ora de ştiri
22.10 Invaziile Barbare (dramă,
Canada/Franţa)
0.00 Transfer (s)
0.30 Familia mea dementă (s)
1.00 Jurnalul Euronews pentru
România
1.15 Tonomatul DP2 (r)
2.40 Inimă neîmblânzită (dramă,
Germania) (r)

PRO CINEMA
12.45 Walker, poliţist texan (s, SUA)
(r) 13.45 Taz-Mania (s, SUA) 14.15 O
familie ciudată 14.45 Entertainment
News (r) 15.00 Telefonul de la
miezul nopţii (s, SUA) (r) 16.15
Entertainment News (r) 16.30
Prietenii tăi (s, SUA) (r) 17.00 Calea
misterelor (s) 18.00 Verdict: Crimă!
(s, SUA) 19.00 Walker, poliţist
texan (s, SUA) 20.00 Entertainment
News 20.20 Ele spionează (SUA)
21.30 Prietenii tăi (s, SUA) 22.00
Experiment letal (horror, SUA) 0.00
Schimbul trei (s, SUA)

17.55

Micul inventator

6.00 Doi oameni de încredere
(comedie, Franţa)
7.45 Dragă, am mărit copilul
(comedie, SUA)
9.15 Cinema, cinema, cinema (s)
9.40 Vrăjitoarele (comedie, SUA)
11.10 Două pupeze albe (comedie,
SUA)
13.00 Tipu’ de la cablu (comedie,
SUA)
14.35 În căutarea Tărâmului de
Nicăieri (dramă, Anglia/SUA)
16.15 Războiul lui Nat Banks
(comedie, SUA)
17.55 Micul inventator (animaţie,
Japonia)
20.00 Întreabă praful (romantic,
SUA)
22.00 Răzbunare şi iertare (thriller,
SUA)
23.30 Două pupeze albe (comedie,
SUA)
1.20 Darkwolf (horror, SUA)

MTV
6.00 MTV Wake Up 7.00 Breakfast
Club 9.30 MTV Popular Music 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 Reqest 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 1.00 MTV Club Zone (r)
2.00 Fool Moon

16
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BERBEC

4 3

21 MARTIE - 20 APRILIE

Vă dori]i să vă cumpăra]i toate lucrurile
care vă plac, fără a mai ]ine cont de părerile
partenerului. Pentru moment, se amplifică
un fel de interdic]ie generalizată, însă vă
revolta]i pe nea[teptate [i conflictele apar.
S–QB–VN–V
TAUR
21 APRILIE - 20 MAI
Vă face]i multe planuri de vacan]ă [i visa]i
cu ochii deschi[i, până vă treze[te din reverie o nativă plină de aplomb, preten]ii [i
destulă arogan]ă, care vă cere numeroase
informa]ii despre partenerul dv. de cuplu.
S–QB–QN–Q
GEMENI
21 MAI - 20 IUNIE
O întâlnire cu o fostă prietenă sau rudă este de
neevitat, dar asta nu înseamnă că vă face [i
plăcere. Cel mai mult vă irită însă ve[nicele
modificări din domeniul profesional [i lipsa
de răbdare a [efilor dumneavoastr`.
S–VB–QN–V
RAC
21 IUNIE - 22 IULIE
Este necesar să face]i cât mai multă mi[care,
dacă dori]i ca starea de sănătate să nu devină [i mai fragilă. V-ar ajuta [i dacă a]i da
dovadă de ambi]ie [i a]i renun]a la excesele
de tot felul.
S–QB–QN–Q
LEU
23 IULIE - 22 AUGUST
O indispozi]ie de lungă durată se va dovedi
azi mai serioasă decât credea]i. Ave]i nevoie de mai multă odihnă [i de un tratament
adecvat. Nu renun]a]i să face]i toate analizele necesare!
S–W B–VN–V
FECIOAR~
23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Le demonstra]i celor din anturaj că a]i rămas
aceea[i persoană pătima[ă, cu sentimente
profunde [i puternice, care vă domină întru
totul. Nu pute]i fi obiectiv [i nici nu pute]i
scăpa, cu una-cu două, de resentimente.
S–QB–WN–W
BALAN}~
23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Diploma]ia [i răbdarea dispar cu desăvâr[ire,
a[a că este posibil să apară [i disensiuni de
durată cu majoritatea celor din anturaj. Mai
ales cei tineri sunt gelo[i [i lipsi]i de sim]ul
măsurii.
S–VB–QN–W
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SUDOKU presupune completarea careului de 81 c`su]e dup` O SINGUR~ REGUL~: orice rând, orice coloan` [i oricare
p`trat de 3x3 c`su]e s` con]in` o singur` dat` fiecare cifr` cuprins` \ntre 1 [i 9.

REBUS
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CAPRICORN
22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Optimismul manifestat nu este justificat,
deoarece o parte din activitatea dv. a fost
preluată de colegii mai tineri. Vă propune]i
să fi]i mai îngăduitor, dar ajunge]i acasă
lipsit de orice urmă de răbdare [i tact.
S–QB–VN–Q
V~RS~TOR
20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Nu mai ave]i cum să vă ocoli]i prietenii [i
profita]i de ocazie ca să le satisface]i toate curiozită]ile. Prefera]i să vă autocritica]i,
decât să fi]i ironizat ca de obicei, fără milă,
din simpatie.
S–VB–QN–W
PE{TI
19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Nu mai ave]i răbdare [i pleca]i înainte de
terminarea programului, pentru a face cumpărături destul de costisitoare. În ritmul
asta, mâine ve]i avea portofelul gol, iar recompensele financiare sunt departe.
S–QB–QN–Q
LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc
V - sus; Q - mediu; W - jos

LEVATE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
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ORIZONTAL: 1) Rezultat al muncii – Ici. 2) Una care nu
se vede. 3) Arbuşti de pădure – Miros neplăcut. 4) În
cale! – Nemişcate. 5) Scândură – Domoli. 6) Organe
administrative de menţinere a ordinii publice în Ţara
Românească şi Moldova – A face un tablou. 7) Ţesătură
sintetică supraelastică. 8) Idoli păgâni – Bune! – Holdă.
9) În voal! – Beţivi. 10) Indian – Axă.
VERTICAL: 1) Evlavioasă – Ape murdare. 2) Ren! – Vas de
spălat. 3) Ou de piatră – Epiderme. 4) Greu de rezolvat
– Bei! 5) Fabrică – Numărătoare cu bile. 6) Căi ferate
– Cauciuc. 7) As la cărţi – În stoc! 8) În raid! – Mişel. 9)
Cumpărător – Pătrate agricole. 10) Lac cu peşte – Mâncare
de fasole.

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

SCORPION
23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
{ansele financiare nu încetează să apară
[i, din păcate, nu ave]i timp să le analiza]i
cu meticulozitate ori să face]i o compara]ie
între ele. Vi se propune o nouă colaborare,
însă nu [ti]i cum să o refuza]i.
S–QB–VN–V
S~GET~TOR
22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Afla]i că a]i fost iar criticat de o persoană
lipsită de experien]ă, care î[i permite să
vă „desfiin]eze” activitatea din ultima perioadă, fără a pricepe mai nimic din inova]iile
dv. Amuzament total, după-amiază.
S–W B–VN–V
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Vijelie

Acela

Ciolan

Fruct f`inos

Buf`

Hain`

Vechiul grec

Vrej

Adev`rat

|n aul`!

Vas de lux

B`utur`
r`coritoare

Sport \n
bazin

Fir de
urzeal`

Ou de pe[te

Bleg

U[or

A cunoa[te
M`nunchiuri
de spice
|n timp!

Mort de
foame

Actorul
chinez din
imagine
(Bruce)

Molipsitor

PUBLICITATE

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

Rubric` realizat`
de Tina Rizea

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

