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Se extinde metroul
La sf#r[itul anului, va deveni func]ional tronsonul Grigorescu-Linia de Centur`

Conducerea Metrorex 
promite c`, p#n` la sf#r[itul anu-
lui, metroul din Capital` se va ex-
tinde cu un nou tronson. Astfel, 

directorul general Liviu {oav` a 
informat ieri c` tronsonul Nico-
lae Grigorescu – Linia de Centur` 
va putea fi  dat \n folosin]` pe 1 

ianuarie 2008. Noul tronson va 
avea patru sta]ii – Grigorescu 2, 
1 Decembrie, Policolor [i Linia de 
Centur`.  Pag. 3

Italienii prezint` moda spa]ial`
Vestimenta]ia masculin` pentru toamna-iarna lui 2007 devine „galactic`” Pag. 10

ULTIMA OR~  ...  23:05  ...  Americanii sus]in c` Beckham nu va ajunge la echipa Los Angeles Galaxy \nainte de iulie...
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Potul 6/49 
se \mparte la 9
Marele c#[tig de 3 milioane de 
euro a fost ob]inut pe un bilet 
jucat de nou` prieteni Pag. 3
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Descoperi]i cea 
mai recent` 

versiune 
a programului 
City Navigator 

Europe NT
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EDUCA}IE

12.200 de subiecte 
sunt pe net
Variantele pentru Bac [i testele 
na]ionale r`m#n afi [ate timp de 
o lun`  Pag. 13
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Noua hart` 
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Logodn` 
de vis la 
Bollywood 
Superba actri]` 
Aishwarya Rai,
fost` Miss World, 
se va c`s`tori 
cu cel mai 
vestit actor 
indian
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FII FOTOREPORTER |N BUCURE{TI  |||||||||||||||||||||||||||
Fiecare dintre noi vede Bucureştiul în felul său. 

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

Macarale râd în ţeapă argintii... Călin Mitroiu

Manuscrisele VII 
ale lui Eminescu 
SCRIERI  Cel de-al VII-lea 
volum din ediţia facsimilată 
a manuscriselor lui Mihai 
Eminescu a fost lansat ieri. 
Coordonatorii volumului 
sunt nemulţumiţi că Editura 
Academiei Române nu i-a 
sprijinit fi nanciar. Costurile 
c`r]ii, 80.000 lei, au fost 
suportate de Fundaţia 
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 
condusă de Eugen Simion, de 
Biblioteca Academiei Române, 
de Editura Enciclopedică şi de 
Monitorul Ofi cial.

Teatru modern
SPECTACOL  „Proiectul TeaM-
Teatru [i muzic` \n echip`”, va 
oferi un spectacol de muzic` 
contemporan` [i proz` absurd` 
intitulat „Cum am z`p`cit un 
anturaj”. Piesele muzicale 
vor fi  interpretate de pianista 
Emanuela Geam`nu [i vor fi  in-
tercalate de colaje din proza lui 
Daniil Harms, \n lectura actoru-
lui Silviu Geam`nu. Propunerea 
const` \n comunicarea pove[tii 
cu ajutorul muzicii contem-
porane \mpletit` cu o serie de 
colaje din proza absurd` a lui 
Daniil Harms, scriitor avangar-
dist rus.

Evacuare forţată 
LEGE  Trei familii au fost eva-
cuate forţat dintr-un imobil 
de pe strada Doctor Felix nr 
51. Casa a fost revendicat` 
de proprietar, poliţiştii fi ind 
nevoiţi să intervină pentru a 

aplana scandalul provocat de 
evacuaţi. O femeie ameninţa că 
se sinucide. Oamenii legii au 
scos din imobil 11 persoane 
care au fost amendate pentru 
că au făcut scandal. 

Ajutor financiar 
pentru diabetici
S.O.S.  Asocia]ia Diabeticilor 
are nevoie de ajutor. „|ntruc#t 
suntem o organiza]ie non pro-
fi t, posibilit`]ile fi nanciare se 
reduc la sponsoriz`ri”, spune 
pre[edintele asocia]iei, Cornel 
Diaconescu. Cei care doresc pot 
dona 2% din impozitul pe venit 
pentru 2006 celor care sufer` 
de aceast` boal`. Detalii la tel: 
212.48.25.

Cartier nou 
\n Militari
CONSTRUC}II  Pe fostul teren 
al Electrotehnicii din cartierul 
Militari, pe str. Lujerului, va fi  
construit un cartier cu 1.500 
de apartamente. Terenul a fost 
cump`rat de ni[te investitori 
spanioli. Pe cele 4,37 hectare, 
spaniolii au pl`tit 30,6 mili-
oane de euro. „Terenul este 
amplasat \n apropiere de 
Plaza Rom#nia, iar complexul 
va mai cuprinde o zon` comer-
cial`, precum [i spa]ii pentru 
birouri”, a declarat reprezen-
tantul grupului de investitori, 
Alberto Mas Vila. El a mai 
precizat c` valoarea proiectului 
este estimat` la 70-75 de 
milioane de euro, iar 
construc]ia va \ncepe \n acest 
an. 
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Poluarea Capitalei 
provoac` sterilitate

STUDIU  - Organiza]ia atrage 
aten]ia c` zeci de copii se nasc 
cu malforma]ii sau intoxica]ii. 
Din cauza polu`rii, 30% din 
b`rba]ii Capitalei sunt sterili, 
iar femeile au cel mai sc`zut 
nivel de fertilitate din ]ar`. Pro-
blema principal` sunt cele 1,5 
milioane de ma[ini care elimin` 
anual, fi ecare, un kilogram de 
plumb. Pre[edintele Aso cia]iei 
Eco Europa, Drago[ Stan, a 
enumerat [i bolile de care mor 
bucure[tenii: infl ama]ii ale fi -
catului, ale sistemului digestiv, 
afec]iuni pulmonare sau tumori 
maligne. 

Aglomera]ie mare
Pe fi ecare kilometru p`trat 

al ora[ului se a[tern \n fi ecare 
lun` 273 de tone de praf, scrie 
acela[i document. Potrivit ra-
portului Eco Europa, Capitala 
este unul dintre cele mai aglo-
merate ora[e din Europa: 9.009 
locuitori pe kilometru p`trat. 
„Cel mai aglomerat sector este 
2, cu 12.724 de locuitori pe 
kmp, urmat de 3 (12.273) [i 
6 (10.874 de locuitori/kmp). 
Lipsesc cu des`v#r[ire spa]iile 
verzi, aceasta fi ind o alt` pro-
blem` de mediu. Normele 
interna]ionale impun o supra-

fa]` medie de spa]iu verde \n 
zona urban` de 12 metri p`tra]i 
pe locuitor. Bucure[tiul are mai 
pu]in de un sfert din aceast` 
suprafa]`, cu 2,5 metri p`tra]i 
pentru fi ecare locuitor. 

Gunoi vechi de 10 ani
Studiul arat` c` ora[ul pro-

duce aproape 2.000 de tone de 
gunoi pe zi. Din aceast` canti-
tate, \n ultimii zece ani, nu a 
putut fi  colectat` dec#t 80%. 
Restul s-a degradat \n parcuri, 
\n fa]a blocurilor, pe str`zi, \n 
lacuri. Cel mai periculos e[eu 
este ambalajul din plastic PET. 
O sticl` PET se biodegradeaz` 
\n o mie de ani. |n Europa, 
acest ambalaj se recicleaz`. |n 
Bucure[ti, se arde.

 Alexandra Du]ulescu ||||

LANSARE - Aeroportul „Aurel 
Vlaicu“, din B`neasa, va avea din 
luna mai o nou` bază operaţio-
nală. Compania Wizz Air va des-

chide a şasea bază operaţională 
din Europa. Directorul executiv 
al operatorului, Jozsef Varadi, a 
declarat c` vor fi  angaja]i piloţi şi 

însoţitori de zbor din România, 
iar un avion Airbus A320 cu 180 
de locuri va fi  garat la Bucureşti. 
„Estimăm că în 2007 vom trans-
porta 500.000 de pasageri. Am 
înregistrat deja 20.000 de clienţi 
pentru zborurile din Târgu-Mureş 
şi 60.000 de bilete vândute pe 
cursele din acest an“, a adăugat 
Varadi. În România, pe sectorul 
de low-cost operează şi com-
paniile Blue Air, SkyEurope şi 
MyAir. A.D. ||||

Companiile low-cost zboar` profitabil

Wizz Air va transporta, anul acesta, 500.000 de pasageri

Prin ]eava de e[apament a unei ma[ini se elimin` anual 1 kg de plumb

Peste 20.000 de bucure[teni mor anual din cauza 
afec]iunilor cardio-vasculare [i respiratorii, iar rata 
mortalit`]ii este \n cre[tere de 15 ani. Alarma a fost dat` 
de Asocia]ia Eco Europa, \ntr-un raport de mediu. 

Liber la reducerile de iarn`
SHOPPING - P#n` pe 15 aprilie 
v` pute]i \nnoi garderoba cu lu-
crurile pe care le dori]i. De ieri 
s-a dat liber la reduceri de pre]uri 
pentru haine, pantofi , electrocas-
nice. Haine mai ieftine, pantofi  
la jum`tate de pre], aparate elec-
tronice [i electrocasnice accesi-
bile. 

|mbr` c`mintea [i \nc`l]`-
mintea sunt mai ieftine cu p#n` 
la 70%.  Electrocasnicele pot 
fi  cump`rate la pre]uri accesi-
bile. Kenvelo: promo]ie „la cel 
de-al doilea produs cump`rat, 
benefi ciezi de o reducere 
de 50%“. House of Art: bluze - 
19,90 lei (pre] vechi 49,90 lei); 

pantaloni - 49,90 lei (pre] vechi 
89,49 lei), fuste - 59,90 lei (pre] 
vechi 89,90 lei). Tina R: sacou 
– 79 lei (pre] vechi 159 lei); pu-

lover - 39 lei (pre] vechi 69 lei). 
Leonardo: pantofi i sunt mai ief-
tini cu 30%. Ghete - 50 de lei, 
cizme - 188 de lei. A.D. ||||

Reducerile ne golesc substan]ial buzunarele
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Ajutor de c`s`torie
SECTORUL 3  Prima pereche 
de tineri căsătoriţi şi-a depus 
dosarul pentru obţinerea 
celor 200 de euro. Actele 
pentru ob]inerea banilor sunt: 
certifi cat de căsătorie, carte 
de identitate soţ [i so]ie [i 
cerere tip.

Impozite anuale 
pentru leasing
SECTORUL 6  Cei care, din 
acest an, [i-au cump`rat 
mijloace de transport prin 
contracte de leasing vor 
fi  obliga]i s` pl`teasc` un 
impozit. |n cazul unui contract 
de leasing \ncheiat \n anii 
trecu]i, p#n` la data de 31 
decembrie 2006, titularul, 
persoan` fi zic`, domiciliat` \n 
sectorul 6, trebuie s` depun` 
declara]ie de impunere p#n` 
la 31 ianuarie 2007, \nso]it` 
de o copie a contractului de 
leasing [i o copie a actului de 
identitate.  

Lapte gratuit 
pentru bebelu[i
SECTORUL 6  Direc]ia de 
Asisten]` Social` distribuie 
lapte praf pentru 869 copii 
cu v#rste cuprinse \ntre 0-12 
luni. Documente necesa-
re: certifi catul de na[tere 
al copilului, buletinul de 
identitate al persoanei care 
ridic` laptele, re]eta de la 
medicul de familie. Adresa la 
care func]ioneaz` centrul este: 
Prelungirea Ghencea nr. 28, 
Bl. C5, parter.
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PROMISIUNI - Reprezentan]ii 
Metrorex promit c`, p#n` pe 31 
decembrie 2007, Bucure[tiul 
va avea o linie de metrou nou`, 
func]ional`. „Tronsonul Nicolae 
Grigorescu - Linia de Centură 
este un proiect în valoare de 35 
de milioane de euro“, a declarat, 
ieri, directorul general al Me-
trorex, Liviu Şoavă. Guvernul a 
ratifi cat săptămâna trecută un 
acord de împrumut cu Banca 
Europeană de Investiţii (BEI), 
în valoare de 63 de milioane de 
euro. 

Suma va fi  completată cu 70 
de milioane de euro din surse 
bugetare şi vizează reţeaua de 
metrou, pe ruta care asigură le-
gătura între zonele de Est şi de 
Vest ale Capitalei, achiziţionarea 
a şase trenuri şi modernizarea in-
stalaţiei electrice. „Începerea lu-

crărilor a fost întârziată, dar noi 
încercăm să recuperăm această 
întârziere“, a promis Şoavă. Di-
rectorul a precizat c` licitaţiile 
pentru fi nalizarea tuturor lucră-
rilor au început deja şi „teoretic, 
de la 1 ianuarie 2008, tronsonul 
Nicolae Grigorescu - Linia de 
Centură va fi  dat în folosinţă că-
lătorilor“. 

Proiectul de construire a tron-
sonului Nicolae Grigorescu – Li-
nia de Centură are o lungime de 
4,75 kilometri, cu patru staţii: Ni-
colae Grigorescu 2-1 Decembrie-
Policolor-Linia de Centură. 

Lucrările nu au fost fi nalizate 
\ntruc#t fondurile alocate au fost 
insufi ciente. Structura tuneluri-
lor s-a deformat în timp, astfel 
că în 1996 a fost avizat un studiu 
privind consolidarea tunelurilor.
 A.D. ||||

2008 vine cu metroul

Se pr`bu[esc cl`dirile 
din zonele vechi ale ora[ului

RUINE - Zidul unei case 
naţionalizate de pe Calea 
Grivi]ei s-a prăbuşit. Cl`-
direa [ubred` a r`mas f`r` 
peretele de sus]inere, iar 
restul pe re]ilor st`teau s` 
cad`. Pompierii au interve-
nit \n jurul orelor 2.00 pen-
tru evacuarea a 21 de per-
soane. Prim`ria le-a oferit, 
celor care au acte \n regul` 
\n acest imobil, un ad`post 
provizoriu \n str. Od`ii. Re-
stul locatarilor vor fi  eva-
cuaţi. Valoarea de inventar 

este 0, fapt ce face impo-
sibil` consolidarea cl`dirii 
pe banii prim`riei. 

Imobilul a fost construit 
în anul 1910, iar de-a lun-
gul timpului atât locatarii 
clă dirii, cât şi proprietarii 
ei nu au efectuat inves-
tiţii pentru consolidarea 
construcţiei, a precizat 
directorul Ad ministraţiei 
Fondului Imo biliar (AFI), 
Luminiţa Mihuţu. „Valoa-
rea de in ventar a imobi-
lului este zero“, a precizat 

Mihuţu. |n Capitală există 
în jur de o sută de imobile 
insalubre afl ate în litigiu. 
|n num`rul precedent al 
ziarului, v-am prezentat o 
alt` cl`dire afl at` \n aceea[i 
zon` a Capitalei [i care este 
\n pericol de pr`bu[ire. 
Cine matograful „Feroviar“ 
se afl ` \n apropierea cl`dirii 
pr` bu[ite, la intersec]ia din-
tre Calea Buze[ti [i Calea 
Grivi]ei. Fa]ada cl` dirii se 
poate pr`bu[i \n ori ce mo-
ment. Dana Lascu ||||

Primul târg de apartamente
EXPOZI}IE - Companiile Pro Active Bu-
siness Communication şi Plus Media or-
ganizează, în perioada 15-18 februarie, 
la World Trade Plaza, prima ediţie a Târ-
gului de Apartamente „Condominium“. 
Conceptul evenimentului îşi propune să 
reunească, într-un spaţiu adecvat, fi rme 
ce-şi desfăşoară activitatea în domeniul 
imobiliar, al construcţiilor, precum şi din 

domeniul fi nanciar-bancar. Expoziţia va 
dura 4 zile, iar organizatorii cred că ea 
va reprezenta un pol de interes pentru cei 
care doresc să-şi achiziţioneze un spaţiu 
confortabil, modern şi cu dotări de ultimă 
oră. La „Condominium 2007“ s-au înscris 
28 de companii. Vor expune ofertele din 
zona Capitalei şi produsele fi nanciare cu 
care pot fi  achizi]ionate.  D.L. ||||

9 c#[tig`tori
la 6 din 49
NOROC  9 bărbaţi din Bucu-
reşti, prieteni şi parteneri de 
joc de peste 2 ani, majoritatea 
lor jucători fi deli la Loto 6/49, 
au c#[tigat marele premiu. 
Norocoşii nu au aşteptat 
prea mult să-şi ridice premiul 
de 10,470 milioane lei. Biletul 
norocos a costat 54,10 lei. 
Câştigătorii au mai spus că 
nu s-au gândit încă ce vor 
face cu banii. Ştiu însă, cu 
siguranţă, că vor continua 
să joace la loto ca până 
acum. A.D. ||||

Refugiile de tramvai vor fi mai sigure
M~SURI - Prim`ria Capitalei [i Poli]ia Ru tier` se 
preg`tesc s` pun` \n aplicare un nou proiect, g#ndit 
special pentru pasagerii care a[teapt` tramvaiele pe 
refugii, \n mij locul unor bulevarde sau str`zi circu-
late. Cei care a[teapt` tramvaiul pe refugiile RATB 
vor fi  mai bine proteja]i \mpotriva accidentelor, prin 
instalarea de glisiere de protec]ie [i dispozitive pen-
tru limitarea vitezei. 

Dispozitivele vor fi  montate \n peste 50 de 
refugii. Reprezentan]ii RATB au declarat c` 
p#n` \n prezent au fost securizate refugiile din 
intersec]iile {os. Mihai Bravu cu Vatra Luminoas` 
[i {os. {tefan cel Mare cu Dinu Vin til`. Un motiv 
invocat de autorit`]i este c` [oferii bucure[teni 
circul` frecvent pe par tea st#ng` a refugiilor de 
tramvai.  A.D. ||||

Prim`ria a interzis accesul \n cl`direa pe jum`tate pr`bu[it`

 Peste un an, Bucure[tiul va mai avea un tronson de metrou

RATB va securiza refugiile de tramvai
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Borrell salut` 
europarlamentarii

STRASBOURG  Preşedintele 
Parlamentului European, 
Josep Borrell (foto), le-a urat 
ieri bun venit celor 35 de 
europarlamentari români [i 
colegilor bulgari, în deschi-
derea primei şedinţe plenare 
din 2007 a Legislativului 
comunitar. Odată cu intrarea 
României şi Bulgariei în UE, 
numărul parlamentarilor 
europeni a crescut de la 732 
la 785. 

Parteneriat 
rom#no-italian
DOCUMENT  Premierul Călin 
Popescu Tăriceanu şi omo-
logul său italian, Romano 
Prodi, vor semna, ast`zi, la 
Bucure[ti, o declaraţie politi-
că vizând noile priorităţi ale 
parteneriatului strategic din-
tre cele două state, având în 
vedere noul statut al Româ-
niei de ţară membră a UE. 
Cele două state aniversează 
în 2007 împlinirea a 10 ani de 
la semnarea Declaraţiei pri-
vind Parteneriatul Strategic 
româno-italian. 

Workshop 
pentru muzee
INI}IATIV~  Ministerul Cul-
turii şi Cultelor va organiza, 
pe 30 ianuarie, un work-
shop despre muzeele din 
România, care are ca scop 
îmbunătăţirea comunicării şi 
promovării acestor instituţii. 
La workshop sunt invitaţi să 
participe specialişti în comu-
nicare şi servicii muzeale din 
cadrul instituţiilor de profi l 
din România.

Se \nchide  
aeroportul 
„Kog`lniceanu”
LUCR~RI  Aeroportul inter-
naţional “Mihail Kogălnicea-
nu” din judeţul Constanţa 
va fi  închis parţial, timp de 
dou` luni, începând din 
această săptămână, iar 
din luna martie va fi  închis 
total pentru repara]ii ale 
pistei. Directorul general al 
aeroportului, Corneliu Bălan, 
a declarat că lucrările costă 
peste 4 milioane de euro. 

Linie de feribot 
România-Bulgaria 
FACILITATE  O linie pentru 
feribot, care va lega oraşul 
bulgăresc Silistra de cel 
românesc Călăraşi, se va 
deschide de la 1 martie 2007. 
Pontonul pentru ancorarea 
vaselor şi infrastructura 
internă a complexului pentru 
feriboturi au fost termina-
te la sfârşitul anului 2006. 
Potrivit estimărilor, feribotul 
va trece anual peste fl uviu 
peste 50.000 de maşini.

NA}IONAL4 www.compact.info.ro Mar]i, 16 ianuarie 2007

Prea pu]ine c`s`torii, 
prea multe divor]uri
Potrivit datelor prezentate ieri de Institutul Naţional de 
Statistică (INS), \n România num`rul divor]urilor este mai 
mare dec#t al c`s`toriilor.

DATE - Conform ultimelor 
informa]ii venite ieri de la In-
stitutul Naţional de Statistică 
(INS), rata mortalităţii infan-
tile a crescut de la 14,9 la mie 
în 2005, la 15,6 la mie în 2006, 
anun]` Realitatea TV. În ciuda 
faptului că bugetul actual des-
tinat Ministerului Sănătăţii Pu-
blice este la cel mai ridicat nivel 
de după 1990, cheltuielile mai 
mari nu par să dea încă roade. 

De asemenea, sporul natural 
rămâne negativ, acesta situân-
du-se la nivelul de 2,2 la mie 
în noiembrie 2006, în uşoară 
scădere faţă de aceeaşi peri-
oadă a anului 2005, când rata 
de scădere a populaţiei a fost 
de 2,6 la mie. Scăderea popu-

laţiei a continuat în noiembrie 
2006, înscriindu-se în tendinţa 
ultimilor ani, iar natalitatea s-a 
situat sub nivelul mortalităţii şi 
a avut drept consecinţă un spor 
natural negativ al populaţiei, se 
arată în comunicatul INS.

|n acela[i timp, din statis-
ticile INS rezult` c` la ofi ciile 
de stare civilă s-au înregistrat 
9.162 căsătorii \n luna noiem-
brie, în scădere cu 6.800 fa]` de 
luna precedent`. 

Prin hotărâri judecătoreşti 
defi nitive s-au pronunţat 2.587 
divorţuri, în creştere cu 400 
de cazuri. Rata divorţurilor 
a crescut de la 1,19 la mie la 
1,46 la mie. Creşterea numă-
rului de căsătorii a modifi cat 

rata nupţialităţii de la 5 la 5,2 
căsătorii la mie, iar reducerea 
numărului de divorţuri a con-

dus la o scădere a ratei divorţu-
rilor de la 1,72 la 1,46 la mie.
 Mihaela R`ileanu ||||

Statisticile spun c` prea pu]ini tineri ajung la ofi]erul st`rii civile

Rom#nii vor c`l`tori 
\n Ucraina f`r` vize
SISTEM - Pre[edintele ucrainean, 
Viktor Iu[cenko, a anun]at ieri 
c`, \n cur#nd, cet`]enii rom#ni 
vor putea merge \n Ucraina f`r` a 
mai avea nevoie de vize. De ase-
menea, Iu[cenko a mai precizat 
c` s-a convenit cu partea rom#n` 
acordarea de vize gratuite 
cet`]enilor ucraineni care doresc 
s` intre \n Rom#nia. Pre[edintele 
Rom#niei, Traian B`sescu, [i 
omologul s`u ucrainean au inau-
gurat ieri podul peste Tisa, dup` 
ce au deschis punctul de trecere 
a frontierei Solotvino-Sighet, \n 
partea ucrainean`. Potrivit con-
sulului general al României la 
Cernăuţi, Romeo Săndulescu, 
acesta este al treilea punct cu 
trafi c internaţional de pe fronti-
era de nord cu Ucraina, alături 
de Siret [i Hamleu. Panglica de 
inaugurare a fost format` din 
steagurile Rom#niei [i Ucrainei. 
Podul peste Tisa a fost construit 
\n perioada 2000-2001, are o lun-
gime de 262 de metri, o l`]ime de 

6 metri [i este destinat at#t trafi -
cului pietonal, c#t [i a celui rutier 
u[or. Investi]ia a costat 20,5 de 
miliarde de lei vechi.  ||||

Dic]ionarele rom#ne[ti, 
la mare c`utare \n Bulgaria
RUSE - Dup` intrarea Rom#niei 
\n UE, locuitorii ora[ului Ruse, de 
pe malul Dun`rii, au luat cu asalt 
libr`riile \n c`utarea de dic]ionare 
rom#ne[ti, anun]` www.boombiz.
ro. Din p`cate, ultimul dic]ionar 
rom#n-bulgar a fost tip`rit \n 
anul 1962, la Sofi a, iar ultimul 
dic]ionar bulgar-rom#n a fost 
editat \n anul 1994, la Bucure[ti. 
|n prezent, pe pia]a din Bul-
garia exist` doar un ghid de 
conversa]ie, [i acesta epuizat! 
Libr`riile nu fac fa]` comenzi-
lor datorit` numeroaselor ce-

reri. Num`rul persoanelor din 
Ruse care doresc s` \nve]e lim-
ba rom#n` a crescut sim]itor, a 
explicat Lili Ganceva, expert al 
asocia]iei ”Euroregiunea Danu-
bius Ruse-Giurgiu”. 

Angaja]ii administra]iei fl uvi-
ale, cei ai poli]iei de frontier` [i 
ai vamei au urmat deja cursuri de 
limba rom#n`. O alt` problem` 
major` o reprezint` [i manua-
lele. Cu ajutorul Universit`]ii de 
la Sofi a, asocia]ia a reu[it s` pro-
cure manuale din anticariatele 
rom#ne[ti.    ||||

Regele Mihai are dosar 
de urmărire la CNSAS
SECURITATE - Regele Mihai I s-a 
prezentat ieri la CNSAS pentru 
a-şi vedea dosarul întocmit de 
fosta Securitate. Constantin Ticu 
Dumitrescu a precizat că regele a 
avut dosar de urmărire. Potrivit 
lui Dumitrescu, regele a văzut 
documentele în care apare nume-
le său. Acestea se referă la anul 
1948, primul an când Regele Mi-
hai s-a afl at în străinătate, după 
abdicarea de la sfârşitul anului 

1947. Constantin Ticu Dumitres-
cu a mai anunţat că, în perioada 
următoare, c#nd Regele Mihai va 
fi  plecat din ţară, dosarele fos-
tului suveran vor fi  studiate de 
Principesa Margareta. Vizita Re-
gelui Mihai la CNSAS a provocat 
controverse \n cadrul colegiului. 
Mai mulţi membri CNSAS s-au 
declarat nemulţumiţi de faptul că 
nu au fost anunţaţi ofi cial despre 
aceast` vizit`.   ||||

Temperaturi 
foarte ridicate 
\n Harghita
STATISTIC~  Temperaturi extrem de 
ridicate pentru această perioa-
dă a anului se înregistrează în 
judeţul Harghita, diferenţa de 
temperatură între ianuarie 2006 
şi ianuarie 2007 depăşind 40 de 
grade Celsius la Miercurea Ciuc. 
“Este neobişnuit de cald pentru 
judeţul Harghita, dacă ne gândim 
că anul trecut, în ianuarie, am 
avut minus 33 de grade Celsius, 
iar duminică am înregistrat plus 
10 grade Celsius”, a declarat ieri 
meteorologul Lajos Krisztina de la 
Staţia din Miercurea Ciuc. Vremea, 
deosebit de caldă, are efecte 
preponderent negative asupra 
s`n`t`]ii locuitorilor jude]ului. Cei 
mai afecta]i sunt bolnavii cronici. 
Minima absolută a fost consem-
nată în anul 1985, când la staţia 
meteo din Miercurea Ciuc au fost 
minus 38 de grade Celsius.  ||||

Sistem comun 
de vignet`
INTEN}IE  Bulgaria [i Rom#nia 
ar putea s` introduc` un sis-
tem comun de vignet`, anun]` 
www.bloombiz.ro. Proiectul 
prevede ca noile state membre 
ale UE s` aib` un sistem 
comun de emitere a vignetelor 
[i acela[i timbru pentru cei 
care tranziteaz` aceste ]`ri. 
Un asemenea sistem unic au 
Danemarca, Elve]ia, Olanda [i 
Belgia. |n Rom#nia, vignetele 
sunt de dou` ori mai scumpe 
ca \n Bulgaria. Propunerea pri-
vind uniformizarea  sistemelor 
a fost f`cut` de Bulgaria, \n 
cadrul unei \nt#lniri care a 
avut loc miercuri, la Bucure[ti 
\ntre reprezentan]ii Compa-
niei Na]ionale de Drumuri din 
Rom#nia, Fondul de Drumuri 
din Bulgaria [i Agen]ia privind 
Administra]ia Automobilistic`.     

Securitatea i-a \ntocmit dosar de urm`rire [i Regelui Mihai I

Traian B`sescu [i Viktor 
Iu[cenko, pe podul peste Tisa
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Trenul Glon], 
inaugurat \n China

BEIJING  Un tren extrem de 
performant, capabil s` circule 
cu o vitez` de 250 de kilo-
metri la or`, a fost testat ieri 
\n China, pe ruta Shanghai 
– Beijing. Trenul Glon] va fi  
inaugurat \n scurt timp, pen-
tru a r`spunde cererii mult 
peste medie, din perioada 
Festivalului Prim`verii.

„Nepo]ii Imperiului 
otoman”
BRUXELLES  Site-ul Minis-
terului belgian al Apărării a 
fost piratat duminică de un 
grup naţionalist turc, care 
se autointitulează „ne po-
ţii Imperiului otoman”, 
relatează cotidianul „La Libre 
belgique”. Site-ul a devenit 
inaccesibil \n jurul pr#nzului, 
dup` ce, pe prima pagin` 
ap`ruse mesajul „Hacked 
by VolTigoRe - Turk Forcers” 
(Piratat de VolTigoRe - Forţele 
turce).

Ouă de găină 
anticancerigene 
LONDRA  Cercetătorii britanici 
au reuşit să crească gă-
ini modifi cate genetic, ale 
căror ouă conţin protei-
nele necesare fabricării de 
medicamente anticanceri-
gene. Oamenii de [tiin]` de 
la Institutul Roslin, acelaşi 
care s-a ocupat de clonarea 
celebrei oi Dolly, au declarat 
c` noile medicamente vor 
ap`rea pe pia]` \n 10 ani. 

Scurgere de ap` 
radioactiv`
TOKYO  Patru muncitori 
au intrat în contact cu apă 
radioactivă provenită de la o 
centrală nucleară din Japo-
nia, \ns` accidentul nu a avut 
efecte asupra stării lor de 
sănătate sau a mediului în-
conjurător. |n urma inciden-
tului, ap`rut \n timpul unei 
verifi c`ri de rutin`, reactorul 
a fost \nchis.

Dona]ie de 
3 milioane de euro 
LONDRA  Ofi ciali din cadrul 
Partidului Laburist au confi r-
mat că formaţiunea urmează 
să primească o donaţie în 
valoare de 3 milioane euro 
de la magnatul indian al oţe-
lului Lakshmi Mittal, nimeni 
altul dec#t de]in`torul celui 
mai mare combinat side-
rurgic românesc, dar [i cel 
mai bogat cet`]ean britanic, 
relatează „The Guardian”.

5www.compact.info.ro

Execu]iile din Irak continu`
BAGDAD - Cei doi colaboratori ai 
fostului dictator irakian Saddam 
Hussein, Barzan Ibrahim al-Ti-
kriti, fratele vitreg al acestuia, şi 
Awad Hamed al-Bander, preşe-
dintele tribunalului revoluţionar, 
au fost executaţi, relatează „Sky 
News”. Săptămâna trecută, pre-
şedintele irakian Jalal Talabani 
ceru se guvernului să amâne exe-
cuţia. 

Populaţia şiită a sărbătorit din 
nou pe străzile cartierului Sadr 
City din Bagdad, invocând nu-
mele lui Moqtada al-Sadr. Unul 
dintre şiiţi a declarat că „spânzu-
rarea a fost o binecuvântare pen-

tru el”, sugerând că Barzan ar fi  
trebuit predat poporului, pentru 
a-şi primi pedeapsa. 

Guvernatorul provinciei în 
care s-a născut Saddam Hussein, 
Salahaddin, a declarat că Barzan 
va fi  înmormântat în cimitirul 
din satul Awja, localitatea nata-
lă a fostului dictator irakian şi 
locul unde a [i fost înhumat, \n 
urm` cu două săptămâni. Barzan 
va fi  îngropat lângă cei doi fi i ai 
lui Saddam, Uday şi Qusay, ucişi 
de trupele americane în 2003, 
dar nu în clădirea care a devenit 
mausoleul dedicat memoriei lui 
Saddam.   ||||

Fran]a [i Marea Britanie, la 
un pas de unire, \n anii ‘50
LONDRA  Marea Britanie şi Franţa 
au analizat, în cursul anilor ‘50, 
o posibilitate de „uniune” şi 
chiar au discutat ca Franţa să se 
alăture Commonwealth, potrivit 
„The Daily Telegraph”. P#nă acum 
secrete, documentele din arhivele 
naţionale britanice date publici-
tăţii dezvăluie cum, la 10 septem-
brie 1956, premierul francez Guy 
Mollet a venit la Londra pentru a 
discuta cu premierul britanic Sir 
Anthony Eden posibilitatea unei 
fuziuni între cele două ţări. Mollet 
era anglofil şi, în perioa da \n 
care a venit cu această propune-

re, Franţa avea mari dificultăţi 
economice. Sugestia sa pentru o 
uniune a fost respinsă rapid de 
britanici, dar oficialul francez a 
venit cu un nou plan: Franţa să 
primească permisiunea de a adera 
la Commonwealth. Premierul 
britanic a primit acest plan cu mai 
mult entuziasm. După ce Londra 
a decis să se retragă din Suez, 
toate discuţiile unioniste au luat 
sfârşit. Un an mai târziu, Franţa 
a semnat Tratatul de la Roma cu 
Germania şi cu alte naţiuni. În 
arhivele franceze nu au r`mas 
dovezi despre aceste propuneri.  ||||

GHANA - Imagina]ia africanilor din Gha-
na, c#nd vine vorba de modalitatea \n care 
aleg s` fac` trecerea \ntre cele dou` lumi, 
nu cunoa[te margini. Preocuparea pentru 
alegerea sicriului, \nc` din primii ani ai 
maturit`]ii, nu este ceva neobi[nuit pentru 

ghanezi. Dac` unii dintre clien]ii fi rme-
lor de pompe funebre \[i doresc ca forma 
[i culorile \n care este vopsit co[ciugul 
s` fi e un ultim mesaj despre propria per-
soan`, al]ii \[i aleg sicriul \n func]ie de 
meseria practicat`. |n orice caz, co[ciugul 

spune multe despre cel care, \ntr-o zi, \l va 
folosi. Inclusiv despre starea material` a ce-
lui care l-a comandat. Sicriele \n form` de 
telefon mobil, sticl` de Coca-Cola sau chiar 
de arm` par s` fi e \n vog` \n aceast` peri-
oad`.  A.P. ||||

Ehud Olmert = 
„e[ec total”
IERUSALIM  Premierul israeli-
an Ehud Olmert a căzut victimă 
unei farse pe internet după ce 
activiştii de dreapta au făcut ca 
CV-ul acestuia să apară primul în 
lista de căutări pentru cuvintele 
cheie „eşec total”, pe versiunea 
evreiască a motorului de căutare 
Google. Farsa a fost pus` la cale 
de un internaut \n v#rst` de 20 
de ani, posesor al unui blog. El 
a apelat la sutele de cititori ai 
jurnalului s`u on-line, publicat 
pe un popular site israelian, şi 
i-a rugat să adauge link-uri 
la paginile lor personale prin 
intermediul cuvintelor „eşec 
total”, care redirecţionau utili-
zatorii pe site-urile lui Olmert. {i 
pre[edintele american George W. 
Bush a fost ]inta unei astfel de 
farse, \n trecut.    ||||

Nou` agen]ie 
de [tiri 
la Vatican
SF^NTUL SCAUN  Vaticanul 
sprijină un proiect de agenţie 
de [tiri catolică, H2O News. 
Federico Lombardi, purtător 
de cuvânt al Vaticanului, a 
precizat că centrul de televi-
ziune Vatican CTV, care deţine 
monopolul pe producţia de 
imagini de la evenimente-
le pontificale, va colabora 
cu noua agenţie. Potrivit 
ini]iatorului proiectului, Jesus 
Colina, obiectivul viitoarei 
agenţii este să aibă în primii 
doi ani „20 de milioane de 
utilizatori pe plan mondial, 
prin intermediul înregistră-
rilor video, internetului şi 
telefoniei mobile”.  |||| BEIJING - Un doctor \ndep`rteaz` 

din urechea unei paciente o bate-
rie c`zut` din dispozitivul cu care 
studenta din Xian \ncerca s`-[i 
tri[eze profesorul la examen. |n 
condi]iile \n care popula]ia ac-
tiv` din China este \n continu` 
cre[tere - \n 2016 estim#ndu-se 
c` vor exista pe pia]a muncii pes-
te un miliard de persoane, fa]` 

de „doar” 860 de milioane, c#t 
\nsuma popula]ia activ` \n 2000 
– studen]ii sunt supu[i unor pre-
siuni uria[e. Cum num`rul oferte-
lor de munc` nu cre[te \n acela[i 
ritm, fo[tii elevi sau studen]i ai 
c`ror rezultate nu sunt spectacu-
loase risc` s` r`m#n`, dup` ter-
minarea studiilor, f`r` un loc de 
munc`.   ||||

WASHINGTON  Într-un interviu pentru emisiunea „60 de Minute” de la 
postul de televiziune CBS, preşedintele american George W. Bush s-a 
autoportretizat, declar#ndu-se, mai degrabă, o persoană fl exibilă şi 
cu mintea deschisă, decât încăpăţânată, dar „insensibilă” în faţa cri-
ticilor. Bush a negat că războiul din Irak nu s-ar fi desfăşurat potrivit 
aşteptărilor. De altfel, primii militari americani care vor lua parte la 
noul plan de securizare a Bagdadului au sosit deja în capitala iraki-
ană. Anun]ul privind noua strategie \n Irak, care a fost f`cut \n urm` 
cu doar c#teva zile de pre[edintele Bush, a divizat din nou pionii de 
pe scena politic` american`.  ||||

Bush, insensibil la critici

LONDRA - Şefi i serviciilor brita-
nice de securitate elaborează o 
armă tip harpon, asemănătoare 
celor utilizate de celebrul James 
Bond, pentru a apăra Parlamen-
tul de la Westminster împotriva 
unui atac terorist lansat de pe o 
ambarcaţiune care navighează 
pe Tamisa, relatează „Sunday Te-
legraph”. 

Dacă prototipul se va dovedi 
funcţional, un prim dispozitiv 
va fi  instalat pe un ponton de la 
Wapping, la circa 6,5 kilometri în 
aval de Westminster. 

Dispozitivul constă într-un 
cârlig metalic ce va fi  lansat de 
o armă specială în direcţia unei 
bărci care se deplasează cu vite-
ză. Cârligul are ataşată o funie 
cu mai multe laţuri, care cad pe 
elicea ambarcaţiunii, blocând 
motorul şi determinând oprirea 
acesteia. Dacă o ambarcaţiune 
teroristă scapă de capcana de la 
Wapping, aceasta va fi  atacată cu 
alte şase dispozitive care vor fi  in-
stalate pe podurile de peste Tami-
sa şi în vehicule de teren parcate 
pe malul râului.  ||||

Sicriul, ultima marc` personal` 

Parlamentul britanic, apărat 
cu o arm` tip harpon

Baterie uitat` \n ureche
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2,61 LEI3,38 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 5,14 LEI
100 forin]i maghiari 1,34 LEI
1 leu moldovenesc 0,20 LEI

1 franc elve]ian 2,10 LEI
1 dolar canadian 2,23 LEI
1 gram de aur 52,86 LEI
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Dobânzi mai mici 
la credite
PROMOŢIE  Dobânzile la 
creditele pentru locuinţe, 
pentru consum cu ipotecă 
şi pentru împrumuturile 
auto sunt mai mici cu 4% 
la Volksbank, p#n` pe 28 
februarie. Dobânda anuală 
promoţională este de 5,95% 
pe an, banca eliminând 
şi comisionul de rezervă 
minimă. Raiff eisen a scăzut 
şi ea dobânzile, oferind un 
credit de 5.000 de euro pe 
o durată de zece ani, cu o 
dobândă de 10,9%. 

Fuziuni de patru 
trilioane $ \n 2006
RECORD  Anul trecut a fost 
atins` o valoare-record a 
fuziunilor şi achiziţiilor la 
nivel global, suma totală fi -
ind de 4 trilioane de dolari. 
Şi numărul tranzacţiilor a 
atins un maxim de 31.825. 
Printre cele mai celebre 
uniuni fi nanciare se num`r` 
cele dintre companiile Walt 
Disney şi Pixar, Siemens şi 
Nokia, Google şi YouTube 
sau Alcatel şi Lucent. 

Mazda vrea să-şi 
tripleze vânzările 
în România

EXTINDERE  Mazda vrea 
să-şi tripleze vânzările de 
maşini pe piaţa din Româ-
nia, în 2007 targetul fi ind 
de 1.250 de unităţi. Dacă va 
atinge această cifră, compa-
nia îşi va tripla vânzările, în 
2006 fi ind comercializate 376 
de maşini. Pentru a atinge 
cota de piaţă de 1,2 – 1,4% 
prevăzută pentru acest an, 
Mazda va mări numărul de 
dealeri de la trei la zece, în 
următoarele şase luni.

Pepsi 
învârte sticla
INOVATOR  Pepsi vrea să-şi 
schimbe cât mai des identi-
tatea grafi că a recipientelor, 
sticle şi cutii, în care este 
ambalată băutura răcori-
toare. Astfel, ambalajul s-ar 
putea schimba şi de 35 de 
ori într-un an, apelându-se 
la imagini din muzică, modă 
sau sport, pentru a atrage 
tinerii. Până acum, Pepsi 
a fost \ns` conservatoare, 
imaginea brandului s-a 
schimbat doar de 10 ori în 
109 ani.

Marc` de 120 de 
milioane de lei
BRAND Numele, emblema 
şi mărcile producătorului de 
băuturi alcoolice Alexandri-
on valorează peste 120 de 
milioane de lei. Estimarea 
a fost realizată de Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor din 
România. Cifra de afaceri a 
companiei cu capital grec 
pe 2006 a fost în creştere 
cu 40%, ajungând la 50 de 
milioane de euro. Aceasta 
este prezentă pe piaţa locală 
din 1994. 
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Europenii nu cunosc 
avantajele cardului bancar
Cei mai mul]i dintre euro-
peni nu [tiu c` pot scoate 
bani de la bancomate [i 
c` pot face pl`]i utiliz#nd 
cardul \n ]`rile membre UE 
f`r` a achita taxe bancare 
suplimentare. 

STUDIU - C#nd un cet`]ean al 
unui stat care a adoptat euro 
merge la cump`r`turi \n alt` 
]ar` membr` UE [i vrea s` achi-
te cu cardul, nu va pl`ti nimic 
\n plus, doar c` este \n afara 
grani]elor. Un sondaj recent 
prezentat de Comisia Euro-
pean` relev` faptul c` foarte 
mul]i europeni nu au habar de 
acest lucru [i, de aceea, se fe-
resc s` utilizeze cardul sau s` 
transfere bani c#nd se afl ` peste 
hotare. Ba, mai mult, num`rul 
celor care nu [tiu de lipsa ta-
xelor suplimentare la astfel de 
opera]iuni bancare \n spa]iul 
european a crescut \ngrijor`tor 
anul trecut, fa]` de 2005. 

Potrivit studiului, doar un 
sfert dintre europeni [tiu c` 
nu exist` taxe suplimentare la 
retragerea banilor de la ban-
comatele dintr-o alt` ]ar` din 
Uniunea European` sau pentru 
pl`]ile cu un card bancar. {i 

mai pu]ini [tiu c` nu trebuie s` 
pl`teasc` taxe suplimentare \n 
cazul transferurilor de bani \n 
alt` ]ar` european`. 

Majoritatea cet`]enilor din 
cele 12 ]`ri europene cae au 
adoptat euro (cu ex cep]ia Slo-
veniei, care a intrat \n zona 
euro la 1 ianuarie 2007) nu a 
r`spuns corect la \n treb`rile 
legate de taxele bancare supli-
mentare. Otilia Cristea ||||

Rom#nii intr` \n circuit dup` 
adoptarea euro
A{TEPTARE  Cet`]enii rom#ni vor beneficia de aceste facilit`]i 
abia dup` ce statul va adopta moneda european`. „Avantaje-
le pentru oameni [i pentru companii sunt acelea c` vor putea 
transfera fonduri \n euro c`tre cineva din spa]iul euro utiliz#nd 
acelea[i instrumente [i pl`tind acela[i pre] ca pentru o plat` 
local`”, a declarat, pentru Ghi[eul Bancar, Ionel Dumitru, direc-
tor \n cadrul TransFonD, compania rom#neasc` de procesare a 
pl`]ilor interbancare.

Putem exporta carne de pas`re \n UE
ACCES  Produc`torii din Rom#nia vor putea s` reia exporturile de carne 
de pas`re c`tre statele din Uniunea European`, ca urmare a deciziei Co-
misiei Europene de a ridica interdic]ia impus` din cauza gripei aviare, 
informeaz` Mediafax. |n toamna anului 2005, UE a stopat importurile 
de carne de pasăre şi păsări vii din România, după apariţia virusului 
H5N1. |n septembrie 2006, s-au reluat importurile de carne de pas`re 
din 16 jude]e, men]in#ndu-se restric]ia de import a p`s`rilor vii.  ||||

Curs de preg`tire [i joburi 
de bancheri pentru tineri
PROGRAM  Tinerii se pot \nscrie la edi]ia 2007 a programului SME 
Raiff eisen School, care se adreseaz` studen]ilor din anii II, III, IV [i 
V, masteranzilor sau proasp`t absolven]ilor de facult`]i cu profil 
economic sau tehnic. Programul este concentrat pe segmentul IMM-
urilor, av#nd scopul de a preg`ti tinerii \n procesul de abordare [i 
creditare a acestui segment. Cursul dureaz` [ase luni, iar activitatea 
se desf`[oar` \n sucursalele Raiff eisen. Cei mai buni participan]i vor 
putea s`-[i continue cariera \n cadrul b`ncii. Mai multe detalii, pe 
site-ul b`ncii, www.raiff eisen.ro  ||||

CEC, de 9 ori mai profitabil
C^{TIGURI - Casa de Economii [i 
Consemna]iuni (CEC) a \ncheiat 
anul trecut cu un profi t net de 
39,8 milioane lei, de peste nou` 
ori mai mare dec#t \n 2005, arat` 
datele preliminarii ale b`ncii, 
preluate de wall-street.ro. Profi -
tul brut al b`ncii pe anul trecut 
a fost de peste 49 milioane lei 
(14,5 milioane euro), \ns` CEC a 
alocat o parte pentru constituirea 
de rezerve [i provizioane. CEC ar 
putea s` de]in` o cot` de pia]` de 
4,4-4,5% la sf#r[itul anului 2007, 
\n func]ie de cum vor evolua [i 
celelalte b`nci din sistem, a de-
clarat pre[edintele CEC, Eugen 
R`dulescu. Cu trei s`pt`m#ni 
\n urm`, guvernul a decis s` 
opreasc` privatizarea CEC. ||||

Cea mai scump` vil` din Europa e \n Anglia
LUX - Cea mai scump` vil` din 
Europa se afl ` \n Marea Britanie, 
pre]ul acesteia ridic#ndu-se la 
exorbitanta sum` de 115 milioa-
ne de euro, informeaz` publica]ia 
spaniol` „El Mundo”. Locuin]a 
este situat` la 45 de kilometri 
de Londra [i are o suprafa]` de 
peste 58.000 de metri p`tra]i, 
fi ind \nconjurat` de gr`dini ce 
se \ntind pe mai mult de 58.000 
metri p`tra]i. Vila este situată în 
„triunghiul imobiliar de aur”, for-
mat din localităţile Ascot, Runny-
mede şi Weybridge din pădurea 

Windsor, în apropierea reşedinţei 
reginei Elisabeta a II-a şi a staru-
lui pop Elton John. 

Proprietatea, mai mare dec#t 
palatele Buckingham [i Ham pton 
Court la un loc, are o piscină de 
dimensiuni olimpice, dar [i o pis-
tă de aterizare pentru avioane 
particulare.

Dac` \i va trece vreunui ho] 
prin minte s` sparg` casa, poate 
s` se r`zg#ndeasc`, deoarece vila 
este dotat` cu cel mai sofi sticat 
sistem anti-furt, dar [i cu o came-
ră blindată.  O.C. ||||Urm`ri]i o prezentare a acestei case pe www.theresabernabe.tv

Mul]i europeni prefer` banii ghea]`, de teama taxelor suplimentare
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Schumacher, 
la testele Ferrari
PREZENT  Noul monopost 
Ferrari, F2007, a efectuat, ieri, 
primele tururi pe pista de la 
Maranello, avându-l la volan 
pe brazilianul Felipe Massa, în 
timp ce fostul pilot al scuderiei, 
Michael Schumacher, se afl a 
pe marginea pistei. Primul tur 
de pistă a avut loc în jurul orei 
9.30, în prezenţa unui grup 
restrâns de jurnalişti, iar apoi 
Massa a revenit şi a efectuat 
alte tururi de pistă pe o ceaţă 
densă, în timp ce preşedintele 
echipei Ferrari, Luca di Monte-
zemolo, susţinea o conferinţă 
de presă. 

Pi]urc`: „Un egal 
cu Olanda ne cre[te 
[ansele”

NA}IONAL~  Meciul Olanda 
- România, care se va disputa 
pe 24 martie, este conside-
rat de selecţionerul Victor 
Pi]urc` aproape decisiv pentru 
califi carea la Euro 2008. „Dacă 
vom face măcar egal în Olanda, 
şansele de califi care vor fi  foar-
te mari”, crede selec]ionerul. 
Pi]urc` este sigur că dubla din 
acest an cu Olanda va arăta 
altfel decât cea din prelimina-
riile Mondialului din 2006, când 
batavii au învins de două ori 
România. „Şi ei ştiu că România 
nu mai este cea din anii trecuţi, 
că am crescut în valoare şi că 
vor avea probleme cu noi”, a 
spus selecţionerul.

Cech va purta 
casc` de protec]ie
REVENIRE  Portarul echipei 
Chelsea, Petr Cech, care nu a 
mai evoluat din 14 octombrie, 
de la meciul cu Reading, a de-
clarat că nu se teme de primul 
meci pe care îl va juca după 
această perioadă de absenţă. 

„Am scăpat deja de temeri la 
antrenamente. Nu îmi este 
frică”. Cu toate acestea, el va 
continua să folosească în tim-
pul meciurilor o cască specială 
de protecţie, pe care a purtat-o 
deja în timpul preg`tirilor. 
„Casca nu limitează deloc câm-
pul meu vizual”, a spus Ceh. 

Sergiu Radu [i Vlad 
Munteanu, \nvin[i
AMICAL  Formaţia Energie Cott-
bus, la care Sergiu Radu şi Vlad 
Munteanu au fost titulari, a 
fost învinsă, duminică, în fi nala 
turneului Antalya Cup, cu scorul 
de 4-3 (0-0), în urma lovitu-
rilor de departajare, de echipa 
Fenerbahce. Cei doi români au 
evoluat până în minutul 83, 
când Sergiu Radu a fost schim-
bat cu Baumgart şi Munteanu 
cu Shao. Sergiu Radu a fost 
notat de ajansspor.com cu trei 
stele, în timp ce Vlad Munteanu 
a primit două stele.

Rednic vrea 
un brazilian
DINAMO  Directorul executiv al 
FC Dinamo, Cristi Borcea, a de-
clarat, ieri, pe Aeroportul Henri 
Coandă, la sosirea din vacanţă, 
că gruparea sa mai doreşte 
achiziţionarea unui jucător, un 
atacant brazilian afl at de mai 
multă vreme în atenţia lui Mir-
cea Rednic. Referitor la Lobonţ, 
Borcea a spus că transferul s-a 
fi nalizat şi că a fost o priorita-
te pentru viitorul lui Dinamo. 
Ofi cialul dinamovist a confi rmat 
faptul că Fiorentina nu a dorit 
la început un transfer defi ni-
tiv la Dinamo, agreând doar 
împrumutul fotbalistului.

Tric` putea fi coleg 
cu Marius Niculae
REFUZ  Mijlocaşul echipei ŢSKA 
Sofi a, Eugen Trică, a declinat o 
ofertă de transfer primită din 
partea grupării FSV Mainz 05, 
unde este legitimat şi atacan-
tul Marius Niculae, informează 
„Meridian Match”. „Am avut 
o ofertă din Germania. Dar, 
cum am mai spus, nu vreau 
să joc pentru echipe care nu 
au obiective ambiţioase. Până 
acum am jucat numai la cluburi 
care luptau pentru câştigarea 
campionatului şi nu văd de ce 
aş schimba asta“, a spus Trică. 
Mainz este coda[a clasamentu-
lui din Bundesliga, cu 11 puncte 
\n 17 etape.

Z`pad` de \mprumut pentru Kitzbuehel
SOLU}IE  Lipsa z`pezii \n zona sta]iunii austriece Kitzbuehel i-a 
f`cut pe organizatorii etapei de Cup` Mondial` s` apeleze la 50 de 
camioane cu z`pad` dintr-o alt` zon` a Austriei. Solda]ii austrieci 
au dat o m#n` de ajutor pentru \nc`rcarea z`pezii aduse de pe 
muntele Grossglockner, pentru a preg`ti p#rtia pentru concursul 
programat \n perioada 26-28 ianuarie.

www.compact.info.ro

Serena is back!
Anul trecut a jucat doar 
patru turnee, \ns` a 
\nceput anul \n for]` la 
Australian Open. Joac` 
\n verde, ]ip` mult [i se 
nume[te Serena Williams.

TENIS - Serena Williams are 7 
turnee de Grand {lem \n pal-
mares, din care dou` la Mel-
bourne (ultimul \n 2005). Ge-
nunchii nu-i mai fac probleme 
anul acesta, iar asta s-a v`zut 
ieri la Australian Open. O vic-
torie scurt` \n turul I, 6-2, 6-1 
cu Mara Santangelo, [i sporti-
va american`, care a terminat 
anul 2006 pe locul 96 mondi-
al, jubileaz`: „Simt c` nu am 
nimic de pierdut [i m` bucur 
\ntr-un fel c` sora mea (Venus 
este \n recuperare) nu este aici. 
Cred c` era singura care m-ar 
fi  \n vins”.

Ljubicic iese din prima
De[i este primul lider mon-

dial al anului, croatul Ivan Lju-
bicic a ie[it deja de la Australi-
an Open, fi ind \nvins \n primul 
tur de americanul Mardy Fish, 
6-4, 6-7, 4-6, 4-6.

  Ciprian Voiculescu ||||

Gallovits 
eliminat`
ROM^NI  Jucătoarea de tenis 
Edina Gallovits a fost elimina-
tă, ieri, în runda inaugurală 
de la Australian Open, fiind 
\nvins` cu 6-2, 4-6, 2-6 de 
americanca Meilen Tu. Singurul 
tenisman român rămas în 
concurs la Australian Open este 
Victor Hănescu, care îl va în-
tâlni, azi, pe canadianul Frank 
Dancevici. ||||

Culoarea rochiei purtate de Serena a derutat-o pe Santangelo, au 
sus]inut comentatorii TV

Fotoreporteri, Alonso [i noul McLaren

PREZENTARE  Dublul campion mondial de Formula 
1, Fernando Alonso, a fost \n centrul aten]iei, ieri 
la Valencia, cu ocazia prezent`rii noului monopost 

McLaren, denumit MP4-22. La acest eveniment au 
fost acredita]i peste 100 de jurnali[ti, majoritatea 
din Spania. ||||

Mircea Sandu: „350.000 de euro pentru 
calificarea la EURO 2008 este o abera]ie”
INFIRMARE - Pre[edintele Fe de-
ra]iei Rom#ne de Fotbal, Mircea 
Sandu, a infi rmat c` fotbali[tii 
de la na]ional` vor \ncasa c#te 
350.000 de euro, dac` se vor 
califi ca la Euro 2008. „E o abera-
ţie că federaţia ar plăti 350.000 
de euro. Plăteşti atât doar dacă 
câştigi titlul mondial”, a decla-
rat ieri Mircea Sandu. Tot ieri, 
comitetul executiv al FRF a de-
cis să limiteze la cinci numărul 

jucătorilor extracomunitari care 
pot fi  trecuţi de o echip` în foa-
ia de meci, dintre care doar trei 
au dreptul să se afl e în acelaşi 
timp pe teren. Decizia a fost 
contestat` de directorul lui Poli 
Timi[oara, Gheorghe Chivor-
chian: „Dacă aveai voie să joci 
doar cu 3 jucători străini, atunci 
se putea spune că era vorba 
despre protejarea românilor, 
a[a nu“. ||||
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Vio e Mister
|n timp ce noul secund al Rapidului, Viorel Moldovan, 
este deja apelat „Dom’ profesor”, sau „Mister”, R`zvan 
Lucescu l-ar dori \napoi pe Iencsi.

RAPID - Giule[tenii au avut ieri 
antrenament la baza Pro Ra-
pid, buna dispozi]ie domin#nd 
[edin]a de preg`tire. Cum orice 
declara]ie \n afara conferin]elor 
de pres` este amendat` de c`tre 
club, fotbali[tii au f`cut show 
doar la \nt#lnirea cu presa, pro-
gramat` la fi nalul antrenamen-
tului. 

Principalul subiect a fost 
numirea veteranului Moldovan 
\n func]ia de antrenor secund, 
Costin Laz`r dezv`luind c` 
Vio este deja numit „Mister”. 
„Acum, cu el secund, o să fi e şi 
şedinţa tehnică mai lungă, că 
sunt mai mulţi antrenori“, a glu-
mit Lazăr. Marius Măldărăşanu 
a confi rmat spusele colegului 
s`u: „Deja îi zicem Mister“.

Iencsi depinde de Copos
Tehnicianul R`zvan Luces-

cu a declarat ieri c` funda[ul 
Adrian Iencsi este \n discu]ii cu 
Rapid. „Sunt ceva discuţii şi cu 

Iencsi. El are oferte din Rusia, 
\ns` o eventual` revenire a sa 
\n Giule[ti depinde doar de el 
[i de patronul George Copos”, a 
spus Lucescu. Acesta a mai spus 
c` macedoneanul Grozdanovski 
trebuia s` fi e deja \n Rom#nia, 
antrenorul specifi c#nd c` dac` 
acesta nu sose[te p#n` la deco-
larea spre Spania, programat` 
ast`zi, transferul pic`.

  Ciprian Voiculescu ||||

Grozdanovski nu 
este rezolvat. El ar 

fi trebuit să fie deja în 
România, dar dacă nu 
vine până plecăm în 

Spania, asta este, cade 
totul. Dacă nu vine, 

nu înseamnă că l-am 
pierdut pe Van Basten 
sau pe Maradona 

 R`zvan Lucescu 

Meciurile Rapidului, \n direct la TV Sport 
TELEVIZ~RI  Giuleştenii vor pleca ast`zi în Insule Canare, unde vor 
efectua turneul de pregătire până pe 26 ianuarie. Echipa lui Răzvan 
Lucescu are planificate două jocuri de verificare, acestea fiind 
televizate în direct de TV Sport. Miercuri, de la ora 20.30: Rosenborg 
– Rapid (\n reluare joi, de la ora 16.30) [i vineri, de la ora 18.30: 
Brondby – Rapid. Moldovan a fost un exemplu pentru colegi, fiind primul la alerg`ri

Lobon] e un 
c#[tig pentru 
Dinamo
OPINIE  Mijlocaşul echi-
pei Rapid, Costin Lazăr, a 
declarat, ieri, că transferul 
portarului Bogdan Lobonţ 
de la Fiorentina este un 
câştig pentru liderul clasa-
mentului Ligii I, Dinamo. 
„Este un portar valoros, 
care poate aduce un plus 
echipei. Dar, după părerea 
mea, Dani Coman rămâne 
cel mai bun portar. Oricum, 
concurenţa va fi mare la 
naţională, odată cu reveni-
rea în ţară a lui Lobonţ”, a 
afirmat mijlocaşul.  ||||

R`spuns 
pentru Ganea
REPLIC~  Mijloca[ul Marius 
M`ld`r`[anu i-a r`spuns ieri 
colegului s`u Ionel Ganea, 
care \i d`duse dreptate pa-
tronului George Copos, care 
dorea să renunţe la Marius 
Măldărăşanu şi Mugurel Buga, 
afirmând că la echipele mari 
nu poţi să trăieşti din amintiri: 
„Cu Ganea am mai jucat, el a 
greşit atunci când a spus ce 
a spus, poate nici măcar nu 
şi-a dat seama. Acum e linişte 
în vestiar, noi suntem 20 de 
jucători şi am fi proşti să ne 
dăm noi după Ganea, atunci 
când va fi un caz aparte”, a 
spus Măldărăşanu.  ||||

Le-a ar`tat degetul fanilor

REAC}IE - Antrenorul echipei 
Real Madrid, Fabio Capello, a fă-
cut un gest obscen (foto) în direc-
ţia suporterilor, la încheierea me-

ciului cu Real Zaragoza, 
scor 1-0, însă apoi şi-a ce-
rut scuze. „Acest gest era 
pentru doi suporteri care 
m-au înjurat neîncetat, 
dar în calitate de antre-
nor la Real Madrid vreau 
să-mi cer scuze“, a decla-
rat Capello, la conferinţa 
de presă de după meci. 
Potrivit „Marca”, tehni-
cianul italian a spus că 
aceia[i suporteri l-au înju-
rat şi în urmă cu zece ani, 

când a antrenat prima oară pe 
Real, susţinând că le recunoaşte 
vocile. În timp ce se îndrepta spre 

vestiare, antrenorul madrilenilor 
a ridicat de două ori degetul mij-
lociu spre tribune, gest captat de 
camerele de televiziune. Aceşti 
suporteri cereau demisia sa, 
în urma rezultatelor slabe ale 
echipei. 

Tensiunea care domneşte în 
rândul antrenorilor a făcut o altă 
victimă, sâmbătă, în persoana 
olandezului Frank Rijkaard de 
la FC Barcelona, reputat pentru 
calmul său. Furios la al doilea gol 
primit de la Espanol, care a învins 
FC Barcelona cu 3-1, el a spart cu 
pumnul un geam de plexiglas al 
băncii tehnice.   ||||

Dinamo ar putea juca pe „Na]ional”
ALTERNATIV~  Şeful departamentului de licenţiere din cadrul FRF, Viorel 
Duru, a declarat, ieri, că Dinamo ar putea susţine meciurile de pe teren 
propriu din Liga Campionilor pe stadionul „Naţional“ din Complexul Lia 
Manoliu, în cazul în care această arenă nu va fi demolată. „Nu cred c` 
vor juca \n afara ]`rii, iar dac` nu vor \ndeplini \n termen de cinci luni 
condi]iile minime cerute de UEFA pentru a putea juca pe „Dinamo”, pot 
juca pe „Na]ional”, dac` acesta nu va fi demolat”, a spus Duru.  ||||

Andrey revine \n februarie
STEAUA  Portarul Andrey Nazario Afonso, operat la genunchiul 
stâng din cauza unei leziuni la menisc, va reveni la antrenamentele 
echipei Steaua în a doua jumătate a stagiului de pregătire din Cipru, 
programat în perioada 23 ianuarie - 6 februarie, informează site-ul 
oficial al „roş-albaştrilor“. |n alt` ordine de idei, arbitrul german 
Florian Meyer va conduce partida din Ghencea din [aisprezecimile 
Cupei UEFA dintre Steaua şi FC Sevilla. Meciul va avea loc pe 15 febru-
arie, returul fiind programat pe 22 februarie.  ||||

Patinatoare 
pentru 
Rom#nia
PERSPECTIV~  Tinerele patina-
toare Teodora Vigu şi Sabina 
Pasquier, stabilite în străină-
tate, vor reprezenta România 
la concursurile internaţionale 
de junioare începând de anul 
viitor, a anun]at preşedintele 
Federaţiei Române de Patinaj, 
Marian Streche. Teodora Vigu 
(14 ani), a emigrat în urmă 
cu doi ani în Canada, împre-
ună cu părinţii. Cealaltă pati-
natoare talentat` este Sabina 
Pasquier (12 ani), care locuieşte 
în Franţa [i se antreneaz` la 
Lyon. „Sabina are nişte rezul-
tate remarcabile pentru 
vârsta ei, sare dublu axel şi 
două triple, este o patina-
toare de mare perspectivă“, a 
declarat pre[edintele forului 
rom#nesc de specialitate, 
Marian Streche.  ||||

Schimbare 
de lider
RALIU - Giniel de Villiers (Vo-
lkswagen) a pierdut ieri [efi a 
la categoria auto a raliului 
Dakar 2007, dup` ce motorul 
ma[inii sale a luat foc \n etapa de 
ieri. 

Nici coechipierul s`u, Carlos 
Sainz n-a sc`pat de ghinion, el 
av#nd probleme cu electronica 
ma[inii. |n aceste condi]ii, Stefan 
Peterhansel (Mitsubishi), care 
a \ncheiat etapa de ieri pe locul 
al treilea, a preluat conducerea 
la general la fi nalul unei etape 
c#[tigate de pilotul privat Jean-
Louis Schlesser. 

La categoria moto, etapa i-a 
revenit letonului Janis Vinters 
(KTM), \ns` primul loc la gene-
ral a r`mas \n posesia spaniolului 
Marc Coma, care a terminat ieri 
pe locul al treilea. Pilotul român 
Emanuel Gyeneş a ocupat poziţia 
a 51-a.   |||| Bolidul lui Villiers a sc`pat de nisipurile mi[c`toare, \ns` a fost cuprins de fl `c`ri
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Adi Bărar de la Cargo, show aniversar
Cargo va susţine la Timişoara, pe 18 ianuarie, un concert prin care 
actuali şi foşti membri ai formaţiei, invitaţi surpriză şi aproape o 
mie de fani îl vor sărbători, ca în fi ecare an în această perioadă, 
pe ADI BĂRAR, informează MediaPro Music. Evenimentul intitulat 
„Jurnal de bord“, ajuns la a patra ediţie, va avea loc în clubul The 
Note şi va începe la ora 21.00.

Anne’s a primit un inel de 3.000 de euro
ANNE’S este mai fericit` ca oric#nd. Dup` 
zece ani petrecu]i \mpreun` cu iubitul ei, 
Dan Anghel, acesta din urm` a decis s` 
fac` un pas important \n ceea ce prive[te 
rela]ia lor. I-a oferit solistei un superb inel 
de logodn` din aur alb, \ncrustat cu 26 de 
briliante. Bijuteria a fost cump`rat` din 
Amsterdam [i a costat 3.000 de euro. 

www.compact.info.ro
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Dolce & Gabbana, 
modă galactică în 2007
Creatori de modă consacraţi 
şi-au prezentat, duminica 
trecută, propunerile pentru 
sezonul toamnă-iarnă 2007. Linia 
vestimentară masculină, semnată 
Dolce & Gabbana, a cucerit 
admiraţia publicului prezent la 
„Milano Fashion Week”.  

TREND - Săptămâna modei la Milano a 
debutat pe 14 ianuarie cu o inedită colec-
ţie masculină Dolce & Gabbana. Creaţiile 
au fost  inspirate din celebra pelicula S.F. 
- „Odiseea spaţială”. Defi larea a surprins 
criticii de modă şi audienţa prin originala 
combinaţie dintre modă şi elemente ci-
nematografi ce. Modele îmbrăcate în cos-
tume spaţiale, croieli impecabile cu tăie-
turi drepte şi unghiuri ascuţite au stârnit 
aplauzele celor peste 1.000 de reporteri, 
fotografi  şi personalităţi din lumea modei 
prezen]i la eveniment. Culorile propuse 
de celebra casă de modă, pentru iarna 
2007, sunt albul, auriul şi argintiul. 

Designerii pun accentul pe talie 
Alte colecţii vestimentare care s-au re-

marcat au aparţinut unor case de modă 
celebre precum Roberto Cavalli, Prada, 
Gucci şi Versace. Trendul vestimentar 
din 2007 se defi neşte prin croieli simple 
şi elegante, care subliniază talia. În ma-
terie de accesorii, pantofi i de lac revin 
în graţiile creatorilor de modă, potrivit 
colecţiei Versace’s „Noble Chic”. Timp de 
patru zile, pe catwalk-urile din capitala 
modei, vor putea fi  admirate aproximativ 
51 de prezentări şi branduri.

 Iulia Roman |||| 

„Family Guy”, serialul care 
a \nnebunit America, e [i pe TVR 2
CONTROVERSAT -  „Family Guy” („Fami-
lia mea dementă”), unul dintre cele mai 
haioase [i neobi[nuite seriale de desene 
animate, a ajuns [i \n Rom#nia. Acţiunea 
serialului se învârte în jurul unei familii cel 
puţin anormală, care trăieşte într-o lume la 
fel de bizar`.  Evenimentele absurde prin 
care trec cei şase membri ai familiei Griffi n 
sunt legate de subiecte actuale, fi e ele so-
ciale, politice sau mondene. „Familia mea 
dementă” prezintă personaje ca Stewie, 
bebeluşul cu tendinţe criminale, sau Brian, 
câinele familiei, care nu refuză niciodată 
un pahar de Martini sec şi are cele mai iro-
nice şi deştepte comentarii. Pentru îndrăz-
neala umorului şi pentru subiectele–tabu 
pe care le ironizează, difuzarea serialului 

a fost interzis` în câteva ţări precum Indo-
nezia, Polonia sau Iran. La noi, serialul se 
difuzează pe TVR 2, de luni p#n` joi, după 
ora 12 noaptea. Mai multe detalii despre 
„Family Guy” se găsesc în ultimul num`r al 
revistei „TV mania”. L.D. ||||

PROCES  Kim Basinger a fost ieri aşteptată 
la tribunal, în cadrul procesului pe care i 
l-a intentat fostul soţ, actorul Alec Bald-
win, informează abc.com.  Actri]a riscă 
o pedeapsă maximă de 60 de zile de în-
chisoare şi o amendă de 12.000 de dolari, 
dacă va fi găsită vinovată. Alec a acuzat-o 

de violare a ordinului de custodie asupra 
fiicei lor, Ireland. La începutul lunii octom-
brie 2006, actriţa a pledat „nevinovat`“ 
\n cazul acestei acuza]ii aduse de fostul 
ei soţ. Din 2002, de c#nd s-a finalizat 
divor]ul, celebrul cuplu este implicat într-o 
aprigă dispută pentru custodia fiicei lor.

CARE ESTE SERIALUL DE DESENE 
ANIMATE PREFERAT?
Family Guy
Beavis and Butt-Head
Futurama
South Park
The Simpsons

Kim Basinger riscă închisoarea

Voteaz` la
www.compact.info.ro

Show-ul a fost completat de proiecţii de lumini şi \nsufl e]it 
de coloana sonoră a peliculei „Odiseea spa]ial`”

Evergrey, concert la Bucure[ti
Una dintre cele mai apreciate trupe de power metal din Europa, 
EVERGREY, va c#nta în Bucureşti. Evenimentul va avea loc pe 21 
ianuarie, în sala mare a Casei de Cultură a Studenţilor. Concertul 
este parte a unui turneu de promovare a ultimului album al trupei, 
„Monday Morning Apocalypse”, în Europa de Est. Biletele costă 45 
de lei până în ziua spectacolului, când vor putea fi  cumpărate cu 
55 de lei. 
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Tudor Chiril`, din nou pe 
scena Teatrului de Comedie
Tudor Chiril` [i mama lui, 
Iarina Demian, fac din 
nou echip` \n spectacolul 
„Biloxi Blues“, care va 
avea premiera s`pt`m#na 
aceasta la Teatrul de 
Comedie.
ROL - |n 2002, spectatorii au 
putut vedea la Teatrul de Co-
medie „A fost odată în Broo-
klyn”, după „Brighton Beach 
Me moirs” de Neil Simon, în 
versiunea scenică şi regia Iari-
nei Demian şi cu Tudor Chirilă 
pe scen`. Acum, cei doi au lu-
crat din nou împreună, pentru a 
aduce în faţa publicului a doua 
piesă din trilogia cu tent` auto-
biografi că a lui Neil Simon, „Bi-
loxi Blues”. 

Spectacolul red` povestea 
unor recruţi din cel de-al doi-
lea război mondial, pe care un 
superior neînduplecat îi instru-
ieşte pentru front. Tudor Chi-
rilă îl interpretează pe severul 
sergent Toomey, dup` ce, \n 
2002, a creat personajul unui 
plutonier rom#n frustrat, \n 
show-ul trupei „Vama Veche”, 
„Am s` m` \ntorc b`rbat”. „Plu-
tonierul din «Am să mă întorc 
bărbat» e o sumă de frustrări, 
reprezentantul unui sistem care 

nu funcţionează. Sergentul din 
«Biloxi Blues» propune nişte 
legi de viaţă. Neil Simon l-a cre-
at cu mult umor. Şi cu tristeţe, 
dar cu mult umor. Pe mine m-a 
interesat că este un formator de 
caractere, nu un distrugător de 
caractere”, a m`rturisit Tudor 
Chirilă. Laura Dud`u |||| 

Turneu na]ional \n 25 de ora[e
TEATRU  Spectacolul „Biloxi Blues” va avea premiera m#ine, 
rul#nd [i poim#ine, la Teatrul de Comedie, \ncep#nd cu ora 19.30. 
Pre]ul unui bilet este de 15,75 lei. Reprezentaţiile din Bucureşti 
vor fi continuate, din martie, de un turneu naţional, ce va 
include peste 20 de ora[e. Piesa a fost un succes pe Broadway, 
primind un premiu Tony în 1985.

Britney 
a cheltuit 
40.000 $
RELAŢIE - Britney Spears şi noul 
ei iubit, Isaac Cohen, au cheltuit 
40.000 de dolari pentru o noap-
te în Las Vegas, conform revistei 
„People”. Noul cuplu s-a răsfăţat 
în luxosul apartament „Fantasy 
Tower” din celebrul hotel „The 
Palms”. 

În ultima vreme, imaginea 
reginei muzicii pop a fost serios 
afectată de nopţile pierdute prin 
barurile şi cluburile de noapte 
în compania unor parteneri mai 
mult sau mai puţin cunoscuţi. Se 
pare că Britney s-a mai potolit în 
compania lui Isaac, care este ac-
tor şi manechin. Vedeta a început 
să se întâlnească cu acesta de 
luna trecută. Cei doi par să se în-
ţeleagă foarte bine, potrivit unei 
surse din anturajul lor. I. R. ||||

Regina filmului indian se căsătoreşte 

EVENIMENT - Regina Bollywood-ului, Ai-
shwarya Rai, se căsătoreşte, potrivit site-
ului contactmusic.com. Fosta Miss World 
se va m`rita cu actorul indian Abhishek 
Bachchan, dup` ce „Angelina Jolie [i Brad 
Pitt în variantă Bollywood” s-au logodit 
duminic`. 

Rai, în vârstă de 33 de ani, şi Bach-
chan, în vârstă de 31 de ani, şi-au anunţat 
intenţiile la premiera din Toronto a fi lmului 
lor, „Guru“. „Sunt o fată normală, cred în 

instituţia căsătoriei şi aş vrea să împart 
această bucurie cu toată lumea“, a declarat 
Aishwarya. Cei doi încă nu au anunţat 
data ceremoniei, dar presa speculează că 
va fi  luna viitoare. 

Aishwarya Rai este considerată cea mai 
frumoasă femeie din lume. Vedeta indiană 
s-a ales cu această titulatură după ce a fost 
votată pe sute de site-uri de specialitate. 
Superba actri]` locuieşte în Bombay şi a 
jucat în 24 de fi lme.  Iulia Roman ||||

Vedeta filmului indian, Aishwarya Rai, a cucerit titlul de Miss World în 1994

Actorul [i solistul trupei Vama interpreteaz` rolul unui sergent sever



 
 DIGITAL12 Mar]i, 16 ianuarie 2007

PE SCURT |||||||||||||||||||||
RCS & RDS solicit` 
un milion de 
numere de mobil
CERERE Furnizorul de servicii 
de cablu RCS & RDS a solici-
tat Autorit`]ii Na]ionale de 
Reglementare \n Comunica]ii 
[i Tehnologia Informa]iei un 
milion de numere pentru 
servicii de telefonie mobil`. 
RCS & RDS a comunicat c` 
inten]ioneaz` s` lanseze 
serviciile 3G (telefonie de 
genera]ia a treia) \n februa-
rie, \ntr-un ora[ de l#ng` 
Bucure[ti.

Colaborare 
Motorola-Microsoft

PARTENERIAT  Com-
pania Motorola a 

anun]at continua-
rea colabor`rii cu 
Microsoft Corp. 
MOTORIZR Z6 este 
primul terminal 
mobil Motorola 
care include 
tehnologiile 
Microsoft 

Windows Media, inclusiv 
Windows Media Digital 
Rights Management (DRM), 
Windows Media Audio (WMA) 
[i Media Transfer Protocol 
(MTP). Telefonul cu sistem 
glisant faciliteaz` conectarea 
la computerele cu sistem 
de operare Windows prin 
intermediul USB 2.0. 

|nc`rc`tor solar
INVEN}IE Compania ameri-
can` Solar Style sus]ine c` a 
dezvoltat un \nc`rc`tor solar 
care poate prelungi via]a 
echipamentelor digitale. 
Teoretic, aparatul trebuie s` 
stea la soare 6-8 ore pentru 
a se \nc`rca complet. Odat` 
\nc`rcat, echipamentul 
prelunge[te via]a bateriilor 
cu c#teva ore, \n func]ie de 
echipamentul utilizat.

PlayStation 3,  
f`r` succesul 
scontat

E{EC  Compania Sony a 
v#ndut doar 687.300 de 
console „PlayStation 3” 
de la lansarea pe pia-
ţă, nereu[ind s` respecte 
prog nozele ini]iale. |n 2006 
japonezii sperau s` v#nd` 
dou` mi lioane de unit`]i. 
|n schimb, consola „Sony 
PlayStation 2” s-a vândut 
mai bine decât „PlayStation 
3”, \nregistr#nd vânzări de 
1,4 milioane de unităţi 
numai în luna decembrie.

Roaming disponibil
în 119 ]`ri
ACCES Serviciile de roaming 
furnizate de Cosmote sunt 
disponibile acum pentru 
utilizatorii de cartele în 
115 ţări şi în 119 ţări pentru 
abonaţi, conform unui 
comunicat al operatorului. 
Clienţii acestuia care călăto-
resc în celelalte ţări în care 
grupul Cosmote este prezent 
(Grecia, Bulgaria, Albania şi 
Macedonia) pot efectua con-
vorbiri telefonice la un tarif 
fi x de 0,65 euro/minut.

www.compact.info.ro

La Consumer Electronic 
Show (CES), cel mai mare 
t#rg de echipamente 
electronice din lume, au 
fost desemna]i c#[tig`torii 
acestei edi]ii.
EXPOZI}IE - T#rgul de electroni-
ce „CES”, organizat de “Consu-
mer Electronics Association” \n 
fi ecare an \n Las Vegas la \nce-
putul lunii ianuarie, a \mplinit 
\n acest an 40 de edi]ii. Din 1967 
[i pân` în prezent, produc`torii 
au prezentat \n cadrul t#rgului 
echipamente precum: aparatul 
video în 1970, CD-ul în 1981 sau 
televizoarele cu plasm` în 2001. 
La CES 2007 s-au lansat peste 
20.000 de noi produse. Dintre 
acestea, speciali[tii CNET.com 
au avut misiunea de a le alege 
pe cele mai bune. 

Toate dispozitivele au fost 
\mp`r]ite \n zece categorii, 
exist#nd [i dou` premii spe ciale: 
„Best of Show” („Cel mai bun 
produs al t#rgului”) [i „People’s 
Choice” („Premiul Publicului”).

„Cel mai bun produs al 
t#rgului” a fost ales playerul HD-
DVD [i Blue Ray, „LG BH 100” 
al celor de la LG. B`t`lia din-
tre cele dou` formate HD-DVD 
[i Blue Ray a fost rezolvat` de 
produc`torul coreean prin acest 
player care suport` ambele for-
mate.

„Premiul publicului” a fost 
acordat sistemului „Ford Sync” 
realizat de Microsoft. Sistemul 
permite şoferilor să activeze 
muzica şi telefonul doar prin 
folosirea vocii. Premiile pe ca-

tegorii au fost \mp`r]ite dup` 
cum urmeaz`: La categoria „Ca-
mere video [i camcordere” cel 
mai bun produs a fost declarat 
„Sony HDR-HC7”, la categoria 
„Te le foane mobile inteligente [i 
PDA-uri” a c#[tigat „Verizon Wi-
reless V Cast TV”.  Coreenii de la 
Samsung au c#[tigat la catego-
ria „Cel mai bun TV” cu modelul 
f`r` fi r „FP-T5894W”. 

 Bogdan Biszok ||||

Gadget-urile viitorului 

Player-ul „Super Multi Blue” LG BH100
NR.1 Player, LG BH100, va fi 
lansat în Statele Unite în 
primul semestru al anului 
2007 [i va fi primul player 
capabil să citească ambele 
tipuri de disc. El va rezolva 
astfel problema generată de 
formatele diferite. Acest player este ideal pentru gama de LCD-
uri HDTV şi de plasme Full HD 1080p, oferind înregistrări video 
de calitate datorită rezoluţiei ridicate a display-ului. Player-ul 
suportă o multitudine de formate A/V precum MPEG-2, VC-1, 
H.264 video, MPEG1/2 audio, Dolby Digital, etc. Pre]ul unui exem-
plar este de 1,199 dolari.

Peste 140.000 de persoane au vizitat expozi]ia CES din acest an

ORIENTARE - Garmin a lansat 
recent o nou` hart` european`, 
mult \mbun`t`]it`. Noul City Na-
vigator Europe NT, versiunea a 9-
a, conţine 32 de ţări din vestul şi 
estul Europei, inclusiv Rom#nia. 

De aseme-
nea, acesta 
con  ţine mai 
mult de 7 
milioane de 
km de dru-
muri şi pes-
te un mi lion 
de puncte 
de in teres 
cum ar fi  
a tracţii tu-
ristice, res-
ta u rante şi 
in formaţii 
des pre par -
cări. Da  tele teh nice ale 
hărţii sunt ofe rite de NAVTEQ, 

recunoscut ca fi ind lider mondial 
în acest domeniu, datorită calită-
ţii premium şi înaltei acurateţi a 
hărţilor. City Navigator Europe 
NT este disponibil şi în format de 
card SD şi micro SD.  ||||

Rom#nia are o pia]` IT&C 
de 6,7 miliarde de euro
EVOLU}IE   Industria românească de Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţii a crescut \n 2006 cu 24% fa]` de anul anterior, la o 
valoare total` de 6,7 miliarde euro, potrivit unui studiu realizat de 
Institutul pentru Tehnic` de Calcul (ITC). Valoarea total` a afacerilor 
din sectorul serviciilor software [i IT, cel mai dinamic din \ntreaga 
industrie, a dep`[it, anul trecut, 2 miliarde de euro, \n cre[tere cu 
aproximativ 66% fa]` de valoarea de 1,2 miliarde de euro din 2005. 
Sectorul serviciilor de telecomunica]ii de]ine o pondere de aproape 
dou` treimi, cu 62% din volumul total al pie]ei IT&C, respectiv 4,1 
miliarde de euro. Numărul de firme active în industria IT&C a ajuns la 
16.300, reprezentând circa 3% din numărul total pe economie.  ||||

NOU - Compania Nokia a pre-
zentat, cu ocazia Consumer Elec-
tronics Show din Las Vegas de 
anul acesta, noul telefon N800. 
Terminalul reprezint` varianta 
actualizat` a N770, este de tip 
„Internet Tablet” [i utilizeaz` Li-
nux, ca sistem de operare. 

Ecranul este unul gene-
ros, m`sur#nd aproximativ 11 
cm, sensibil la atingere, cu o 
rezolu]ie 800X400 pixeli. N800 
are o cameră web integrată, un 
procesor de 320 de MHz, me-
morie RAM de 128 de MB [i una 
fl ash de 256MB. Are func]ii de 

e-mail, mesagerie instant, pla-
yer audio-video. Nokia a anun-
ţat, de asemenea, că va colabo-
ra cu compania Skype, pentru 
a permite realizarea de apeluri 
telefonice prin intermediul in-
ternetului, prin serviciul Skype. 
Dimensiunile telefonului sunt 14 
X 7 X 1,2 cm, 207 g. Terminalul 
va fi  disponibil în SUA şi în mai 
multe state europene, preţul de 
vânzare fi ind stabilit la 400 de 
dolari, respectiv 400 de euro.  ||||

GADGET  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokia N800, telefonul-computer 

Mai multe informa]ii
www.nokia.com

Principala func]ie a terminalului este navigarea pe internet

Europa la picioarele tale

Mai multe informa]ii
www.cesweb.org
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OSB, nemulţumită 
de bursele pentru 
basarabeni
PROTEST Organizaţia 
Studenţilor Basarabeni 
(OSB) a adresat o scrisoare 
deschisă ministrului 
educaţiei şi cercetării, Mihail 
Hărdău. Basarabenii sunt 
supăraţi că distribuirea 
burselor se face într-un 
mod dezorganizat şi cu mare 
întârziere. Mai mult, OSB îi 
aduce aminte ministrului că 
a promis majorarea burselor 
acordate elevilor basarabeni 
cu 50%.

Român, finalist
în SUA la un 
concurs de muzică

PERFORMAN}E 
Tânărul mu-
zician de ori-
gine română 
Tudor Dominik 
Maican s-a 
numărat prin-
tre fi naliştii 
secţiunii 
„muzică” 

la ediţia din acest an a 
competiţiei „Presidential 
Scholars in the Arts”, eveni-
ment desfăşurat duminica 
trecută, la Miami în SUA. Do-
minik a început să cânte de 
la vârsta de 3 ani, pentru ca 
la 5 ani să compună prima 
piesă muzicală. A studiat 
la prestigioasa Academie 
Julliard, este autorul a cinci 
simfonii şi a primit peste 40 
de premii internaţionale.

www.compact.info.ro
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STUDII - Fondată în 1885, Universitatea 
Birmingham din Marea Britanie este 
una dintre cele mai renumite centre de 
învăţământ superior din lume. Instituţia 
se poate mândri cu cinci premii Nobel, 
dar şi cu peste 30 de premii ale Societăţii 
Academice Regale, pentru studii în diferite 
domenii. 

Mai mult, o parte dintre membrii acestei 
societăţi au fost studenţi aici. Birmingham 
este, de asemenea, o universitate a pre-
mierelor europene. 

A fost prima universitate britanică 
în care erau acceptaţi studenţi din toate 
păturile sociale şi din toate regiunile ţării, 
prima a cărei clădire a fost construită din 
cărămidă roşie, prima în cadrul căreia 
au fost înfi inţate facultăţi de medicină şi 
comerţ şi prima care a înfi inţat un cămin 
exclusiv pentru studente. Este renumită 

pentru cercetările în diverse domenii, de 
la studiul cancerului până la nanoteh-
nologie. În topul universităţilor britanice 
ocupă locul 5, după Cambridge, Oxford, 
College London şi Manchester. În topul 
u niversităţilor europene ocupă locul 29, iar 
în topul mondial, locul 90.   Dana Lascu ||||

Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării (MEdC) a 
publicat, ieri, subiectele 
de la testele naţionale 
şi de la examenul de 
bacalaureat pentru anul 
2007. Cele 12.200 de 
subiecte sunt găzduite pe 
pagina ministerului www.
subiecte2007.edu.ro şi au 
forma unor documente 
needitabile. 

PREMIER~ - Pentru fi ecare dis-
ciplină de examen sunt postate 
100 de variante posibile, dar 
nu şi răspunsurile. Până pe 16 
februarie, eventua lele observa-
ţii referitoare la conţinutul su-
biectelor propuse pot fi  semna-
late la adresele bacalaureat@
snee.ro, testenationale@snee.
ro. Ministerul a stabilit ca, din 
28 februarie, inspectoratele 
şcolare să distribuie gratuit, la 
toate unităţile de învăţământ, 
broşuri cu variantele de su-
biecte şi rezolvările acestora. 
„Rezolvările sunt făcute chiar 
de profesorii care le-au ela-
borat”, a declarat, ieri, într-o 
conferinţă de presă, ministrul 
Mihail Hărdău.

Universitatea Birmingham, 
centrul excelenţei academice

Cercet`ri istorice
 La sfârşitul secolului XIX, profesorul 

John Henry Poynting a calculat greu-
tatea pământului.

  În 1937, profesorul Norman Haworth a 
primit premiul Nobel pentru că a reuşit 
să sintetizeze artificial vitamina C.

  În 1940, doi cercetători ai universităţii 
au inventat microundele.

  |n 2001, profesorul Chris Barratt a 
pus la punct un test la domiciliu pentru 
fertilitatea masculină.

Complexul universitar Birmingham a fost construit \n totalitate din c`r`mid` ro[ie

MEdC a publicat on-line 
12.200 variante de subiecte 

 În următoarele luni, Ser-
viciul Naţional de Evaluare şi 
Examinare (SNEE) va face şi tra-
ducerea tuturor variantelor de 
subiecte în limbile minorităţilor 
naţionale. Toate subiectele sunt 
obligatorii, fi ecare variantă con-
ţinând probleme sau în trebări 
cu grade diferite de difi cultate, 
pentru a permite evaluarea co-
rectă a performanţelor candida-
tului.

„Publicarea subiectelor exa-
me nelor naţionale pe internet 
reprezintă un avantaj atât pen-
tru elevi, cât şi pentru profesorii 
de la catedră”, a declarat, pentru 

NewsIn, preşedintele Federaţiei 
Naţionale a Asociaţiilor Pă rin-
ţilor, Mihaela Gună.

Subiectele stau o lună pe net
Cele 12.200 variante de su-

biecte pentru bac şi testele na-
ţionale vor rămâne afi şate pe 
site-ul MEdC timp de o lună, 
interval \n care elevii, profesorii 
[i p`rin]ii pot sesiza eventualele 
erori.  Pe 17 februarie subiectele 
devin defi nitive.  Dana Lascu ||||

Exemple de subiecte pentru bacalaureat
 LIMBA ROMÂNĂ LIMBA ITALIANĂ MATEMATIC~ BIOLOGIE

 Formulează două 
enunţuri în care să 
ilustrezi polisemia 
verbului „pasc“.

 Motivează diver-
sitatea imaginilor 
vizual-cromatice în 
textul eminescian.

 Alcătuieşte câte un 
enunţ în care cuvintele 
„fulger“ şi „stele“ să 
aibă sens conotativ.

 Realizarea, în 
limba italiană, a 
rezumatului textului 
prezentat.

 Completează 
spaţiile din fraze, 
ţinând cont de 
indicaţiile din 
paranteză.

 Analizează 
„dragostea” în 
„Infernul“ lui Dante.

 Determin` aria unui 
triunghi ABC având 
lungimile laturilor de 4 şi 
5, iar unghiul dintre ele 
de 30 de grade.

 Calculeaz` tangenta 
unghiului determinat de 
diagonala unui cub cu o 
faţă laterală.

 Determin` numărul so-
luţiilor din intervalul  ale 

ecuaţiei sin x=1.

 Pleura este un epi-
te liu: a) cubic, simplu; 
b) cilindric, simplu; c) 
pavimentos, simplu; 
d)pseudostratifi cat.

 Are rol în fonaţie: a) 
eso fagul; b) faringele; c) 
laringele; d) traheea.

 Renaturarea ca racte-
rizează: a) ADN; b) ARN 
mesager; c) ARN de trans-
fer; d) ARN ri bozomal.

Trimite]i eventualele
gre[eli ori sugestii la:
parereamea@compact.info.ro

MEdC va construi 80 
de campusuri
DEZVOLTARE  Ministerul 
Educaţiei [i Cercet`rii vrea 
ca fiecare judeţ să aibă câte 
două campusuri şcolare, de 
aceea le-a solicitat inspecto-
rilor şcolari să trimită câte un 
proiect pentru două astfel de 
amplasamente, săptămâna 
viitoare. Campu surile urmează 
a fi centrate pe anumite do-
me nii de interes. La Bra[ov, 
de exemplu, se intenţionează 
construirea unui asemenea 
amplasament cu profil turistic. 

0, 2∏
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CONCERT & 
PARTY
DJ

DJ Alessandro, DJ Massimo, DJ Tavi
Suburbia  22.00
Str. {elari nr. 19

DJ Felipe
El Comandante  21.00
Str. Sfântul Ştefan nr. 13
Telefon: 0724.187.520

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

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

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

Karaoke day and night
The Upstairs Café
Str. Berzei nr. 20
Telefon: 314.50.68

Onx   21.00
Splaiul Independenţei nr. 290
Telefon: 311.95.83

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

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

Big noise with Hefe
Fire Club  21.00
Intrarea liberă
Str. Gabroveni nr. 12
Telefon: 312.70.19

Clubbing a la Studio
Opium Studio

Str. Horei nr. 5 bis
Telefon: 0722.559.952

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

Hits 
Karola by N  21.30 
Pia]a Valter Mărăcineanu nr. 1-3
Telefon: 0723.113.113 

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

Open Microphone
Big Mamou
Splaiul Independenţei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108

Muzic` alternativ` cu Balamuc
Expirat  22.00
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142

Punk rock show
Underworld  20.00
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 3
Telefon: 0721.569.329

Rock and Roll Night
Studio Bar
Str. Col. Iosif Albu nr. 62B
Telefon: 0724.935.076

Sear` hard & heavy
What’s up
Str. Slănic nr. 2
Telefon: 0722.331.226

Ziua bancherilor
Club Hook 
Str. Mântuleasa nr. 27
Telefon: 0722.355.377

3 Ceasuri rele - Muzic` na[pa
Spice Club  21.00  
Str. Calea Victoriei nr. 21-23
Telefon: 312.01.36 

FILME
13 NEGRU

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

Avanpremier`
City Cinema  20.00

AFACEREA ALDO MORO
Italia, dram`, 2003
Regia: Marco Bellocchio
Cu: Maya Sansa, Luigi Lo Cascio
Cinema Union  20.30

APOCALYPTO
SUA, dram`, 2006
Regia: Mel Gibson
Cu: Rudy Youngblood, Dalia 
Hernandez
Hollywood Multiplex  13.30, 16.30,
 19.30, 22.30
Movieplex  13.30, 16.15, 
 19.00, 21.45
Cinema Studio  10.00, 12.30, 
 15.00, 17.30, 20.00

ARUNCAT LA CANAL
SUA-Marea Britanie, film de 
anima]ie, 2006 
Regia: Henry Anderson, Sam Fell
Voci: Hugh Jackman, Kate Winslet
Hollywood Multiplex  13.45, 15.45, 17.45
City Cinema  13.30, 15.30, 
 17.30, 19.30, 21.30
Movieplex  13.45, 16.15, 18.15

BORAT
SUA, comedie, 2006 
Regia: Larry Charles
Cu: Sacha Baron Cohen, Pamela 
Anderson
Hollywood Multiplex  13.45
Movieplex  15.30

CASABLANCA
SUA, dram`, 1942
Regia: Michael Curtiz
Cu: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman
Cinema Eforie  19.30

CASINO ROYALE
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Martin Campbell
Cu: Daniel Craig, Judi Dench
Hollywood Multiplex  22.30
Movieplex  15.00, 18.30, 21.30
City Cinema  14.00, 18.45

C^RTI}A
SUA, poli]ist, 2006 
Regia: Martin Scorsese
Cu: Leonardo DiCaprio, Matt Damon
Hollywood Multiplex  22.15

CEL MAI RAPID MOTOR 
DIN LUME

Coproduc]ie, aventuri, 2006
Regia: Roger Donaldson
Cu: Anthony Hopkins, Saginaw Grant
Cinema Union  18.00

CLASA DE T~NT~L~I
SUA, comedie, 2006 
Regia: Todd Phillips
Cu: Billy Bob Thornton, Jon Heder
Hollywood Multiplex  16.00, 18.15,
 20.30, 22.45
Movieplex  13.00, 20.15, 22.30

COPIII TAT~LUI
Marea Britanie-SUA, S.F., 2006
Regia: Alfonso Cuaron
Cu: Clive Owen, Julianne Moore
Hollywood Multiplex  14.15
Movieplex  16.30 

CR~CIUN CU SC^NTEI
SUA, comedie, 2006
Regia: John Whitesell
Cu: Kristin Davis, Danny DeVito
Hollywood Multiplex  14.45, 17.00
Movieplex  14.00, 18.00
City Cinema  16.45, 21.15

DINCOLO DE TRECUT
SUA, S.F., 2006
Regia: Tony Scott
Cu: Denzel Washington, Val Kilmer
Hollywood Multiplex  13.45, 16.30,
  19.15, 22.00
Movieplex  13.00, 17.30, 
 20.00, 22.30
City Cinema  13.00, 15.15, 
 17.45, 20.15, 22.45
CinemaPro  12.15, 15.00, 
 18.00, 21.00
Corso  12.00, 14.30, 
 17.00, 19.30

EI ATAC~!
SUA, horror, 2006
Regia: David Moreau
Cu: Olivia Bonamy
Movieplex  16.00, 20.00, 22.00
Hollywood Multiplex  19.45, 21.45

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

Hollywood Multiplex  12.00, 16.45,
  19.00, 21.15
Movieplex  14.15, 19.00, 21.30
City Cinema  14.45, 17.15, 22.15
Gloria  15.00, 17.00, 19.00
Glendale Studio  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  15.00, 17.15
Movieplex  14.30, 19.45

FILIERA KEBAB
Germania, ac]iune, 2005
Regia: Anno Saul
Cu: Denis Moschitto, Nora Tschirner
Hollywood Multiplex  13.30

HAPPY FEET – MUMBLE, 
CEL MAI TARE DANSATOR

Australia-SUA, film de anima]ie, 
2006 
Regia: George Miller
Voci: Elijah Wood, Robin Williams
Hollywood Multiplex  13.00, 15.15,
  17.45, 20.15
Movieplex  14.45, 17.00, 19.15
Patria  13.00, 15.30, 
 17.45, 20.00

HOWARDS END
Coproduc]ie, Dram`, 1992
Regia: James Ivory
Cu: Vanessa Redgrave, Emma 
Thompson
Cinema Eforie  14.45

INFERNUL
Coproduc]ie, dram`, 2005
Regia: Danis Tanovic
Cu: Emmanuelle Beart, Karin Viard
Cinema Union  16.00

|N SLUJBA VIE}II
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Andrew Davis
Cu: Ashton Kutcher, Kevin Costner
Hollywood Multiplex  19.15
Movieplex  21.15

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: Sofi a Coppola
Cu: Kirsten Dunst, Rip Torn
Hollywood Multiplex  19.30, 22.15
Movieplex  17.00, 22.15

PRESTIGIUL
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Christopher Nolan
Cu: Hugh Jackman, Christian Bale
Hollywood Multiplex  12.45, 15.45,
 18.45, 21.45
Movieplex  14.00, 16.45, 
 19.30, 22.15

RASHOMON
Japonia, dram`, 1951
Regia: Akira Kurosawa
Cu: Toshiro Mifune, Machiko Kyo
Cinema Eforie  13.00

R~ZBUNARE {I ADRENALIN~
SUA-Marea Britanie, ac]iune, 2006
Regia: Mark Neveldine, Brian Taylor
Festival  14.00, 16.30, 19.00

UN AN BUN
SUA, dram`, 2006 
Regia: Ridley Scott
Cu: Russell Crowe, Marion Cotillard
Scala  12.00, 14.30, 
 17.00, 19.30
Movieplex  16.15

VACA {I PROZONIERUL
Coproduc]ie, comedie, 1959
Regia: Henri Verneuil
Cu: Fernandel, Pierre-Louis
Cinema Eforie  17.15

VACAN}A
SUA, comedie, 2006
Regia: Nancy Meyers
Cu: Cameron Diaz, Kate Winslet
Hollywood Multiplex  15.30, 18.15,
 21.00
Movieplex  13.15, 18.45, 21.45

TEATRU
ALBĂ CA ZĂPADA ŞI CEI 
ŞAPTE PITICI

Dup`: Fraţii Grimm
Regizor: Cristian Pepino
Cu: Cristian Mitescu, Graţiela Ene

Teatrul }`nd`ric` 
Sala Lahovari  10.00
Telefon: 315.23.77

INIM~ DE CÂINE
Dup`: Mihail Bulgakov
Regia: Yuriy Kordonskiy
Cu: Victor Rebengiuc, 
Tania Popa, 
Alexandru Bindea
Teatrul Na]ional I.L. Caragiale
Sala Amfi teatru  18.30
Telefon: 314.71.71

MICUL PRIN}
Dup`: Antoine de Saint-Exupéry
Regia: Kinses Elemer
Cu: Carmen Palcu, 
Mihai Verbi]chi, 
Liliana Donici
Teatrul Ion Creang`  10.00 
Telefon: 317.85.90

THE SUNSHINE PLAY
De: Peca {tefan
Regia: Ana M`rgineanu
Joacă trupa: Teatrul LUNI din 
Bucureşti
Cu: Isabela Neam]u, 
Cosmin Sele[i, Daniel Popa
Teatrul LUNI de la Green Hours 20.00
Tel: 0788.452.485

EVENIMENTE
APARI}IE NOU~ DE CARTE

„Conferia Sf#ntului Giulgiu”
De: Julia Navarro
Editura Rao
Colec]ia Succese interna]ionale
Pre]: 55,99 lei

EXPOZI}II
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

Expozitie de pictură
 „Transparenţe - de la concret la 
efemer”
De: Bogdan Mateiaş
Galeria Căminul Artei, Etaj

Str. Biserica Enei nr. 16
Telefon: 321 67 66
Ultima zi - 29 Ianuarie

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 Mălaele, Albert Poch, 
Nik Lengher
Cuptorul cu Lemne  
B-dul Pache Protopopescu nr. 63
Telefon: 252.24.14
Ultima zi – 31 ianuarie

Expoziţie de pictură
„Evanghelia după Moş Crăciun”
De: Roman Tolici 
H‘Art Gallery  
Str. Mihai Eminescu nr. 105-107 
Telefon: 210.83.51
Program:  L - V: 13.00-18.00; 
 S: 14.00-18.00  
Ultima zi – 31 ianuarie

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

Expoziţie de fotografi e
„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“
Muzeul Naţional de Istorie 
Calea Victoriei nr. 12
Telefon: 315.70.56
Ultima zi – 31 martie

Expoziţie de covoare
„De la mihrab la grădina 
paradisului”
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

EXPOZI}IE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Transparenţe – 
de la concret la efemer
De-a lungul carierei sale, Bogdan Mateiaş a organizat 
două expozi]ii personale - „Colaj video & print” (lucrare 
digitală) şi „Staţii / Stations” (pictură, obiect). Artistul 
este doctorand în arte vizuale cu tema - „Intervenţii de 
Artă Media în spaţiul public. Tehnici/Tehnologii elec-
tronice/optice”. Expoziţia de la Galeria Căminul Artei, 
„Transparenţe – De La Concret La Efemer”, aduce în faţa 
publicului o parte dintre imaginile care servesc drept 
mărturii ale unor evenimente - experiment de Video/
Light Art. Unele dintre acestea au avut loc într-un spaţiu 
public, iar celelalte într-un spaţiu intim, în care artistul 
s-a jucat cu o gamă foarte diversă de imagini proiectate 
pe portretul său, pe mâini şi pe picioare.

CARTE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Istorie [i religie
Romanul „Confreria Sf\ntului Giulgiu“ al ziaristei spaniole 
Julia Navarro (foto), publicat în 2004, urm`re[te traseul, 
în timp [i spa]iu, al Sf#ntului Giulgiu. Obiect de cult sacru 
pentru credincio[ii cre[tini din întreaga lume, el a fost 
p`strat din anul 1578 în catedrala din Torino [i cesionat 
în 1983 Vaticanului. Unul dintre multele incendii produse, 
în mod inexplicabil, în catedrala din Torino declan[eaz` 
o anchet` a Departamentului de art`. Aceasta va scoate 
la lumin`, pentru cititori, o lupt` între dou` organiza]ii 
secrete ce [i-au disputat timp de 750 de ani dreptul de 
proprietate asupra Sf#ntului Giulgiu.
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Corupţie în L.A.
După ce Sam Steele 

(Marc Singer), un tânăr 
poliţist, se alătură diviziei 
din Los Angeles, detecti-
vii corupţi ai departamen-
tului trebuie să inven-
teze strategii complicate 
pentru a păstra aparenţa 
de onestitate. Căpitanul 
Ellsworth (Dennis Ho-
pper) temperează cu greu 
zelul novicelui Steele, care 
acţionează mai mult pe 
cont propriu, ig no rând or-

dinele superiorilor. În timp 
ce Steele se stră du ieşte să 
facă faţă presiunilor co-
ercitive ale căpitanului, 
îi parvin nişte informaţii 
şocante. Locotenentul Ja-
mes Alexander (Michael 
Madsen) este liderul unui 
grup de poliţişti corupţi, 
care plănuiesc un jaf de 
proporţii. 

SUA, 2001; Regia: Ed Anders
Cu: Dennis Hopper, Michael 
Madsen, Charles Durning

22.00 AC}IUNE

SURS~ PROGRAME TV:

Dezleg`rile Sudoku 
din edi]ia de ieri.

PONTON-VAR-OBOL-OLACI-MIR-ANOSTA-PEDEPSIT-
L-AC-MUTA-EI-TRICOLOR-P-ARAP-COS-RIDAT-DOTA-
ATAT-PALID-FIRESC-ICI

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
C-F-R-MEMORII-NESOMN-PT-ABAC-A-C-RU-ITI-INFUMU-
RAT-U-IATA-LLOYD-INGUSTA-REA

Rezolvarea integramei din num`rul trecut

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

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

Bumerangul
Marcus (Eddie Murphy, 

foto) este angajat al unei 
companii de publicitate. 
Viaţa profesională plină de 
succes este completată de 
o viaţă personală cel puţin 
la fel de activă, cuceririle 
sale fi ind dese şi lipsite de 
interes şi stabilitate. Toate 
lucrurile merg bine până 
când întâlneşte o femeie 
inteligentă, stilată, cu o 
carieră demnă de invidiat, 
care tratează bărbaţii în 
acelaşi fel în care tratează 
el femeile. Frustrarea, pro-
vocată de noua sa postură, 
îşi face simţită prezenţa: 
totul merge prost, rezul-
tatele activităţii sale fi ind 
din ce în ce mai slabe.

SUA, 1992; Regia: Reginald 
Hudlin; Cu: Eddie Murphy, Robin 
Givens, Halle Berry

20.00 COMEDIE

www.compact.info.ro

PUBLICITATE

11.30 Sănătate pentru toţi! (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 Oglinda retrovizoare
16.00 Krónika
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Mâine este acum!
17.45 Dis-de-seară
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Între bine şi rău
21.50 Anatomia lui Grey (s, SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.15  A 64-a ediţie a Galei de cer-

nării Premiilor Globul de Aur, 
2007

 0.00 Viaţa ca-n filme (s, SUA)
 0.35  A 64-a ediţie a Galei decer-

nării Premiilor Globul de Aur, 
2007

 1.30 Secretul (thriller erotic, SUA)

21.50

ACAS~
7.00 Suflete rănite (dramă 
romantică, Mexic) (r) 8.00 Iubire 
de mamă (s, Mexic/SUA) (r) 9.00 
Culoarea păcatului (s, Brazilia) (r) 
11.00 Pariul iubirii (s, Mexic) 13.30 
Jurământul (s, SUA/Columbia) 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 SOS, viaţa mea! (s, Argentina) 
23.30 Jurământul (s, SUA/Columbia) 
(r) 1.15 Poveştiri adevărate (r) 

4.00 Antrenorul de baseball (dramă, 
SUA) 6.00 Pe firul apei (dramă, SUA) 
8.00 Povestea lui Rich Donato 
(dramă, SUA) 10.00 Lumi diferite (s, 
SUA) 11.00 Ed (s, SUA) 12.00 Familia 
Florei (s, SUA) 14.00 Povestea lui 
Rich Donato (dramă, SUA) 16.00 
Lumi diferite (s, SUA) 17.00 Ed (s, 
SUA) 18.00 Familia Florei (s, SUA) 
20.00 Domnişoarele de onoare 
(dramă, SUA) 22.00 Brigada de 
poliţie (s, SUA) 23.00 Fidel (dramă, 
SUA) 1.00 Domnişoarele de onoare 
(dramă, SUA) (r)

13.00 Când se produce dezastrul 
14.00 Ray Mears şi tehnicile indi-
genilor 15.00 Cum se fabrică 16.00 
Maşini pe alese 17.00 Automobile 
americane recondiţionate 18.00 
Motociclete americane 19.00 
Vânătorii de mi turi 20.00 Tehno-
logie extremă 21.00 Superchirurgie 
22.00 Dr. G, me dic legist 23.00 
Constructorii de motociclete 0.00 
Aglomeraţie în aer 1.00 Cele mai 
ciudate po veşti cu OZN-uri din 
lume 2.00 Curse 3.00 Automobile 
americane recondiţionate 

13.10 FIBA - Baschet Magazin 
14.00 Ştirile TV Sport 14.15 Baschet 
masculin: Dinamo - Otopeni 16.00 
Ştirile TV Sport 16.30 Fotbal Italia, 
Serie B: Mantova - Juventus 18.30 
Ştirile TV Sport 19.00 „Bătălia pentru 
Anglia”, Et. 23: Manchester United 
- Aston Villa 20.15 „Bătălia pentru 
Anglia”, Et. 23: Chelsea - Wigan 
Athletic 21.30 Ştirile TV Sport 21.45 
Fotbal, Cupa Angliei: Manchester 
City - Sheffield Wednesday 23.55 
Sexy Sport Clips 0.00 Ştirile TV Sport 
0.30 Sexy Sport Clips 

DISCOVERY
12.15 Verdict: Crimă! (s, SUA) (r) 13.15 
Taz-Mania (s, SUA) 13.45 O familie 
ciudată 14.15 Walker, poliţist texan 
(s, SUA) (r) 15.30 Smallville (s, SUA) 
(r) 16.30 Prietenii tăi (s, SUA) (r) 
17.00 Calea misterelor (s) (r) 18.00 
Verdict: Crimă! (s, SUA) 19.00 
Walker, poliţist texan (s, SUA) 20.00 
Entertainment News 20.20 Ele 
spionează (s, SUA) 21.30 Prietenii 
tăi (s) 22.00 Corupţie în L.A. 
(acţiune, SUA) 0.00 Schimbul trei 
(s, SUA) 1.00 Hotel de lux (comedie, 
România) 

HALLMARK
6.00 MTV Wake Up 7.00 Breakfast 
Club 9.30 MTV Super Hits 11.00 You 
Wanna Come In? (r) 11.30 MTV Urban 
12.30 MTV Siesta 13.30 MTV Ro.Chart 
14.30 Where My Dogs At? 15.00 MTV 
Classroom 16.00 MTV News 16.30 
Popular Music 18.00 TRL România - 
premieră 19.00 MTV Popular Music 
20.00 MTV Super Hits 20.30 MTV 
Popular Music 21.30 MTV News (r) 
22.00 8th & Ocean 22.30 Senseless 
23.00 MTV Live 0.00 Alternative @ 
MTV 1.00 Fool Moon 

10.15  Om sărac, om bogat (comedie, 
România) (r)

11.15 Dispăruţi fără urmă (s, SUA) (r)
12.15 La Bloc (r)
13.00 Ştirile PRO TV 
13.45 Punctul zero (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  Şlefuitorul de diamante 

(acţiune, SUA)
22.15 La Bloc (r)
23.00 Ştirile PRO TV
23.45  Prietenie pe muchie de cuţit 

(dramă, SUA)
 0.45 La Bloc (r)
 1.10 Omul care aduce cartea (r)
 1.15 Ştirile PRO TV
 2.15  Şlefuitorul de diamante (ac-

ţiune, SUA) (r)

23.45
 4.00 9595 - te învaţă ce să faci
 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  Marea încurcătură (comedie, 

Franţa/Canada)
16.00 Observator
16.45 9595 - te învaţă ce să faci
18.00 Vocea inimii (s, România)
19.00 Observator
20.30 Din dragoste
22.30 Animat Planet Show
23.00 Observator
 0.00 Megalodon (S.F., SUA)
 2.00 Concurs interactiv
 3.00 Observator (r)

20.30
 8.00 Sport cu Florentina
 8.15 Camera de râs
 8.30 Casa noastră (r)
 9.00 The Flavours 3 bucătari (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 \n lumea sportului
18.00 Focus
19.00  Cele mai uimitoare filme din 

lume 
19.45 Celularul (s, România)
20.00 Bumerangul (comedie, SUA)
22.00 Totul despre sex (s, SUA)
22.30 Focus Plus
23.30 Celularul (s, România) (r)
23.45 Trădaţi în dragoste (r)
 0.45 Focus (r)
 2.00 Totul despre sex (s, SUA) (r)
 2.30 Sunset Beach (s, SUA)

22.00
12.25 Populaţii străvechi
13.00 Zestrea românilor (r)
14.00 ABC... de ce?
14.30  Poveste fără sfârşit (s, 

Canada/Germania)
15.00 Împreună în Europa!
16.00 Jurnalul TVR (r)
16.30  Tribuna partidelor parla men-

tare
17.00 Dinotopia (aventură, SUA)
18.00 Lecţia de... geografie
18.35 Lege şi ordine (s, SUA)
19.25 Şcoala părinţilor
20.00 Jobbing
20.30 Arta supravieţuirii
21.00 Ora de ştiri
22.10  Inimă neîmblânzită (dramă, 

Germania)
23.50 Campionatul de comedie (r)
 0.20  Familia mea dementă (s)
 0.50  Jurnalul Euronews pentru 

România
 1.05 Tonomatul DP2 (r)

0.20
 6.00  Fiica preşedintelui (comedie, 

SUA)
 7.50  Din nou acasă (romantic, 

Canada)
 9.20  Tatăl vitreg al miresei 

(comedie, Australia)
10.55  În căutare de prieteni (dramă, 

Norvegia)
12.25  Căutătorii de aur (comedie, 

SUA)
13.55 Arome (comedie, SUA)
15.55  Lorzii din Dogtown (dramă, 

SUA/Germania)
17.40 Cinema, cinema, cinema (s)
18.10  Fiica preşedintelui (comedie, 

SUA)
20.00  Celularul (thriller, SUA/

Germania)
21.30 Figuranţi (s, Anglia/SUA)
22.00 Deadwood (s, SUA)
22.50  Cămaşa de forţă (thriller, 

coproducţie)
 0.35 A 16-a rundă (dramă, SUA)

22.50

TVR 1 TVR 2ANTENA 1PRO TV PRIMA HBO

Anatomia lui Grey Prietenie pe muchie 
de cu]it Din dragoste Totul despre sex Familia mea dement` C`ma[a de for]`

MTVPRO CINEMATV SPORT
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HOROSCOP ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Analiza]i cu grijă toate posibilită]ile de 
petrecere a timpului liber [i încerca]i să 
rezista]i repro[urilor persoanei iubite. 
Noaptea, erotismul fără limite vă „ajută” să 
rezolva]i toate problemele cuplului.
S –  B –  N – 

BERBEC  21 MARTIE - 20 APRILIE

TAUR  21 APRILIE - 20 MAI

GEMENI  21 MAI - 20 IUNIE

RAC  21 IUNIE - 22 IULIE

LEU  23 IULIE - 22 AUGUST

FECIOAR~  23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

BALAN}~  23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

SCORPION  23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

S~GET~TOR  22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

CAPRICORN  22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

V~RS~TOR  20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

PE{TI  19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Vă sim]i]i obosit la maximum, când, de fapt, 
sunte]i deprimat de consecin]ele afi rma]iilor 
persoanei iubite. Încet-încet, vă reîncărca]i 
bateriile [i impune]i prin proprie voin]ă 
schimbări drastice în rela]iile de cuplu.
S –  B –  N – 

Trebuie să vă odihni]i [i să vă face]i un pro-
gram care să includă activită]ile care vă 
relaxează. O vizită la prieteni poate fi  obo-
sitoare, însă este de preferat să pleca]i de 
acasă împreună cu persoana iubită.
S –  B –  N – 

Toate repro[urile primite azi de la cei dragi 
se vor transforma foarte curând în laude [i 
aprecieri exagerate, care însă vă vor remon-
ta psihic [i sentimental. Renun]a]i pentru 
moment numai la prezen]a prietenilor!
S –  B –  N – 

Face]i apel la spiritul dv. de observa]ie [i 
descoperi]i câte persoane au nevoie impe-
rios de dv. Ac]iona]i azi cu plăcere, pentru 
că altfel sprijinul dv. va fi  refuzat curând în 
circumstan]e ciudate [i stresante.
S –   B –  N – 

Cu perseveren]ă [i răbdare, termina]i toate 
activită]ile casnice încă de diminea]ă, iar 
seara vă dedica]i unui program mult mai 
plăcut [i mai atrăgător. Amâna]i orice vizite 
[i drumuri pentru a rămâne cu familia dv.
S –  B –  N – 

Dori]i să întări]i rela]iile dintre membrii fa-
miliei [i accepta]i să ]ine]i locul unora din-
tre ei pentru ca ace[tia să se bucure de o 
pauză relaxantă. Seara, este rândul dv. să 
vă „odihni]i”.
S –  B –  N – 

Deveni]i brusc melancolic [i tandru, dar 
doar pentru scurt timp, deoarece o idee 
deosebită vă obligă să reveni]i în grabă la 
activită]ile profesionale. Exuberan]ă, ener-
gie excesivă [i inspira]ie, numai prin dv.
S –  B –  N – 

Exact persoana cu care dorea]i să vă 
petrece]i diminea]a este aceea care se în-
toarce împotriva dv. [i vă dovede[te că este 
ranchiunoasă. Nu ave]i răbdare nici pentru 
explica]ii, nici pentru împăcări.
S –   B –  N – 

Descoperi]i uimit că vă sim]i]i mai bine cu 
prietenii, decât cu familia [i rudele. Le  ve]i 
rezerva mai mult timp amicilor [i vă ve]i 
sim]i mai deconectat de la toate probleme-
le care vă preocupă. Relaxare totală!
S –  B –  N – 

Vă termina]i toate treburile în timp util [i 
răspunde]i „chemării” prietenilor, care de 
abia a[teaptă să vă ironizeze amical. Le 
răspunde]i într-o manieră care vă face pe 
to]i mai deconecta]i, mai relaxa]i.
S –  B –  N – 

Renun]a]i la rigoare, seriozitate [i prag ma-
tism [i vă relaxa]i periculos, făcând excese 
nerecomandate de nimeni. Seara, vă doare 
capul, vă este grea]ă [i sunte]i pe deplin… 
fericit, foarte excitat [i prea pu]in relaxat.
S –  B –  N – 

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

Rubric` realizat` 
de Tina Rizea
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www.compact.info.ro

99 66 55
88 66 11

33 99 44 77
55 22

77 22 99 44
33 99
66 77 55 22

66 99 11
11 22 99

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

22 66
88 22 11 55
33 99 11 22

88 11 77 55 44

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. 

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

REBUS ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANTEZIE

ORIZONTAL: 1) Şcolari – Unele de culoare gri. 2) Popi la 
jocul de cărţi – În beci! – Are 12 luni. 3) Cap de zmeu! 
- Feriri din calea atacului la box. 4) Dimie – Copist. 5) 
Ascuţit la cap – Capete de strung! 6) Arenă de joc – 
Treacă-meargă… 7) Monedă în Iran – Epocă. 8) Luat cu 
o lovitură la cap – A ţine mult la cineva. 9) Idoli păgâni 
– Fructuos. 10) A face exerciţii – Pătrate agricole.

VERTICAL: 1) Înlocuitor de cafea – Săgeţi solare. 
2) Vorbăreţi – În text! 3) În lege! – Lipsită de 
profesionalism. 4) Animată – A ţipa. 5) Strâmbă – 
Animal carnivor masiv. 6) Pânze la cinema – În voal! 
7) Mânăstire mică – Cută pe faţă. 8) Miez de sticlă! 
– Totalitatea animalelor dintr-o regiune. 9) A răscoli 
– Vechi impozit. 10) Referitori la energie.

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

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

BANCURI |||||||||||||||||||||||||
Preot

Aparat cu 
muzic`

P`r]i de 
substan]e
Acoperite 
de om`t

Etaj

Domol

Pl`pumi 
cu puf

Paner gol!

Teanc de 
monede

Jurnal

Semifabri-
cat din lemn

Viol`

Scul!

A se afl a

Lipsit de 
folos

|n lume!

Fire 
destr`mate

M#ncat 
de porci

Alc`tui]i din 
mai multe 

p`r]i

Actri]a  
italian` din 

imagine 
(Virna)

Regin` a 
frumuse]ii

Baze \n 
construc]ii

Un tip se duce la preot: 
- P`rinte, am p`cate mari. 
- Spune, fi ule, Dumnezeu e mare 
[i iart`. 
- P`rinte, \n timpul r`zboiului am 
ascuns un evreu \n beci. 
- Fiule, ̀ sta nu e p`cat, i-ai salvat 
via]a. Mergi cu Domnul, lini[tit. 
- Da, P`rinte. Dar i-am cerut 20 de 
dolari pe zi. 
- Fiule, asta nu este prea bine. Ai 
profi tat de necazul lui. Dar, totu[i, 
i-ai salvat via]a. Mergi acas`, ]ine 
post 2 s`pt`m#ni [i f` rug`ciuni. 
Omul pleac`, nu prea convins, [i, 
dup` 5 minute, bate la u[a pre-
otului din nou. Intr` [i \l \ntreab` 
pe preot: 
- P`rinte, crezi c` ar fi  bine s`-i 
spun c` s-a terminat r`zboiul? 

Un urs la farmacie: 
- 50 de prezervative, v` rog. 
Doi iepuri \n spatele lui \ncep s` 
r#d`. Ursul \i vede, se \ntoarce la 
farmacist: 
- 52!


